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senvolver. Nesta caminhada de 
105 anos, é muito bom olhar 
para trás e ver como o CIC-BG 
foi protagonista de importantes 
conquistas, como a chegada do 
trem há 100 anos, por exemplo. 
E tão bom quanto isso é mirar 
o futuro e saber que estaremos 
preparados para os desafios 
vindouros. 

Uma porque o CIC-BG e 
seus braços de atuação como 
a ExpoBento e, mais recente-
mente, a Fenavinho são celeiros 
de formação de novos líderes. 

Outra porque continuamos a praticar um en-
sinamento que desde sempre fez parte dessa 
entidade o trabalho coletivo. 

Amparado por uma sociedade que enten-
de o CIC-BG não apenas como uma entidade 
representativa dos empresários, mas também 
como uma força política apartidária que bus-
ca o melhor para a cidade, caminhamos em 
direção ao futuro sabendo que as mesmas 
prerrogativas que nos trouxeram até aqui con-
tinuarão a nos acompanhar amanhã. 

DIRETORIA EXECUTIVA DO CIC-BG 2018/2019 

Presidente: 
Elton Paulo Gialdi
1º Vice para Assuntos da Indústria: 
Vitor Agostini
2º Vice para Assuntos da Indústria: 
Adriano Ferronato
1º Vice-Presidente para 
Assuntos de Comércio: 
Edgar Brandelli
2º Vice-Presidente para 
Assuntos de Comércio: 
Maiara Poletto
1° Vice-Presidente Assuntos 
de Prestação de Serviços: 
Rogério Capoani
2° Vice-Presidente para 
Assuntos de Prestação de Serviços: 
César Anderle
1ª Diretora Secretária: 
Bruna Cenci
2º Diretor Secretário: 
Gianfranco Bellé
1º Diretor Tesoureiro: 
Jussara Canabarro
2º Diretor Tesoureiro: 
Aline Parisotto 
Diretor de gestão e inovação: 
Willian Rizzi 
Diretor de área de Viti-vinícola: 
Magda Brandelli
Diretor de área da construção civil: 
Andrey Arcari
Diretor de área de comunicação e marketing: 
Adelgides Stefenon
Diretor para a área de assuntos internacionais: 
Bruno Benini 
Diretor de área de turismo, cultura e 
gastronomia: Gilberto Durante  
Diretor da área social e relacionamento 
c/ associados: Flávia Gallon Anceski 
Diretor de infraestrutura, urbanismo
e logística: Leonardo Boaro
Diretor da área de Tecnologia: 
Leocir Glowacki 
Diretor de área jurídica: 
Gabriel Luchese 
Diretor de Comercialização: 
José Carlos Zortéa  
Diretor de projetos Viva Bento: 
Leticia Zanesco 
Diretor Pequenas Empresas: 
Juliano Frizzo
Diretora Executiva: 
Caroline Moras Basso 

02 AGOSTO DE 2019

É uma publicação do Centro da Indústria, 
Comércio e Serviços de Bento Gonçalves 
CIC-BG

Alameda Fenavinho, 481-Bento Gonçalves-RS
CEP 95703-364 - Fone (54) 2105 1999

 cicbg@cicbg.com.br
 www.cicbg.com.br
 facebook.com/cic.bg

Edição: Exata Comunicação
Diagramação: Ricardo Passarin
Impressão: Gráfica Cromo
Tiragem: 1 mil exemplares
Distribuição: Gratuita

OPINIÃO

Olhar sobre a trajetória é dar um 
passo para o futuro

Vinho gaúcho está livre da 
substituição tributária

Um dos grandes méritos do 
Centro da Indústria, Comércio 
e Serviços de Bento Gonçalves 
(CIC-BG) – e, sem dúvida, um 
dos motivos que levaram a en-
tidade a superar um século de 
existência – é o seu constante 
inconformismo.

Desde o seu surgimento, 
o CIC-BG se caracterizou por 
não se acomodar até que suas 
demandas – por consequência 
também as do município – fos-
sem atendidas, mesmo que 
para isso fosse preciso esperar 
anos. Nem sempre, obviamente, obtivemos 
sucesso nas nossas pautas, mas com certe-
za nunca fomos omissos para com as causas 
da cidade. 

Há mais de 100 anos somos pautados por 
atitudes propositivas, sendo um agente ativo 
na busca de soluções que elevem a capaci-
dade competitiva do município. Nos notabili-
zamos por não aceitar apenas o razoável, e 
sim por atuar no sentido de buscar o melhor. 
E, neste caso, o melhor para a cidade se de-

Esperada para setembro, a retirada da substituição 
tributária para vinhos e espumantes já está valendo. O 
decreto que autoriza a eliminação do mecanismo foi as-
sinado pelo governador Eduardo Leite dia 30 de julho, 
com validade a partir de 1ºde agosto. Por enquanto, 
nada mudará em relação às operações interestaduais, 
uma vez que será necessário que os demais Estados 
também retirem o vinho e o espumante da substituição 
tributária. Leite, auxiliado pelo secretário da Agricul-
tura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho, 
busca a compreensão do governo de São Paulo, um 
dos principais mercados consumidores do produto. A 
assinatura foi acompanhada por lideranças do setor 
vitivinícola, como o vice-presidente do Instituto Brasi-
leiro do Vinho (Ibravin), Márcio Ferrari. O prefeito de 
Bento Gonçalves, Guilherme Pasin, também esteve na 
cerimônia e classificou o ato como a melhor notícia 
que o setor recebeu nos últimos 20 anos. 

Pelo regime da ST, o ICMS é recolhido de forma 
antecipada. As indústrias e os importadores têm que 
calcular o preço do produto para o consumidor final 
e, sobre este valor, recolher o tributo já na saída da 
indústria, antes mesmo de chegar ao ponto de venda. 
Faz parte deste cálculo a Margem de Valor Agregado 
(MVA), que é variável de acordo com a região e o valor 
estimado do frete. A medida estava em vigor desde 
2009. A retirada da ST representa, segundo o governo 
gaúcho, um estímulo ao desenvolvimento econômico. 
“Queremos estimular o empreendedorismo, que gera 
riquezas ao Estado. Somos sensíveis às demandas do 
setor produtivo”, disse o governador.



ESPORTIVO

Clube Esportivo celebra 100 anos em almoço beneficente

Nada mais simbólico e expres-
sivo do que celebrar um feito his-
tórico ao lado dos propulsores 
de uma conquista: assim será a 
comemoração do centenário do 
Clube Esportivo de Bento Gon-
çalves junto à comunidade bento-
-gonçalvense. As façanhas do 
alviazul serão exaltadas de forma 
concomitante ao nobre trabalho 
social realizado por entidades be-
neficentes do município em um 
almoço marcado para o dia 24 
de agosto, no Espaço Fenavinho, 
dentro do Pavilhão B do Parque 
de Eventos da cidade, a partir das 
11h.

O encontro intitulado “Almoço 
do Bem | 100 anos Clube Espor-
tivo” contará com a participação 
de 14 entidades assistenciais – 
que terão espaço reservado para 

divulgação de seus trabalhos e 
produtos. Com diversas atrações 
artísticas, o almoço terá um car-
dápio típico à espera do público: 
massa, galeto e pão, além de be-
bidas. Para completar, uma mate-
ada convida a confraternizar junto 
aos amigos – basta levar a cuia 
e a bomba, pois a erva-mate e a 
água quente estarão disponíveis 
no local. Por ser a semana vol-
tada às pessoas com deficiência 

física, espaços, como o palco, 
serão adaptados nos moldes da 
acessibilidade. 

“A celebração do centenário 
alviazul marca a consolidação 
de uma instituição construída a 
várias mãos. É uma conquista 
comunitária. Não apenas por al-
cançar a marca dentro das quatro 
linhas, mas sim, de forma ainda 
mais especial, por fazer parte da 
trajetória do nosso querido muni-
cípio. Por isso, é muito importante 
promovermos esse tipo de come-
moração que integre a comunida-
de e, ainda, auxilie associações 
beneméritas de cunho tão nobre”, 
destaca o presidente do Clube 
Esportivo, Anderson Zanella.

Os ingressos custam R$ 30, 
mas também é possível adquirir 
a entrada solidária, que é comer-
cializada pelo valor de R$ 40 – 
toda a arrecadação será revertida 
para as entidades participantes 
da ação. A iniciativa conta com o 
apoio da Prefeitura de Bento Gon-
çalves e do Centro da Indústria, 
Comércio e Serviços do município. 

Encontro será no dia 24 
de agosto e contará com 

a participação de 14 
entidades assistenciais de 

Bento Gonçalves

O Bento+20 nasceu para 
projetar os melhores 

caminhos para que Bento 
Gonçalves seja mais 

desenvolvida
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Durante a confraternização, 
será lançado o “Almanaque Al-
viazul”, de Gustavo Côrtes e Fa-
biano Mazzotti. O livro traz fichas 
técnicas de todos os jogos dispu-
tados pelo Esportivo e curiosida-
des – como o maior artilheiro do 
clube ou o atleta que mais vezes 
vestiu a camisa do Esportivo. Ma-
zzotti também trabalha no livro 
“Um século alviazul”, recheado 
de histórias para perpetuar fatos 
e homenagear personagens do 
clube – o lançamento está previs-
to para outubro.

O que: Almoço do Bem | 100 anos 
Clube Esportivo
Quando: 24 de agosto, a partir das 11h
Onde: Espaço Fenavinho | Pavilhão B | 
Parque de Eventos de Bento Gonçalves 
(entrada portão 11)
Quanto: R$ 30,00 ingresso normal | R$ 
40,00 entrada solidária
Onde comprar: diretamente com as 
entidades participantes 

SERVIÇO

Pensar o futuro é uma das tare-
fas mais difíceis, pois as mudanças 
e a velocidade destas estão cada 
vez maiores. O mundo não para; a 
tecnologia não para; os relógios não 
param; os avanços não param; as 
novidades e as civilizações não pa-
ram; os desafios não param; o tem-
po não para.

Há 20 anos até a internet estava 
engatinhando; Facebook? Nem em 
sonho; Instagram? Jogo da velha 
era jogo da velha, não hashtag; Mí-
dias sociais? Economia disruptiva? 
Indústria 4.0? Inteligência artificial? 
DNA? Smartphones? Nem se falava 
em comércio eletrônico? Nuvem era 
nuvem, de chuva, não espaço para 
armazenamento de dados; o Bra-
sil não fazia parte dos BRICS (essa 
sigla nem existia); você era 20 anos 
mais novo ou, talvez, nem tivesse 

OPINIÃO | Bento + 20
nascido ainda.

O Bento+20 é a união da socie-
dade civil com o fim de propor so-
luções para toda coletividade com 
participação direta do poder público. 
É um Conselho para coordenar estu-
dos e traçar diretrizes para a cidade 
nos próximos 20 anos. Não tem a 
limitação de estacionar nos proble-
mas atuais econômicos, sociais, po-
líticos e, sim, unir a sociedade para 
pensar e projetar, definindo diretrizes 
para o poder público e para toda co-
munidade, do que seria melhor para 
a população como um todo.

O ponto de partida é a situação 
atual. Mas o ponto de chegada é o 
futuro. Sempre para 20 anos à frente. 

Planejar é a palavra-base do tra-
balho. Agir será o segundo passo.

Como será a Bento daqui a 10, 
15, 20 anos? Será que o turismo al-
cançará o setor moveleiro? Como 
fazer para que todos os setores se 
desenvolvam? Como gerar mais e 
mais empregos?  Como será a edu-
cação? O trânsito? Como serão as 

empresas?

O Bento+20 nasceu para projetar 
os melhores caminhos para que Ben-
to Gonçalves seja mais desenvolvi-
da. Não é um partido político, nem 
um clube de amigos nem uma enti-
dade social. É a união de várias en-
tidades com o propósito de sinalizar 
os melhores caminhos para o futuro.

Todos estão convidados a parti-
cipar. O conselho é dividido em câ-
maras técnicas que estudarão quais 
os objetivos melhores para a cidade 
e sinalizarão as diretrizes para se-
rem implantadas pelo setor público 
e privado. Não se tem a limitação de 
resolver os problemas de curto pra-
zo, mas de sinalizar, em vista desses 
problemas atuais e do que poderia 
ser o futuro, quais os caminhos para 
chegar nesse futuro com mais asser-
tividade. 

Áreas como turismo, indústria, 
comércio, serviços, educação, saú-
de, segurança, inovação, tecnologia, 
infraestrutura, agricultura, habitação, 
mobilidade urbana, transporte e lo-
gística, meio ambiente, água, esgo-

to, reciclagem e outras serão ana-
lisadas com o propósito de definir 
prioridades e estruturar o plano-mes-
tre até junho de 2020, que servirá de 
base para a próxima administração 
pública implantar como diretrizes 
norteadoras do futuro da cidade.

O futuro se faz dia a dia, mas com 
planejamento, ações práticas, vonta-
de política e vontade de todos os ci-
dadãos. Esperar só pelos governos 
não dá mais. Ter sua participação é 
salutar e importante, mas toda a so-
ciedade civil deve participar nos estu-
dos, nas diretrizes e na implantação.

Acertar? Errar menos? Bom, isto 
será a construção do Bento+20. O 
importante é que Bento discutirá seu 
futuro e ampliará os debates para 
que construa uma cidade mais prós-
pera e melhor para todos.

A coordenação dos trabalhos é 
do CIC-BG. Quem quiser participar é 
só entrar em contato com o CIC pe-
dindo pelo Bento+20 (2105-1999).

Adelgides Stefenon
Vice-presidente do Bento+20
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O acontecimento que modificou, 
há 100 anos, para sempre o curso 
da história de Bento Gonçalves foi 
assim relatado pelo então prefeito 
– chamado de intendente à época 
– Antonio Joaquim Marques de Car-
valho Junior: “...apraz-me consignar 
aqui com o maior jubilo e inteira sa-
tisfação, que a estrada de ferro a esta 
vila é uma grata realidade, tendo tido 
lugar sua inauguração no dia 10 de 
agosto último, no meio de mais de-
lirante entusiasmo, contentamento e 
alegria jamais vistos...”.

O trecho da carta acima faz parte 
do relato de Carvalho Junior ao en-
tão governador do Estado, Borges 
de Medeiros, para narrar como havia 
sido a aguardada chegada do trem 
a Bento Gonçalves. Uma conquista 
da comunidade na qual o Centro da 
Indústria, Comércio e Serviços (CIC-
-BG), criado em 1914 justamente 
para lutar por uma infraestrutura me-
lhor, teve grande participação.

Aquele colosso de ferro sobre ro-
das que aportava pela primeira vez 
a Bento Gonçalves naquele 10 de 
agosto de 1919 era mesmo como 
se fosse um delírio. Parecia uma 
imagem que não correspondia à re-
alidade de um município que, até há 
poucos dias, era acostumado com 
charretes e cavalos como meios de 
transporte em ruas e estradas ora 
empoeiradas, ora enlameadas – 10 
anos depois da vinda do trem, Bento 

HISTÓRIA

Há 100 anos, trem mudava Bento Gonçalves para sempre

contabilizava 100 automóveis. 
Um dos principais artífices des-

ta vitória foi o juiz da Comarca da 
época, Antonio Casagrande. Ele foi 
nomeado, pelo CIC-BG – à época 
Associação Comercial –, como um 
dos responsáveis pela comissão 
que discutia com as autoridades a 
necessidade de estender o ramal 
ferroviário de Carlos Barbosa a Ben-
to Gonçalves. Neste grupo, ainda es-
tavam Augusto Geisel, Cesar Picullo, 
José Cannavá, Carlos Dreher Fiho e 
Arthur Ribeiro.

À época, a cidade vivia um para-
doxo. Vicejava sua produção agro-
pecuária e algumas indústrias já 
operavam, mas o crescimento eco-
nômico encontrava resistência na 
falta de escoamento da produção. 
E ela não era pequena. Em 1910, 
Bento já contabilizava 13 fábricas 
de vinho, mostrando indícios de sua 
vocação que se tornaria célebre. Em 
1916, segundo relatos de Carvalho 
Junior, a cidade produziu 320 mil sa-

cas de milho, outras 65 mil de trigo 
e mais 24 mil de feijão, entre outros 
produtos como fava, cevada, cen-
teio, arroz e aveia. 

Bento, já conhecida como uma 
das principais produtoras das co-
lônias italianas que se formaram na 
região, sofria demais com as condi-
ções adversas das estradas – o que 
acabava encarecendo sua produ-
ção. Sem velocidade para enviar os 
produtos ao consumo, as mercado-
rias ficavam, muitas vezes, estoca-
das até o ponto de serem inviabiliza-
das para o consumo. A ligação com 
centros consumidores era precária, 
e se dava basicamente pela Linha 
Palmeiro, que seguia até Caxias, e 
pela Buarque de Macedo, que liga-
va Garibaldi a Montenegro. De lá, via 
fluvial, chegava à Capital, no come-
ço da colonização.

A vinda do trem era iminente – 
Carlos Barbosa havia inaugurado 
sua estação férrea ainda 1909 e Ga-
ribaldi, em 1918. O esforço de Ca-

sagrande, com estudos socioeco-
nômicos, embasando a já evidente 
necessidade do prolongamento do 
ramal, foi uma peça de convenci-
mento para as autoridades fazerem 
o trem chegar a Bento. A chegada 
da locomotiva foi acompanhada por 
cerca de 3 mil pessoas, segundo re-
latos do intendente Carvalho Junior e 
representou a expansão que faltava 
para a cidade.

A estrada de ferro simbolizou 
uma grande ruptura no transporte 
feito por estradas que, má conser-
vadas, impediam Bento Gonçalves 
de progredir ainda mais. Sua che-
gada representou uma nova di-
nâmica ao comércio e à indústria 
locais. Alguns estabelecimentos co-
merciais se transferiram para as re-
dondezas da Estação Férrea. Estar 
mais próximo dela significava, tam-
bém, estar mais próximo de centros 
consumidores do Estado, uma vez 
que o transporte facilitado fazia che-
gar com maior rapidez as merca-
dorias. Entre os estabelecimentos 
estavam Arthur Renner & Cia, Casa 
Comercial Dal Molin e Vinícola Rio-
-Grandense. 

Mesmo depois de o modal rodo-
viário ganhar força, fazendo migrar 
o transporte de cargas das estradas 
de ferro para as de asfalto, o trem 
mantém sua importância histórica. 
Pelos trilhos, segue serpenteando 
pela geografia sinuosa da cidade, 
soltando fumaça enquanto conduz 
turistas e nativos a uma viagem ao 
passado – justamente passando por 
Garibaldi e Carlos Barbosa, as cida-
des que deram origem à expansão 
do ramal a Bento.

CIC-BG teve participação 
fundamental para que 

locomotiva chegasse à cidade 
no dia 10 de agosto de 1919

Chegada do trem em 1919, com duas diligências para transporte de passageiros



Ele comanda uma empresa secular, presen-
te em mais de 120 países e produtora de mais 
de 18 mil itens. Clovis Tramontina, presidente do 
conselho de Administração Tramontina, será o 
próximo palestrante da reunião-almoço do Cen-
tro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento 
Gonçalves (CIC-BG), marcada para o dia 26 de 
agosto. 

Intitulada “Empreendedorismo na Prática - A 
história e o segredo de uma empresa que em-
preende há 108 anos”, a palestra gira em torno 
do case Tramontina. A empresa nasceu em 1911 
como uma pequena ferraria pelas mãos do avô 
de Clovis, Valentin, em Carlos Barbosa. 

Desde 1992, o empresário preside uma das 
maiores indústrias do país, que se mantém ge-
nuinamente brasileira. Antes de chegar ao cargo, 
atuou durante diversos anos em vários setores 
da empresa, a fim de cumprir uma das filosofias 
da Tramontina, a de conhecer cada área da orga-
nização para, somente depois, ocupar um posto 
de comando.

A liderança que exerce não só na empresa, 
mas na comunidade regional, reflete seu espírito 
simples, o estilo direto de administrar e a valori-

Adelgides Stefenon
Diretor do CIC, mestre em marketing, 
economista, professor universitário, 
consultor nacional e internacional, 
diretor da Prestige Imóveis

A cidade de Bento Gonçalves 
foi esculpida por imigrantes ita-
lianos que chegaram em 1875, 
há distantes 144 anos. Alicerçada 
na fé e no trabalho de sua gente, 
cresceu e se solidificou no cenário 
mundial principalmente pelos es-
forços de muitos que ali plantaram 
as primeiras videiras e construíram 
as primeiras casas, igrejas, esco-
las, com tremendo esforço, for-
mando uma sociedade de força, 

PALESTRA

Empresário é o convidado da 
palestra-almoço do dia 26 de agosto

Clovis Tramontina mostra como empreender no CIC-BG

ARTIGO | Medo da União Europeia?

zação das pessoas. Clovis é formado em Admi-
nistração de Empresas e em Direito e tem pós-
-graduação em Administração pela Fundação 
Getúlio Vargas, de São Paulo, e MBA Empresa-
rial pela Fundação Dom Cabral, de Belo Horizon-
te, além de ter cursado o Programa de Gestão 
Avançada do Instituto Europeu de Administração 
de Empresas em Fontainebleau, na França.

Atualmente, a empresa que comanda tem mais 
de 8 mil funcionários espalhados em 10 unidades 
fabris que produzem utensílios e equipamentos 
para cozinha, eletros, ferramentas para agricul-
tura, jardinagem, manutenção industrial e auto-
motiva, veículos utilitários, construção civil, ma-
teriais elétricos e móveis em madeira e plástico.
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cultura e crescimento econômico 
para muito além das fronteiras na-
cionais.

O vinho e os móveis se trans-
formaram no berço econômico 
da cidade que, com o passar dos 
tempos, agregou muitos outros 
setores como alimentício, metal-
mecânico, turístico, transportador, 
bancário, universitário, comércio e 
serviços.

Dentro dos princípios de sua 
gente sempre esteve a força de 
olhar para frente, de vencer bar-
reiras, de transpor obstáculos, de 
criar, de inovar, de buscar o me-
lhor, de não se contentar com pou-
co, de vislumbrar e de sonhar. De 
conquistar.

Muitos tombaram buscando. 
Muitos tombaram lutando. Mui-
tos estão vivos e lutando. Muitos 
conseguiram. A cidade conse-
guiu. A cidade prosperou. A ci-
dade brilhou. A cidade brilha por-
que brilham muitos corações que 
continuam acreditando que farão 
do amanhã melhor que hoje, que 
hoje ou amanhã os objetivos serão 
conquistados. Que ninguém im-
pedirá que os verdadeiros e mais 
impossíveis sonhos sejam realiza-
dos. Lutarão contra todos e contra 
tudo o que se opuser pois em seu 
sangue corre bravura, suor, inteli-

gência e sabedoria para transpor 
obstáculos. 

QUEM TEM MEDO DA
UNIÃO EUROPEIA? 

 
Como afirmo há muito tempo, o 

Brasil perdeu um tempo precioso 
demais apostando em Cuba, Ve-
nezuela, Bolívia, entre outras eco-
nomias muito pequenas. Sempre 
culpei os governos por não terem 
se esforçado para criar a ALCA 
(Associação de Livre Comércio 
das Américas), por não aderirem 
a acordos com países desenvolvi-
dos como muitos da União Euro-
peia (EU) e Japão. Acreditei e pon-
derei que aproximação econômica 
com a China poderia ser salutar. 
Parabéns Brasil e Mercosul.

Pois bem, conseguimos um 
acordo com a União Europeia -  
cujo PIB é US$ 18 trilhões -, um 
dos maiores mercados do mundo.

O mercado da UE é 900% maior 
que o do Brasil. O Brasil participa 
com menos de 1% do comércio 
internacional do mundo. Para uns, 
oportunidades; para outros, amea-
ças. Para mim, milhões de oportu-
nidades. Esta cidade não foi forja-
da pela dúvida de alguns, mas pela 
força de muitos. Não foi alicerçada 
no olhar míope das fronteiras lo-

cais, regionais, nem nacionais. Foi 
pelo olhar brilhante dos muitos que 
sempre enxergam no amanhã um 
ponto mais longínquo a conquistar. 
O mundo não tem limites para mui-
tos dos que aqui empreendem.

Temos ameaças? Sim, temos. 
Mas temos muito mais oportuni-
dades. Muitos já as enxergam e 
tenho certeza que, com o passar 
do tempo, este povo olhará ainda 
mais longe e conquistará também 
a Europa, pois este país é peque-
no para muitos dos que aqui cons-
troem com denodo e sabedoria 
um local mais próspero e desen-
volvido. Tenho certeza que Bento 
Gonçalves encontrará caminhos 
para que todos consigam competir 
mais fortemente e alcancem o que 
esta terra tem de melhor: a força e 
o brilho no olhar dos que constro-
em dia a dia esta cidade que pulsa 
mais forte que o mais forte coração 
deste planeta.

O Brasil está entrando nos tri-
lhos. Bento, que já está lá, encon-
trará maneiras de andar mais rápi-
do e melhor. Foi assim que nasceu; 
foi assim que cresceu; é assim que 
será mais próspera, humana e ino-
vadora. Podem apostar. Aqui pulsa 
o trabalho e a fé. Por esta terra, o 
medo passa longe. Pense nisso e 
sucesso.

O que: palestra com Clovis Tramontina - 
Empreendedorismo na Prática - A história e o segredo 
de uma empresa que empreende há 108 anos
Quando: dia 26 de agosto, às 12h
Onde: Salão de Eventos do CIC-BG 
(Avelino Zat Filho, 95 – bairro Fenavinho)
Quanto: R$ 60 (associado) e R$ 80 (não associado)
Informações: (54) 2105.1999

SERVIÇO
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Federasul homenageia o CIC-BG pelos 105 anos

Bento recebe Fórum Federasul

A trajetória de 105 anos do 
Centro da Indústria, Comércio 
e Serviços de Bento Gonçalves 
(CIC-BG), voltada à ampliação 
do desenvolvimento regional, foi 
reconhecida no dia 10 de julho 
por uma das mais importantes 
organizações representativas da 
classe produtiva gaúcha. A Fede-
ração de Entidades Empresariais 
do Rio Grande do Sul (Federa-
sul) abriu espaço no tradicional 
encontro Tá na Mesa, em Porto 
Alegre, para saudar o simbólico 
aniversário do CIC-BG, comemo-
rado no dia 24 de junho.

O presidente do CIC-BG, El-
ton Paulo Gialdi, agradeceu à Fe-
derasul, em nome da presidente 
da entidade, Simone Leite, pelo 
destaque no evento, reforçando 
o caráter associativo que de-
marca a caminhada de ambas 
as organizações. “Nos sentimos 
muito honrados em receber essa 
homenagem”, comentou Gialdi. 
“Nestes 105 anos, nossa enti-
dade contribuiu de forma muito 
positiva para o desenvolvimento 
de toda uma região, sempre de-
fendendo as boas práticas e as 

boas causas da Serra e, desta 
maneira, melhorando não só a 
vida dos empresários, mas tam-
bém da coletividade de nossa 
sociedade”, prosseguiu o presi-
dente.

Acompanhado de membros 
de sua diretoria, Gialdi esteve 
ao lado do 1º vice para Assuntos 
da Indústria, Vitor Agostini; do 1º 
vice para Assuntos do Comércio, 
Edgar Brandelli; e do 2º vice para 
Assuntos de Prestação de Servi-

ços, César Anderle, além da di-
retora executiva, Caroline Moras 
Basso, e da responsável pelo co-
mitê do vinho da Fenavinho, Bru-
na Cristófoli.

Antes da homenagem, Gialdi 
participou da reunião de integra-
ção da diretoria da Federasul, 
com a presença de presidentes 
das entidades filiadas. Na oca-
sião, o presidente do CIC-BG 
mostrou, novamente, o secular 
posicionamento da entidade na 

Entidade de Bento 
Gonçalves foi reconhecida 

pela trajetória em Porto 
Alegre, durante o tradicional 

encontro Tá na Mesa

Produserv, divulgação

No dia 8 de agosto, o CIC-BG 
recebe o Fórum Federasul – O Rio 
Grande em Transformação, a partir 
das 19h. Com foco geográfico re-
gional – Serra, Hortênsias e Nor-
deste do RS –, o encontro oportu-
nizará um aprofundamento sobre 
cenários e oportunidades econô-
micas e contará com a participa-

ção da presidente da Federasul, 
Simone Leite, e do vice-presidente 
de Integração, Rafael Goelzer. Se-
rão apresentados os painéis O Rio 
Grande em Transformação, dados 
e estatísticas da região, perspec-
tivas econômicas do Estado e do 
Brasil, 10 macro oportunidades da 
região, além da palestra “Um Olhar 

busca por uma infraestrutura que 
permita acelerar o progresso do 
Estado. Defendeu a concessão 
de rodovias na Serra, para que 
elas tenham condições ideais de 
trafegabilidade, além da duplica-
ção de importantes rotas de es-
coamento da produção serrana. 
Entre elas, citou a RSC-453, en-
tre Garibaldi/Bento e Farroupilha, 
a RS-122, entre São Vendelino e 
Farroupilha, e a RS-446, entre 
São Vendelino e Carlos Barbosa.

sobre o Novo Tempo”, da presiden-
te da Federasul, que também faz 
a abertura do Fórum. Mais cedo, 
entre 16h e 18h30min, ocorre uma 
reunião de integração entre pre-
sidentes e diretores de entidades. 
O encontro é gratuito. Inscrições 
e informações pelo telefone (54) 
2105.1999 ou pelo e-mail qualifica-

cao@cicbg.com.br. O Fórum Fede-
rasul foi lançado em fevereiro, em 
Osório, com o objetivo de discutir e 
de identificar as oportunidades de 
melhorias regionais de todo o Es-
tado, aproveitando seu protagonis-
mo e a capilaridade da Federação 
para incentivar as ações por meio 
das entidades empresariais.



Muitos foram os temas que gra-
vitaram em torno do painel que de-
bateu a trajetória de 105 anos do 
Centro da Indústria, Comércio e 
Serviços de Bento Gonçalves (CI-
-BG), na manhã de segunda-feira 
(29), perante um público superior 
as 220 pessoas. E, como era de se 
esperar, muitos assuntos que não 
são de exclusividade do foro admi-
nistrativo da casa, mas que fazem 
parte de seu dia a dia, vieram à tona 
no Painel 105 anos – Conquistas e 
Desafios. Sucessão, gestão, enti-
dades, feiras, formação de líderes, 
política, entre outros temas, foram 
costuradas pelo mediador do bate-
-papo, o jornalista Gerson Lenhard, 
diante de uma plateia de mais de 
200 pessoas. Veja o que foi dito pe-
los painelistas, o atual presidente 
da casa, Elton Paulo Gialdi, e três 
ex-comandantes da entidade, Eu-
rico Benedetti, Sérgio Dalla Cos-
ta e Jordano Zanesco, dirigentes, 
respectivamente, em 1998/1999, 
2004/2005 e 2012/2013. 

FEIRAS E ENTIDADES - Con-
senso entre os debatedores, a rele-
vância das feiras – não apenas para 
a economia de Bento Gonçalves, 
mas também para os setores pro-
dutivos e para a formação de líderes 
– acabou sendo assunto para falar 
sobre as entidades. “Nós temos di-
ficuldade de ter mais pessoas par-
ticipando, então fica o convite para 
que participem das entidades”, dis-
se Zanesco. “Costumo dizer que 
entre 20% e 25% de quem está nas 
entidades se comprometem com 
os projetos”, emendou Dalla Costa. 
“Não precisa pedir para participar, 
tem que se colocar à disposição”.
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Evento que lembrou o 
aniversário de 105 anos 

da entidade reuniu atual e 
três ex-presidentes 

Painel traz vivências de dirigentes do CIC-BG

questões políticas. “Todos nós de-
pendemos da política, independen-
temente de se gostar dela ou não. Se 
estamos envolvidos, temos poder 
de influenciar as decisões”, disse. 

FUTURO DO CIC - Na visão 
de Gialdi, o CIC tem o desafio de 
agregar cada vez mais o associado, 
para que participem ativamente da 
entidade. “Como vamos fazer para 
que jovens de 25, 30 anos venham 
ao CIC? Esse é um grande desafio, 
ter esses jovens para participarem, 
despertarem suas lideranças pes-
soais”, comentou. 

JUVENTUDE - O CIC-BG já vem 
há algum tempo se cercando de jo-
vens lideranças na última década, 
com Tecchio inaugurando essa leva 
de novos gestores – ele assumiu 
com 30 anos a direção da casa. “É 
a união de ideias que faz as coisas 
prosseguirem”, lembro Zanesco, 
sobre a mescla de lideranças jovens 
e maduras. Benedetti lembrou que 

SUCESSÃO - Jordano Zanesco 
foi convidado para assumir o CIC 
num jantar cuja pauta não havia 
sido revelada. Aconselhou-se com 
o pai, o ex-presidente do CIC Lênio 
Zanesco e com a mulher. Também 
ouviu Leonardo Giordani, que as-
sumiria a casa em seu lugar. “Nós 
vínhamos de uma experiência da 
ExpoBento, e tivemos o desafio de 
colocar a gestão da feira na entida-
de”. Dalla Costa também lembra 
de ter recorrido à família na hora de 
dar a resposta. “Minha mulher dis-
se, tu só vais ter uma oportunidade, 
ou agora ou nunca mais”, lembrou. 
Também disse que sempre há a 
preocupação de falar com proprie-
dade para a classe produtiva. “Não 
adianta ter conhecimento técnico 
se não conseguirmos transferir tudo 
que o setor espera da gente”, disse. 

POLÍTICA - Uma das marcas da 
gestão de Elton Paulo Gialdi frente 
ao CIC é o estímulo para o envolvi-
mento da classe empresarial com as 

a decisão de permitir que empresas 
de fora de Bento expusessem na 
Mostra do Mobiliário (atual Movel-
sul) foi de jovens empresários. “Nós 
abraçamos a ideia e permitimos. 
Claro que teve quem não gostou, 
mas esse conflito de ideias é salutar 
para crescermos”, disse Benedetti, 
lembrando de episódio de quando 
estava no Sindmóveis.  

REPRESENTAÇÃO ESTADUAL 
- A descoberta de lideranças e a re-
tenção delas é um desafio não ape-
nas para o CIC-BG, mas para todas 
entidades de Bento. Além disso, há 
um outro obstáculo a ser vencido: 
inseri-las numa representatividade 
maior do que a regional. Bento já 
teve um presidente da Fiergs, Re-
nan Proença, e um diretor do Se-
nai, José Zortéa. “Talvez estejamos 
falhando em algum aspecto, preci-
samos nos dispor e estar mais pre-
sente em Porto Alegre, estar na Fe-
derasul, na Fiergs, porque tem um 
peso diferente”, comentou Gialdi. 

 Exata Comunicação

Jordano Zanesco, Elton Paulo Gialdi, Sérgio Dalla Costa e Eurico Benedetti
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SPARKLING NIGHT RUN

Ultramaratonista avalia novo trajeto

Novas valências, praticidade, 
maior velocidade e revitalização 
de uma prova que se consolida 
há seis edições. Em 2019, a Spa-
rkling Night Run apresenta um 
novo trajeto aos participantes – e 
promete ainda mais emoção aos 
apaixonados por corridas de rua. 
Um dos idealizadores da novida-
de, o ultramaratonista bento-gon-
çalvense Sirlésio Carboni Jr., ava-
lia as inovações implantadas na 
edição deste ano, marcada para o 
dia 9 de novembro.

A primeira delas é a mudança 
do local de largada e chegada. 
De forma inédita, a prova sairá do 
Centro de Bento Gonçalves e será 
transferida para outro ponto tu-
rístico do município: o Parque de 
Eventos. “Essa novidade agrega 
em muitos fatores para a corrida, 
como um todo: desde a estrutura 
que o parque dispõe até a mudan-
ça de valências que impõem aos 
atletas”, destaca Carboni, que já 
disputou uma prova de 130 km, 
em aproximadamente 25h, na 
França.

Se no trajeto anterior os corre-
dores já encaravam logo no início 
uma subida de aproximadamente 
1 km, no percurso atual foi busca-
da uma maior neutralidade quanto 

Prova marcada para o dia 9 de 
novembro terá como principal 

mudança a transferência da 
largada e chegada para o 

Parque de Eventos

Divulgação

Kids, com subdivisões etárias que 
abrangem de pequenos de três 
anos a jovens de 15 anos. A larga-
da para a categoria kids será às 
18h30min. O início da caminhada 
e da corrida está marcado para as 
19h e 20h, respectivamente. No 
site www.sparklingnightrun.com.
br é possível conferir o regula-
mento completo, o mapa detalha-
do do percurso e acessar os links 
para garantir presença no evento 
– por meio da Esportif e Central 
da Corrida. Promovida pelo CIC-
-BG, a SNR tem patrocínio de Or-
quídea, Família Salton, Sicredi, 
Vinícola Aurora, Universidade de 
Caxias do Sul e UCS FM, além 
do apoio de Boccati, ExpoBento, 
Giordani Turismo, Hotel Vinocap, 
Mérica Transportes, Prefeitura de 
Bento Gonçalves e Secretaria de 
Turismo de Bento Gonçalves.

às elevações – com vista a tornar 
a prova mais veloz. “Teremos um 
longo trajeto inicial de superfície 
plana antes da subida pela Rua 
Marechal Humberto de Alencar 
Castelo Branco. Após essa exi-
gência maior, a rota traçada visa 
a rapidez e a agilidade da prova, 
com menos desgastes físicos em 
relação ao antigo mapa”, consi-
dera.

Sirlérsio também pondera o 
trecho de calçamento, por onde 
passarão as duas modalidades 
principais. “É um fator que mere-
ce um pouco mais de atenção em 
relação ao piso asfaltado, pois há 
desníveis na pista. Afora isso, me 
parece um trajeto bem mais aces-
sível”, pontua. 

Neste ano, além das modalida-
des de corrida de 5km e 10km e 
da caminhada, haverá um prova  

Como conseguir meu desconto: 
Entre em contato com o CIC para obter 
o código de desconto e o passo a passo 
para fazer sua inscrição.
Fone: (54) 2105.1999 - contato@sparklingnightrun.com.br

09/11 às 20h 
Bento Gonçalves - RS   

Associado, você tem 
10% de desconto no 
valor da inscrição

Realização:Patrocínio: Apoio:

ESPORTIVO
100 ANOS

Inscrições abertas: 
1º lote: (até 14/08) .. R$ 100,00
Caminhada e kids: ....R$ 30,00
Grupos de 5 ou mais atletas e 

ASSOCIADOS DO CIC 
tem 10% de desconto. 

CIC-BG é parceiro 
solidário do Eles

na Cozinha
Tradicional encontro para 

angariar recursos às ativida-
des assistenciais da Liga de 
Combate ao Câncer, o Eles 
na Cozinha contará, mais 
uma vez, com o Centro da 
Indústria, Comércio e Ser-
viços de Bento Gonçalves 
(CIC-BG) como parceiro so-
lidário nesta nobre causa.

Em sua 21ª edição, o en-
contro ocorrerá no dia 31 de 
agosto, no hall do Pavilhão 
A do Parque de Eventos, às 
20h. A apetitosa reunião be-
neficente reunirá neste ano 
21 cozinhas, entre as quais 
a do CIC-BG, que será co-
mandada pelo reconhecido 
chef Rodrigo Bellora.  

Ao lado dos auxiliares 
Elton Paulo Gialdi, Rogé-
rio Capoani e Diego Ber-
tolini – trinca responsável 
por comandar as ações 
do CIC-BG, da ExpoBen-
to e da Fenavinho – Bellora 
rege o preparo de um en-
trecot à cavalo. A saborosa 
carne virá guarnecida com 
ovo mollet de galinha caipi-
ra, mix de arrozes e batata 
doce rústica. 

Para informações sobre 
ingressos, que estão sendo 
comercializados a R$ 200 
(individual), contatar a Liga 
de Combate ao Câncer, pelo 
telefone (54) 3451.4233.



ECONOMIA

“Estamos plantando uma semente para 
termos uma década de expansão”

Em palestra no Centro da In-
dústria, Comércio e Serviços de 
Bento Gonçalves, o gerente de 
Análise Econômica do Sicredi, 
Pedro Ramos, disse estar otimis-
ta em relação ao futuro do país. 
“Estamos plantando uma semen-
te para termos uma década de 
expansão”, disse, em relação à 
agenda de mudanças em curso 
no Brasil.

Entre elas, inicialmente, está a 
reforma da previdência, que traria 
uma economia aos cofres na or-
dem de R$ 900 bilhões. Com ela 
sendo aprovada, outras entrarão 
na agenda, sendo inclusive mais 
rapidamente validadas – caso da 
reforma tributária, prevê Ramos. 
Elas são vistas como essenciais 
para devolver a confiança a em-
presários e trabalhadores. E ain-
da há a política de privatização 
do governo que, além de colocar 
dinheiro nos cofres, permitiria in-
vestimentos públicos, acelerando 
a retomada da economia. 

Para o economista, as contas 
públicas foram o “pecado origi-
nal” da recessão. Se em 2014 o 
endividamento público represen-
tava 57% do PIB, hoje abocanha 

Economista do Sicredi, Pedro 
Ramos está confiante na 

concretização de reformas e 
na retomada do crescimento

Exata Comunicação
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Planeje uma atividade voluntária em prol da 
comunidade e coloque o plano em ação.  

Para mais informações 
parceiros@parceirosvoluntarios-bg.org.br

Solidariedade é amor 
em forma de ação!

MOBILIZE! participe! 
transforme!

2020 o país registrará 2%. “A re-
cuperação é mais lenta também 
porque o governo está seguran-
do os gastos públicos. Para o 
ano que vem, a Argentina (maior 
comprador de produtos industria-
lizados do Brasil) deve melhorar a 
economia, a confiança será maior 
no país com as reformas e o juro 
um pouco mais baixo ajudará no 
consumo “, disse.

GIALDI MOSTRA 
CONFIANÇA NA 
RECUPERAÇÃO 
ECONÔMICA

O presidente do CIC-BG, El-
ton Paulo Gialdi, reconheceu que 
a expectativa era uma recupera-
ção mais acelerada da economia 
brasileira, mas que a postura do 
governo deixa os empresários 
mais esperançosos para os pró-
ximos meses com a iminente 
aprovação da reforma da previ-
dência. “Nós, empresários, se-
guimos matando um leão por dia, 
mostramos que estamos fazendo 
nossa parte, continuando produ-
zindo da melhor maneira possí-
vel, e gerando riqueza, e reivin-
dicando investimentos nas mais 
diversas áreas. Assim continu-
aremos, porque é nossa missão 
também fazer por nossas empre-
sas e nossa sociedade, sendo um 
agente de transformação”, disse.

78% dele. “Em cinco anos, che-
gou a R$ 1,6 trilhão. É maior do 
que toda dívida somada de todos 
os países sul-americanos”, com-
parou.

Segundo Ramos, a reforma da 
previdência aparece como essen-
cial para coibir os gastos. Hoje, 
esse sistema consome 55% de 
tudo que é arrecadado pelo go-
verno. “Se não ocorrer a reforma, 
em 10 anos esse percentual será 
de 79%”, alertou. Otimista, mes-
mo que neste ano o crescimento 
econômico do país fique em tor-
no de 0,6%, ele acredita que em 

Parceiros
no Desafio 
Voluntário

A Parceiros Voluntários 
vai aproveitar o Dia Nacio-
nal do Voluntariado, cele-
brado dia 28 de agosto, 
para estimular a propaga-
ção do bem. Encampada 
pela ONG por meio da Ser-
ra Produção – organização 
que compreende os CICs 
de Bento Gonçalves, Caxias 
do Sul, Nova Prata e Marau 
–, a ação do Desafio Volun-
tário consiste em convidar 
pessoas físicas e jurídicas a 
abraçar alguma instituição 
de caridade. 

A participação é acessí-
vel a todos: basta registrar a 
ação na Parceiros Voluntá-
rios, planejar uma atividade 
voluntária cultural, educa-
cional, ambiental ou social 
e escolher o local onde ela 
será desenvolvida – como 
escolas, organizações so-
ciais, creches, praças, hos-
pitais, etc. Então, fotografe 
a atividade entre os dias 
26 e 27 de agosto e publi-
que nas redes sociais com 
hashtag #DesafioVoluntá-
rioSerraProdução. A iniciati-
va visa unir toda a comuni-
dade a favor da construção 
de uma sociedade melhor e 
mais igualitária. Mais infor-
mações podem ser obtidas 
pelo fone (54) 2105.1999.
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ESPAÇO ABERTO

Móveis que, além do bom 
gosto, contam uma história, ex-
pressam memórias e revelam 
cuidados. Os produtos da Móveis 
Casa da Serra, de Bento Gonçal-
ves, são feitos dessa forma, mos-
trando esmero e qualidade que 
ultrapassaram as fronteiras do 
Mercosul, chegando à América 
do Norte e à Europa. 

Desde 2011, a fabricante de 
móveis produz mesas, cadeiras, 
cristaleiras, aparadores, balcões, 
entre outras peças, que encon-
tram no moderno sistema de 
distribuição da empresa um ca-
minho facilitado para chegar aos 
clientes. A exportação é auxiliada 
pelas filiais nos Estados Unidos 
e na Espanha, enquanto o mer-
cado varejista atende lojistas em 

Casa da Serra produz móveis que 
narram momentos em família

Vinícola Cainelli propaga
o amor pelo vinho

Casa da Serra, divulgação

Vinícola Cainelli, divulgação

Embora a Vinícola Cainelli tenha comemorado 15 anos em janei-
ro, a história dessa vinícola familiar remonta à época da imigração, 
quando o jovem Gaspparo Cainelli aportou na Addolorata, hoje Vale 
do Rio das Antas, em fins de 1875. Foi ele que trouxe, junto ao 
sonho de “Far la América”, a vontade de elaborar vinhos. Um le-
gado que foi resgatado no começo dos anos 2000 pela família e, 
hoje, conta a história dos Cainelli por meio dos rótulos da vinícola. 
A empresa, considerada uma vinícola boutique, busca propagar o 
amor pelo vinho não só pela bebida, mas também com uma intensa 
programação direcionada ao enoturismo. Na Cainelli, entre outras 
atividades, você pode participar da vindima e da pisa das uvas, 
passear com o wine tuc, visitar o museu da família, fazer um pique-
nique nos vinhedos e até elaborar seu próprio vinho. Além disso, 
a vinícola promove eventos gastronômicos e possui o Wine Club 
Cainelli, um clube de fidelidade que oferece estacionamento pri-
vativo, descontos nos produtos e nas atividades de enoturismo da 
vinícola e também em estabelecimentos parceiros. Para saber mais 
sobre a vinícola e sobre cada atrativo, acesse www.vinicolacainelli.
com. E fique por dentro das novidades no perfil @vinicolacainelli no 
Facebook e no Instagram. A vinícola está localizada às margens da 
BR-470, km 202,6 - s/nº - (54) 3458.1441.

todo o país, além de arquitetos e 
designers.

Também, a loja online, com 
a parceria de marcas contem-
porâneas, oferece variedade de 
produtos, garantindo o que há 
de melhor do mercado mobiliário 
para uma casa.

A Móveis Casa da Serra ope-
ra com uma equipe de profissio-
nais qualificados e focados em 
conceitos que são a essência da 
empresa: qualidade, inovação e 
design. Baseada neste tripé, cria 
móveis com sofisticação e beleza 
em cada detalhe a fim de trans-
mitir às gerações lembranças e 
momentos vividos com alegria na 
família. Para saber mais sobre a 
empresa, acesse www.moveisca-
sadaserra.com.

O Prevenire é um novo serviço 
de prevenção do plano de saúde 

Tacchimed, para cuidar 
ainda mais de você.

Prevenção
Uma  

ação
pra

 Situado no terceiro andar do L’América Shopping 
Center. Rua 13 de Maio, Bento Gonçalves

 Nutrição

 Fonoaudiologia

 Psicologia 

 Terapia Ocupacional 

 Pilates 

 Educação Física 

 RPG 

 Atendimento Médico

SERVIÇOS OFERECIDOS
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ESPAÇO ABERTO

Realizar um evento que tra-
ga satisfação aos contratantes 
e aos convidados depende, es-
sencialmente, de um criterioso 
planejamento que afaste impre-
vistos – afinal, ninguém quer ser 
lembrado pelo coffee que não 
chegou a tempo no congresso 
ou pelo vídeo que travou na hora 
da palestra.

Para evitar situações como 
essas, o melhor a se fazer é con-
fiar o serviço a empresas espe-
cializadas na arte de organizar 
eventos, como é o caso da Mou-
ra Comunicação & Eventos.

Há 20 anos no mercado, a 
agência desenvolve a expertise 
em relações públicas, atuando 
com foco em eventos corpo-
rativos em Bento Gonçalves e 

Moura, especialista na organização 
de eventos corporativos

Dale Carnegie oferece excelência
em desenvolvimento profissional

Moura, divulgação

Dale Carnegie, divulgação

Com tradição de mais de um século no treinamento para de-
senvolver pessoas e empresas, a Dale Carnegie foi fundada nos 
Estados Unidos, em 1912, e hoje está presente em mais de 80 
países. Os ensinamentos de Dale Carnegie se tornaram populares 
a partir de 1936, com a publicação do livro “Como fazer amigos 
e influenciar pessoas”, no qual apresenta conselhos sobre como 
criar sucesso nos negócios e na vida pessoal.

Hoje, seus treinamentos são conhecidos por contribuírem para 
o domínio das habilidades de comunicação e de liderança no am-
biente de negócios. Além disso, desenvolvem atitudes nos alunos 
para assumirem responsabilidades, fortalecerem seus relaciona-
mentos interpessoais, gerenciarem o estresse e lidarem com as 
mudanças rápidas, transmitindo segurança e entusiasmo no am-
biente profissional.

Oferecidos em 35 idiomas, seus cursos já graduaram mais de 
8 milhões de pessoas. Uma nova turma do curso de Treinamento 
de Competências Interpessoais – o Dale Carnegie Course – está 
com data de início prevista para setembro. Mais informações po-
dem ser obtidas pelo telefone (54) 9.9933.3075 ou pelo portalda-
lecarnegie.com.br

região. Durante sua trajetória, 
a Moura foi responsável pelo 
planejamento e organização de 
mais de 200 eventos, um portfó-
lio que inclui workshops, pales-
tras, ações de relacionamento, 
seminários, congressos, con-
venções e feiras, inaugurações, 
lançamentos de produtos, even-
tos de celebração e provas es-
portivas.

Tendo como princípios dedi-
cação, foco, ética e respeito, a 
Moura é formada por profissio-
nais experientes e qualificados, 
responsáveis por relacionamen-
tos sólidos, ideias criativas e 
projetos únicos para cada clien-
te. Para saber mais sobre o tra-
balho da agência, acesse www.
mouracom.com.br. 
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EXPOBENTO

Gilberto Durante é o diretor geral da 30ª ExpoBento

A emblemática 30ª edição da 
maior feira multissetorial do país 
já começa a ganhar seus primei-
ros contornos sob a promoção do 
Centro da Indústria, Comércio e 
Serviços de Bento Gonçalves. Con-
firmada para ocorrer de 05 a 14 de 
junho do próximo ano no Parque de 
Eventos do município, a ExpoBento 
2020 anuncia Gilberto Durante para 
o cargo de diretor-geral.

Experiente gestor na área do 
turismo e promoção de eventos, 
com ampla bagagem em projetos 
comunitários e participação em di-
versas entidades, Durante aceita 
com entusiasmo o novo desafio – 
para ele, oportunidade de cooperar 
ainda mais com a cidade. “Sinto-
-me muito feliz. Estar à frente de um 
projeto de sucesso, como a Expo-
Bento, na sua trigésima edição, jun-
tamente com outras pessoas, será 
um grande desafio por tudo o que 
ela representa e, neste momento, 
acompanha também, paralelamen-
te, a consolidação e o retorno da 
Fenavinho. A Expobento, hoje, é 
responsável fortemente pela divul-
gação da nossa cidade e região 
nos âmbitos estadual e nacional. É, 
também, uma fomentadora da eco-
nomia, gerando importantes retor-
nos para o município no que tange 
a negócios, impostos, entre outros 
fatores”, comenta.

Maior feita multissetorial do 
país está confirmada 

para ocorrer em 2020, 
de 05 a 14 de junho

Augusto Tomasi

por Bento Gonçalves”, diz. Durante 
trabalha, agora, na composição da 
diretoria que o acompanhará nos 
trabalhos de organização da Expo-
Bento 2020. O grupo de voluntários 
está sendo formatado e deve ser 
anunciado já nos próximos meses.

 DESAFIOS PARA
A TRIGÉSIMA 

Reinvenção é uma das palavras 
de ordem que norteará o planeja-
mento da ExpoBento 2020 – que 
resgata o histórico de 30 edições, 
fazendo uma homenagem a sua 
trajetória, mas também evidencian-
do seu compromisso com a conti-
nuidade e o futuro. “Entendo que 
um dos pontos fortes da feira é o 
pensamento permanente de inova-
ção a cada ano. Esse compromis-
so é sinônimo de vitalidade para 
ao evento e também oportuniza o 
surgimento de novas lideranças 

Isso porque chega à edição de 
2020 extremamente consolidada, 
diferenciada pela excelência na 
organização e gestão, graças aos 
empresários que, desde 1990, de-
dicam-se em prol do seu sucesso. 
“Nesse contexto, o papel do CIC-
-BG como promotor e organizador, 
é muito importante pois a entidade 
tem sido protagonista em muitos 
avanços para a cidade e região, 
conquistando muito respeito no 
meio empresarial. Consequente-
mente, todos os projetos nos quais 
o CIC-BG se envolve têm transpa-
rência, gerando confiança perante 
a sociedade”, reforça.

A escolha do nome de Gilberto 
Durante para o cargo é sustentada 
em um critério principal: meritocra-
cia, na avaliação do presidente do 
CIC-BG, Elton Paulo Gialdi. “Essa 
indicação é por mérito e, também, 
gratidão por tudo o que Gilberto já 
fez pela ExpoBento e principalmente 
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empresariais, que serão os futuros 
gestores dos próximos eventos e 
das entidades”, diz Gilberto Duran-
te. Ao título de maior feira multis-
setorial do país, reconhecida pela 
diversidade de produtos e serviços 
ofertados num único evento, tra-
zendo todas as soluções que o pú-
blico visitante deseja, a ExpoBento 
carrega um desafio igualmente im-
ponente: avançar na qualificação. 
“Desde a apresentação física e es-
trutura, ao mix  de produtos, com 
diversificação e inovação, surpre-
ender positivamente o visitante é 
fundamental”, aponta Durante.

Nesse caminho, o encaminha-
mento definitivo da Fenavinho 
como novo produto do CIC-BG e 
da comunidade surge com desta-
que. “A realização de feira e festa 
em conjunto, como foi em 2019 e 
será em 2020, é uma grande opor-
tunidade para ambos os eventos. 
Para a Fenavinho, significa a possi-
bilidade de retomada já com a ga-
rantia do sucesso da Expobento e 
o público que ela anualmente atrai. 
Para a Expobento, é a complemen-
tação no rol de atrativos”, diz.

A complementação que existe 
entre ambas está, na opinião de 
Durante, servindo a um objetivo 
maior para a comunidade. “Bento 
Gonçalves caminha para se tornar 
uma referência no turismo de ne-
gócios e eventos a nível nacional, 
sendo um destino ofertado pelas 
principais operadoras e agências 
de turismo, com inquestionáveis 
ganhos para o desenvolvimento de 
toda a região. É um investimento 
com retorno garantido”, garante.


