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Capoani assume presidência do CIC-BG
Empossado no dia 11 de dezembro em cerimônia no Salão de Eventos do CIC-BG, Rogério Capoani pretende, entre outras ações,
incentivar a indústria e valorizar o turismo. O sucessor de Elton Paulo Gialdi também apresentou a diretoria executiva da casa,
com a qual atuará nos próximos dois anos. Páginas 6 e 7
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Com três apresentações que reuniram milhares de pessoas nas ruas de Bento Gonçalves
entre novembro e dezembro, o projeto EnCantos
encerrou sua terceira edição no dia 19 de dezembro, na Praça Achyles Mincarone, no São Bento.
Promovida pelo CIC-BG, a série de espetáculos
musicais gratuitos contou com o pianista Rodrigo
Soltton e a Orquestra de Teutônia executando temas da cultura italiana e de clássicos nacionais e
internacionais. O projeto EnCantos é uma realização do CIC-BG, com financiamento do Governo
do Estado do Rio Grande do Sul através do Pró-Cultura RS, viabilizado com recursos captados
via Lei de Incentivo a Cultura, junto a empresas
da região. O patrocínio é das cooperativas Santa
Clara, Vinícola Aurora e também da Dal Móbile.
São apoiadores a Prefeitura de Bento Gonçalves,
Fundaparque, ExpoBento e Fenavinho.

Elton Paulo Gialdi toma posse no Conselho
Superior da Federasul

A representatividade bento-gonçalvense em
uma das principais entidades empresariais do
Estado ficará ainda mais fortalecida no próximo
biênio. Isso porque o presidente do Conselho
Superior do Centro da Indústria, Comércio e
Serviços de Bento Gonçalves, Elton Paulo Gialdi, tomou posse como membro do Conselho Superior da Federação de Entidades Empresariais
do Rio Grande Sul para 2020 e 2021. Gialdi é
um dos primeiros empresários do município a
integrarem a seleta nominata da Federasul nos
últimos anos.
Ao lado de outros 33 conselheiros, oriundos
de diversas regiões do RS, Gialdi terá a missão
de representar a entidade e cumprir as diretrizes dispostas no estatuto da Federasul – que
envolve a apreciação dos processos e posicionamentos da federação, bem como acompanhamento e definição das ações da instituição

em prol do empresariado gaúcho, trabalhando,
também, junto aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário na busca da melhoria da legislação referente ao mercado e dos indicadores de
eficiência da gestão pública.
Atualmente, a Federasul conta com cerca de
155 entidades filiadas, reunindo as forças econômicas e produtivas de todos os setores da
economia gaúcha: associações comerciais, industriais, de serviço, agricultura e tecnologia.
Diante disso, a representatividade de Gialdi na
federação é um passo importante para o contínuo desenvolvimento empresarial de Bento Gonçalves. “Espero poder retribuir a acolhida e o carinho que recebi na entidade representando com
muita dedicação e empenho a nossa querida e
pujante Bento Gonçalves nessa que é uma das
mais importantes entidades empresariais do Estado”, enfatiza.
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ARTIGO
Perspectivas 2020: Brasil e Rio Grande do Sul
Econ. Dr. André Nunes de Nunes
Economista-chefe da FIERGS
Nos últimos anos, as previsões para o crescimento da economia realizadas pelos economistas têm sido frustradas. Tanto para 2018,
quanto para 2019, foram construídas projeções mais positivas do que as que se realizaram. Entender o que levou a essa frustração
nos prognósticos nos ajudará a compreender
o cenário esperado para 2020.
O Brasil viveu uma crise sem precedentes
entre 2014 e 2016, marcado como o período
mais longo e intenso de quedas no produto. A
conjunção de crise econômica e política não
apenas colocou em xeque, como também impossibilitou a utilização de grande parte dos
mecanismos tradicionais para tirar um país
da crise ou, pelo menos, evitar que ela fosse
tão grave. O País ingressou num quadro de
descontrole fiscal, inflação elevada e grande
crise política e institucional. A lenta retomada
da economia decorreu da impossibilidade dos
governos proverem estímulos fiscais para impulsionar a retomada.
A frustração nas previsões decorreu da
dificuldade de leitura do mercado de que a
mudança para um modelo com maior participação do consumo privado teria um custo de
adaptação. Esse pedágio foi pago na forma
de uma recuperação lenta entre 2017 e 2019,
mas deve ser o principal componente a acelerar o crescimento em 2020. Assim, podemos
elencar diversos fatores que devem intensificar o consumo interno. Em primeiro lugar, a
maior geração de empregos e leve queda no
desemprego tende a acelerar o crescimento

da renda real.
A situação econômico-financeira das famílias estará mais positiva. A taxa de inflação
baixa contribui para que o aumento da renda
se traduza em aumento de poder de compra
dos consumidores. A taxa básica de juros no
menor patamar histórico, e que deve permanecer baixa por todo o ano de 2020, pode representar aumento da oferta de crédito e redução nos custos de financiamento para os
consumidores.
Além disso, a indústria da Construção Civil, o componente dos investimentos mais defasado em termos de recuperação da crise,
também deve contribuir. Apenas no segundo
trimestre de 2019 as quedas do setor foram
interrompidas, após 20 trimestres de retração.
Dessa forma, o ano de 2020 deve contar com

uma maior contribuição dos investimentos e a
retomada desse setor importante para diversos segmentos da indústria de Transformação
e para geração de empregos.
Assim, as perspectivas para a economia
em 2020 apontam na direção da aceleração
do crescimento. Esperamos que o PIB passe
de um avanço de 1,1% em 2019 para cerca de
2,0% em 2020.
Por fim, em que pese o cenário seja positivo para os próximos anos, o País não pode se
desviar do caminho das reformas, da modernização do Estado e da melhora no ambiente
de negócios. No longo prazo, o crescimento
econômico está diretamente atrelado à produtividade e nesse campo ainda temos um grande desafio no que diz respeito à qualificação
dos trabalhadores.
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ENTIDADE
Consepro celebra ano de fortalecimento nas relações
e compromisso com o futuro
O ano de 2019 foi simbólico para
o Consepro não apenas pela celebração de seus 30 anos de atuação em
prol da segurança pública, mas também por sua consolidação enquanto
entidade longeva e relevante na construção do futuro de Bento Gonçalves.
Isso porque, ao longo de 2019, diversas ações estratégicas foram encampadas com esse objetivo, apostando
na soma de forças entre instituições
parceiras, poderes públicos, iniciativa
privada e comunidade para concretizar resultados. Uma delas foi lançada
em novembro, com foco na prevenção ao uso de drogas por parte de jovens, público mais exposto às perigosas ofertas de substâncias ilegais. “O
combate à criminalidade também se
faz com educação, com conscientização. Nossos jovens precisam saber
que, primeiro, usar drogas faz muito
mal à saúde, e depois, ao consumi-las, estão alimentando um contínuo
ciclo de violência, financiando a criminalidade”, pondera o presidente
do Consepro, Jose Carlos Zortea. As
palestras antidrogas serão retomadas em 2020 em diversas escolas do
município, e a ideia é que os pais dos
alunos também participem dos encontros, criando assim uma rede mais
forte e atuante em prol da segurança
pública. Somada à essa contribuição,
a atuação do órgão como agente
captador de recursos às forças policiais, principal atividade do Consepro,
apareceu em diversas frentes. O 3º
Batalhão de Policiamento de Áreas Tu-

rísticas (3º BPAT) foi beneficiado pela
construção de uma nova garagem,
com capacidade para receber mais de
20 veículos em área coberta. O Consepro, em parceria com empresas locais, adquiriu o concreto, e a Medabil
doou a estrutura metálica. Em parceria com a Ministério público Federal e
a Vara de Execuções Criminais (VEC),
viabilizou a instalação da balança junto à Delegacia da Polícia Rodoviária
Federal, e o reaparelhamento com a
instalação de novos computadores e
materiais de expediente de uso diário
nas Delegacias.

Além disso, usou de seu expediente representativo para cobrar soluções
pontuais do Governo do Estado no
combate à criminalidade, solicitando
mais efetivo para a cidade. Ao lado de
outras entidades, custeou refeições,
forneceu equipamentos, móveis, eletrodomésticos e a estrutura que abrigou novos soldados em formação
neste ano. Seguiu atuando fortemente
para sensibilizar empresários e comunidade para que contribuam na aquisição de câmeras de monitoramento
da cidade – hoje, são cerca de 30 que
operam e auxiliam a Brigada Militar no

Voluntários
QUER SER UM EMPREENDEDOR SOCIAL?
CONTRIBUA ATRAVÉS DO CAPITAL HUMANO.

A atuação voluntária de equipes com o despertar das empresas
gera resultado para toda a sociedade.
Mais informações:
parceiros@parceirosvoluntarios-bg.org.br
ou 54 2105.1999

policiamento. “É um trabalho incansável. Acredito que a gradual recuperação econômica nos ajudará muito
para que consigamos colocar em
prática nosso plano de adquirir mais
40 câmeras para Bento Gonçalves. E
é importante dizer que todos os cidadãos podem colaborar, porque o ganho é para todos, a segurança é para
todos”, diz Zortea.
Em 20019, o Consepro ainda recebeu R$ 50 mil da ExpoBento. Outros
R$ 28 mil foram arrecadados por meio
da campanha junto ao contribuinte
pagante do IPTU – projeto que será
retomado novamente em 2020. O
Consepro ainda recebeu 24 computadores com licença Windows, do Hospital Tacchini, que foram repassados
às forças policias e a diversas associações de bairro. “Tivemos um ano
muito produtivo, principalmente no
estreitamento de relações, com entidades, com escolas, com os poderes
constituídos. Isso nos dá muito fôlego
e entusiasmo para ir adiante e, mesmo com adversidades econômicas,
garantimos importantes avanços para
nossa segurança“, analisa Zortea.
Também merece destaque entre as
realizações do Consepro a colaboração com manutenção de instalações,
equipamentos e viatura. “Isso aumenta muito a sensação de segurança,
porque as viaturas estão patrulhando,
a população vê a polícia na rua, e se
ela vai à Delegacia de Polícia, percebe
que tem boa estrutura para ser atendida”, comemora.
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PAPAI NOEL ALVI AZUL
Esportivo lança campanha de novos sócios com
50% de desconto nas mensalidades
O retorno à elite do futebol gaúcho, a recente celebração de seu
centenário e o clima natalino inspiraram o Clube Esportivo a compartilhar um verdadeiro presente com
a comunidade bento-gonçalvense:
a campanha ‘Papai Noel Alviazul’. A
iniciativa reduz pela metade o valor
da mensalidade para associações
efetivadas até o dia 17 de janeiro,
pouco antes da estreia da equipe
no Gauchão 2020, no dia 23, diante
do São José, em Porto Alegre.
Durante a ação promocional,

as modalidades Ouro e Prata terão
desconto de 50%: a primeira, que
no período normal fica pelo valor de
R$ 70 ao mês, reduzirá para apenas
R$ 35; já a segunda, que normalmente custa R$ 33 mensais, poderá
ser aderida por R$ 16,50. A categoria Bronze já tem valor promocional
e acessível, de forma permanente, por R$ 18 ao mês. Quem efetivar sua associação no período da
campanha tem diversas facilidades
asseguradas: lugar garantido com
acesso às cadeiras superiores, infe-

riores e arquibancadas, bem como
ao estacionamento interno em dias
de jogos; ingresso para a 17ª Fenavinho e 30ª ExpoBento, que ocorrem
no mês de junho de 2020, em Bento
Gonçalves; participação na promoção ‘Chute no Meio do Campo’, nos
intervalos das partidas; e desconto
de 20% nos produtos licenciados
do clube na loja oficial. O plano
contratado a preços promocionais
será válido por 12 meses. Para se
associar, é possível acessar o site
www.clubeesportivo.com.br

Câmara de segurança do Bento+20 começa a ser formada
Idealizado para pensar a cidade
de forma estratégica e planejada para
os próximos 20 anos a partir de diversos segmentos, o conselho Bento+20
começa a ter formatada a câmara técnica responsável pela segurança. A
presidência ficará a cargo da capitã
da Brigada Militar, Estefanie Gomes
Caetano, chefe de seção do 3º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (3º BPAT). A militar foi conduzida
em assembleia realizada pelo Consepro, reunindo lideranças das áreas
policiais e jurídicas da cidade, no dia
9 de dezembro.
Além da oficial da BM na presidência, a câmara já tem definido seu vice-presidente: Levi de Lima, integrante
do Consepro. Os demais membros

serão incorporados nos próximos
dias. “Estamos iniciando um trabalho
que requer dedicação, então estamos
ainda analisando os nomes que terão
mais disponibilidade de estarem conosco”, diz Estefanie.
Para ela, o grande desafio dos
membros da câmara será pensar não
apenas o futuro da segurança em Bento Gonçalves, mas encontrar formas
de aplicar o que será projetado pela
equipe. “Mesmo com as dificuldades,
precisamos aumentar a sensação de
segurança da comunidade, encontrar
soluções para os problemas a partir
de um diagnóstico, com ajuda da tecnologia e da qualificação na forma de
solucionar os problemas”, comenta a
militar.
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dos empresários da região.
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NOVA GESTÃO

Rogério Capoani assume presidência do

Fotos Gilmar Gomes

Incentivo à indústria e
valorização do turismo, além
de proposta de trabalho
colaborativo, estão entre as
prioridades da diretoria
O primeiro pronunciamento oficial de Rogério Capoani, eleito para
comandar o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves na gestão 2020/2021, antecipou
o que a comunidade empresarial
pode esperar no decorrer dos próximos anos: planejamento assertivo
e estratégias específicas para cada
frente de atuação da entidade. O
empresário tomou posse do cargo
e apresentou sua diretoria em solenidade realizada na noite de 11 de
dezembro, na sede do CIC-BG.
Para uma plateia formada por líderes empresariais e das esferas
política e judiciária, além de associados à entidade, o novo mandatário
adiantou algumas das prioridades
do trabalho de sua diretoria. “Elaboraremos um plano efetivo de ação
que viabilize a participação especial
do Centro da Indústria, Comércio e
Serviços no setor industrial de Bento
Gonçalves, segmento que é a força
motriz de origem e geração majoritária de emprego e renda para a
comunidade, sendo o suporte para
a criação e fomento de um mercado notável para o comércio e, consequentemente, para a prestação
de serviços diversas. É uma grande
cadeia produtiva, como uma enorme
edificação, que necessita manutenção em sua base estrutural”, avaliou.
Esse planejamento estratégico ficará a cargo de uma comissão especial liderada pelos Vices Presidentes

Rogério Capoani destacou compromisso com a indústria em sua primeira manifestação como presidente do CIC-BG

da Indústria, com a participação de
outros diretores da área. Eles terão
como ponto de partida a premissa
de estabelecer maior integração com
as entidades coirmãs que estão diretamente à frente do setor, em uma
clara demonstração da linha de trabalho colaborativo que norteará sua
gestão. Essa foi, inclusive, a tônica
da mensagem transmitida por Capoani aos poderes públicos municipais. “Nossa postura será de apoio
na busca do progresso e avanço nas
demandas de Bento Gonçalves. A
soma de nossas forças deve se fazer
presente cotidianamente para o bem

Laudir Miguel Piccoli, sócio honorário do CIC-BG, transmitiu a Elton Paulo Galdi a presidência
do Conselho Superior da entidade

e progresso de nossa cidade, assim
seremos protagonistas, cada qual na
sua função, de um cenário próspero
e sólido”, disse.
TURISMO E
RELACIONAMENTO
Exemplo dessa soma de esforços em prol de ganhos coletivos
deve aparecer, de acordo com Capoani, no segmento do Turismo.
“Temos que auxiliar o Poder Público
e demais agentes operadores a fim
de otimizarmos a performance desse setor, grande e valiosíssima joia

que já nos dá frutos concretos e tem
enorme potencial para fornecer ainda
mais progresso geral, pois abrange e
reflete em todos os setores de nossa
economia local”, recomendou.
Institucionalmente, a gestão de
Capoani deve priorizar o foco no associado. “Teremos um plano específico, desenvolvido e liderado pela
diretoria de Relacionamento com o
Associado que visa a enobrecer ainda mais nossa relação, além de darmos sequência nas diversas ações
exitosas da gestão que se finda neste
momento, e que nos deixa, também,
o compromisso de seguirmos agre-

Presidente do Conselho Deliberativo, Antônio Carlos Paludo, fez a entrega de lembras ao
presidente do CIC-BG na gestão 2018-2019, Elton Paulo Gialdi
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CIC-BG para gestão 2020-2021
DIRETORIA EXECUTIVA
DO CIC-BG 2020/2021

Elton Paulo Gialdi destacou transformação pessoal em seu último pronunciamento como presidente do CIC-BG

gando e ampliando nosso quadro
social de forma expressiva e distintamente qualificada”, ponderou.
A menção complementou o reconhecimento externado a Elton
Paulo Gialdi, presidente que deixa
o cargo no encerramento da gestão
2018/2019, e sua diretoria. “O legado
que você deixa servirá de norte para
a continuidade de nossas ações”,
elogiou.
ELTON GIALDI REPASSA
TRAJETÓRIA DE SUA GESTÃO
Elton Paulo Gialdi despediu-se da
presidência do CIC-BG lembrando,
em seu discurso, a impactante transformação pela qual passou sua vida
nos últimos dois anos. “Hoje posso
afirmar que foi uma troca muito justa
e equilibrada: você dedica seu tempo, energia e trabalho voluntário e
recebe muita satisfação pessoal pela
possibilidade de deixar um legado às
futuras gerações”, disse Elton Paulo
Gialdi, comandante da entidade na
gestão 2018/2019.
Nesta empreitada que foi seu
maior desafio, Gialdi reforçou seu
jeito simples e trabalhador de liderar. “Procurei imprimir ao CIC a minha forma de relacionamento com
as pessoas: com relações simples,
francas e sinceras. Acredito que essa
simplicidade ajudou a mostrar para
empresários de todos os portes e
perfis que eles são bem-vindos. Tanto

é que em dois anos tivemos cerca de
100 novas empresas associadas ao
CIC. Agregamos força, representatividade e mais diversidade à entidade,
uma estratégia que traz ganhos para
todos”, enalteceu.
Sua passagem à frente da organização se consolidou como forma
de devolver o que Bento Gonçalves
lhe oportunizou: trabalho e desenvolvimento pessoal. A missão, acredita, foi concretizada. “Entre tantas
importantes realizações, sem dúvida
o retorno da Fenavinho foi a maior
delas. Nossa grande festa popular
está resgatada com força, solidez e
consistência sob a guarda do CIC.
Está retornando ao cenário nacional
para nunca mais abandonar a posição grandiosa que lhe é de direito”,
disse. Gialdi mencionou, ainda, projetos como o Bento+20, que pensa a
cidade do futuro; a instituição do prêmio Dom Empreendedor, distinção
conferida as personalidades que deram novo rumo econômico à região;
e os vários eventos de cunho político
que ajudaram a devolver representatividade a Bento Gonçalves.
Ao deixar a presidência do CIC-BG, Gialdi foi conduzido ao cargo de
Presidente do Conselho Superior da
entidade pelos próximos dois anos.
Nesse mesmo dia, em Porto Alegre,
ele foi empossado no Conselho Superior da Federasul, cargo que se
soma às cadeiras por ele ocupadas
no Conselho Superior da Fundapar-

que e no Conselho Superior do Hospital Tacchini.
PREFEITO CITA GIALDI COMO ‘LÍDER’
E CAPOANI COMO ‘DIPLOMATA’
O prefeito Guilherme Pasin elogiou o empenho com que Elton Paulo
Gialdi tratou as pautas em comum de
Bento Gonçalves durante os últimos
dois anos. “Acompanhei de perto
seu interesse e o sucesso dos feitos.
Quero te cumprimentar pela dedicação, pelo entusiasmo, pela liderança
de tua equipe. Estamos aqui para te
aplaudir e agradecer, foste um grande líder”, afirmou.
Ao recém-empossado presidente da entidade para a gestão 20202021, Rogério Capoani, Pasin desejou sucesso e otimismo, afirmando
que continuará a pedir ajuda ao CIC-BG, como tem feito nos últimos sete
anos, para continuar administrando a
cidade. “Suas responsabilidades privadas são tão grandes quanto seus
compromissos públicos para com a
cidade”, disse, garantindo a continuidade da parceria entre a iniciativa
privada e o poder público. E, nesse
aspecto, Pasin disse que o CIC-BG
continuará a ter um processo evolutivo a partir das características de
gestão de Capoani. “Você é um diplomata e, com sua equipe, dará sua
contribuição, tal e qual todos os presidentes e diretores fizeram com total
êxito”, comentou.
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1º Diretor Tesoureiro:
WILLIAM RIZZI
2º Diretor Tesoureiro:
ROBERTO CAMARGO
MEGGIOLARO JÚNIOR
Diretor de Área da Construção
Civil:
ADRIANO DE BACCO
Diretor de Gestão e Inovação:
VINÍCIUS PIVA
Diretora de Área de
Relacionamento Vitivinícola:
EDUARDO VALDUGA
Diretor de Área de Turismo,
Gastronomia e Cultura:
RODRIGO VALÉRIO
Diretora da Área de
Comunicação e Marketing:
JANA BRUN NALIN
Diretores da Área de
Infraestrutura, Urbanismo e
Logística:
GABRIEL SCHUARTZ; LUCIANO
BERTUOL E GIANCARLO RAVANELLO
Diretora da Área de Pequenas
Empresas:
BRUNA CRISTÓFOLI
Diretor da Área de Tecnologia:
ROGÉRIO TESSARI
Diretor da Área Social e
Relacionamento com o
Associado:
CESAR ANDERLE
Diretor de Área Jurídica:
GUILHERME SPILLER
Diretora Executiva:
CAROLINE MORÁS BASSO
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Mérito Empresarial do CIC-BG premia
Cooperativa Vinícola Aurora,
Cenci e Cia e Giordani Turismo
foram os agraciados
O talento empreendedor dos representantes da indústria, comércio
e serviços de Bento Gonçalves teve
seu merecido reconhecimento com
a revelação dos agraciados pelo
Mérito Empresarial do CIC-BG, entregue na noite de 11 de dezembro.
A premiação é concedida de forma
bienal a empresas que são referências em seus segmentos de atuação. Neste ano, os eleitos pelos
associados à entidade para receberem a distinção foram Cooperativa Vinícola Aurora (indústria); Cenci
e Cia (comércio) e Giordani Turismo
(serviços). Conheça os agraciados:
SEGMENTO INDÚSTRIA:
COOPERATIVA VINÍCOLA AURORA
Com quase 90 anos de história, a Cooperativa Vinícola Aurora
é uma das marcas que simbolizam
a vocação vitivinícola de Bento
Gonçalves. Neste ano, foi eleita o
destaque no segmento Indústria do
Mérito Empresarial – coroando um
2019 de expansão da empresa, que
inaugurou uma unidade fabril no
Vale dos Vinhedos, em maio, focada na produção e na expedição de
sucos de uva e de vinhos de mesa.

São as constantes modernizações,
a alta tecnologia e os rigorosos processos de produção da Aurora que
legitimam mais esse prêmio para a
vinícola. “Receber esse reconhecimento reitera o trabalho que estamos desenvolvendo nos últimos
anos, e nos enche de orgulho saber que estamos no caminho certo.
É motivo de gratidão representar
as 1.100 famílias de associados e
os mais de 500 colaboradores que
fazem parte dessa imensa família,
que é a Aurora”, diz o presidente do
Conselho de Administração, Itacir
Pozza, que recebeu a honraria do
CIC-BG. Para ele, atributos como a
tecnologia tem feito a diferença no
cotidiano da empresa, facilitando
processos e garantindo eficiência
e rapidez na comunicação. “É indiscutível a evolução da empresa.
Consolidamos a confiabilidade de
nossa administração junto ao mercado, clientes, associados e colaboradores”, afirma Pozza.
SEGMENTO COMÉRCIO:
GRUPO CENCI
Dedicada a oferecer prevenção
e proteção às pessoas no trabalho,
o Grupo Cenci foi eleito o vencedor
do Mérito Empresarial no segmento Comércio. O diretor da empresa,
Roque Cenci, diz que a premiação
simboliza uma certificação às ativi-

Vitor Agostini e Elton Paulo Gialdi entregaram Mérito Empresarial na categoria Indústria à Cooperativa Vinícola Aurora, representada por Itacir Pozza

dades do grupo, que comercializa
equipamentos de proteção individual, uniformes e serviços ligados
à segurança no ambiente de trabalho. “É importante por reconhecer
nossos esforços em crescer e se
desenvolver e também pela continuidade da empresa, que está
há mais de 35 anos no mercado”,
opina Cenci. Além de Bento Gonçalves, o grupo tem empresas sediadas em Chapecó (SC) e em Canoas, na Região Metropolitana de

Porto Alegre, e está presente em
mais de 10 cidades dos Estados
do Sul e do Sudeste com unidades
de negócios. Essa conexão entre
Bento e outras regiões do Brasil foi
apontada por Cenci como um dos
motivos de a empresa ter recebido a distinção. “O prêmio também
representa um reconhecimento do
que a Cenci está proporcionando
para nossa região”, comenta. Além
disso, ele cita a estrutura da empresa, com seus cerca de 500 co-
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destaques em três categorias

Edegar Brandelli e Elton Paulo Gialdi entregaram Mérito Empresarial na categoria Comércio à
Cenci e Cia, representada por Roque Cenci

Rogério Capoani e Elton Paulo Gialdi entregaram Mérito Empresarial na categoria Serviços à
Giordani Turismo, representada por Gabrielle Signor Rodrigues e Jana Brun Nalin

laboradores, e o volume comercial
como fatores que condicionaram a
empresa à premiação.

resgatar o passeio com a Maria
Fumaça, um trem a vapor que corta as paisagens entre Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa
num passeio nostálgico, a Giordani também criou outro atrativo para
fomentar o turismo na cidade: o
Parque Epopeia Italiana. O espetáculo de som, luz, cenários e interpretação conduz o visitante para
a Serra gaúcha na época da imigração italiana, no final do século
19. “Nossas ações realizadas em

SEGMENTO SERVIÇOS:
GIORDANI TURISMO
Uma das agências turísticas
mais atuantes e reconhecidas da
região, a Giordani Turismo foi a
eleita pelos associados do CIC-BG com o Mérito Empresarial no
segmento Serviços. O reconheci-

mento, de acordo com a diretora
executiva da empresa, Andréia
Zucchi, atesta o trabalho desenvolvido pela empresa ao longo dos
últimos 27 anos. “Atuamos na promoção de Bento Gonçalves como
destino turístico em todo o Brasil,
com o objetivo de trazer turistas e
gerar negócios que proporcionem
desenvolvimento de toda a cadeia
turística, bem como dos colaboradores, dos parceiros e da comunidade”, comenta. Famosa por

DEDICAÇÃO E TRABALHO
ATRAVÉS DE PROJETOS
>> O CIC-BG atua na sociedade de Bento Gonçalves através
do desenvolvimento econômico, compromisso e causas
que beneficiam a todos de forma social e cultural.
BENTO GONÇALVES

Na engrenagem
colocar símbolo
que identifique
a cidade.

BENTO GONÇALVES

BENTO GONÇALVES

prol do desenvolvimento de Bento
Gonçalves como destino turístico
trouxeram retorno econômico e social ao município”, reforça Andréia.
Mas a empresa contribui com o
fomento da atividade turística por
meio de diversas outras frentes de
atuação. Também operacionalizou
o receptivo local, com agenciamento de hospedagens, transfers
e passeios para operadoras de
turismo, agências de viagens, grupos, entre outros.
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Residencial Paulo Salton, todo
o conforto para morar no Centro

Proteção e segurança do trabalhador
são o foco do Grupo Cenci
Com mais de 35 anos dedicados à prevenção e à proteção do
trabalhador, o Grupo Cenci construiu uma sólida reputação neste
segmento, atendendo aos mais
diversos ramos industriais.
A empresa surgida em Bento
Gonçalves, em 1982, está, hoje,
presente em mais de 10 cidades
brasileiras, com forte atuação nos
Estados do Sul, além de São Paulo e de Rio de Janeiro.
O Grupo Cenci é formado por
cinco empresas, sendo a Cenci e
Cia, em Bento, a maior distribuidora de equipamento de proteção
individual (EPI’s) do Estado, com
mais de 2,3 mil produtos à pronta
entrega. Também na cidade estão
a Cenci Uniformes, fabricante de
uniformes profissionais, e a Cenci

Service, responsável por otimizar
a gestão de segurança na planta
fabril dos clientes.
Já em Canoas opera a Epitec,
fabricante de cremes de proteção,
de vestimentas e luvas de couro,
além de importadora de luvas. A
Cenci Luvas, que fabrica luvas
e vestimentas de malha de aço,
está localizada em Chapecó (SC).
A qualidade de atendimento ao
cliente, com foco na conscientização, na confiança e nos treinamentos, e a agilidade de entrega
através de logística avançada
constituem-se em diferenciais que
fazem da Cenci uma das mais
respeitadas empresas voltadas
à proteção do trabalhador. Saiba
mais sobre a empresa acessando
www.cenciseg.com.br.

Faça portabilidade
do seu plano de
saúde para o

Com acesso pela Barão do Rio Branco, o Residencial Paulo
Salton oferece muito conforto e praticidade, aliados à comodidade da localização. O prédio faz parte do complexo que inclui o Piazza Salton, espaço de compras e lazer, e está próximo
a escolas, igreja, supermercados, bancos, entre tantas outras
facilidades. Seu acesso principal é exclusivo e à parte da área
comercial.Projetado para ser diferenciado, os 55 apartamentos
do Residencial Paulo Salton possuem três suítes e lavabo e têm
possibilidade de até três vagas de garagem. Com acabamento
superior e excelente aeração e insolação em todos os apartamentos, possui infraestrutura de monitoramento por câmeras e
acesso principal por biometria. Seus confortáveis apartamentos
possuem espera para automação, churrasqueira a carvão com
ponto de gás, espera para lareira ecológica, além de rede de
instalação para calefação e infraestrutura para instalação de climatização. O conforto acústico recebeu especial atenção, com
manta sob o piso e nas paredes duplas entre os apartamentos,
além de portas, persianas e vidros acústicos. A estrutura de lazer conta com um lindo terraço, com espaço para os pets, brinquedoteca ao lado do salão de festas, que permite a realização
de eventos simultâneos, dividindo o espaço em dois ambientes
independentes. O grande terraço tem espelho d’água com deck,
gazebo e jardins. Saiba mais em: www.saltonresidencial.com.br,
e nas redes sociais /saltonresidencial.

Agora ficou mais
fácil escolher
sem carências
*conforme regras de
portabilidade da ANS

3455.4333

99144.4221

atendimento@tacchini.com.br

Saldanha Marinho, 518 | Centro
13 de Maio, 116, sala 2 | Centro
Saldanha Marinho, 435, sala 15 | Centro

Não espere mais
para ser Tacchimed.

de

DESCONTO

Promoção válida para todos os tipos
de planos, até 30/01/2020.
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Zéto Telóken

Giordani consolida o turismo da
Região Uva e Vinho
Localizado na região Uva e Vinho
da Serra Gaúcha, o Grupo Giordani
Turismo é uma parte importante do
desenvolvimento do turismo de Bento Gonçalves. Com atuação comprometida em preservar e disseminar a
história e a cultura da região desde
1992, o grupo é hoje uma referência
no segmento. Em seu portfólio estão mais de 30 produtos diferentes,
presentes em todas as etapas do
turista que passa pela região. Além
de operar com exclusividade o passeio turístico Maria Fumaça, uma
das principais atrações da cidade,
o grupo mantém o Parque Cultural
Epopeia Italiana, e trabalha nos setores de emissão e receptivo, oferecendo serviços de agenciamento de
passagens aéreas, hospedagens,
transfer, fretamentos, receptivo, passeios para operadoras turísticas e

agências de viagens. O grupo tem
se dedicado ainda a atender eventos corporativos e de negócios. Os
dois principais produtos da empresa são exemplos de como o resgate
histórico-cultural faz parte da visão
do Grupo Giordani. A Maria Fumaça ou Trem do Vinho promove um
passeio a bordo de uma máquina
a vapor que corta os municípios
de Bento Gonçalves, Garibaldi e
Carlos Barbosa, com muita cantoria e alegria durante o percurso. O
Parque Epopeia Italiana, com recursos cenográficos, de som e de luz,
promove uma imersão na vida do
imigrante italiano que aportava à região no final do século 19. Um retrato fiel daquele tempo, com atores e
ambientes que fazem o espectador
experimentar como foi a jornada do
imigrante à América.

Aurora tem a sustentabilidade
no seu DNA
A sustentabilidade é um conceito presente na constituição da
Cooperativa Vinícola Aurora. Organizada com base nos princípios
do cooperativismo, movimento social e econômico, a empresa
agrupa viticultores visando o bem comum de suas 1.100 famílias
associadas e da comunidade onde está inserida. Com certificações
na ISO 9001:2008 (qualidade), na ISO 14001:2004 (ambiental) e na
FSSC 22000 (segurança de alimentos), a Auora, por meio de seu
sistema integrado de gestão, busca assegurar a qualidade de seus
produtos e processos, sempre comprometida social e ambientalmente com seus associados, funcionários e comunidade. Fundada em 1931, a partir da união de 16 famílias produtoras de uvas,
a cooperativa fixou a base de um empreendimento destinado não
apenas em ser o maior do gênero no país, mas também um dos
mais qualificados tecnologicamente. A família Aurora produz, anualmente, cerca de 60 milhões de quilos de uva, resultando em 48
milhões de litros de vinho. Toda a produção dos agricultores é feita sob orientação direta dos técnicos, diariamente, que fornecem
toda a assistência necessária. Uma equipe responsabiliza-se pelo
acompanhamento permanente de todo o processo industrial e pela
qualidade final dos produtos, sempre com a atenção voltada para o
desenvolvimento de uma tecnologia de ponta. E esse cuidado extremado desde as mudas plantadas até o engarrafamento do produto
tem resultado na conquista de diversas premiações para a Aurora.
Roali Majola
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Parceiros Voluntários convida ao engajamento social
Exata Comunicação

ONG oferece várias formas
de ingresso na causa
voluntária, tanto para
pessoas físicas quanto
jurídicas, como para jovens
A causa benemérita, ancorada
no voluntariado, é um importante
agente de transformação social e
traduz a nobreza de se doar ao próximo. Nessa missão de propagar
o bem, a comunidade bento-gonçalvense conta com um aliado de
peso no apoio e no fortalecimento
da corrente solidária: a Parceiros
Voluntários. Desde 2000 no município, a ONG mantida pelo Centro da
Indústria, Comércio e Serviços de
Bento Gonçalves (CIC-BG) iniciou
os trabalhos na cidade justamente
no ano em que a Organização das
Nações Unidas estabeleceu os oito
Objetivos do Milênio no tocante ao
voluntariado – definindo as principais áreas de trabalho voluntário
a serem estimuladas, com o intuito de solucionar questões como a
erradicação da extrema pobreza e
da fome, o acesso ao ensino básico universal, a garantia da sustentabilidade ambiental, entre outros
tópicos pertinentes ao tema. Guiada pelo conceito que centraliza seu
propósito, o da responsabilidade
social individual, a PV concentra
18 entidades assistenciais conveniadas e mais de 100 voluntários

cadastrados – com histórias inspiradoras. Entre eles está um dos mais
antigos membros da ONG. O fotógrafo Jéferson Vidal, aos 36 anos,
coleciona um histórico de ações
voltadas ao bem-estar social desde
os 12 – com participação na Parceiros a partir de 2008. Nesse mesmo
ano ele fundou a Instituição Pequeno Grande Campeão. A organização sem fins lucrativos simboliza o
espírito solidário de Vidal. “Eu tinha
um trabalho com crianças e adolescentes iniciado ainda na adolescência. Com o tempo, fui acumulando

inúmeras ações, de forma especial
com a Parceiros, até fundar a instituição”, comenta. Pela ONG, ele é
voluntário pessoa física e também
jurídica, com a instituição que mantém – interpretando um personagem nostálgico que faz a alegria da
garotada, o Chaves, ao animar as
iniciativas da PV. “Não tenho palavras para descrever o sentimento
de se doar. Acredito que a melhor
forma de definir é o amor. Amo me
doar ao próximo, ver um sorriso, ser
um espelho, animar os que me rodeiam. Por isso que eu sempre re-

comendo: se puder, ajude. Faz bem
para si mesmo e o retorno positivo é
garantido”, destaca. Para participar
da causa voluntária, basta entrar em
contato com a ONG pelo telefone
(54) 2105-1999. “A PV está sempre
de braços abertos para receber um
número cada vez maior de pessoas
que realmente busquem um mundo
melhor, se dedicando ao voluntariado e entendendo o quão benéficas
são as ações solidárias para toda a
comunidade”, convida a coordenadora em Bento Gonçalves, Angélica
Somenzi.
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• Público superior a 250 mil visitantes em 10 dias de feira
• 98% dos visitantes fazem compras durante a feira
• O ticket médio por cliente é de R$ 150,00

17ª FESTA NACIONAL DO VINHO

• Volume de negócios estimado em 40 milhões de reais
• 95% dos expositores tem interesse em participar
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