
Centro Integrado de Operações da Brigada Militar, de onde são monitoradas as câmeras que vigiam Bento Gonçalves,
é um dos grandes avanços na área da segurança pública proporcionados pela atuação do Consepro. Páginas 4 e 5
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enfrentar os desafios – que não 
são pequenos e continuam a ba-
ter em nossa porta.

Mas agora estamos em maior 
consonância com o país. Exem-
plos para isso não faltam. Avan-
çamos na questão previdenciá-
ria, certamente devemos discutir 
os problemas tributários e, agora, 
chegam normativas que vão im-
pulsionar o empreendedorismo. 
A MP da Liberdade Econômica 
é de extrema importância para o 
país, pois promove o surgimento 

de novos empresários. Quanto mais gente em-
preendendo, mais trabalho, mais renda, mais 
consumo, mais produção. Estamos no caminho 
certo. Há anos não víamos essa coragem nos 
governos, federal e estadual, para enfrentar os 
problemas. Era essa atitude que faltava e que, 
agora, nos faz ir junto rumo a um país melhor. 
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OPINIÃO

O Brasil – e nós – andamos juntos

ExpoBento amplia comercialização 
de espaços para 30ª edição

Estamos adentrando ao úl-
timo trimestre do ano e, o bom 
disso, é que continuamos acele-
rados, com a mesma disposição 
dos meses iniciais de 2019. 

Isso significa dizer que, a 
despeito de tudo que realiza-
mos, ainda temos muito pique 
para continuar a fazer mais. Não 
quero aqui estabelecer uma re-
trospectiva antes do tempo, que-
ro promover mais realizações – e 
acredito que é isso que estamos 
fazendo, tanto aqui no CIC-BG 
quanto em nossas empresas. Parece que fo-
mos contaminados com essa onda que se aba-
teu sobre o Brasil em querer mudar. Em querer 
ser um país diferente. Mesmo que os sinais de 
melhora ainda sejam tímidos, economicamen-
te falando, a mudança de atitude e de postura 
parece ter nos deixados mais despertos para 

Os empreendedores interessados em apro-
veitar as oportunidades de negócio da maior 
feira multissetorial do país devem ficar atentos 
a essa data: no dia 1º de outubro, a ExpoBento 
abre a comercialização dos espaços de expo-
sição para sua 30ª edição – que ocorre de 05 a 
14 de junho de 2020, no Parque de Eventos de 
Bento Gonçalves.

Representantes dos setores da indústria, 
comércio e serviços de todo o Estado e diver-
sas regiões do país podem garantir de forma 
antecipada seus estandes, aproveitando van-
tagens como a escolha da localização e faci-
lidades no parcelamento do valor investido. 
A expectativa é reunir mais de 450 marcas de 
diversos segmentos na ExpoBento 2020 – res-
ponsáveis por ofertar um mix com mais de 3 
mil itens para compra, movimentando cerca 
de R$ 40 milhões em negócios (considerando 
o ticket médio de R$ 150 para cada visitante). 
Em 2019, a ExpoBento atraiu público superior 
a 253 mil pessoas – que puderem aproveitar, 
ainda, as atrações da 16ª Fenavinho, realizada 
de forma integrada. A dobradinha ‘feira e festa’ 
se repetirá, também. em 2020, com as progra-
mações ocorrendo de forma combinada.

“Quem participa da ExpoBento tem uma 
oportunidade diferenciada de potencializar as 
vendas: em dez dias de feira, o expositor co-
loca sua marca, produtos e serviços para um 

volume gigante de visitantes, um público quali-
ficado e à procura de bons negócios. Estar na 
feira é um investimento que, sem dúvida, traz 
resultados rentáveis”, comenta o diretor geral 
da ExpoBento 2020, Gilberto Durante.

Incentivando de forma especial o desenvol-
vimento da economia de Bento Gonçalves, ci-
dade que acolhe a feira há quase três décadas, 
a ExpoBento mantém condições diferencia-
das para as empresas locais e/ou associadas 
ao Centro da Indústria, Comércio e Serviços 
de Bento Gonçalves (CIC-BG), entidade pro-
motora da feira. Para essas, há descontos no 
valor do metro quadrado dos espaços. Outras 
informações e contatos comerciais podem ser 
obtidos pelos telefones (54) 2105.1966 ou (54) 
9.9139.2951
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plo, acompanhar em tempo real 
o andamento de suas promoções 
– antes, o checklist era realizado 
por meio de planilhas eletrônicas. 
Além disso, a ferramenta permiti-
rá à entidade colher detalhamen-
to mais apurado de dados sobre 
cada evento. “A gestão das infor-
mações da entidade está bem mais 
fluente e dinâmica, podendo ser 

RELACIONAMENTO

CIC-BG moderniza sistema de gestão e oferece
facilidades aos associados

De maneira dinâmica e intuitiva, 
uma nova ferramenta em operação 
no site do CIC-BG (www.cicbg.
com.br) está permitindo mais agi-
lidade para serviços oferecidos ao 
público e aos associados – como 
as inscrições aos eventos da enti-
dade. Agora, ao acessar o portal e 
clicar no banner de uma palestra 
ou de um curso de seu interesse, 
o link “faça sua inscrição aqui” fica 
disponível, direcionando o inter-
nauta para a página de preenchi-
mento dos dados pessoais. Assim 
que o processo for finalizado, o 
sistema gera o boleto para o pa-
gamento, confirmando automatica-
mente a adesão à atividade.

A plataforma possibilita, inclu-
sive, a inclusão de múltiplos par-
ticipantes de uma mesma empre-
sa, desburocratizando a forma de 
inscrição. Outra facilidade para 
o usuário será a possibilidade de 
acessar materiais específicos re-
lacionados aos eventos que par-
ticipou: gerar certificado ou com-
provante de participação, fazer 
o donwload de apresentações e 
apostilas, entre outros. 

Para o CIC-BG, uns dos princi-
pais avanços é a automatização dos 
processos, permitindo, por exem-

Inscrição online para os 
eventos realizados pela 

entidade é uma das novidades

analisada de maneira online, além 
das inscrições, a parte contábil, as 
receitas e as despesas das pales-
tras”, disse a diretora tesoureira 
do CIC-BG, Jussara Canabarro.

O investimento feito pelo CIC-
-BG acompanha a velocidade dos 
tempos atuais e o dinamismo da 
iniciativa exigido pelas práticas 
administrativas. “Esse sistema é 

rico em recursos, que, em um fu-
turo próximo, permitirão ampliar 
os serviços e as facilidades ofere-
cidas ao público, incluindo nesse 
pacote projetos encampados pelo 
CIC-BG, como a ExpoBento, Fe-
navinho e Sparkling Night Run, por 
exemplo”, comentou.

Para conhecer e experimentar o 
sistema, acesse www.cicbg.com.br
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GARANTA SEU LUGAR 
NA MAIOR FEIRA 
MULTISSETORIAL DO BRASIL

Reserve logo seu espaço e tenha  melhores 
condições de pagamento.

Associados ao CIC-BG têm  mais 5% de desconto.

 /ExpoBentoOficial  
www.expobento.com.br

54 2105.1999

05 A 14 JUNHO

Realização:

ocasião, um grupo de empresá-
rios perplexos pela destruição 
da delegacia local provocada 
pelo fogo, em 79, decidiu unir as 
forças da classe empresarial e 
apoiar a reestruturação daquele 
importante órgão de segurança 
pública – como narra um dos 
membros do Consepro que fez 
parte de praticamente dois ter-
ços da trajetória da entidade, o 
ex-presidente Geraldo Antônio 
Leite. “O Consepro representa a 
comunidade e teve origem, des-
de o princípio, para honrar esse 
viés”, reforça.

Antes da oficialização, além 
de Grapiglia, Draito Alegretti – 

SEGURANÇA

Consepro completa 30 anos como fundação de apoio

Um terrível incêndio no pré-
dio que abrigava a delegacia 
de Bento Gonçalves, no ano de 
1979, despertou a ideia da cria-
ção de uma das mais atuantes 
entidades do município – e que 
transformaria, tempos depois, o 
panorama da segurança bento-
-gonçalvense. A Fundação Con-
sepro de Apoio à Segurança Pú-
blica do município foi instituída 
oficialmente em 02 de setembro 
de 1989 – dez anos após o ocor-
rido – e completa 30 anos em 
2019 celebrando muito mais do 
que seu aniversário: a instituição 
comemora os inúmeros feitos al-
cançados em prol da comunida-
de local.

Apesar de a fundação ter sido 
efetivada em 1989, o seu surgi-
mento ocorreu ainda em 1980, 
na gestão de Silvino Grapiglia, 
como o ‘Conselho Municipal de 
Segurança Pública’ da época. A 
ideia, que surgiu no ano anterior, 
foi encabeçada por Pedro Batis-
ta dos Santos em uma reunião 
do Lions Clube da cidade. Na 

Institucionalização do 
conselho data de 02 de 
setembro de 1989, mas 

atuação no município 
fortalece os órgãos de 

segurança há quase 
quatro décadas

no período de 1982 a 1984 – e 
o próprio Geraldo – de 1985 a 
1988 – conduziram as ações do 
então conselho municipal até a 
institucionalização promovida 
pela gestão de Jovino Antônio 
Demari – o presidente que por 
mais tempo comandou as ativi-
dades da entidade (de 1989 a 
1991 e entre 1994 e 2006). “Tive-
ram épocas nas quais cogitamos 
fechar o Consepro, mas a mobi-
lização de todos falou mais alto 
e, hoje, o Consepro, passados 
30 anos, a entidade está conso-
lidada em sua atuação, encami-
nhando projetos e concretizando 
realizações”, aponta Demari.

Atualmente com 80 anos de 
idade, Jovino recorda as faça-
nhas durante o período como 
quem guarda a sete-chaves 
um bem precioso. “Realizamos 
eventos, efetuamos aquisições 
e conscientizamos a comuni-
dade sobre a importância do 
Consepro para Bento Gonçal-
ves”, enfatiza. Conscientização, 
essa, que foi a tônica para a 
consolidação e a credibilidade 
da fundação frente a sociedade 
e o poder público. “O principal 
desafio sempre foi atentar as 
pessoas sobre os benefícios da 
atuação da instituição para todo 
o contexto municipal e como ela 
agiliza os serviços prestados 
pelos órgãos de segurança para 
melhor atender às demandas 
sociais”, completa Leite – que 
comandou as ações também en-
tre 2007 e 2016. Segundo ele, o 
tripé ‘classe empresarial – poder 
judiciário – prefeitura’ foi essen-
cial para o fortalecimento das 
ações promovidas. Além dos 
ex-mandatários, o empresário 
Antônio José Enriconi também 
conduziu uma das gestões na 
década de 90 – de 1991 a 1993.

 
CONTRIBUIÇÕES PERENES 

PARA O MUNICÍPIO

Muitos dos benefícios trazi-
dos pelo Consepro se perpetu-
am até hoje – e evidenciam o 

Exata Comunicação
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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 
INSCRIÇÕES ATÉ 31/10

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

2º lote: .................. R$ 120,00
(ÚLTIMOS DIAS)

3º lote:  ......................R$ 140,00
Caminhada e kids: ..R$ 30,00
Grupos de 5 ou mais atletas e 

ASSOCIADOS DO CIC 
tem 10% de desconto. 

Realização:Patrocínio: Apoio:

à segurança pública em Bento Gonçalves
quão significativas foram as con-
tribuições de sua implantação 
em Bento Gonçalves. Da cons-
trução do prédio que hoje abriga 
a Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA) do municí-
pio – considerada uma das gran-
des obras intermediada pela en-
tidade, em meados de 1987 – até 
o auxílio para a compra de com-
bustível utilizado na locomoção 
dos veículos que patrulham a 
cidade, a atuação do Consepro 
não se restringe à grandiosidade 
dos feitos, mas sim à efetividade 
e assertividade da implantação 
dos recursos arrecadados.

Isso se reflete no que é a se-
gurança bento-gonçalvense atu-
almente. Nas três décadas de 
atuação, a fundação tem sido 
responsável por transformar a 
realidade de órgãos públicos de 
segurança, como as instâncias 
policiais – no decorrer desse 
tempo, mais de 100 veículos fo-
ram doados para distintas cor-
porações municipais.

Brigada Militar, Polícia Civil, 
Instituto Geral de Perícias e Ins-
tituto Médico Legal são algumas 
das frentes beneficiadas pelas 
intermediações do conselho. 
“Todas as campanhas sempre 
tiveram o respaldo do público 
bento-gonçalvense. Nossa ci-
dade sabe diagnosticar suas 
principais necessidades e inves-
te para suprir essas carências, 

ajudando as forças competen-
tes a melhorarem a qualidade de 
vida no nosso município”, avalia 
o presidente que coordenou as 
ações do Consepro no ano pas-
sado, Laércio Pompermayer.

Na última década, quem tam-
bém esteve à frente da funda-
ção foi o empresário Elton Pau-
lo Gialdi, que presidiu o órgão 
não-governamental em 2017 e 
atualmente comanda o Centro 
da Indústria, Comércio e Servi-
ços do município – entidade que 
ajuda a manter as atividades do 
Consepro. Em seu mandato, foi 
investido quase R$ 1 milhão, ver-
ba que garantiu três viaturas de 

grande porte para a BM, a cons-
trução dos novos alojamentos 
com capacidade para abrigar 
30 policiais militares, a doação 
de mais de 60 coletes balísticos, 
além da entrega do Centro Inte-
grado de Operações, de onde 
a BM monitora as câmeras de 
segurança da cidade.  “A força 
coletiva de Bento Gonçalves é 
impressionante, e isso se traduz 
nas conquistas alcançadas pelo 
Consepro em prol do sistema de 
segurança da cidade. Somado a 
isso, o apoio da classe empre-
sarial sempre foi, e continuará 
sendo, fundamental para forta-
lecer os projetos do conselho”, 

destaca Gialdi.
 

PROJEÇÃO PARA
AS PRÓXIMAS DÉCADAS

Se o início foi voltado a fomen-
tar a cultura do apoio da socie-
dade civil aos órgãos públicos 
de segurança, a consolidação 
permite que o Consepro proje-
te os próximos anos com cada 
vez mais apoio de toda a comu-
nidade. A fim de angariar novos 
avanços, como o Centro Integra-
do de Operações, a fundação 
seguirá trabalhando com afin-
co. “As conquistas do Consepro 
comprovam algo que sabemos 
muito bem: Bento Gonçalves é 
um exemplo de engajamento, 
de exercício de cidadania. Raras 
são as comunidades tão cola-
borativas, tão atuantes em favor 
da causa da segurança pública. 
Nossa comunidade faz a sua 
parte na tentativa de resolver o 
déficit da segurança pública”, 
reforça o atual presidente da 
fundação, José Carlos Zortéa.

Todo cidadão pode auxiliar 
o Consepro a buscar recursos 
para apoiar o trabalho dos ór-
gãos de segurança. Para isso, 
basta entrar em contato com a 
entidade por meio do telefone 
(54) 3452.6920 e, assim, aju-
dar a construir novos capítulos 
dessa história roteirizada com 
cunho nobre e benemérito.

Acervo/Consepro



Aprovada pelo Senado, MP da Liberdade Econômica
agora é lei e valida a Reforma Trabalhista
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Em razão dos altos custos e dos 
galopantes índices de desempre-
go, vários países, entre os quais 
Alemanha, Espanha, França e Rei-
no Unido, passaram por processo 
de Reforma Trabalhista, adotan-
do uma legislação mais flexível. 

É impossível dissociar as esta-
tísticas que refletem a economia 
nacional, e a necessidade de atu-
alização da norma jurídica para 
além de preceituar os direitos de-
vidos a cada empregado, haver 
manutenção dos empregadores 
ativos e constantes da emprega-
bilidade. Nesse sentido, agora 
é lei (nº 13.874/2019) a Medida 
Provisória nº 881 da Liberdade 
Econômica, sancionada pelo Pre-
sidente Jair Bolsonaro, no dia 20 
de setembro de 2019, que valida a 
Reforma Trabalhista Lei nº 13.467, 
de 11 de novembro de 2017. 

Essa lei objetiva desburocra-
tizar as atividades econômicas e 
facilitar a rotina do empresário. 
Desde então, os contratos ganha-
ram maior valoração nas negocia-
ções, inclusive na esfera traba-
lhista, respaldados no princípio 
basilar da boa-fé. Destaque para 
a flexibilização das normas traba-
lhistas, a CTPS eletrônica, emitida 
com o número do Cadastro de 
Pessoa Física (CPF), com prazo 
de cinco dias para anotação (e 

ARTIGO

Andresa Provenzi
Advogada*

não mais de 48 horas). Além de 
mudanças no registro do ponto, 
agora obrigatório apenas para 
empresas com mais de 20 empre-
gados, e a permissão de registro 
de ponto por exceção, quando o 
trabalhador registra somente os 
horários irregulares da jornada de 
trabalho, se autorizado por acor-
do individual ou coletivo. 

  A lei tem potencial para ser o 
início de uma Reforma Econômica 
que, com o tempo, poderá permi-
tir às empresas brasileiras serem 
universalmente competitivas.

ESOCIAL: SERÁ EXTINTO
OU SUBSTITUÍDO?

A Lei da Liberdade Econômica 
disciplina que o eSocial (Sistema 
de Escrituração Digital das Obri-
gações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas) será substituído por 
sistema simplificado, e não extin-
to. Desse modo, os empregado-
res deverão continuar prestando 
as informações ao eSocial de 
acordo com calendário dos gru-
pos até que seja publicado o novo 
leiaute simplificado em substitui-
ção ao atual. Contando atualmen-
te com cerca de 40 milhões de tra-
balhadores cadastrados, o uso do 
eSocial é obrigatório desde 08 de 
janeiro de 2018, e as informações 

nele prestadas têm caráter decla-
ratório, constituindo instrumento 
hábil e suficiente à exigência dos 
tributos e encargos trabalhistas 
delas resultantes, e que não te-
nham sido recolhidos no prazo 
consignado para pagamento.

Soma-se a Lei Geral de Pro-
teção de Dados Pessoais (nº 
13.709), com a vigência prevista 
para iniciar em agosto de 2020, 
da qual prevê severas penali-
dades em caso de infrações, e 
multas de até 2% do faturamen-
to do último exercício da pessoa 
jurídica infratora limitada a R$ 50 
milhões por infração. Nesse con-
texto, uma forma resolutiva à blin-
dagem patrimonial empresarial é 
a implementação do Compliance, 
que imprime valores relevantes 
às organizações, garante a pre-
venção, detecção e resposta de 
irregularidades, a fim de manter 
a sustentabilidade do patrimônio 
empresarial, evitando autuações, 
multas e penalidades às empre-
sas. No dia 26 de outubro, a partir 
das 8h, será realizado, no UCS/
CARVI, o curso “Lei da Liberda-
de Econômica, Novo eSocial e 
Compliance”, que conta com o 
apoio do Centro da Indústria Co-
mércio e Serviços de Bento Gon-
çalves. Inscrições pelo e-mail 
exce l lence.bruna@gmai l .com

O CIC-BG vai lançar em novembro, a 48ª edição da Revista 
Panorama Socioeconômico, com a análise mais completa e 
importante do perfil econômico Municipal. 
Uma ferramenta que contém dados dos setores da indústria, 
comércio e serviços de Bento Gonçalves.

Informações: comunicacao@cicbg.com.br
54 2105 1999 • www.cicbg.com.br 

Uma grande oportunidade 
para estar junto a revista Panorama 
Socioeconômico de Bento Gonçalves. 
Aproveite! Anuncie

e proporcione  

ainda mais 

credibilidade 

à sua marca.

Auditora e consultora jurídi-
co-empresarial, especializada 
em eSocial. Pós-graduada em 

Direito e Processo do Traba-
lho/UCS. Pesquisadora e pro-
fessora. Gestora da Provenzi 

Advocacia Empresarial.
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Divulgação

prazo. “Ela contribui para proli-
ferar novos empreendimentos e 
captar investimentos privados”, 
analisa o parlamentar. Baseado 
num estudo do Ministério da Eco-
nomia, que leva em consideração 
os índices mundiais de liberdade 
econômica, Goergen diz que a MP 
tem potencial para gerar 3,7 mi-
lhões de empregos em 10 anos e 
incrementar anualmente o PIB na 
ordem de 0,7%. 

Com as medidas que proje-
tam destravar as atividades pro-
dutivas, o deputado acredita que 
haverá um estímulo para quem 
quer empreender. “A MP cria uma 
espécie de imunidade burocrática 
para quem quer inovar, desde que 
a invenção não traga riscos ao 

PALESTRA

Goergen fala sobre liberdade econômica no CIC-BG

Uma das iniciativas que mais 
têm animado o setor produti-
vo brasileiro, a MP da Liberda-
de Econômica será debatida em 
Bento Gonçalves no dia 21 de 
outubro. O relator da proposta na 
Câmara dos Deputados, deputa-
do federal Jerônimo Goergen (PP/
RS), apresenta na reunião-almoço 
do Centro da Indústria, Comércio 
e Serviços (CIC-BG) os detalhes 
da proposta que prevê gerar em-
prego, incentivar o empreendedo-
rismo e fazer a economia crescer.

A MP 881/2019, sancionada 
pelo presidente Jair Bolsonaro 
com vetos, lista um conjunto de 
normativas para favorecer o am-
biente de negócios do país. Apro-
vada pelo Congresso Nacional 
após quatro meses de negocia-
ções, a medida visa, entre outros 
itens, desburocratizar a abertura 
e o fechamento de empresas, ex-
tinguir alvarás para atividades de 
baixo risco, estimular a inovação 
tecnológica e trazer segurança ju-
rídica nas relações contratuais. 

Para Goergen, a MP é tão im-
portante quanto as reformas Tri-
butária e da Previdência, porém 
tem maior capacidade de respos-
ta à sociedade a curto e médio 

Deputado relator da MP na 
Câmara é o convidado da 

reunião-almoço dia
21 de outubro

meio ambiente e à saúde huma-
na”, pondera Goergen. “A própria 
facilitação do ato de abrir e fechar 
uma empresa deve estimular o 
surgimento de novas empresas, 
cujos empreendedores chegam 
ávidos por colocar no mercado 
novos produtos, novas ideias e 
novos conceitos”, prossegue. 

Com a MP, por exemplo, o Es-
tado passa a ser obrigado a fixar 
prazos para a concessão de um 
alvará – caso não cumpra, haverá 
sua aprovação tácita. Ainda, per-
mite que os preços flutuem pela 
lei de oferta e demanda desde 
que não sejam mercados regula-
dos ou uma situação de emergên-
cia ou calamidade pública.

Neste novo cenário, Goergen 

estima que o país suba 100 posi-
ções no ranking da liberdade eco-
nômica da Heritage Fundation – 
hoje, o país ocupa a 150ª posição. 

Os vetos presidenciais serão 
analisados, agora, pelos parla-
mentares, que podem concordar 
ou não com as decisões do presi-
dente. Bolsonaro vetou um trecho 
que flexibilizava testes de novos 
produtos ou serviços, o disposi-
tivo que permitia aprovação au-
tomática de licenças ambientais, 
a criação de um regime de tribu-
tação fora do direito tributário e a 
previsão de a lei entrar em vigor 
após 90 dias de sua publicação – 
está em vigor desde a publicação 
no Diário Oficial da União do dia 
20 de setembro. 

O que: reunião-almoço com 
o Deputado Federal Jerônimo 
Goergen, relator da MP 881: 
Liberdade Econômica
Quando: dia 21 de outubro, às 
11h45min
Onde: Salão de Eventos do CIC-BG 
(Rua Avelino Luiz Zat, 95)
Quanto: sócios, R$ 60 (individual) 
e R$ 100 (dois ingressos); não 
sócios, R$ 80 e R$ 140
Inscrições: site www.cicbg.com.
br/eventos
Informações: (54) 2105.1999

SERVIÇO

Transforme vidas, 
            inclusive a sua.

Conheça os programas de voluntariado 
para pessoa jurídica ou pessoa física 
e veja como é fácil fazer sua parte 
por uma sociedade melhor.

54 2105.1999

facebook.com/parceirosbento
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Na engrenagem
colocar símbolo 
que identifique
a cidade.

BENTO GONÇALVES BENTO GONÇALVES

BENTO GONÇALVES

Bento
Segura

30 anos com determinação 
de promover a segurança

CONSEPRO: uma entidade que colabora 
com os órgãos de segurança da cidade
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presidente da BPW-BG, a advo-
gada Beatriz Maria Luchese Pe-
ruffo.

Em agosto, as associadas da 
entidade participaram de uma 
reunião de diretoria do CIC-BG, 
numa forma de integração das 
visões empreendedoras defendi-
das por ambas instituições. “Essa 
parceria é muito importante para 
o fortalecimento e para a geração 
de novas lideranças femininas em 
Bento Gonçalves e fortalecimen-
to, por decorrência, da nossa ci-
dade, porque homens e mulheres 
trabalhando juntos, este é o único 
caminho”, reforça Beatriz. 

NEGÓCIOS

Mulheres têm trajetória reconhecida pela BPW-BG

A trajetória profissional de 10 
mulheres de Bento Gonçalves ga-
nhou reconhecimento da unidade 
local da Associação de Mulhe-
res de Negócios e Profissionais 
– Business Professional Women 
(BPW-BG) – entidade que defen-
de o empoderamento da mulher 
através do empreendedorismo.

Em cerimônia no dia 26 de se-
tembro, no Centro da Indústria, 
Comércio e Serviços de Bento 
Gonçalves (CIC-BG), elas foram 
agraciadas com o Troféu Perso-
nalidade Mulher BPW Bento Gon-
çalves 2019. As profissionais, de 
áreas distintas que vão da indús-
tria à filantropia, foram escolhidas 
por quase 70 associações, sindi-
catos e entidades a convite da 
BPW-BG, que acabou elegendo 
a diretora financeira do CIC-BG, 
Jussara Canabarro, como Asso-
ciada Destaque da entidade.

Esta foi a primeira vez que a 
BPW-BG, fundada há dois anos 
em Bento Gonçalves, realizou a 
outorga do troféu. “O troféu sim-
boliza um reconhecimento ao tra-
balho feminino. É uma forma de 
incentivar que outras mulheres 
empreendam, de mostrar que 
dá certo. Nós não queremos nos 
colocar acima dos homens, nós 
queremos trabalhar junto”, diz a 

BPW-BG, fundada há dois 
anos em Bento Gonçalves, 

realizou a outorga do troféu

A ONG foi fundada durante 
a Primeira Guerra Mundial para 
apoiar as mulheres que, ao per-
derem os maridos em combate, 
precisavam encarar o mercado 
de trabalho. Centenária, a entida-
de busca desenvolver o potencial 
profissional e de liderança de mu-
lheres em todos os níveis. A BPW 
está presente em 100 países e 
é composta por mais de 40 mil 
mulheres em todo o mundo. No 
Estado, além de Bento Gonçal-
ves, somente Porto Alegre e Ijuí 
possuem unidades, sendo a de 
Bento a única com abrangência 
regional. 

Quem recebeu
o troféu Mulher

Personalidade BPW
Bento Gonçalves

MARISTELA CUSIN LONGHI
Segmento Indústria

HELENIR BEDIN
Segmento Comércio

GRAZIELE APARECIDA
TESSARO RAUBER
Segmento Serviços

BRUNA CRISTOFOLI
Segmento Rural 

SUSANA TERCILA GIORDANI
Segmento Transporte

IRACI LUCHESE VASQUES
Segmento Educação

ELISABETH LUCI
TOSO STEFENON
Segmento Política

REGINA ZANETTI
Segmento Direitos da Mulher

ELIANA CASAGRANDE 
LORENZINI
Segmento Filantropia

ROBERTA POZZA
Segmento Saúde

JUSSARA CANABARRO
Associada Destaque
da BPW BG 
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CIDADANIA

Sociedade precisa auxiliar o setor público,
diz presidente do Observatório Social

comentou.
Sem usar o palco – preferiu 

ficar caminhando pelo salão –, 
Ribas sugeriu que as empresas 
façam um projeto para levar mais 
integridade ao mundo dos negó-
cios, com foco numa mudança 
cultural. “É para criar uma nova 
cultura para nosso país, no rela-
cionamento com outras empre-
sas, mostrar que queremos um 
Brasil diferente, um Brasil íntegro, 
para que saiamos dessa situação 
viciada de apontar o dedo aos ou-
tros”.

O presidente do OBS também 
reforçou que essa inciativa da so-
ciedade civil caminha junto com o 
setor público e que cada cidadão 
acesse sua consciência na hora 
de falar sobre os políticos. “Nós 
não somos inimigos do setor pú-
blico, o que é preciso é darmos a 
nossa contribuição. Quando você 
não faz conta do que é da sua 
conta, você paga a conta. Nós 
pagamos a conta, nós somos os 
responsáveis pela fila no hospi-
tal, pela falta de remédio, porque 
enquanto apontamos o dedo para 
os políticos, muitos de nós emi-
tem meia nota na sua empresa. 

Em uma palestra emotiva, com 
direito à cantoria do Hino da Cida-
dania ao final, o presidente do Ob-
servatório Social do Brasil (OSB), 
Ney da Nóbrega Ribas, conclamou 
a sociedade a se juntar às fileiras 
do órgão para transformar o país. 
“O Brasil espera muito mais de 
nós”, disse em palestra no Centro 
da Indústria, Comércio e Serviços 
(CIC-BG), na segunda-feira, 16 de 
setembro.

Provocativo – questionou se re-
almente estamos comprometidos 
com o Brasil e que contribuição 
estamos deixando à sociedade 
–, Ribas falou sobre o pacto pelo 
Brasil proposto pelo OSB a fim de 
eliminar a corrupção no país. “É 
um despertar para que coloque-
mos um carimbo no país de área 
livre de corrupção. A cada dia, eu 
preciso ser exemplo, se que quero 
mudança, eu preciso fazer das mi-
nhas atitudes um exemplo para as 
pessoas que estão à minha volta”, 

Ney da Nóbrega Ribas 
palestrou no CIC-BG em favor 

de um pacto para o Brasil se 
livrar da corrupção
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Para Gialdi,
Observatório
convida a sair
da omissão

O envolvimento da comuni-
dade empresarial com a polí-
tica tem sido uma das bandei-
ras do presidente do CIC-BG, 
Elton Paulo Gialdi, à frente da 
entidade. É assim que, segun-
do ele, a sociedade consegui-
rá realizar as mudanças e ver 
suas demandas serem supri-
das – e o Observatórios So-
cial exemplifica sobremaneira 
essa linha de pensamento.

Para Gialdi, o trabalho da 
instituição convida, ao mesmo 
tempo, a população ao envol-
vimento político com foco no 
exercício da cidadania e a sair 
da omissão. “Foi o nosso si-
lêncio que permitiu a situação 
do país, e também do Estado, 
chegar a um ponto extremo. 
O silêncio não é mais opção 
para quem tem responsabili-
dade com o país que quere-
mos deixar para nossos filhos 
e netos”, disse.

O mandatário do CIC-BG 
também elogiou o relaciona-
mento entre o poder público 
e a sociedade. “Temos uma 
relação harmoniosa com os 
poderes Executivo e Legis-
lativo, e tais poderes sabem 
que o trabalho do Observa-
tório Social só contribui para 
a transparência e a qualifi-
cação dos serviços do setor 
público”, comentou Gialdi.

Precisamos repensar que cada 
cidade é uma empresa e ela tem 
donos, e cada um de nós é sócio 
e elegemos fiscais a cada quatro 
anos, e eles não podem ser aban-
donados, precisam que nós auxi-
liemos a conduzir a nossa cidade 
para o norte”.

Surgido em Maringá, no Para-
ná, o OSB é uma instituição apar-
tidária presente em quase 150 
municípios de 17 Estados, que 
atua com foco em melhorar a ges-
tão pública, de forma preventiva e 
sem denuncismo. Para isso, atua 
em quatro eixos – gestão pública, 
educação fiscal, ambiente de ne-
gócios e transparência. Além de 
monitorar a utilização dos recur-
sos, atua para capacitar agentes 
públicos, como fiscais de contra-
to, por exemplo, e para que em-
presas locais participem de lici-
tações e pregões, favorecendo a 
economia nos municípios.

Entre 2013 e 2018, o trabalho 
dos mais de 3,5 mil voluntários da 
OSB ajudou na economia de R$ 
3,5 bilhões em todo o Brasil. “Nós 
não somos caçadores de corrup-
tos, nós queremos sim oferecer 
o nosso trabalho voluntário com 

diálogo e metodologia, buscando 
a excelência de gestão de cada 
cidade”, comentou Ribas, que, à 
noite, palestrou a acadêmicos do 
Campus Universitário da Região 
dos Vinhedos (UCS/Carvi).
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Com duas unidades fabris, sis-
tema integrado e contínuo de pro-
dução em linha, equipamentos 
com tecnologia de ponta e equipe 
com mais de 180 profissionais, a 
Dalmóbile atua com ênfase na 
produção de móveis planejados.

Há mais de 40 anos atuan-
do no mercado – inicialmente 
como Cladeju e desde 2000 sob 
o nome atual –, a empresa pro-
duz móveis em MDF para todos 
os ambientes da casa e para es-
critórios, assegurando garantia 
de seis anos para seus produtos.

Entre seus diferenciais, a Dal-
móbile se destaca por produzir 
móveis totalmente dentro da em-
presa, sem a necessidade de ter-

Dalmóbile: móveis planejados
com produção 100% própria

Proamb oferece
capacitações in company

Dalmóbile, divulgação

Exata Comunicação

ceirizar serviços, o que garante 
agilidade na entrega, eficiência 
produtiva e maior controle nos 
processos de qualidade. Além 
disso, a edição milímetro em mi-
límetro das chapas de MDF per-
mite a produção de peças prati-
camente sob medida, atendendo 
às necessidades do consumidor.

O melhor é que tudo isso 
pode ser encontrado em 22 Es-
tados, além do Distrito Federal, 
com 220 pontos de venda es-
palhados pelo país. Para saber 
mais sobre os produtos da em-
presa, acesse www.dalmobilie.
com.br e acompanhe as novi-
dades nos perfis da Dalmóbi-
le no Facebook e no Instagram.

Devemos exaltar o investimento da instituição no Instituto de Pesquisa em 
Saúde. Com vários trabalhos a nível internacional, alguns citados em grandes 
revistas médicas entre as cinco melhores do mundo, incluindo trabalhos 
realizados dentro da própria instituição, cada vez mais estamos atraindo 
grandes centros de pesquisa e englobando investimentos nesta área. Este é 
um fator importante que vai ser um diferencial nos próximos anos do Tacchini. 
A gente só tem a parabenizar a todos os que nos antecederam, médicos, 
funcionários, corpo clínico, superintendência, conselho e a comunidade 
como um todo, que manteve essa estrutura operante e sempre diferenciada.

Dr. Ricardo de Gasperi, Diretor do Corpo Clínico

Há 95 anos cuidando 
da sua Saúde

O desafio de preparar os colaboradores para desempenha-
rem suas funções com crescente eficiência fica mais fácil quan-
do as empresas investem em qualificação profissional. Atenta a 
essa necessidade cada vez mais presente no meio corporativo, 
a Fundação Proamb, por meio de sua unidade de educação, 
oferece capacitações técnicas in company, abrangendo diversas 
áreas ambientais. Esse serviço vem com a expertise de minis-
trantes gabaritados, trazendo temas alinhados com a legislação 
vigente, tecnologias atuais, tendências e inovações ligadas aos 
temas abordados. Dessa forma, atende com muito mais asserti-
vidade demandas de cada negócio. Entre os títulos de destaque 
para as capacitações in company oferecidas pela empresa líder 
em soluções ambientais no Rio Grande do Sul estão Cargas Pe-
rigosas (resolução ANTT 5232/16); Análise quantitativa de trata-
mento de efluentes; Operadores de ETA e torres de resfriamento; 
Gerenciamento de resíduos sólidos industriais e reuso de águas. 
Outras temáticas podem ser trabalhadas sob demanda. Além de 
personalizarem o conteúdo programático para suas necessida-
des específicas, as empresas que investem nessa modalidade 
de qualificação ganham em eficiência, otimizando o tempo dos 
colaboradores, uma vez que as aulas ocorrem nas dependências 
da própria empresa. Os interessados em saber mais sobre as 
capacitações in company oferecidas pela Proamb podem contar 
pelo fone (54) 3055-8700 ou e-mail educacao@proamb.com.br. 
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A Asterh – Assessoria Técnica 
em Recursos Humanos vem con-
quistando qualidade com os seus 
serviços ao longo de seus 34 anos 
de atuação no mercado. 

Com metodologia própria, con-
sultores sêniores, suporte tecnoló-
gico e atuação numa rede ampla e 
qualificada em todo Brasil, a Asterh 
fornece consultoria, informações e 
serviços que permitem contribuir 
com seus parceiros.

O profissional que busca recolo-
cação no mercado trabalho amplia 
suas possibilidades de efetivação, 
pois a Asterh o apoia em toda sua 
carreira, com mapeamento do perfil 
profissional e expansão nas redes 
de relacionamento.

Entre os serviços que a empresa 
oferece ao mercado estão recruta-
mento e seleção, avaliação psico-

Há mais de 30 anos, Asterh traz 
soluções em recursos humanos

Canarinhos de Bento busca
apoio através da Lei Rouanet

Asterh, divulgação

Exata Comunicação

lógica, pesquisa de clima/diagnós-
tico organizacional, treinamento e 
desenvolvimento, gestão de carrei-
ra e remuneração, terceirização em 
RH, entre outros. Desenvolve, ain-
da, trabalhos focados em compe-
tências para performar líderes em 
diversos níveis de complexidade, 
potencializando resultados e estilos 
de liderança.

A Asterh oferece à sua empresa 
recursos e soluções para o eficaz 
alinhamento das práticas de ges-
tão dos recursos humanos, com 
suporte necessário para as melho-
res práticas de gestão e os melho-
res resultados. Saiba mais sobre os 
serviços em www.asterh.com.br. A 
Asterh localiza-se na Rua General 
Osório, 150, no centro de Bento 
Gonçalves, e atende pelo telefone 
(54) 2102.2888.

A arte e a cultura encontram fomento por meio da Lei Rou-
anet – e é através dela que o coro sacro infanto-juvenil Cana-
rinhos de Bento Gonçalves procura se manter. Neste ano, o 
projeto que reúne 20 jovens com idades entre oito e 13 anos 
para entoar músicas sacras e eruditas obteve aprovação na Lei 
Rouanet como forma de manter as atividades. Atualmente, os 
pais das crianças, de forma independente, provêm o grupo por 
meio do Instituto Canarinhos de Bento Gonçalves.Através de re-
núncia fiscal, todas empresas tributadas pelo lucro real podem 
investir em projetos culturais aprovados pela Secretaria Especial 
da Cultura do Ministério da Cidadania. Pessoas jurídicas podem 
direcionar 4% do imposto devido e pessoas físicas, 6%. O coro 
é um dos únicos cinco do país em seu segmento e tem se apre-
sentado em diversas cidades da região, com alguns de seus 
componentes participando até de apresentações de nível inter-
nacional, como a que ocorreu em Porto Alegre no espetáculo O 
Senhor dos Anéis in Concert. O grupo é regido pelo professor 
Celso Fortes e conta também com o trabalho do maestro e pro-
fessor da PUC-RS Márcio Buzatto. Quem quiser contribuir com 
o projeto pode entrar em contato pelo telefone (54) 9.9151.2644, 
com o presidente do Instituto Canarinhos, Roberto Martins, ou 
pelo telefone (54) 9.8403.2180, com Daniela Sandrin Copat.



Projeto leva universo da literatura a entidades assistenciais

Ação solidária oportuniza lazer e diversão a mais de 200 crianças
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Alunos de escola do bairro São Roque promovem ação no Lar do Ancião

iniciativa “Voos literários: encanto 
e conhecimento” estimula os es-
tudantes a tornarem frequente o 
hábito da leitura e ainda, compar-
tilha-lo com a comunidade, levan-
do a magia do mundo literário a 
instituições assistenciais do mu-
nicípio. A ação integra o projeto 
‘Tribos nas Trilhas da Cidadania’, 
encabeçado pela ONG Parceiros 
Voluntários, do qual a escola parti-
cipa desde 2017. Periodicamente, 
os alunos visitam essas institui-
ções e partilham seus livros pre-
diletos ou os próprios textos com 
quem está disposto a ouvi-los. 

te do algodão-doce e da pipoca”, 
contam. 

Ao lado da felicidade dos pe-
quenos beneficiados pela iniciati-
va caminha a satisfação de quem 
trabalhou voluntariamente para 
viabilizá-la: exemplo de Neusa 
Zanchet. Aos 65 anos, ela dedi-
ca parte do tempo livre às ações 
solidárias promovidas pela Par-
ceiros Voluntários. “Voluntariar é 
uma forma de se doar, de fazer a 
diferença na comunidade. E a re-
compensa está aqui, vendo esses 
rostinhos felizes”, relata. 

Os interessados em saber mais 
sobre o trabalho e participar das 
ações sociais da Parceiros Volun-
tários podem obter mais informa-
ções pelo telefone (54) 2105-1999 
ou pelo e-mail parceiros@parcei-
rosvoluntarios-bg.org.br. Em Ben-
to Gonçalves, a ONG é mantida 
com o suporte do CIC-BG.

VOLUNTARIADO

Cidadania e solidariedade ca-
minham juntas na Escola Munici-
pal de Tempo Integral São Roque 
– Professora Nilza Côvolo Kratz, 
em Bento Gonçalves. Professo-
res e alunos da instituição estão 
engajados em um projeto que 
transporta o apreço pelos livros 
para além dos muros da escola. A 

A comemoração do Dia da 
Criança veio mais cedo – e com 
uma programação especial – para 
as mais de 200 crianças atendi-
das pelos Serviços de Convivên-
cia e Fortalecimento de Vínculos/
Ceacris de Bento Gonçalves. Elas 
puderam aproveitar um dia di-
ferente, cheio de alegria e diver-
são, na tarde de 05 de outubro, 
proporcionado pela Parceiros Vo-
luntários, em pareceria com a em-
presa Netfar e a colaboração de 
outros apoiadores. 

A ação solidária transformou o 
hall do Parque de Eventos em um 
verdadeiro reduto de diversões 
infantis, palco para brincadeiras, 
atividades recreativas com inflá-
veis, animação com personagens 
de contos infanto-juvenis e, claro, 
guloseimas à vontade: pipoca, 
algodão-doce, cachorro-quente 
e refrigerante fizeram a alegria da 

Escola Municipal do bairro 
São Roque promoveu ação 

social no Lar do Ancião, em 
atividade intermediada pela 
ONG Parceiros Voluntários

Toda a comunidade escolar parti-
cipa das atividades – no total, são 
260 envolvidos, do 1º ao 9º ano 
do ensino fundamental. “O projeto 
nasceu da necessidade de melho-
rar a interpretação e enriquecer o 
vocabulário das crianças, além 
de mostrar que a leitura pode ser 
compartilhada com outras pesso-
as, um momento de encontro com 
o outro”, relata a diretora da ins-
tituição, Andreza Ana Peruzzo. A 
ação mais recente proposta pelo 
grupo de voluntários ocorreu no 
início do mês de setembro, quan-
do o nono ano da escola visitou 
o Lar do Ancião para um ‘chá li-

terário’ com idosos residentes na 
casa. Atualmente, o Lar atende a 
50 idosos com idades que variam 
de 60 a 96 anos. “A ação nessa 
entidade tem grande importância, 
pois muitos das vovós e vovôs não 
leem mais. Além de todos os be-
nefícios pedagógicos promovidos 
pelo ato de ler, a compreensão de 
que a leitura encanta, aproxima e 
contribui para a formação do ci-
dadão leitor é o principal foco do 
projeto”, relata a diretora da esco-
la, Andreza Ana Peruzzo. A EMTI 
foi fundada em 2014 e fica na Rua 
Arlindo Franklin Barbosa, no bair-
ro São Roque.

garotada. 
Os amigos Ana Luíza Pires, 

Maria de Vitória Sampaio dos 
Santos, Maiara Campos Soares, 
de dez anos, e Felipe Souza, de 

treze, estavam entre os mais ani-
mados, aproveitando cada atra-
ção. “ “Gostamos de tudo, das 
brincadeiras, dos brinquedos e, 
claro, das comidas, principalmen-


