
Retomada pelo CIC-BG neste ano, icônica festa ganha mais dias para ser celebrada e um novo time, comandado
por Roberto Cainelli Jr. (E), para preparar os atrativos da Festa Nacional do Vinho. Páginas 4 e 5
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te a cada causa, até todos os 
esgotamentos de possibilidades, 
atuando sempre de forma coletiva. 

Tenho a convicção de que se 
algo não mudou nesses mais de 
100 anos de história do CIC-BG 
foi a forma coletiva que deu não 
só origem a essa entidade, mas 
também conduziu sua trajetória 
ao longo dos anos. E o jeito cola-
borativo com que atuamos certa-
mente estará presente nas futuras 
gestões. 

Saio da presidência, sem dúvi-
da, muito melhor do que quando entrei. Progre-
di não apenas como empresário, mas também 
como pessoa, imbuído de um espírito ainda mais 
comunitário, sabedor de que as causas locais 
são as que nos oportunizam as vitórias mais sa-
borosas. Estarei com vocês na presidência do 
Conselho Superior pelos próximos dois anos, 
sabendo que os desafios continuam – e que es-
tarei sempre disposto a encará-los para ajudar a 
desenvolver cada vez mais nossa cidade 

Obrigado a todos, principalmente aos que me 
oportunizaram vivenciar esta incrível e inesquecí-
vel experiência.
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OPINIÃO

Seguiremos juntos nos desafios
por mais desenvolvimento

Rogério Capoani é eleito para presidência 
do CIC-BG na gestão 2020-2021

Abro este editorial em tom de 
breve adeus. Ao final deste ano, 
encerro meu ciclo frente ao Cen-
tro da Indústria, Comércio e Ser-
viços de Bento Gonçalves. Mas 
na verdade só me despeço da 
presidência dessa fabulosa enti-
dade, porque continuarei sempre 
ligado a ela, profissional e emo-
cionalmente.

Durante os dois anos em que 
presidi esta organização tão fun-
damental para a história de nos-
so desenvolvimento – e sempre 
atuante neste sentido –, adentrei num mundo no 
qual a minha transformação foi inevitável. 

A construção de relacionamentos, a aproxi-
mação com entidades setoriais e com a classe 
política – tudo é política e não podemos confun-
dir política com politicagem –, o aprofundamen-
to com os pleitos regionais, a coletividade das 
ações, o envolvimento comunitário...

O CIC-BG, não tenho dúvidas, transforma 
pessoas e, junto com elas, também realidades. 
Saio da presidência com a certeza de que só 
construímos as pontes que nos levam até nos-
sos objetivos se nos dedicarmos exaustivamen-

O empresário do ramo imobiliá-
rio, Rogério Capoani, foi conduzido 
ao cargo de presidente do Centro 
da Indústria, Comércio e Serviços 
de Bento Gonçalves para a gestão 
2020/2021. A eleição ocorreu em 
assembleia realizada na sede da 
entidade na manhã do dia 25 de 
novembro. No cargo, ele sucede a 
Elton Paulo Gialdi, que comandou o 
CIC-BG no período de 2018/2019.

Capoani exerceu atividades nas 
funções de 1° Vice-Presidente As-
suntos de Prestação de Serviços do 
CIC-BG na atual gestão; foi diretor-
-geral da 29ª ExpoBento e diretor 
de eventos da 28ª ExpoBento. A 
solenidade de posse e apresenta-
ção da diretoria que acompanhará 
Rogério Capoani na presidência do 
CIC-BG ocorrerá em dezembro.

Exata Comunicação
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Com o acesso facilitado a in-
formações, Randon também sa-
lientou a importância de saber uti-
lizá-las em favor do protagonismo 
das empresas, como na criação 
de novos negócios. Em outubro, a 
empresa apresentou na Fenatran 
(Salão Internacional do Transporte 
Rodoviário de Carga) um eixo de 
tração elétrica, que pode contri-
buir na economia de combustível. 
“É um momento importante por-
que podemos estar mudando o 
modelo de transporte. Tem muita 
oportunidade para crescer, nossas 
empresas precisam buscar o pro-
tagonismo nos negócios”.

Neste cenário de maior infor-
mação e de pessoas cada vez 
mais críticas, Randon disse que é 
importante as empresas não olha-

PALESTRA

Para lidar com as transforma-
ções de hoje, o CEO das Empre-
sas Randon, Daniel Randon, con-
sidera que é preciso desaprender 
para aprender novamente. Essa 
foi uma das mensagens que ele 
passou durante a palestra Ino-
vação – Novas Oportunidades 
para o Crescimento Sustentável, 
que encerrou o ciclo de reuniões-
-almoço de 2019 do Centro da In-
dústria, Comércio e Serviços de 
Bento Gonçalves (CIC-BG). Para 
inovar, antes de tudo, é preciso se 
desvencilhar do status quo, afir-
mou o empresário. Por isso, acre-
dita que tudo começa com uma 
mudança de “mindset”. Depois, 
é preciso atuar em rede e exer-
cer postura protagonista. “Hoje, 
a Randon está conectada a mais 
de 30 startups”, disse o execu-
tivo, a fim de dar mais agilidade 
na busca por soluções internas 
e também conjecturando possí-
veis cenários no futuro. Estabe-
lecer conexões, neste cenário, é 
fundamental. Randon mencionou 
o projeto Hélices, que juntou sua 
empresa a outras três – Florense, 
Marcopolo e Soprano – a fim de 
buscar soluções comuns com a 
colaboração de startups. “Se nós, 
como empresas, não olharmos e 
criarmos um ecossistema em vol-
ta que atraia e retenha novos ta-
lentos, nós seremos engolidos por 
outras empresas”, disse Randon.

CEO das Empresas Randon, 
Daniel Randon encerrou ciclo 

de palestras deste ano do CIC-
BG falando sobre inovação

rem apenas para o lucro. “Antiga-
mente, as empresas quebravam 
por falta de caixa, hoje quebram 
também por falta de reputação”, 
opinou, falando sobre a crescente 
preocupação com um “capitalis-
mo consciente”. “As pessoas que-
rem saber se o produto da nossa 
empresa é um produto que agre-
ga valor para a comunidade”. O 
evento contou com abertura musi-
cal da Orquestra de Violões e Coro 
da Abraçaí, que tem as Empresas 
Randon entre seus parceiros.

PGQP apresenta mudanças

A presença de Randon, tam-
bém presidente do Conselho Su-
perior do PGQP, motivou a apre-
sentação de um breve resumo 

das atividades do comitê local da 
sigla. Primeiro a ser implantado no 
interior do Estado, o Comitê Ben-
to Gonçalves do PGQP, presidido 
por Jussara Canabarro, mobilizou 
mais de 4 mil pessoas em seus 25 
anos de atuação. Nestes novos 
tempos de trabalho colaborati-
vo, o PGQP também se alinha e 
anunciou mudanças. Agora, junta-
mente com o Polo RS e a Agenda 
2020, o PGQP lançou o Transfor-
ma RS, um hub colaborativo a fim 
de buscar mais competitividade 
tanto para organizações públicas 
quanto para privadas.

Gialdi enaltece trabalho
das Empresas Randon

O presidente do CIC-BG, Elton 
Paulo Gialdi, disse que todas as 
empresas precisam repensar seus 
processos, porque disso depende 
a continuidade dos negócios. Para 
ele, é fundamental que a inovação 
se apresente nos detalhes, no refi-
no final dos produtos, já que o tra-
balho mais bruto todos têm capa-
cidade de realizar. “Inovar é gerar 
resultado, é melhorar processos, 
é tornar nossa marca melhor, é 
renovar a cultura organizacional”, 
disse. Ele também elogiou a capa-
cidade das Empresas Randon, um 
conglomerado voltado à produção 
de semirreboques e autopeças 
que orgulha os moradores da Ser-
ra e serve de inspiração para os 
empresários. “Com toda certeza, 
teu pai, o saudoso Raul Randon, 
foi um homem inovador na arte de 
criar, de negociar, de empreender, 
de se relacionar com as pessoas”.

Daniel Randon e Elton Paulo Gialdi

“É preciso desaprender para aprender novamente”, diz Randon
Exata Comunicação
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se desenvolveu, na Rua Marechal 
Deodoro, e contam a história da 
região, homenageando a saga 
do imigrante italiano e mostrando 
como esse legado se traduz em 
cada detalhe da cultura local. Há-
bitos, costumes e tradições vêm à 
tona, em um desfile que evoca o 
orgulho das origens.

Toda essa preparação culmina 
com uma experiência memorável 
que a Fenavinho promete oferecer 
aos visitantes de 05 a 14 de junho, 
no Parque de Eventos de Bento 
Gonçalves. Lá haverá uma Vila 
Típica – espaço temático de con-
vivência, que remete às primeiras 
vilas idealizadas pelos imigrantes 
colonizadores da região. Em uma 
área ampliada – de três para cinco 

FENAVINHO

Fenavinho amplia programação de atrativos para

A 17ª edição da Fenavinho 
vem repleta de atrativos para tra-
zer visitantes à capital nacional 
do vinho – e também encantar a 
comunidade. Muitas delas foram 
anunciadas na noite de 19 de no-
vembro, quando houve o lança-
mento da festa, em um encontro 
realizado no Vale dos Vinhedos, 
no hotel Villa Michellon.

Uma das novidades que a 17ª 
Fenavinho terá em 2020 é a am-
pliação de sua programação. A 
agenda começa ainda no mês de 
maio, com o Vinho Encanado. A 
atração icônica toma conta do co-
ração de Bento Gonçalves, convi-
dando o público para se divertir na 
Via Del Vino, degustando vinhos 
e sucos de excelente qualidade, 
que jorram de torneiras diretamen-
te para as taças. Shows, apresen-
tações artísticas e gastronomia 
típica complementam as atrações. 
No próximo ano, serão três os fins 
de semana com o Vinho Encana-
do: dias 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de 
maio.

Outra atração confirmada para 
o próximo ano é a realização do 
Desfile Alegórico – e também com 
um incremento: serão duas apre-
sentações, nos dias 17 e 31 de 
maio. Nessas ocasiões, as comu-
nidades do interior ganham a via 
central por onde Bento Gonçalves 

Roberto Cainelli Jr. 
coordenará o comitê 

responsável pelos 
preparativos da festa

mil metros quadrados – vinícolas 
trazem vinhos, espumantes e su-
cos para o visitante brindar e fes-
tejar. Diversos estabelecimentos 
oferecem o melhor da culinária tí-
pica, presenteando o paladar. No 
palco, shows para todos os gos-
tos ocorrem de forma continuada 
durante os dez dias de programa-
ção. As atrações da FE

A relação de novidades segue 
com a apresentação dos novos 
trajes que a corte da 17ª Fenavi-
nho – a Imperatriz, Bárbara Bor-
tolini, e as damas de honra Ana 
Paula Pastorello e Sandi Marina 
Corso – exibirá a partir de 2020, e 
o anúncio do lançamento do Vinho 
das Imperatrizes, durante a vindi-
ma do próximo ano.

 

RENOVAÇÃO NA CONDUÇÃO
DOS TRABALHOS

O compromisso de dar conti-
nuidade ao sucesso da Fenavinho 
– festa que vem consolidando sua 
retomada desde 2019, então sob a 
tutela do Centro da Indústria, Co-
mércio e Serviços de Bento Gon-
çalves, quando tornou a ocorrer 
após um hiato de oito anos – está 
concentrado no talento das novas 
lideranças que compõem o comi-
tê organizador. Coordenado pelo 
enólogo Roberto Cainelli Júnior, 
o grupo de trabalho é composto 
por Rodrigo Valério (Eventos inter-
nos); Gabrielle Rodrigues (Even-
tos externos); Roberta Benedetti 
(Vice de Eventos externos); Daniel 
Panizzi (Gastronomia); Marcos 
Giordani (Marketing); Diego Ber-
tolini (Projetos); Rodrigo Parisotto 
(Turismo) e Bruna Cristofoli (Eno-
logia e relações comunitárias).

“Nosso comitê trabalhará, mais 
uma vez, de forma incansável 
pela Fenavinho. Antes mesmo do 
encerramento da 16ª edição, já 
estávamos pensando em melho-
rias, projetando novas atrações, 
imaginando e articulando a próxi-
ma festa. Como resultado desse 
trabalho continuado, já apresen-
tamos uma série de novidades 
para 2020. Essa agenda de atra-
tivos segue com a proposta de 
valorizar a essência da Fenavinho, 
uma festa que enaltece a cultura 
da região, nossas raízes e histó-
ria. E que também mostra a evo-
lução desse legado ao longo dos 

Roberto Cainelli Júnior, coordenador do comitê da 17ª Fenavinho

Fotos: Vagão Filmes

Boas
Festas

Na engrenagem
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Este é o tempo de celebrar 
tudo aquilo que vivemos até aqui. 
 
Uma nova fase traz desafios  
diferentes a serem alcançados. 

Nesta data de renovação,  
desejamos a você um Ano Novo  
repleto de realizações, sucesso  
e prosperidade.



05DEZEMBRO DE 2019

sua 17ª edição em 2020 CIC-BG vê consolidação da 
grandiosidade da festa

presidente do CIC-BG, entidade 
promotora da festa.

Apoiador da proposta, o po-
der público municipal destaca a 
relevânncia da Fenavinho para a 
promoção do turismo municipal. 
“Temos grande orgulho em par-
ticipar do resgate da Fenavinho, 
por tudo o que ela representa na 
história de Bento Gonçalves e, 
principalmente, pelo potencial de 
promover ainda mais o turismo 
local que a festa traz, valorizando 
nossa cultura, raízes e atrativos”, 
disse o Secretário Municipal de 
Turismo, e integrante do comitê 
da 17ª Fenavinho, Rodrigo Ferri 
Parisotto.

Compartilhando o sentimento 
de orgulho pelos resultados já 
alcançados – e o compromisso 
com a continuidade do projeto 
de consolidação da Fenavinho, o 
CIC-BG reforça a sensibilização 
para que haja um engajamento 
e envolvimento coletivo em favor 
da festa. “O Centro da Indústria, 
Comércio e Serviços de Bento 
Gonçalves sente enorme honra 
e orgulho em ter participado ati-
vamente na reconstrução de um 
bem muito preciosos para toda 
a Serra gaúcha. Em 2019, escre-
vemos o primeiro capítulo na his-
tória da retomada da Fenavinho, 
com a realização de sua 16ª 
edição. Agora, brindamos o lan-
çamento da 17ª edição da Fe-
navinho, concretizando mais um 
enorme passo rumo à plenitude 
de nossa festa popular, aquela 
que nos representa e apresenta 
para todo o Brasil. A Fenavinho 
que veremos em 2020 terá mui-
to mais corpo, estará evoluída, 
caminhando estrategicamente 
para seu futuro. A orientação 
transmitida ao Comitê é cuidar 
da essência da Fenavinho, da 
cultura da região e do povo, com 
elementos simples que agradam 
nossa gente, mas também aos 
turistas que vem de fora exata-
mente buscar está vivência. Sem 
dúvida alguma, dentro de algu-
mas edições, a Fenavinho será 
uma das principais festas do 
Brasil”, disse Elton Paulo Gialdi, 

Elton Paulo Gialdi, presidente do CIC-BGanos, e como ele está relacionado 
a qualidade dos produtos viníco-
las, da agroindústria familiar e aos 
atrativos do nosso turismo. Esse é 
compromisso que nós, do comitê, 
amparados pelo CIC-BG, estamos 
renovando: valorizar a história da 
Fenavinho e perpetuar seu futuro”, 
disse Cainelli.

O enólogo sucede a Diego Ber-
tolini na coordenação do grupo. 
“Lembro que em 2018 comemo-
rávamos o retorno da Fenavinho. 
Brindávamos a intenção concreta, 
encampada pelo CIC-BG, de tra-
zer de volta a maior festa de Bento 
Gonçalves, de devolver à comuni-
dade essa magnifica experiência. 
Ao mesmo tempo que estávamos 
felizes e animados pela possibi-
lidade real do retorno da Fenavi-
nho, sabíamos o tamanho do de-

safio que tínhamos diante de nós. 
Em 2019, tivemos a alegria de co-
memorar o sucesso estrondoso do 
retorno da Fenavinho, que foi mar-
cante em sua 16ª edição e muito 
nos orgulha”, comentou Bertolini.

Em 2019, a 16ª Fenavinho ele-
geu sua Corte de soberanas; trou-
xe de volta o Vinho Encanado - du-
rante dois fins de semana, 30 mil 
pessoas passaram pela Via Del 
Vino, no centro de Bento Gonçal-
ves, apreciando os vinhos e sucos 
disponibilizados na “Casa del Vino 
Moysés Michelon”, e consumi-
ram 24.200 doses das bebidas, o 
que representa 3,6 mil litros; bem 
como o Desfile Alegórico e, com 
programação integrada à Expo-
Bento, ajudou a captar os mais de 
253 visitantes para que estiveram 
na festa e feira.

A Parceiros Voluntários cadastrou-se 
em uma ferramenta de arrecadação de doações, um App, que 
encaminha de forma segura o dinheiro as entidades parceiras.

Doe através 
do App: 

Como Funciona:

 Acesse o App >> Escolha a Parceiros >>  

Doe a partir de R$ 7,00.

Vamos 
     fazer o 
bem juntos?
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sua vocação herdada dos imigrantes 
no cultivo da uva e na elaboração do 
vinho”, enaltece Gialdi.

Consciência
política

Gialdi também demarcou sua 
postura à frente da entidade na pro-
moção do envolvimento político da 
classe empresarial. Para ele, é ne-
cessário que não só empresários, 
mas a sociedade como um todo, seja 
mais participativa nas questões que 
envolvam os rumos do país. “Temos 
que ir em busca do que almejamos, 
e construir pontes para isso. Não 
adianta nos afastarmos da política 
por conta da fama da maioria de nos-
sos políticos, isso é omissão. Temos 

CIC-BG

Elton Paulo Gialdi encerra gestão no CIC-BG deixando legado comunitário e político

Elton Paulo Gialdi está chegan-
do ao fim de seu mandato à frente 
da presidência do Centro da Indús-
tria, Comércio e Serviços de Ben-
to Gonçalves (CIC-BG) na gestão 
2018/2019. Os últimos dois anos 
foram de construções de parcerias 
e de aproximação com entidades 
estaduais e regionais, mas sobretu-
do de protagonismo no envolvimen-
to comunitário de infraestrutura e de 
criação de consciência política. “É 
uma grande realização pessoal es-
tar à frente desta magnifica entidade, 
no município que me acolheu e me 
oportunizou todo o meu crescimento 
e prosperidade, minha família, meus 
negócios e meus relacionamentos de 
amizade. Analiso que a parte traba-
lhosa desta jornada o fiz por gratidão 
a tudo isso e pelos sentimentos de 
plenitude e realização na possibili-
dade de estar operando ações pela 
melhoria coletiva, isso é formidável”, 
comenta Gialdi.

Resgate da
Fenavinho

O empresário encerra sua gestão 
no dia 31 de dezembro com a mar-
ca de ter devolvido a Fenavinho à 
comunidade – o que, por si só, seria 
um feito capaz de sacramentar qual-
quer trajetória. Um trabalho preocu-
pado não apenas em celebrar com 
os bento-gonçalvenses a alegria da 
maior festa do município, mas tam-
bém em garantir segurança jurídica 
para a realização das futuras festas. 
Depois de realizar acordos entre to-
das as partes, regularizando o nome 
da Fenavinho, a marca foi resguar-
dada pelo Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (INPI) e está sob 
domínio do CIC-BG. E foi com muita 
habilidade de gestão, mobilização e 
negociação que Gialdi costurou as 
relações necessárias para retomar 
a Fenavinho, depois de oito longos 
anos em que a festa ficou inviável de 
ser realizada. 

Foram necessárias mais de 50 
horas de reuniões com inúmeros 
credores, idas e vindas nas nego-
ciações. “É a nossa grande festa po-
pular, a festa que ajudou a construir 
nossa Bento Gonçalves. A Fenavinho 
é a festa que apresenta Bento Gon-
çalves para todo o país e que repre-
senta nossa história, nossa cultura e 
nossa gente, além de nosso desen-
volvimento. É uma festa raiz na sua 
essência por reunir nosso interior e 

Empresário do setor de 
transportes deixa cargo em 

dezembro, passando a presidir o 
Conselho Superior da entidade

de participar mais, exigir mais, cobrar 
mais e se envolver mais, porque tudo 
é política, e as decisões todas pas-
sam por ela”, argumenta.

Primeiro presidente a despachar 
na sonhada sede própria do CIC-BG, 
concluída no final de 2017, Gialdi 
imprimiu um ritmo forte ao cotidiano 
da organização assim que assumiu, 
no início de 2018. Não foram raras 
as vezes em que mais de um even-
to aconteceu na mesma semana, de 
palestras com políticos a encontros 
de entidades de classe.

Pelo CIC-BG, passaram senado-
res – Luiz Carlos Heinze e Ana Amélia 
Lemos, antes de ela concorrer a vice 
na chapa de Geraldo Alkmin –, o vi-
ce-governador Ranolfo Vieira Junior, 
os secretários estaduais Bruno Vanu-

zzi (Parcerias) e Beatriz Araujo (Cul-
tura), diversos deputados federais e 
estaduais, além do então candidato 
a governador – e hoje atual chefe do 
Executivo gaúcho – Eduardo Leite e 
do pré-candidato à presidência Flá-
vio Rocha, que acabou retirando a 
candidatura no meio do caminho. 

Tantas outras lideranças políti-
cas estiveram presentes no CIC-BG 
por meio dos eventos promovidos 
pela casa. A retomada da Fenavinho 
neste ano trouxe à cidade toda a re-
presentatividade e a visita ilustre do 
vice-presidente da República, Hamil-
ton Mourão, demarcando a primeira 
visita presidencial a Bento Gonçalves 
em quase 40 anos. Pautas como a 
Reforma Tributária, o Fórum da Infra-
estrutura e a Liberdade Econômica 
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Elton Paulo Gialdi encerra gestão no CIC-BG deixando legado comunitário e político

trouxeram a Bento deputados como 
Ronaldo Santini, Marcel Van Hattem 
e Jerônimo Goergen.

Também de teor político foram ou-
tros dois marcantes encontros reali-
zados na gestão de Gialdi, o Fórum 
da Federasul e a Agenda 2020, que 
identificaram, respectivamente, opor-
tunidades e demandas regionais en-
tregues ao governador Eduardo Leite. 

Preocupação
comunitária

As articulações que o CIC-BG 
desempenhou para retomar a Fena-
vinho são a evidente preocupação 
secular da entidade com sua comu-
nidade. Se a festa foi o maior desses 
exemplos, cabe ressaltar que não foi 

o único. Uma das mais fortes iniciati-
vas foi o trabalho na criação do Ben-
to+20. O conselho, com membros 
de quase 30 entidades de classe, 
universidades, sindicatos patronais e 
poder público, terá o desafio de pen-
sar a Bento Gonçalves para os próxi-
mos 20 anos nas mais distintas áre-
as, como turismo, rural e mobilidade. 
“Como CIC, temos o dever não só 
de apoiar iniciativas que melhorem 
nossa cidade, mas propor também, 
porque está no nosso perfil ser uma 
entidade propositiva”, destaca Gialdi.

E as propostas da organização 
também abraçaram áreas como a 
cultura. Além das iniciativas contem-
pladas neste segmento dentro da Ex-
poBento e da Fenavinho, elas tiveram 
evidência com o projeto EnCantos. O 

espetáculo musical reapareceu neste 
ano como parte integrante da progra-
mação pré-Fenavinho, com três apre-
sentações gratuitas realizadas entre 
maio e junho, e desde novembro 
entrou novamente em cartaz. “É uma 
forma não só de estarmos mais pre-
sentes na vida da comunidade, mas 
de ela também estar mais perto do 
CIC e de si própria, numa grande con-
fraternização”, opina o presidente.

Outra ação comunitária e relevan-
te de reconhecimento à trajetória de 
líderes da região, é a distinção do 
troféu “Dom Empreendedor”. Criado 
nesta gestão, o prêmio é uma forma 
de homenagear as personalidades 
do setor produtivo que contribuíram 
para elevar o patamar econômico da 
região. “Nós somos privilegiados por 
viver numa região cheia de empresá-
rios exemplares, que não se omitem e 
exercem toda a sua força e grandeza 
para o desenvolvimento coletivo, eles 
que nos inspiram a sermos cada vez 
mais competitivos e a buscarmos a 
excelência constantemente. Por isso 
somos tão prósperos, e devemos 
nossa profunda admiração a essas 
pessoas”, diz Gialdi, lembrando que 
três líderes com esse perfil recebe-
ram o troféu – Moysés Michelon (in 
memorian), José Eugênio Farina e 
Clovis Tramontina.

Relacionamento e
protagonismo

Elton Paulo Gialdi sempre des-
tacou, ao longo de 2018 e de 2019, 
“estar” presidente do CIC-BG, em 
detrimento ao “ser” presidente do 
CIC-BG. Essa postura o aproximou 
não apenas da comunidade, mas 
também de importantes parceiros, 
tanto comerciais quanto institucio-
nais. Eles ajudaram a dar visibilidade 
a uma série de projetos do CIC-BG 
e a reforçar a imagem da instituição 
como um ente de atuação coletiva 
para angariar conquistas econômi-
cas e sociais. CICS Serra, Amesne, 
Famurs, Federasul, Fiergs, entre ou-
tras, são algumas das entidades que 
vieram a Bento Gonçalves comparti-
lhar anseios e conhecimentos.

Com muitas dessas, o CIC-BG 
foi parceiro na defesa dos interesses 
regionais, principalmente quanto à 
infraestrutura viária. Neste sentido, 
liderou um dos mais importantes en-
contros na Serra neste segmento em 
anos, o Fórum da Infraestrutura. Com 
a presença de senadores, deputados, 
prefeitos, vereadores e líderes seto-
riais, reuniu representantes do Minis-
tério dos Transportes e da Secretaria 
Estadual de Transportes para debater 
alternativas como concessões e pri-
vatizações a fim de melhorar a logís-

tica da região, uma das mais próspe-
ras em bens de consumo O trabalho 
de relacionamento também rendeu 
frutos ao engrossar as fileiras de as-
sociados que se juntaram à missão 
do CIC-BG, de promover o desenvol-
vimento da sociedade – foram cerca 
de 100 novas empresas nos últimos 
dois anos. 

Gestão interna

A gestão de Gialdi também cuidou 
da área administrativa e da gestão 
interna da entidade, com colabora-
dores mais envolvidos e focados na 
excelência do atendimento ao asso-
ciado. Um novo sistema operacional 
no site da entidade trouxe melhorias 
no desenvolvimento dos grandes 
projetos da entidade - Expobento e 
Fenavinho - e facilidades para as ins-
crições em cursos e/ou eventos pro-
movidos na casa, que agora podem 
ser feitas de maneira online.

Também promoveu mudanças no 
Jornal do CIC e promoveu um novo 
convívio de ex-presidentes da casa 
ao levá-los para as reuniões de dire-
toria a fim de compartilhar vivências 
e experiências. Ainda, foi ferrenho 
defensor dos projetos do Consepro 
para angariar fundos para a seguran-
ça pública e das atividades do Ob-
servatório Social do Brasil (OSB-BG) 
no acompanhamento das contas 
públicas dos poderes Executivo e Le-
gislativo, sendo também entusiasta 
da permanência do festival Bento em 
Dança. Gialdi não esconde: Esses 
dois últimos anos foram uma experi-
ência marcante que o acompanhará 
para o restante de sua vida. “Estar 
presidente do CIC é uma experiência 
enriquecedora. É uma troca muito 
justa e equilibrada, você se dedica 
com seu tempo, energia e trabalho 
voluntário e recebe muita satisfação 
pessoal pela possibilidade de contri-
buir deixando um legado para futuras 
gerações. Acho que os resultados 
estão aí”, diz o presidente.

Novos desafios

Ao contrário do que se pode pen-
sar, o fim do mandato no CIC-BG 
não permitirá que Gialdi tenha mais 
tempo livre. Desde novembro, ele é 
o presidente do Conselho Superior 
da Fundaparque e, antes de encerrar 
seu mandato, toma posse no Con-
selho Superior da Federasul. E, em 
janeiro, será o novo presidente do 
Conselho Superior do CIC-BG para 
os próximos dois anos. “ Quando 
assumimos responsabilidades, as-
sumimos desafios. O CIC transforma 
nossa vida, você entra uma pessoa e 
sai outra”, comenta Gialdi.

Vagão Filmes



o principal produto comercializado. 
“Observa-se, inclusive, aumento na 
participação deste segmento, pas-
sando de 44% em 2017 para 53% 
em 2018. Em valores absolutos, a 
exportação de móveis passou de 
35,7 milhões de dólares para 40,7 
milhões”, diz a professora doutora 
da UCS, Cíntia Paese Giacomello.

 
INFORMAÇÃO E OPORTUNIDADES

A revelação dos dados compila-
dos pela 48ª edição da revista Pa-
norama Socioeconômico de Bento 
Gonçalves vem acompanhada de 
otimismo, na opinião do presidente 
do CIC-BG, Elton Paulo Gialdi. “Os 
números são tímidos, mas mos-
tram que estamos na direção de 
uma retomada econômica. Torço 
para que esse otimismo contagie 
a todos os empresários para, de 
forma muito salutar, deixar de lado 
as dificuldades que enfrentamos – 
que não são poucas – a fim de que 
possamos fazer a nossa parte em 
favor do desenvolvimento de Ben-
to Gonçalves, da região e do país. 
Espero que cada um de nós, ao re-
ceber a Revista Panorama Socioe-
conômico, faça bom uso da melhor 
matéria-prima de trabalho que um 
empresário pode ter em mãos: a 
informação. Mais do que números, 
a revista traz oportunidades. Basta 
que tenhamos a sensibilidade de 
identifica-las e aproveitá-las”, disse.
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apresentou crescimento real po-
sitivo – o índice, descontada a in-
flação, foi de 1,8%. A variação real 
positiva também foi verificada no 
comércio e nos serviços, que tive-
ram desempenho ainda melhor, de 
3,6% e de 6,8%, respectivamente. 
O setor moveleiro permanece como 
o principal responsável pelo fatura-
mento da indústria, respondendo 
por 34,3% do total – mesmo índice 
do ano passado. O ranking é segui-
do pelos segmentos de bebidas e 
de alimentos, com 18,6% e 13,6%, 
respectivamente. Entretanto, se fo-
rem somadas todas atividades re-
lacionadas ao setor metalmecânico 
(máquinas e equipamentos, pro-
dutos de metal e metalurgia), esse 
segmento alcança uma participa-
ção de 18,5%, praticamente empa-
tando com o ramo de bebidas.

Da participação do comércio, 
67% vem da atividade varejista, 

ECONOMIA

Panorama Socioeconômico mostra maior
faturamento de empresa

Com a inclusão, pela primeira 
vez, dos dados econômicos em 
seu ano de publicação, a revista 
Panorama Socioeconômico tra-
ça uma leitura alentadora para a 
economia local. As empresas de 
Bento Gonçalves apresentaram um 
faturamento 5% superior no primei-
ro semestre de 2019, em relação 
à igual período do ano passado, 
chegando a R$ 5,1 bilhões. Os nú-
meros recheiam a 48ª edição da 
tradicional publicação do Centro 
da Indústria, Comércio e Serviços 
de Bento Gonçalves (CIC-BG), cuja 
apresentação ocorreu na manhã 
de 25 de novembro, na sede da 
entidade. Editado em parceria com 
a Universidade de Caxias do Sul 
(UCS), o impresso indica a eleva-
ção do faturamento, uma tendên-
cia verificada ainda em 2018 – ano 
base da publicação. No comparati-
vo com 2017, as empresas fatura-
ram R$ 529 milhões a mais, um in-
cremento de 6,3%, atingindo quase 
R$ 9 bilhões no total. A indústria é 
o segmento que mais fatura, com 
participação de 59%, seguida pelo 
comércio (21,2%) e pelos serviços 
(19,8%). A análise da UCS mostra 
que, pela primeira vez desde 2014, 
a indústria de Bento Gonçalves 

Publicação do CIC-BG 
traz pela primeira vez, 
dados do ano corrente

enquanto os serviços a maior fatia 
é resultado do transporte e outras 
atividades logísticas, com 36,7%. O 
saldo de empregos também é ou-
tro dado a ser comemorado. Este 
importante indicativo de retomada 
da economia mostra que o setor 
da construção civil foi essencial 
para que ele ficasse positivo – o 
segmento registrou crescimento de 
13% no número de empregos for-
mais.

 
EXPORTAÇÕES CAEM

Embora as exportações tenham 
sofrido retração de 5% em 2018 
na relação com 2017, a balança 
comercial – relação entre impor-
tações e exportações – permane-
ceu positiva, com 34,5 milhões de 
dólares. O município exportou em 
2018 o valor acumulado de 77 mi-
lhões de dólares, sendo os móveis 

Fotos: Exata Comunicação
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balho profissional, voltado ao resul-
tado aos expositores e à satisfação 
do público, é o diferencial que nos 
mantém em evidência. Se a equipe 
comercial se destaca nas vendas 
para 2020 é porque estamos bem 
assessorados e alicerçados por 
fortes diretores em todas as áreas 
da feira. É uma honra fazer parte 

EXPOBENTO

Mais de 60% dos espaços da 30ª ExpoBento
estão comercializados

A ExpoBento chega a sua 30ª 
edição inquestionavelmente conso-
lidada como feira de negócios que 
gera retorno efetivo aos exposito-
res. Quem atesta essa premissa 
são os números de comercializa-
ção: mais de 60% dos espaços de 
exposição para a edição de 2020 
já estão vendidos. O indicador im-
pressiona ainda mais quando ana-
lisado sob o espectro temporal: a 
ExpoBento encerrou sua última 
edição há cerca de cinco meses, 
e ainda falta mais de um semestre 
para que torne a ocorrer – em junho 
do próximo ano.

É um sinal da confiança depo-
sitada na ExpoBento por empre-
endedores em busca de bons ne-
gócios e de aumento nos lucros. 
“Chegar a aproximadamente 65% 
de comercialização em tão pouco 
tempo é um indicativo de que o tra-

Edição especial da feira 
ocorrerá entre os dias 5 e 14 de 

junho, no Parque de Eventos

de um grupo assim coeso”, avalia 
o diretor comercial da feira, Cesar 
Anderle. Entre os motivos elenca-
dos para explicar esse sucesso, 
além da tradição construída ao lon-
go de três décadas ofertando pro-
dutos, lazer e gastronomia, está a 
fórmula vitoriosa em dividir os es-
paços do Parque de Eventos, onde 

ocorre a feira, em áreas temáticas. 
Essa segmentação concentra es-
paços de interesse comum tanto 
de público quanto de expositor, or-
ganizando e facilitando a visitação 
e, por consequência, os negócios. 
“É uma maneira de estabelecer um 
diálogo mais assertivo entre vende-
dor e comprador, unificando inte-
resses”, diz Anderle.

São mais de 30 mil itens que 
podem ser encontrados em seto-
res como indústria, comércio e ser-
viços, variedades, moda, agroin-
dústria, automotivo, gastronômico, 
imobiliário e infantil. Números que, 
somados aos mais de 470 exposi-
tores e 253 mil visitantes registra-
dos em 2019, ajudam a corroborar 
o sucesso da maior feira multisse-
torial de compras e entretenimen-
to do país – outro dos motivos da 
grande procura dos expositores 
para estar dentro da ExpoBento.

A 30ª ExpoBento ocorrerá de 
forma integrada a 17ª Fenavinho – 
em Bento Gonçalves – de 05 a 14 
de junho de 2020.

Vagão Filmes

Plataforma digital facilita repasse de doações para entidades assistenciais
O exercício da solidariedade ganhou um 

aliado importante: a tecnologia. Uma plata-
forma digital permite aos cidadãos fazerem o 
repasse de doações para custear o trabalho 
assistencial de diversas entidades de forma 
prática e segura. Dessa forma, quem quiser 
colaborar com as causas sociais pode concre-
tizar a boa ação com apenas alguns cliques.

A Parceiros Voluntários de Bento Gonçal-
ves acaba de ingressar na era da solidarie-
dade digital, sendo uma das mais recentes 
cadastradas no aplicativo Angels Doações. 
Quem acessar a plataforma pode fazer o re-
passe de doações – em qualquer valor – que 
será recebido diretamente pela ONG. É possí-
vel escolher entre duas modalidades: cartão 
de crédito ou boleto bancário. Transparente, 
o sistema informa automaticamente a taxa 
de manutenção da plataforma e os encargos 
bancários. “A facilidade permite nos aproxi-
marmos ainda mais dos nossos voluntários e 
prospectarmos a ampliação da teia social da 
Parceiros. Com quase duas décadas de atu-
ação no município, a ONG sempre busca se 
reinventar para auxiliar de forma assertiva as 
associações conveniadas”, destaca a coorde-
nadora da PV, Angélica Somenzi.

A plataforma Angels Doações congrega 
uma série de entidades da Serra gaúcha, cri-
teriosamente selecionadas após rigorosa ve-
rificação quanto à idoneidade do trabalho re-

alizado. Esse cuidado ajuda a transpor uma 
das principais barreiras que costuma travar 
o processo solidário: a desconfiança sobre a 
correta utilização do dinheiro doado.

 
FORTALEÇA A CORRENTE DO BEM

Os interessados em contribuir com a Par-
ceiros Voluntários utilizando essa facilidade 
devem fazer o download do app oficial, dis-
ponível para Android e IOS, ou acessar o site 
www.angelsdoacoes.com.br – onde também é 
possível fazer doações e obter mais informa-
ções sobre a iniciativa. Depois, basta selecio-
nar a Parceiros Voluntários de Bento Gonçal-
ves, definir a quantia destinada (que varia de 
R$ 15 a 100) e a forma de pagamento (cartão 
de crédito ou boleto) para finalizar a doação.

Também é possível contribuir para a Par-
ceiros Voluntários pelas formas tradicionais: 
atuando no voluntariado.  Os interessados em 
participar – sejam pessoas físicas ou jurídicas 
– podem escolher ações que estiverem rela-
cionadas às suas habilidades e que, ao mes-
mo tempo, proporcionam bem-estar comu-
nitário. Nesses casos, os voluntários podem 
buscar mais informações pelo telefone (54) 
2105-1999 ou pelo e-mail parceiros@parcei-
rosvoluntarios-bg.org.br. Na cidade, a ONG é 
mantida pelo Centro da Indústria, Comércio e 
Serviços de Bento Gonçalves.
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ESPAÇO ABERTO

Uma das mais longevas indús-
trias de Bento Gonçalves e refe-
rência em seu segmento de atu-
ação em todo o Brasil, a Fasolo 
celebrou 102 anos de fundação 
em novembro. 

Durante esta trajetória, a em-
presa sedimentou seu status de 
grife ao utilizar couro de qualida-
de em seus produtos, tornados 
únicos a partir de constantes estu-
dos e análise de tendências. São 
artefatos como cintos, carteiras, 
artigos de viagem e pastas exe-
cutivas que oferecem aos clien-
tes, ao mesmo tempo, um estilo 
contemporâneo e atemporal, com 
produtos versáteis e duráveis.

Essas características refe-
rendam a marca não só no país, 
onde mantém mais de 8 mil pon-
tos de vendas, como também no 

Fasolo chega aos 102 anos
apostando em qualidade e tecnologia

Observatório Social analisou
mais de 70 licitações no
segundo quadrimestre

Carlos Ferrari, divulgação

Exata Comunicação

O Observatório Social do Brasil em Bento Gonçalves (OSB-
-BG) apresentou o monitoramento dos gastos públicos pelos 
poderes Executivo e Legislativo. Durante maio e agosto, a enti-
dade – que atua por meio da participação de voluntários e sem 
qualquer vinculação político-partidária – analisou 72 licitações, 
de um total de 96 realizadas. Os maiores índices de economici-
dade alcançados pela equipe de licitações foram registrados na 
modalidade Registro de Preço. A previsão inicial, para todos os 
atos desta categoria que foram avaliados, era de que o municí-
pio pagasse até R$ 39,6 milhões por compras e outros serviços. 
Ao final, o montante dispensado ficou em R$ 34,3 milhões, 13% 
menor do que o calculado. Das 195 empresas que participaram 
dos processos licitatórios estudados, 81% delas eram de fora do 
município. Ao longo do segundo quadrimestre, houve 14 novas 
nomeações (entradas), frente a 7 exonerações (saídas). No total, 
a Administração Municipal chegou ao final do quadrimestre com 
127 CCs, 13,3% a mais do que em 2018. Os dados mostram 
que o gasto mensal com estes servidores chegou a R$ 518 mil 
em agosto. Nos oito primeiros meses do ano, o custo atingido 
está acima de R$ 4 milhões. Qualquer pessoa pode fazer parte 
do OSB-BG, basta dispor de tempo para voluntariar. Para saber 
mais, ligue para (54) 9.8432.9337.Exterior, com suas peças sendo 

comercializadas em mercados 
como Estados Unidos, Nova Ze-
lândia e África do Sul, além de vá-
rias nações da América Latina. 

Para chegar neste patamar, a 
Fasolo investe constantemente 
em tecnologia – a empresa opera 
com maquinário italiano –, atua-
lização e aperfeiçoamento para 
criar produtos únicos e com pa-
drão de qualidade superior, atri-
butos presentes nas três marcas 
do grupo – Fasolo, Leonora Faso-
lo e Fasa. 

Para saber mais sobre a Faso-
lo, visite o perfil da empresa no Fa-
cebook (@fasoloartefatosdecou-
ro) e no Instagram (fasolo_oficial). 
A empresa está localizada na Rua 
Guilherme Fasolo, 610-D, Bairro 
Maria Goretti - (54) 2521.3250.

Promoção válida para todos os tipos 
de planos, até 31/12/2019.

Não espere mais  
para ser Tacchimed.

DESCONTO
de

Agora ficou mais 
fácil escolher

sem carências
*conforme regras de  
portabilidade da ANS

Faça portabilidade  
do seu plano de  
saúde para o

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
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Resultado da união de um con-
ceito pioneiro no Estado à alta tec-
nologia, tratamento diferenciado e 
expertise administrativa, o Medi-
cal Center, empreendimento vol-
tado à área de clínicas e consul-
tórios, instituirá, a partir de 2022, 
um novo marco para soluções 
em diagnósticos e tratamentos 
na Serra Gaúcha. O complexo, ao 
lado do Hospital Tacchini, repre-
sentará, além de inúmeras van-
tagens aos profissionais, como 
processos integrados e rapidez 
na tramitação de exames, a cer-
teza de um atendimento célere e 
humanizado, com o paciente no 
centro das ações.

A parceria entre a Forma Es-
paços Imobiliários Ltda., o Hos-
pital Tacchini e o Plano de Saúde 
Tacchimed também possibilitará o 
início das atividades do primeiro 
Hospital Dia da região. Trata-se 
de um centro de curta perma-
nência com alta tecnologia, que 
incluirá um Centro de Diagnósti-
co por Imagem, Posto de Coleta 
de Exames e Centro Cirúrgico de 
média complexidade, benefician-
do especialidades como cirurgia 
plástica, cirurgia vascular, proc-
tologia, ginecologia, urologia e 
cirurgia de mão.

O Medical Center também con-
tará com acessibilidade universal 
e modernidades como estaciona-
mento robotizado para 433 vagas 
e recepção com cadastramento 

Medical Center: conceito pioneiro
estabelece marco na medicina do RS

Piazza Salton, compras e lazer
no coração da cidade

Unindo tradição, história e a ousadia de um grande projeto, 
nasce no centro de Bento Gonçalves-RS um empreendimento 
que revitaliza o patrimônio histórico e traz excelentes opções 
para a comunidade e o turismo local. O Piazza Salton foi pensa-
do em todos os detalhes para oferecer uma experiência de com-
pras e lazer de maneira diferenciada. Sua grande praça central 
multiuso foi projetada para permitir a insolação, a recreação para 
crianças no parquinho infantil, a contemplação com espelhos 
d’agua e fonte, além de incentivar o convívio. Outro diferencial 
é que comporta eventos para um público de até 1.000 pessoas, 
podendo receber eventos culturais, artísticos e muitos outros, 
sempre contando com a comodidade e segurança de 1.500 va-
gas/dia de estacionamento coberto. As negociações para loca-
ção de salas estão avançando rapidamente. Entre as marcas 
confirmadas, temos: Mc Donalds, Renner, Pittol, Apolo Gourmet, 
Barbearia Pente Fino, Enoteca Salton, Egrano, Santa Seiva e Sor-
velândia. Diversas marcas estão em estágio de fechamento de 
contrato, sempre respeitando o critério de ter um mix variado, 
tornando o local ainda mais atrativo aos clientes. Está aberta 
também a possibilidade de adquirir cotas do empreendimento, 
onde o investidor torna-se um proprietário do empreendimento, 
não apenas de uma loja específica, tendo assim um percentual 
do todo. Saiba mais em: www.piazzasalton.com.br, nas redes so-
ciais /piazzasalton.

biométrico. Ainda há espaços 
disponíveis para instalação de 
clínicas e consultórios, uma opor-
tunidade tanto para investidores 
quanto para médicos que que-
rem estar neste complexo de 16 
andares que receberá mais de 
2 mil pessoas por dia. Mais in-
formações pelos telefones: (54) 
3055.3141 ou (54) 99908.3718.
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Sparkling Night Run reúne mais de 700 participantes
em sua 6ª edição no Parque de Eventos

A Sparkling Night Run inovou a 
agradou em sua 6ª edição, realizada 
na noite de 09 de novembro, em Bento 
Gonçalves. Mais de 700 atletas (foram 
cerca de 460 na corrida, aproximada-
mente 200 na caminhada e mais de 
60 na modalidade kids) conheceram 
e percorreram o novo trajeto, que teve 
o Parque de Eventos como ponto de 
largada, chegada e concentração da 
programação do Sparkling Festival.

O circuito de desafios iniciou às 
18h30 com uma novidade apresenta-
da neste ano: a modalidade Kids, in-
centivando os jovens de 3 a 15 anos à 
prática de esportes em uma saudável 
integração lúdica, organizada por fai-
xas etárias. Depois foi a vez dos ins-
critos na caminhada percorrerem os 
5km do trajeto, que contemplou tra-
dicionais pontos turísticos da cidade, 
culminando com a passagem pela 
‘Igreja Redonda’, na praça São Ben-
to. O ponto alto da noite foi a largada 
da prova de corrida – primeiro para os 
atletas que encararam os 10km e, na 
sequência, os inscritos para o percur-
so de 5km.

Sob os aplausos de incentivo do 
público espectador, aos poucos os 
participantes foram cruzando a li-
nha de chegada para curtir as facili-
dades da área do atleta – massa da 
Orquidea, em homenagem ao Dia do 
Macarrão, para repor as energias, hi-
dratação e massagem com a equipe 
técnica de fisioterapeutas da UCS, 
entre outras – e as atrações do Spa-
rkling Festival. Diversos foodtrucks 

Público também curtiu as 
atrações do Sparkling Festival 

no Parque de Eventos de 
Bento Gonçalves

comercializaram deliciosas opções 
gastronômicas, acompanhadas por 
espumantes, vinhos e sucos. No pal-
co, atrações musicais animaram a 
festa.

Promovida pelo Centro da Indús-
tria, Comércio e Serviços de Bento 
Gonçalves, Sparkling Night Run teve 
o patrocínio de Orquídea, Família Sal-
ton, Sicredi, Vinícola Aurora, Univer-
sidade de Caxias do Sul e UCS FM, 
além do apoio de Boccati, ExpoBen-
to, Giordani Turismo, Hotel Vinocap, 
Mérica Transportes e Logística, Santo 
Antônio Transportes, Salomon, Super 
Apolo, Clube Esportivo, Prefeitura de 
Bento Gonçalves, Secretaria de Turis-
mo de Bento Gonçalves, Secretaria de 
Meio Ambiente de Bento Gonçalves, 
Secretaria de Cultura de Bento Gon-
çalves e DMT de Bento Gonçalves. 
Também colaboraram Fundaparque e 
6º BCOM.

 
SUPERAÇÃO A CADA PASSADA | Cada 
um dos mais de 700 participantes da 

Sparkling Night Run trouxe para a 
prova uma história particular de su-
peração. As longas horas de treino e 
preparação foram comemoradas no 
emocionante momento da passagem 
pela linha de chegada, recompensan-
do todo o esforço e dedicação colo-
cados no treinamento.

Estreante na Sparkling Night Run, 
o vencedor da corrida de 10km na 
categoria masculina, Rafael Cvitko, é 
um exemplo de determinação. Aos 32 
anos, o atleta corre profissionalmente 
há cinco, após encontrar na prática de 
atividades físicas uma alternativa para 
superar a depressão. “Correr vai além 
do físico, faz bem para a mente e é um 
estímulo para a melhora da qualidade 
de vida”, destaca. Com base em sua 
experiência, ele também destacou 
a boa infraestrutura da prova. Cvitko 
completou a corrida em pouco mais 
de 35 minutos e faz parte do grupo 
Campos Running, de Novo Hambur-
go - pelo qual já disputou maratonas 
nacionais e internacionais, como a 

São Silvestre.
Da emoção da estreia à tranqui-

lidade que só a experiência garante, 
Suelen Spadari, participante de qua-
se todas as edições da Sparkling Ni-
ght Run, foi a campeã nos 10 km, na 
categoria feminina. “É uma prova que 
evolui a cada ano e isso nos deixa 
muito contentes. Desde que eu nasci 
a corrida está em meu sangue, pois 
é uma tradição de família, então ter 
a oportunidade de participar de mais 
uma edição é sempre especial”, con-
ta a atleta que corre há mais de 18 
anos.

Exemplo de como a prática de 
atividades não tem idade, a aposen-
tada Neiva Tonini esbanja vitalidade 
aos 70 anos participando da cate-
goria caminhada pelo segundo ano 
seguido. “Faço pilates e caminho 
quase que diariamente, pois é sinô-
nimo de qualidade de vida. E a Spa-
rkling é um incentivo muito bom para 
quem gosta e precisa da prática de 
esportes”, comenta Neusa, que teve 
o apoio do Estúdio F e da Natsports 
na participação.

Novidade da edição, a categoria 
kids também evidencia a democra-
tização de idades que a prova pro-
porciona. O jovem Mateus Ribeiro 
Anderle, de 11 anos, disputou os 
200 metros dentro de sua faixa etária 
e aprovou a iniciativa. “Eu gosto de 
praticar esportes na escola, por isso 
achei bem legal poder correr aqui na 
Sparkling também, junto da minha fa-
mília”, diz o pequeno, acompanhado 
de seus pais participantes da cami-
nhada.

O resultado completo da prova, 
com o desempenho dos atletas e 
seus tempos, pode ser conferido no 
link https://bit.ly/33AOwZA ou direta-
mente no site da empresa Chip Brasil.

FOTOS: Márcio Rodrigues, divulgação


