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Entidades projetam um 2020 promissor
Organizações representativas da indústria, do comércio e dos serviços conjeturam um ano de crescimento, mas grande parte desse
desse cenário positivo está amparado em uma série de reformas que os governos precisam executar. Páginas 6 e 7
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Com as expectativas renovadas e a crença cada vez mais
forte na tão sonhada retomada
econômica, o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de
Bento Gonçalves segue seu trabalho para criar condições favoráveis para melhorar o ambiente
de negócios.
Estamos acelerando o trabalho para realizarmos mais
uma ExpoBento e mais uma
Fenavinho. As condições especiais que estamos oferecendo
são ideais para que mais gente junte-se a essas
marcas consagradas e possam ampliar seus
mercados.
Também estamos trabalhando para inovar,
com a certeza de que essa é uma das apostas
para nos tronarmos ainda mais relevantes para
nossos sócios e para nossa comunidade. Vamos
sediar, em março, pela primeira vez, um encontro do LIDE – Grupo de Líderes Empresariais,

visando um necessário debate
acerca do turismo e de outros
segmentos econômicos com
importantes gestores públicos e
privados.
Agora em fevereiro, abrimos
nossa agenda de encontros
anuais com o prefeito, Guilherme Pasin, que encerra sua jornada frente à administração
municipal após dois mandatos.
Muitos outros nomes farão parte de nossos encontros, sempre
com a preocupação de trazer
ao nosso associado importantes contribuições
que antecipem cenários e oportunidades.
Este é um ano que promete e, por isso mesmo, temos muito a fazer. Peço a todos os associados, em nome de nossa prestigiosa instituição, que façamos nossa parte como promotores
de negócios, a fim de estimular a indústria, o
comércio e os serviços a prosperarem. Este é o
nosso dever, este é o nosso trabalho.

O turismo integrado e consolidado da
Região Uva e Vinho
Na Serra Gaúcha, especificamente na
Região Uva e Vinho, 29 municípios e 10 entidades trabalham motivados a estimular o
fortalecimento do turismo. Com este foco,
desde 1985 a Atuaserra - Instância de Governança Regional Uva e Vinho – IGR, norteia as ações de desenvolvimento e estruturação dos roteiros e atrativos turísticos,
sempre é claro, com o apoio das lideranças
municipais.
A participação dos prefeitos, dos secretários de Turismo e das equipes executivas,
assim como de vários profissionais entusiastas da área, fez com que nos últimos
anos a região despontasse como um dos
principais destinos do Brasil.
A Atuaserra, que tem sede administrativa em Bento Gonçalves, tem por missão
promover o desenvolvimento do turismo
sustentável na Região Uva e Vinho da Serra
Gaúcha, através da articulação dos municípios, da integração dos atores sociais e do
aporte de conhecimentos, buscando a melhoria da qualidade de vida nas comunidades envolvidas.
No portfólio da Atuaserra, constam participações no planejamento e execução de
consagrados roteiros e atrações turísticas,
como o Vale dos Vinhedos que integra Ben-

to Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul,
o Caminhos de Pedra de Bento Gonçalves e
o Roteiro Termas e Longevidade que passa
por Cotiporã, Nova Prata, Protásio Alves, Veranópolis e Vila Flores.
Empossada em 26 de novembro de 2019,
a empresária Sabrina Spiandorello Cardoso,
que anteriormente liderava o Bento Convention Bureau, com visão empreendedora e
em parceria com o vice-presidente, Juliano
Brandalise, busca atender as demandas da
região. “Tenho ciência, de que a maior parte
das nossas demandas regionais, não podem
ser solucionadas pela Atuaserra isoladamente. Por isso, o compromisso que assumi é de
garantir que a IGR desempenhe seus papeis
primordiais, instituídos pelo Ministério do Turismo, de planejar, coordenar, articular e monitorar as ações regionais e locais”.
Um primeiro passo foi dado no que diz
respeito ao norteamento das ações, o planejamento estratégico integrado da Atuaserra e
da Região Uva e Vinho está em desenvolvimento. Esde plano de trabalho foi inicialmente discutido com os secretários de Turismo e
prefeitos em assembleias no ano de 2019 e
em janeiro de 2020 deve ser concluído por
uma comissão especial, formada pelo grupo
gestor da entidade e diretoria executiva.
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PALESTRAS
CIC-BG abre ciclo de palestras com o prefeito Guilherme Pasin
No formato de jantar, encontro
será no dia 17 de fevereiro, na
sede da entidade
O Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves
(CIC-BG) inicia seu ciclo de palestras em 2020 com a tradicional explanação do Prefeito – Guilherme
Pasin, que neste ano encerra seu
segundo mandato à frente do Poder
Executivo da Capital do Vinho, faz
sua apresentação durante jantar na
noite de 17 de fevereiro, às 19h30,
na sede da entidade.
Em sua explanação, com o tema
“Bento Gonçalves, orgulho e desenvolvimento”, Pasin pretende detalhar o case de progresso que deu
à cidade a maior visibilidade da região, recebendo eventos de expressão continental e, também, sendo
agraciada com reconhecimentos
em nível internacional. Essa nova
condição, na avaliação do gestor,
é um dos fatores que transforma
Bento em uma das principais forças
políticas da Serra, permitindo liderar
a constante busca pela união entre
os municípios vizinhos.
Na oportunidade, serão apresentadas ações desenvolvidas durante a administração no sentido de
estimular o renascimento do sentimento de comunidade e o fortalecimento do orgulho dos cidadãos
bento-gonçalvenses pela terra em
que vivem e trabalham. Uma sinergia que, segundo o prefeito, pode
levar o município ainda mais longe,
desde que sejam mantidos o planejamento e a efetivação de políticas
públicas inovadoras.

SOBRE
GUILHERME PASIN
Guilherme Rech Pasin, prefeito de Bento Gonçalves, é o atual presidente da Associação dos
Municípios da Encosta Superior
do Nordeste (Amesne) – que representa 36 municípios da Serra Gaúcha e vice-presidente da
Federação das Associações de
Municípios do Rio Grande do Sul
(Famurs). Possui duas formações
pela Universidade de Caxias do
Sul (UCS), a de Bacharel em Direito (2006) e a de Gestão Pública
(2008), e cursa o Master em Liderança e Gestão Pública, pós-graduação do Centro de Lideran-

ça Pública (CLP), de São Paulo.
Em 2012, foi eleito o prefeito
mais jovem de Bento Gonçalves,
com 29 anos, e reeleito com 65%
dos votos. Durante sua administração, Bento foi classificada com
uma das quatro cidades mais admiradas do mundo, conquistou a
liderança no Idese para os municípios acima de 100 mil habitantes
e celebra índices considerados
elevados em saúde, educação e
turismo – este, segundo dados
da gestão, cresceu 125% nos últimos anos. Em sua trajetória política, atuou, ainda, na Câmara dos
Deputados, na Assembleia Legislativa e na Secretaria de Ciência e
Tecnologia do Estado.

SERVIÇO
O que: palestra-iantar com prefeito
Guilherme Pasin, sobre o tema
“Bento Gonçalves, orgulho e
desenvolvimento”
Quando: dia 17 de fevereiro, às
19h30min
Onde: CIC-BG (Salão de Eventos do
Centro Empresarial, na rua Avelino
Luiz Zat, 95 – Bairro Fenavinho)
Quanto: sócios, R$ 60 (individual)
e R$ 100 (dois ingressos); não
sócios, R$ 80 e R$ 140

Juntos,

NOSSA GENTE
vai mais longe.
Nascemos para fazer o mundo prosperar e cumprimos
nosso propósito através de ações que incentivam a
educação financeira, geram economia e agregam renda
para os nossos associados e nossa comunidade.
Visite uma de nossas agências e saiba mais.
Nelso L. Cavaleri
Associado da Sicredi Serrana
Deise Vanzela Ticiani
Colaboradora na agência Bento Gonçalves

sicrediserrana.com.br
sicrediserrana

sicrediserranars
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ELEIÇÕES 2020
Cartório realiza biometria
até o final de abril
Serviço de biometria ainda
precisa ser feito por quase
metade do eleitorado de
Bento Gonçalves
Os eleitores que ainda não realizaram a biometria, obrigatória
para as eleições de 2022, têm até
o dia 30 de abril para regularizar
a situação. A partir do dia 4 de
maio, o Cartório Eleitoral encerrará o período de cadastramento,
retomando a atividade apenas
após as eleições municipais, marcadas para o dia 4 de outubro.
Para realizar o procedimento, basta agendar um horário
através do site – www.tre-rs.jus.
br, no link Eleitor e eleições e,
após, Serviços ao eleitor, escolhendo a opção agendamento
de atendimento – ou comparecer diretamente ao órgão com
comprovante de endereço atual
e documento com foto – o título de eleitor é desejável. Até o
dia 28 de fevereiro, o horário de
atendimento será de segunda a
quinta-feira, das 11h às 17h, e
na sexta-feira, das 9h às 15h –
depois desse período, o funcionamento será das 11h às 17h.
Conforme a chefe substituta do
Cartório Eleitoral, Francine Vicente Stringhini, apenas 54% do eleitorado de Bento Gonçalves, até

o dia 28 de janeiro, havia feito a
coleta das digitais. “Quem não realizar o cadastramento até 2022,
quando a eleição será totalmente
por biometria, terá o título cancelado. Assim, não é possível emitir
a guia de quitação eleitoral, não
sendo possível confeccionar passaporte e solicitar financiamento,
entre outros problemas”, comenta
Francine.
Um dos mais graves implica
o CPF. O cancelamento do título
pode afetar a funcionalidade do
documento, trazendo sérios transtornos aos eleitores. “O benefício
da aposentadoria pode ficar indisponível”, avisa Francine.
Para evitar esse tipo de problema, os eleitores precisam comparecer ao cartório a fim de evitar filas
e longas esperas de atendimento,
mesmo que em 2021 o serviço estará disponível à população, com
possibilidade de uma força-tarefa
para dar conta da demanda. “Estamos realizando esse serviço
desde 2013 e ainda precisamos
cadastrar praticamente metade
dos eleitores. Então, quanto antes
eles procurarem o cartório, melhor”, diz a chefe-substituta.
O Cartório Eleitoral fica na Rua
Goés Monteiro, 91, no bairro São
Francisco. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (54)
3451.8688.

CIC-BG debate temas regionais
com o senador Heinze
Engajado nas discussões relacionadas ao desenvolvimento da
Serra Gaúcha e do Estado, o Centro
da Indústria, Comércio e Serviços
de Bento Gonçalves (CIC-BG) participou de um almoço de trabalho
com o senador gaúcho Luis Carlos
Heinze (Progressistas) no dia 14 de
janeiro. O encontro ocorreu em Farroupilha, a convite da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CICS)
daquela cidade, presidido por Daniel Bampi, e também contou com a
presença de representantes da CIC
de Caxias do Sul, entre eles o presidente Ivanir Gasparin.
Na pauta, temas de infraestrutura, como a construção do novo
Aeroporto Regional, no distrito de
Vila Oliva, em Caxias, que é aguardada há praticamente uma década;
e o Porto de Arroio do Sal, complexo
que já está em tratativas para implantação e que reduziria pela metade os custos para escoamento da

produção das indústrias serranas,
que hoje utilizam os portos de Rio
Grande ou de Itajaí, em Santa Catarina. O prolongamento da BR-448,
conhecida como Rodovia do Parque, e a duplicação da ponte sobre
o Rio dos Sinos, na BR-116, em São
Leopoldo, também foram debatidos
na reunião. Por fim, foi abordada,
ainda, a necessidade de ampliação
dos repasses para a Saúde, através
da destinação de recursos aos hospitais da região. “Estamos tratando
de questões que são cruciais para
nossa comunidade, pois estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento, à geração de emprego
e renda e, sobretudo, à melhoria na
qualidade de vida da população.
Nesse sentido, nada mais inteligente do que unirmos forças entre
municípios vizinhos para darmos
ainda mais peso às nossas reivindicações”, destaca o presidente do
CIC-BG, Rogério Capoani.

SEJA

VOLUNTÁRIO
PERMITA-SE AJUDAR, DOAR, APRENDER E RECEBER

Viva a experiência do voluntariado
e leve para o seu dia a dia a oportunidade
de um trabalho de generosidade, além
de proporcionar o bem para a sociedade

MAIS INFORMAÇÕES

parceiros@parceirosvoluntarios-bg.org.br
54 2105.1999
www.cicbg.com.br/produtos/parceiros-voluntarios
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PARCEIROS VOLUNTÁRIOS
Parceiros Voluntários convida para o engajamento social
Exata Comunicação

Em Bento Gonçalves, a
ONG Parceiros Voluntários
incentiva o voluntariado por
meio de seus programas para
pessoas físicas e jurídicas
O início de 2020 pode ser uma
boa oportunidade para quem deseja
ingressar em grupo diferenciado: o
das empresas e cidadãos socialmente engajados. A Parceiros Voluntários
de Bento Gonçalves convida a comunidade a exercitar essa proposta.
Existem diversas formas possíveis de
participação, permitindo uma adesão
que independe de classe, raça, gênero ou condição social: é aberta a todos, pois é para todos.
Acolher e oferecer aporte aos indivíduos interessados em voluntariar é a
principal missão da ONG – incentivando os voluntários a atuarem de acordo
com sua disponibilidade e capacidade. A entidade os direciona em duas
frentes: pelos programas ‘Voluntário
Pessoa Física’ e ‘Voluntário Pessoa
Jurídica’.
Para quem deseja colaborar por
motivação própria e individual, a Parceiros Voluntários conta com um sistema de apoio que incentiva o futuro
voluntário a procurar a unidade e participar de uma reunião de conscientização, na qual é possível conhecer, com
mais detalhes, o trabalho desenvolvido e o conceito do trabalho voluntário.
No encontro, o interessado preenche
um cadastro e agenda uma entrevista
de encaminhamento, a fim de detalhar
a forma que pode e pretende ajudar.
Depois desse processo, é definido o
local onde o novo voluntário irá atuar –

05 A 14 JUNHO

Os voluntários cadastrados à ONG desempenham as mais diversas atividades solidárias
dentre o rol de entidades assistenciais
conveniadas à ONG.
Já o programa ‘Voluntário Pessoa
Jurídica’ incentiva o envolvimento das
empresas na transformação da realidade social por meio do incentivo
ao trabalho voluntário entre seus colaboradores. Os programas voltados
à comunidade jovem são uma das
principais apostas em prol do fortalecimento da corrente solidária. Nesses
casos, a Parceiros respalda as ações
e auxilia no processo de criação, definição e execução das ações. As atividades podem ocorrer dentro ou fora
da empresa, de acordo com a disponibilidade do empreendimento.
O interesse em voluntariar deve

partir de iniciativa própria, porém a
Parceiros Voluntários incentiva o envolvimento comunitário por meio de
ações de conscientização. Quem deseja participar – seja pessoa física ou
jurídica e voluntários jovens – pode
contar com o suporte da ONG em sua
sede no município, que fica no Bento
Gonçalves Centro Empresarial e atende pelo telefone (54) 2105-1999 ou
pelo e-mail parceiros@parceirosvoluntarios-bg.org.br.
Mudança de cultura
A Parceiros Voluntários chegou a
Bento Gonçalves no 2000. Sob a tutela do Centro da Indústria, Comér-

cio e Serviços, hoje concentra mais
de 100 voluntários cadastrados e 18
entidades assistenciais conveniadas.
Praticado como exercício de cidadania, o voluntariado bento-gonçalvense
mudou de panorama após a implantação da ONG. “O suporte oferecido
aos interessados em aderir à prática
solidária estimula a sociedade civil a
entender que o valor da disponibilização do tempo, do conhecimento e do
sentimento comunitário é fundamental na construção de uma sociedade
mais justa. Por isso, estamos em uma
constante e permanente campanha
de conscientização e incentivo à solidariedade”, destaca a coordenadora
na ONG, Angélica Somenzi.

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
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ECONOMIA

Entidades projetam ano promissor p
Foco nas reformas e ajuste nas
contas fiscais são algumas das principais apostas das entidades de
classe para que o ano de 2020 seja
melhor do que o de 2019. Claro que
são medidas de cunho político, mas
o cenário é propenso para avanços
na gestão pública, o que pode significar maior chance de crescimento
econômico.
O Jornal do CIC ouviu algumas
das principais entidades representativas do Estado para compor um
panorama envolvendo os setores da
indústria, do comércio e de serviços.

FEDERASUL
Itamar Aguiar

Atual cenário e perspectivas
de reformas nos governos
reacendem expectativa das
organizações de classe

Simone Leite, presidente da Federação
de Entidades Empresariais do Rio
Grande do Sul (Federasul)

“Estamos otimistas, esperamos
um PIB de 2,7% neste ano e, seguindo a tendência, fechar 2021 com
3,1%. No governo federal, esperamos que o foco seja a reforma tributária, o pacto federativo, que injetaria
R$ 450 bilhões em 15 anos para os
Estados e os municípios, e a extinção
de mil municípios financeiramente
insustentáveis. No cenário gaúcho,
nossa aposta é de crescimento superior a 2% e, assim como no Federal, o Governo do Estado deve focar
na Reforma Administrativa porque
é incompreensível que o RS gaste
mais de 80% só com folha de pagamentos. Aceitamos o sacrifício até
dezembro de 2020, de uma alíquota

Antônio Cesa Longo, presidente
da Associação Gaúcha de
Supermercados (Agas)

FAMURS
“O Brasil passa por um processo de mudanças e, como em
todas as mudanças, este é um período difícil. Entretanto, temos notado um maior otimismo do consumidor e mais poder de compra,
com um crescimento na casa dos
3% no ramo de supermercados
em 2019. Para 2020, a expectativa
é de que o setor siga crescendo
nestes mesmos patamares, ainda que sejamos otimistas de que
nos próximos meses a economia
possa efetivamente deslanchar e
o Brasil dar passos ainda maiores.
Mas acima de tudo, acreditamos
que estamos no caminho certo”

Dudu Leal

FIERGS

Gilberto Porcello Petry, presidente da
Federação das Indústrias do Estado do
Rio Grande do Sul (Fiergs)

“Em 2019, o Brasil começou a
arrumar a casa. Com alguns avanços que foram obtidos, como a
Modernização Trabalhista, a Reforma da Previdência e a Lei da Liberdade Econômica, o País começa a
se transformar no Brasil moderno
que desejamos. Pesquisas realizadas pela FIERGS entre empresários detectam a expectativa de
crescimento da economia, com
um quadro mais favorável para os
investimentos industriais gaúchos
em 2020. Os empresários continuam vendo uma perspectiva positiva para o primeiro semestre de
2020, projetando uma melhora no
mercado interno”.

Elen Renner

Dani Villar

AGAS

majorada do ICMS pela necessidade
de governabilidade imediata e sempre lembramos que a classe empresarial está dando, há muito tempo,
todo o seu sangue pelo bem comum.
Há a necessidade de outros setores
e corporações também se comprometerem com a redução do gasto
público. Tivemos força para superar
uma longa crise e agora, mais do que
nunca, precisamos de coragem, trabalho e união para fazer as reformas
necessárias ao nosso Estado e País.
Contamos com cada um de vocês,
integrados em suas ACIs, para que
2020 seja um ano de grandes avanços! Não há espaço para omissões,
somos todos protagonistas!”

Dudu Freire, presidente da Famurs e prefeito de Palmeira das Missões

A Famurs, em 2020, vai dar
continuidade em diversas bandeiras municipalistas de atuação,
como a luta pelos municípios
sem acesso asfáltico e a articulação pelos repasses da saúde
do governo do Estado para os
municípios gaúchos. Também
estamos trabalhando no desenvolvimento de um aplicativo com
dados e estatísticas completas
dos municípios, um verdadeiro
Observatório Municipalista.
Mas vale a pena destacar
uma ação inédita da Famurs: a
criação da Coordenadoria de
Gênero, que tem por objetivo
capacitar e organizar agentes no
setor de políticas públicas para
as mulheres. Hoje, dos 497 municípios do RS, temos apenas
32 prefeitas. Dados do IBGE
mostram que apenas 10,5% das
cadeiras da Câmara dos Deputa-

dos são ocupadas por mulheres.
Esse é o pior índice de representação feminina do Legislativo em
toda a América Latina.
A Famurs tem trabalhado fortemente em debates, seminários,
rodas de conversas e promovendo ações para abrir espaços de
discussões sobre o tema. E o nosso intuito é continuar trabalhando
e incentivando os municípios a
implementarem políticas públicas
voltadas para as mulheres. Uma
das iniciativas será o lançamento,
no mês de março, de uma grande campanha publicitária com
objetivo de fortalecer a luta pela
inclusão das mulheres na política. Nossa campanha vai mostrar,
de maneira criativa e impactante,
maneiras sobre como podermos
avançar nestas estatísticas e termos um maior número de mulheres na representação política.
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para a economia do Estado e do país

Luiz Carlos Bohn, presidente da
Federação do Comércio de Bens e
de Serviços do Estado do Rio Grande
do Sul (Fecomércio-RS)

“Nossa estimativa é que o
Brasil cresça cerca de 2,4%,
e o Estado algo semelhante.
O varejo tende a ser afetado
favoravelmente pela dinâmica
do mercado de trabalho que
dá sinais de ganhar cada vez
mais ritmo. No Brasil, 2019
foi o ano em que mais se gerou empregos formais desde
2013. No Rio Grande do Sul, o
melhor resultado desde 2014.
O emprego formal traz consigo rendimentos médios mais
elevados e, principalmente,
confiança para os consumidores – elemento fundamental
para a efetivação do consumo. Outro ponto que deverá
apresentar grande destaque é
o crédito. Depois de ter crescido mais de 15% em 2019, o
crédito livre para pessoa físi-

ca deverá continuar se expandindo em 2020, alicerçado em taxas
de juros que deverão permanecer
baixas. No atacado e nos serviços,
é diferente, pois esses setores
são altamente heterogêneos. De
maneira geral, os segmentos dos
serviços mais voltados às famílias
deverão responder de forma mais
intensa e imediata à melhora da
conjuntura. Os que trabalham com
as empresas também verificarão
expansão da atividade, mas continuarão pressionados, uma vez
que nos últimos anos se verificou
uma profunda dificuldade de ajustes de preços, refletindo nas margens.
O Brasil tem uma grande agenda de reformas para realizar se
quiser mudar, de modo permanente, seu ritmo de crescimento. Realizar uma reforma tributária ampla é condição primeira para que
se assegure mais simplicidade e
neutralidade ao sistema. A reforma
administrativa, por sua vez, não
diz respeito apenas à redução de
gastos públicos, vai muito além.
Estamos falando de aumentar a
eficiência do setor público, fundamental para aumentar a eficiência
da própria economia brasileira. Há
também a necessidade de avançar nas concessões e privatizações. No Rio Grande do Sul, um
conjunto de reformas profundas
está sendo sugerido pelo governo
do estado. Não é algo que traga
resultados imediatos, mas que
com certeza sinaliza a preocupação com o equilíbrio fiscal, condição primordial para a atração de
investimentos”.

Divulgação

FECOVINHO

Osvaldo Raimundo Conte, presidente da Federação das Cooperativas
Vinícolas do Rio Grande do Sul

MOVERGS
Divulgação

Juliana Moscofian

FECOMÉRCIO

Rogério Francio, presidente da Associação das Indústrias de Móveis
do Estado do Rio Grande do Sul

O 2º semestre de 2019 deu
sinais de melhoria da economia, com o mercado internacional sendo um dos grandes
propulsores. Dessa forma,
as indústrias gaúchas têm se
estruturado e preparado para
atender esse comércio que
cresce de forma acelerada,
aceitando o móvel brasileiro
de maneira mais intensa.
É preciso lembrar também
que existem alguns fatores
relevantes que têm impossibilitado um melhor avanço econômico, como problemas de
infraestrutura e de logística, a
competitividade com a China,
o câmbio, a burocratização,
a complexa estrutura tributária, a fragilidade de algumas
empresas. Os dois próximos

“Nos últimos anos, as cooperativas seguiram a lógica do planejamento estratégico do Ibravin,
que dentre outros pilares estavam
ordenamento, qualificação de produto, sistemas, estratégias e melhor distribuição do destino da uva
dos associados entre sucos, vinho
de mesa envasado e a granel, vinhos finos e espumantes. Com a
expansão da universalização do
mercado do vinho, seremos pressionados a aperfeiçoar os siste-

anos devem ser de evolução
significativa. Acredito num
novo Brasil, numa economia
mais forte e em programas que
permitam o desenvolvimento e
o crescimento do Brasil. Vamos
voltar a ter bons negócios, por
isso é muito importante que estejamos preparados para essa
retomada. As reformas nos dão
motivos para acreditarmos que
uma agenda positiva proporcionará melhorias no ambiente
de negócios. Ações como essas são imprescindíveis para
destravar o crescimento. Ainda temos uma extensa pauta a
ser debatida, mas acredito que
não tem volta. O Brasil precisa
dessas mudanças para retomar a confiança e reestabelecer o crescimento.

mas de distribuição e oferta. O
futuro espera que aperfeiçoemos aquilo que é próprio das
cooperativas, contribuir com o
aumento da rentabilidade dos
produtores, com o desenvolvimento local e setorial, influir nas
decisões políticas em relação
à cadeia produtiva e ampliar
os sistemas de cooperação,
contribuindo para agregação
de valor e desenvolvimento da
agricultura familiar”,
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ExpoBento consolida-se como agente propulsor de
negócios para Bento Gonçalves
Maior feira multissetorial de
compras e entretenimento
do país estimula o
desenvolvimento de setores
voltados ao turismo
Uma feira que, somente na última
edição, reuniu mais de 253 mil pessoas – e atingiu um número emblemático em 2019: mais de 4 milhões de
visitantes registrados, considerando
o somatório de público desde 1990.
Em quase três décadas de tradição,
a ExpoBento impulsiona a economia
e a cultura regional, colocando Bento
Gonçalves e a Serra gaúcha nos holofotes nacionais. Os reflexos positivos da realização do evento extrapolam os limites do Parque de Eventos
do município: toda a cadeia produtiva bento-gonçalvense é beneficiada,
especialmente os setores envolvidos
com o turismo.
Há 29 edições, a consolidação da
maior feira multissetorial de compras
e entretenimento do país ocorreu de
forma gradativa. Projetando a sua
30ª realização em 2020, a ExpoBento alcança números expressivos para
o desenvolvimento local. Segundo o
Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria Região Uva e Vinho
(Segh), durante o período de realização da feira em 2019, a taxa de ocupação da rede hoteleira na cidade se
manteve na faixa de 65% - aumentando para 95% no tradicional feriado

juntamente com a Fenavinho, neste
ano – contabilizando os registros da
Central de Atendimento ao Turista do
município. Ainda de acordo com a secretaria, a taxa de ocupação hoteleira
durante junho foi de 59,51%. Não à
toa, a ExpoBento se consolida ano
após ano como uma das principais
feiras do país. “Isso estimula nosso
crescimento como município e região
– marcados pelo forte apelo turístico.
Sempre manteremos nosso compromisso com o desenvolvimento bento-gonçalvense voltado ao fomento de
iniciativas com esse poderio propulsor”, comenta Gilberto Durante, diretor geral da 30ª ExpoBento.
prolongado de Corpus Christi, que
costuma movimentar a região e, em
praticamente todos os anos, abrange
as datas da feira.
Se comparada as médias de ocupação dos meses de junho nos últimos quatro anos, a lotação cresce
de 15% a 20% durante os dias de
evento. Em 2019, a realização de forma concomitante da Festa Nacional
do Vinho contribuiu ainda mais para
aumentar o interesse dos turistas em
visitar a programação. “A ExpoBento
faz muito bem para Bento Gonçalves,
pois promove a cidade e gera negócios e riquezas de forma direta e indireta. O retorno da Fenavinho, então,
trouxe ao natural um apelo turístico
ainda maior, carregando nossas ra-

ízes e trazendo as experiências do
mundo do vinho, o que motiva com
mais facilidade a vinda de turistas de
outros centros do país”, considera a
Diretora Executiva do Segh, Marcia
Ferronato. De acordo com ela, a taxa
média de impacto geral, entre expositores e visitantes, é próxima a 5%.
Levantamentos da Secretaria de
Turismo de Bento Gonçalves também
atestam os benefícios para a conjuntura municipal. Mesmo com as ofertas
dos mais de 450 expositores presentes dentro da feira, o comércio local
recebe o movimento dos turistas que
passam pela cidade. Segundo a pasta, mais de 215 mil visitantes passaram pelos roteiros da cidade somente
durante o mês de realização da feira,

Compromisso
firmado em 2020
A marcante e significativa 30ª edição da maior feira multissetorial do
país já começa a ganhar seus primeiros contornos sob a promoção do
CIC-BG. A ExpoBento 2020 ocorrerá
de 05 a 14 de junho no Parque de
Eventos do município. A realização da
17ª Festa Nacional do Vinho, de forma
conjunta, também está confirmada –
aumentando a expectativa de alcançar
novamente o número superior a 250
mil visitantes. Serão mais 450 expositores ofertando cerca de 30 mil itens
– e movimentando mais de R$ 40 milhões em negócios. É possível acompanhar as novidades da 30ª edição da
feira pelo site www.expobento.com.br.
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Trajes das Soberanas da 17ª Fenavinho resgatam a
história e renovam a tradição da festa
Peças que serão usadas pela
Corte foram apresentadas na
abertura da Vindima
Eles são tão tradicionais quanto a
festa que representam ou a Corte que
os veste – carregados de simbologia
e elementos históricos que marcam o
município e a região. Com toda essa
imponência, os trajes das Soberanas
da 17ª Festa Nacional do Vinho (Fenavinho) foram apresentados à comunidade bento-gonçalvense na noite de 17 de janeiro. Representantes
desta edição do evento que, desde
1967, coloca a cidade na vitrine nacional, a Imperatriz, Bárbara Bortolini,
e as damas de honra, Ana Paula Pastorello e Sandi Marina Corso, desfilaram com os novos vestidos durante
a abertura da 11ª Estação Vindima.
Quem assina a criação é a estilista
Caroline Ambrosi.
Símbolo de Bento Gonçalves, a
Pipa Pórtico ganha papel fundamental na composição: as saias usadas
pelo trio terão formato de “A”, similar
à estrutura que dá as boas-vindas
aos visitantes no acesso principal. A
modelagem garante uma leve armação, mas sem exageros. As cores
escolhidas foram o bordô e o rosé,
lembrando as uvas e o vinho; o branco, remetendo à religiosidade; e o
dourado, exaltando a prosperidade.
O traje da Imperatriz tem um destaque no colo, com bordados em forma de xadrez. O avental, em tecido

equipe formada por mais três profissionais. “São trajes que me desafiam
muito. Eles são extremamente difíceis
de serem elaborados, justamente
pelo fato de terem que ser sempre
diferentes”, avalia a estilista.
Novas coroas para a
corte da 17ª Fenavinho

brocado e sobreposto à saia, feita em
crepe pascally, também ganha evidência, e é nele que estão representados os itens que fazem a principal
referência ao universo do vinho: cachos de uva, taça e garrafa. O vestido
tem ainda um barrado largo bordado
com pedrarias. As vestes das Damas
de Honra trazem um xadrez mais
sutil no peito, uma saia de brocado
sobreposta à saia em crepe glória,
novamente com as uvas, a taça e a
garrafa, e também um avental.
Em todas as peças, os tules bordados dão a sutileza das rendas aplicadas nos barrados e demais detalhes, combinados com aviamentos
como gregas, tranças, miçangas,
vidrilhos, botões e lantejoulas. Outro

destaque fica por conta da possibilidade de substituição das mangas
amplas, que podem ganhar uma versão mais discreta apenas com a troca das camisas. “Por trás dos trajes
da corte existe toda a história de nossa comunidade, expressa em cada
detalhe, em cada elemento. É um
orgulho não apenas vesti-los, como
representar, por mais uma edição, a
festa maior de nossa cidade. Nossos
corações transbordam de orgulho e,
também, gratidão por todo o carinho
que recebemos”, disse a Imperatriz,
Bárbara Bortolini.
Os novos trajes têm a assinatura
de Caroline Ambrosi, que dedicou
seis meses ao projeto, desde a concepção até a confecção, com uma

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

Símbolos máximos do glamour e
tradição da Corte, as coroas das soberanas da 17ª Fenavinho também
ganharam versões atualizadas. Elegância e sutileza certamente estão
entre as marcas dos novos acessórios: as peças passaram por uma
renovação em seu design, preservando, no entanto, elementos conceituais essenciais. Nas coroas é possível identificar o desenho de uma taça,
ladeada por folhas de videira, decoradas com Strass Swarovski verde.
Um dos diferenciais é o recorte
que dá vida ao interior do cálice, sugerindo o preenchimento com vinho,
o ícone da festa. As uvas são simbolizadas por Zircônias roxas, em pedras
maiores e distribuídas por toda a parte frontal. Na base, foi aplicada Zircônia cristal. O corpo metálico é todo
banhado em ouro 24 quilates. Mais
leves que os modelos anteriores, as
novas coroas garantem, também, o
conforto para o uso as soberanas.
As novas coroas da Corte da Fenavinho foram produzidas pela empresa Sena Joias, do município de
Guaporé.
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Zitep apresenta plataforma digital
que reúne profissionais e serviços

The Best Brazil Talents & Business
atua na formação de carreiras
Impulsionar carreiras e potencializar talentos: os princípios que
balizam a atuação da The Best
Brazil Talents & Business são voltados ao fomento da criação de
oportunidades no mercado de trabalho para profissionais da moda,
artes cênicas, digitais influencers,
recepcionistas de feiras e eventos
e outras áreas relacionadas à desenvoltura pessoal e profissional.
A empresa atua em Bento Gonçalves e região desde julho de
2019 – congregando especialistas em diversos ramos artísticos e
profissionalizantes. A consultoria
da The Best Brazil abrange tudo
o que envolve o agenciamento,
desenvolvimento e gestão de carreiras, tanto nacionais quanto internacionais. Além disso, a agência é especializada em business
moda – com produção executiva
de eventos, campanhas, desfiles,

concursos, feiras, editoriais, catálogos, publicidade em geral e
books fotográficos. Outra frente
de atuação é a formação de novos profissionais, com cursos, oficinas e workshops relacionados a
temas que envolvam o fomento à
criatividade. Situada de forma estratégica na Serra gaúcha, a The
Best Brazil Talents & Business tem
sede na Rua Dr. Antunes, número
71, no centro de Bento Gonçalves
– sendo liderada pelo empresário
Evaristo Pizzi, com experiência no
segmento de produção de eventos e moda desde o período em
que dirigia sua antiga agência, a
Da Vinci Produções, chegando a
presidir, também, o Sindicato dos
Manequins, Modelos e Recepcionistas do RS. Mais informações
podem ser obtidas pelo site www.
thebestbrazil.com.br ou pelo telefone (54) 3702-0530.

A ideia de criar um ambiente virtual que pudesse congregar tanto profissionais autônomos que estão em busca de um canal de
divulgação dos seus serviços quanto empresas que visam divulgar possíveis ociosidades em seus processos produtivos resultou
em uma plataforma inovadora e intuitiva. A Zitep surgiu em 2009
no ramo de assessoramento em gestão industrial, mas foi após 10
anos no mercado que implantou uma ferramenta online que é um
verdadeiro banco de dados para quem procura as mais diversas
especialidades profissionais em Bento Gonçalves e região. Simples
e objetivo, o ambiente é dividido em duas frentes: a primeira delas
é voltada aos profissionais autônomos do segmento de prestação
de serviço, a exemplo de pintores, pedreiros, jardineiros e marceneiros. A segunda, por sua vez, é destinada a empresas de todos
os segmentos, possibilitando divulgar, por meio da plataforma, as
ociosidades em seus processos. Isso permite que o público interessado visualize as oportunidades ofertadas e, assim, possa adquirir
uma grande diversidade de produtos ou serviços. O funcionamento
é prático: para quem busca uma contratação, basta realizar a pesquisa na plataforma e optar pelo profissional autônomo ou empresa
desejada, com base no portfólio disponível e nas avaliações deixadas por quem já utilizou o serviço. Já para os que pretendem se cadastrar no banco de dados, é necessário preencher um questionário
específico dentro do site – sendo que o profissional autônomo pode
cadastrar-se de forma gratuita, enquanto as empresas necessitam
assinar um plano de contratação. Mais informações sobre a atuação
da Zitep podem ser obtidas pelo telefone (54) 99979-1986 ou pelo
e-mail comercial@zitep.com.br – além do site, www.zitep.com.br.

NOVA ESPECIALIDADE:
INFECTOLOGIA

3455.4333

99144.4221

atendimento@tacchini.com.br

• Alergia e
Imunologia
• Anestesia
• Bucomaxilofacial
• Cardiologia
• Cirurgia Geral
• Cirurgia Pediátrica
• Cirurgia Vascular

• Clínica Geral
• Dermatologia
• Ginecologia
• Hematologia
• Histeroscopia
Cirúrgica e
Diagnóstica
• Infectologia

• Neurologia
• Obstetrícia
• Ortopedia
• Pediatria
• Pneumologia
• Proctologia
• Reumatologia
• Urologia

Atendimento:
8h às 20h
Endereço:
Rua General Osório, 238
Bento Gonçalves | RS

CONVÊNIOS

Responsável Técnica: Dra. Roberta Pozza | CREMERS 24.892
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Sétima edição da Sparkling Night
Run será no dia 14 de novembro

CI Intercâmbio e Viagem te leva para
conhecer o mundo
Quem busca evoluir, tanto profissional quanto pessoalmente,
encontra no intercâmbio uma excelente oportunidade de conhecer
novos lugares e colecionar experiências para a vida. Idealizada com
o intuito de auxiliar os interessados em visitar diferentes países, a
CI Intercâmbio e Viagem atua no
mercado nacional há mais de três
décadas e, desde 2017, possui representação em Bento Gonçalves.
A CI busca orientar e oferecer
suporte aos brasileiros que desejam conhecer o mundo em viagens
que unem estudo, trabalho e lazer.
A agência conta com mais de 130
lojas no país e no exterior – e já
embarcou mais de meio milhão de
pessoas para outros continentes.
Sob a consultoria de Renata
Stello, responsável pela franquia
local, os alunos têm à disposição

todo o suporte do começo ao fim
da viagem. Formada em Comércio Internacional e Especialista em
Educação Internacional , Renata
possui experiência no exterior, com
quatro intercâmbios e viagens para
mais de 10 países no currículo. A
CI oferece Intercâmbios de Curso de Idiomas, Cursos de Especialização e Graduação, Estudo
e Trabalho em mais de cinco países, Intercâmbio Teen (para adolescentes), viagens para Disney
com guia em inglês e Mochilão CI
em grupo internacional para prática da língua estrangeira e turismo.
A CI Bento Gonçalves tem sede
na Rua Marques de Souza, número
188, no bairro São Francisco. Mais
informações podem ser obtidas pelo
site www.ci.com.br, e-mail rstello@
ci.com.br, telefone (54) 9.9110.9184
ou pelas redes sociais da agência.

Os atletas – sejam profissionais ou amadores – que desejam um
estímulo extra para ingressar de vez em 2020 com um projeto de
vida saudável acabaram de ganhar o incentivo que faltava: a sétima
edição da Sparkling Night Run está confirmada para ocorrer no dia
14 de novembro, um sábado.
A mais charmosa e tradicional corrida noturna da Serra gaúcha
terá, pela segunda vez, o Parque de Eventos de Bento Gonçalves
como ponto de concentração dos atletas, para largada e chegada,
e do público, para o Sparkling Festival – uma festa que reúne food
trucks, apresentações artísticas e, claro, a estrela do evento: os espumantes da região.
Embasada nos conceitos de bem-estar e lazer, a prova une os
benefícios da atividade física ao glamour da bebida que origina seu
nome. O resultado é uma programação diferenciada, que valoriza
o esporte e brinda os participantes com momentos de integração
e entretenimento – destacando pontos turísticos da urbe urbana
bento-gonçalvense à noite.
Em breve mais detalhes da sétima edição da Sparkling Night Run
serão anunciados, assim como o período de inscrições. A promoção
é do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves.

17/01/2020 a 31/03/2020*
*Exceto feriados e datas próximas

Aproveite a tarifa especial para
moradores da Região Uva e Vinho**.

MARIA FUMAÇA

+

EPOPEIA ITALIANA
a partir de

4x

R$ 17,75
por pessoa*

* É necessário apresentar comprovante de residência.
** Consulte no site a lista de municípios abrangidos pela promoção.

Parte do valor arrecadado no período da promoção será doado
ao Instituto do Câncer Infantil.

FAÇA SUA RESERVA:

54 3455-2788 • www.giordaniturismo.com.br
Estação Férrea de Bento Gonçalves • Rua Duque de Caxias – Cidade Alta S/N

