CENTRO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE BENTO GONÇALVES | ANO X | Nº 112 | MARÇO DE 2020

Fotos Augusto Tomasi

Parque de Eventos recebe três feiras em um mês
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Há uma grande vantagem a
nós, bento-gonçalvenses, adentrarmos em março. Tudo se torna mais visível, mais palpável.
É quando percebemos, com
maior intensidade, que os meses de janeiro e fevereiro, mesmo com suas paradas coletivas
e períodos de férias, não foram
em vão.
E isso é um estímulo para
que sigamos a empreender, a
produzir e, principalmente, a
fazer. Estamos, ainda bem, muito bem acostumados a fazer. Temos um grande
evento agora, capitaneado pelo LIDE, que vai
debater desburocratização, turismo e desenvolvimento econômico com grandes nomes do cenário empreendedor brasileiro.
Aliás, ao falar em empreendedorismo, vamos
mostrar como os bento-gonçalvenses empreendem. Estamos com a Movelsul, uma das feiras
mais aguardadas pelo setor moveleiro da América Latina, prestes a exibir, além de novidades

em móveis, um termômetro de
comercialização para o restante do ano, balizando exportações e estimulando o mercado
interno.
Será um grande período
para Bento Gonçalves este mês
de março. Logo na sequência
da Movelsul, o nosso Parque de
Eventos recebe a Envase, atendendo outra força econômica
de Bento, o setor de bebidas.
Pouco depois, viemos com a
Fiema Brasil, uma grande prova
de nossa capacidade de inovação, que sempre
marcou nossa indústria, a exemplo das moveleiras e das vinícolas.
Bento Gonçalves está na posição que ocupa
hoje justamente porque soube inovar lá atrás,
apresentando feiras que, ao longo dos anos, só
comprovaram sua relevância e mostraram como
esse povo se antecipa aos acontecimentos. E
continua assim, antevendo conceitos, mercados
e produtos, andando um passo à frente dos outros.

Psicologia no espaço profissional
A psicologia no espaço
profissional ainda pode parecer incomum, pois estamos
acostumados a considerar
outros aspectos, como tecnologia, produtos, maquinário e
saúde física, mas o emocional não conta ainda com espaço e atenção adequados.
No entanto, nos contextos
profissionais, a qualidade do
estado emocional das pessoas faz toda a diferença. Seu
estado de ânimo interfere diretamente na produtividade,
no clima que se cria nos grupos, na eficácia
das ações. Saúde emocional é tema importante a considerar e a abordar no contexto
produtivo, sob pena de sermos surpreendidos por esta variável tão influente.
No contexto corporativo, são muitas as
interferências emocionais no desempenho
humano, provocadas por aspectos físicos e
outras características do local; relações interpessoais, que podem envolver, por exemplo, assédio moral, sexual; além de doenças
físicas, psíquicas e distúrbios de comportamento. A depressão tem sido das maiores
responsáveis pelo afastamento do trabalho,
pela baixa produtividade e pela realização
pessoal/profissional. Um grande mal do

nosso tempo, que perpassa
silenciosamente as organizações, interferindo mais do
que se imagina, até por se
mostrar sob formas nem tão
evidentes. Existe, também,
um adoecimento emocional
especificamente ligado ao
exercício profissional, que é
a Síndrome de Burnout, distúrbio que provoca sofrimento psíquico e mudanças no
comportamento, comprometendo a qualidade da atuação, pela perda de sentido.
Além da preocupação com prejuízos da
empresa, está a possibilidade de promoção
de saúde no espaço profissional, podendo
fazer diferença positiva no espaço produtivo,
pessoal e até mesmo social. De forma prática, medidas de atenção e prevenção podem
evitar que a depressão se instale mais seriamente, que aconteçam faltas e até mesmo
tanta rotatividade. A psicologia pode auxiliar
muito na melhoria da qualidade de vida, da
saúde mental, psíquica e emocional de todos nós. Apesar de ainda existirem muitos
preconceitos a respeito desta área, cabe
ressaltar que auxilia numa melhor consciência de si, no alívio de sofrimentos e no resgate de condições de superação.
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Para contribuir com a comunidade
Gilmar Gomes

Sem receberem remuneração,
diretores do CIC-BG
compactuam da abnegação
para trabalharem em prol do
desenvolvimento da cidade
Há muito mais do que doação
de tempo entre os profissionais
que se desafiam a ingressar numa
entidade como o Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC-BG). Há, além disso, a entrega por
uma causa – a de trabalhar em prol
de toda uma cidade e, assim, vê-la
desenvolver-se gradativamente.
Atualmente, do presidente aos
diretores do CIC-BG, são23 profissionais – 36 no caso de serem
contados os membros do comitê
da Fenavinho e da diretoria da Fenavinho – que precisam conciliar
suas atividades em empresas com
a repleta agenda de exigências de
uma instituição do porte do CIC-BG. E tudo isso sem receber qualquer remuneração pelo trabalho
dedicado à comunidade. “Nosso
retorno é perceber que estamos
contribuindo para fazer de Bento
Gonçalves uma cidade cada vez
mais protagonista, cada vez mais
importante no cenário econômico
gaúcho”, diz o presidente da entidade, Rogério Capoani.
Ter o respaldo do CIC-BG para
construir mudanças em nome do
desenvolvimento da cidade já se
configura num retorno aos abnegados que se doam à entidade.

O diretor da ExpoBento, Gilberto Durante, também 1° vice-presidente para Assuntos de Prestação
de Serviços do CIC-BG, diz que
além da organização representar
diversos setores empresariais, desenvolve uma série projetos sociais
e comunitários, por meio do Consepro e da Parcerios Voluntários,
e tem papel decisivo no desenvolvimento de feiras e de eventos,
como da ExpoBento e da Fenavinho. O fato de estar atuando numa
entidade assim, doando o tempo
em causas da cidade sem receber
salário, representa muitos outros
ganhos, afirma Durante. “Temos
grande possibilidade de ampliar a
rede de contatos e de relacionamentos, de buscar oportunidades
profissionais e também de crescimento pessoal e profissional em
função da troca que se pode desenvolver nos diversos momentos de atividades, como reuniões,
eventos e palestras”, enumera.

São retornos que ocorrem a
partir do tanto trabalho exigido p. A
diretoria para o biênio 2020-2021,
aliás, trabalha desde o início de janeiro, quando assumiu, em várias
novidades. Uma já está definida, a
aproximação com o setor público,
por meio de uma agenda periódica com o prefeito. Outra são a formação de grupos setorizados para
trabalhar produtos, causas e bandeiras capitaneadas pela entidade,
além de outros para fortalecer os
principais eixos da economia do
município.
A criação dos relatórios de gestão, para facilitar a comunicação
com associados, patrocinadores e
apoiadores, é outra novidade. Tudo
isso em meio aos compromissos
de trabalho ao lado de outras entidades e do governo municipal para
tratar da infraestrutura viária regional. Para dar conta de tantos afazeres, Capoani conta com um time
engajado em propor soluções nos

inúmeros projetos em que o CICBG está envolvido, mesmo
aqueles em que a organização
seja copromotora ou apoiadora.
Isso porque o CIC-BG oportuniza,
a partir de sua representatividade,
reais chances de transformar cenários. “Somos uma entidade extremamente forte, com objetivos
e projetos que nos projetam par
ao cenário nacional, trazendo um
grande respaldo à nossa cidade
e aos associados”, diz Bruno Benini, segundo vice para Assuntos
da Indústria. “Não temos nenhum
tipo de remuneração, é tudo voluntário, e o ganho que temos em
poder aprender e contribuir é muito maior, pois levamos isso para a
vida toda”, complementa.
Buscar um futuro melhor para a
comunidade e para a própria entidade, tornando-a cada vez mais
forte, faz parte de quem vive o CIC-BG no dia a dia. O diretor da área
de Construção Civil da entidade,
Adriano De Bacco, diz que o trabalho voluntário está sedimentado
no bem comum da sociedade. “Vi
e vejo muitas pessoas participando ativamente, dando sua contribuição. Tive a oportunidade de
conhecer e conviver com pessoas
que doam o seu tempo e deixam
sua família, lazer e amigos para
se dedicar a um projeto voltado à
manutenção das entidades, beneficiando toda a sociedade civil
organizada. O retorno é a gratidão
de contribuir e de ver o sucesso alcançado”, avalia.

Juntos,

NOSSA GENTE
vai mais longe.
Atendimento próximo e ágil, baseado
no interesse verdadeiro. Este é o nosso
jeito de transformar a economia da
nossa região, todos os dias.
Visite uma de nossas agências e vamos,
juntos, encontrar a melhor solução
para o seu negócio.

Marcelo Lucchese
Diretor Administrativo na Vinícola Salton
Eduardo de Freitas Corbelini
Colaborador na agência Sicredi Empresas

sicrediserrana.com.br
sicrediserrana

sicrediserranars
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NEGÓCIOS
Em um mês, Bento Gonçalves recebe três feiras
Augusto Tomasi

Somente entre março e abril,
Parque de Eventos será
sede para três importantes
feiras em Bento Gonçalves –
Movelsul, Envase e Fiema
Dentro do calendário de feiras
de Bento Gonçalves, março ocupará um especial período para a
economia da cidade. Três feiras
estão programadas para ocorrem
no Parque de Eventos num espaço de tempo de apenas um mês
– e, o melhor, com a expectativa
de movimentar quase meio bilhão
de reais em negócios.
Quem dá início a esse momento de boa expectativa, no dia 16, é
a tradicional Movelsul, maior plataforma de negócios para o setor
moveleiro da América Latina. Os
números da feira, que segue até o
dia 19, indicam a aposta positiva
dos organizadores desta edição,
a 22ª na história: 250 expositores,
400 lojistas (sendo 100 internacionais) e 30 mil visitantes.
Uma das novidades deste ano
da Movelsul é o Espaço Corporativo, Tecnovarejo, Design e Decoração, no Pavilhão F, que passa a abrigar móveis planejados, decoração
e soluções para o varejo. Outra é o
TecnoEspaço, que apresentará inovações tecnológicas para inspirar a
jornada do consumidor nas lojas.
Principal segmento econômico
de Bento Gonçalves, respondendo
por 34,3% do faturamento da indústria, o setor moveleiro local também é o principal polo do país em
número de peças produzidas pelas
300 empresas sediadas no município e em cidades adjacentes.

O Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves
(CIC-BG) é um dos apoiadores da
Movelsul, que desde 1977 vem
promovendo o desenvolvimento do
setor moveleiro nacional, estreitando as relações comerciais entre a
indústria e seus clientes e incentivando as exportações. Fortalecer
a indústria é, justamente, uma das
prerrogativas do CIC-BG. “Se temos
uma indústria forte, temos emprego
e poder aquisitivo, fortalecendo o
comércio e os serviços. Tudo funciona em cadeia”, diz o presidente do CIC-BG, Rogério Capoani.

moção de um nobre produto da
entidade na feira. A Fenavinho
montará no hall da Movelsul uma
estação para oferecer o tradicional vinho encanado, uma das
marcas da Festa Nacional do Vinho. Ao fim da tarde, visitantes e
expositores poderão degustar o
famoso produto de Bento Gonçalves, tão conhecido quanto os
móveis feitos na cidade. A Imperatriz do Vinho, Bárbara Bortolini,
e as Damas de Honra, Ana Paula
Pastorello e Sandi Marina Corso,
estarão divulgando a festa junto
aos participantes da Movelsul.

Fenavinho na Movelsul

Inovação

A proximidade entre CIC e
Movelsul também renderá a pro-

Outros importantes ramos da
indústria bento-gonçalvense estarão contemplados na Envase Brasil, voltada aos segmentos da bebida e dos alimentos – somados,
respondem por 32,4% do faturamento da indústria local. Entres os
dias 31 de março e 3 de abril, 140
expositores esperam movimentar
R$ 100 milhões em negócios.
A 14ª edição trará, além de soluções e novidades para os produtores de vinhos, cervejas, lácteos, destilados, azeites e água
mineral, eventos paralelos como
a Conferência de Qualidade e Segurança de Bebidas e Alimentos,
a Envase Experience – Falando de
Vinhos e Espumantes, o Beverage
Day Região Sul e as Rodadas de
Relacionamento do Sebrae.
A série de eventos se encerra

Ana Cris Paulus

com mais uma edição da Fiema
Brasil, de 14 a 16 de abril. A feira
mostra o pioneirismo de sua promotora, a Fundação Proamb, ao
apostar em negócios envolvendo
soluções ambientais. Consolidada como maior feira do Sul do
país em seu segmento, a Fiema
chega à nona edição reunindo dezenas de expositores e diversas
palestras em evento simultâneo,
o FiemaCon. Uma das patrocinadoras dos eventos do CIC-BG,
a Proamb faz da Fiema, além de
uma feira de negócios, um encontro para apresentar tecnologia e
conhecimento em meio ambiente.
E seu pioneirismo aparece mais
uma vez, com a Arena de Startups. O espaço concentrará painéis, talks, inovações e pitches
envolvendo 40 startups.

PROGRAME-SE

MOVELSUL
De 16 a 19 de março de 2020,
das 12 às 19h

ENVASE
De 31 de março a 3 de abril,
das 14h às 21h

FIEMA
De 14 a 16 de abril,
das 9h às 20h
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CONSEPRO
Consepro celebra convênio para policiamento comunitário
Gilmar Gomes

O Consepro é uma fundação
que atua no auxílio aos órgãos
policiais há mais de três
décadas no município
Duas grandes conquistas para
oferecer ainda mais segurança aos
bento-gonçalvenses foram anunciadas segunda-feira, no Centro
da Indústria, Comércio e Serviços
(CIC-BG), durante a palestra do
prefeito Guilherme Pasin. A Fundação Consepro de Apoio à Segurança Pública assinou o termo de
convênio, em parceria com a prefeitura, para a manutenção do policiamento comunitário e também a
ordem de compra para dois novos
veículos, um para a Brigada Militar
(L200 Triton Sport) e outro para a
Polícia Civil (Spin Active). Ao todo,
49 agentes de segurança participam do programa, sendo 37 da
Brigada Militar e 12 da Polícia Civil. Cada um deles receberá, como
auxílio-alimentação, cerca de R$
590, repassados pela prefeitura
ao Consepro – um investimento
de quase R$ 29 mil mensais. Aos
órgãos policiais cabe, entre outras
atribuições, disponibilizar recursos
materiais e planejar e executar as
ações do policiamento comunitário.
Ao agradecer ao prefeito pela
parceria na manutenção do programa, o presidente do Consepro,
Jose Carlos Zortea, disse que,

além da importância do projeto em
oferecer proteção aos cidadãos,
ele cria vínculos entre moradores e
policiais. “É um incentivo para os
policiais ficarem aqui ou virem a
Bento para trabalhar”, comentou.
O convênio tem duração de dois
anos a partir da publicação da Súmula no Diário Oficial.
Taxa espontânea
de segurança
O presidente do Consepro
aproveitou a ocasião para reforçar
um pedido especial à comunidade
bento-gonçalvense – o pagamento da taxa espontânea de segurança, anexa ao carnê do IPTU.

Ao lembrar da atuação de 30 anos
do órgão, reforçou que o Consepro intermediou a aquisição de
mais de 100 veículos para as forças policiais, além da construção
de bens que hoje servem de sede
para delegacias e quartéis. “Para
dar continuidade a este trabalho,
precisamos do apoio de toda comunidade, setor público, entidades, empresários e comunidade
em geral. Comentem com seus
amigos e familiares sobre a importância deste pagamento”, disse.
O pagamento dos R$ 15 do boleto é facultativo para o contribuinte. Embora a guia esteja vinculada
ao carnê de um imposto municipal, os recursos são direciona-

dos diretamente para a conta do
Consepro, com os valores sendo
empregados exclusivamente para
financiar a segurança.
Para o cidadão que deseja
contribuir, o pagamento do boleto pode ser feito até o dia 27 de
março, em qualquer agência. No
ano passado, a campanha rendeu quase R$ 30 mil ao órgão. O
dinheiro é um importante aporte
para auxiliar na aquisição de veículos, manutenção de viaturas,
compra de equipamentos – como
câmeras de monitoramento, coletes e rádios-transmissores –, e
de material de expediente, entre
outros.
Saiba como doar
O Consepro é uma fundação
que atua no auxílio aos órgãos
policiais há mais de três décadas
no município, de forma oficial, e
é formada por representantes voluntários de diversas entidades
de classe de Bento Gonçalves. O
cidadão pode colaborar pagando
o boleto de R$ 15,00 que será encaminhado junto ao carnê do IPTU
a partir da segunda quinzena de
janeiro de 2020. Também é possível fazer doações de outras importâncias. Mais informações sobre o
trabalho desenvolvido e também
sobre outras formas de colaborar
podem ser obtidas pelo fone (54)
3452-6920.
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PALESTRAS

Guilherme Pasin fala de Bento Gon
Prefeito abriu ciclo de palestras
da entidade em 2020 fazendo
balanço de seus dois mandatos,
cujo último ano de governo se
encerra em dezembro
Aplaudido de pé ao encerrar sua
palestra no Centro da Indústria, Comércio e Serviços, o prefeito Guilherme Pasin fez, além de um balanço
de seus dois mandatos, uma espécie
de declaração de amor a Bento Gonçalves. “Faltam mastros para tantas
bandeiras”, disse na noite de 17 de
fevereiro, sobre as qualidades da cidade que administra desde 2013. A
palestra “Bento Gonçalves - Orgulho e

Desenvolvimento” marcou a abertura
do ciclo de encontros na entidade em
2020. Pasin passou por diversas áreas
da administração – saúde, educação,
segurança, desenvolvimento econômico, cultura, etc – para contar como
a cidade cresceu e se desenvolveu
nestes últimos sete anos. Um período
que Bento viu o número de visitantes
crescer 150%, atingindo 1,7 milhão de
turistas no ano passado, abriu mais
de 6 mil empresas e tornou-se uma
das quatro cidades mais admiradas
do mundo. Para explicar esse case,
que colocou Bento Gonçalves como
protagonista na Serra, Pasin voltou
para seu primeiro ano de mandato,
quando tinha a intenção de “devolver
aos bento-gonçalvenses o orgulho
por sua cidade”. “Agimos desde o primeiro dia, instituímos uma moratória
devido à insegurança no pagamento
de serviços que se apresentavam.
Pagamos somente o que era devido,
inovamos, conseguimos dar velocidade aos processos e apresentar resultados”, lembrou, reforçando que buscou unir todos setores de Bento para
governar de forma coletiva.
Pasin falou em novo ciclo de prosperidade. Se em 2013 o orçamento do
município era de R$ 320 milhões, em
2020 é de R$ 555 milhões. “O percentual de investimento subiu de 4% para
11,59%, triplicamos nossa condição
de fazer com recursos próprios”, comentou. Em 2019, a prefeitura fechou
o ano com um superávit de quase R$

47 milhões. É a 18ª melhor cidade
para se investir e a 43ª entre as principais economias do país.
Bento também investiu em educação. “Nosso governo teve como prioridade o investimento nas pessoas”,
ressaltou, dizendo que o crescimento
de vagas na educação infantil foi de
75% (na comparação com 2012) e na
educação fundamental de 25% nos
últimos anos. Na saúde, Pasin destacou a UPA do Botafogo e mais nove
unidades básicas de sáude (UBSs), o
pronto atendimento 24 horas na zona
norte e o andamento das obras do
Complexo Hospitalar, no Botafogo. Na
segurança, Pasin lembrou o esforço

conjunto com as polícias e os investimentos no segmento, como a criação da Guarda Municipal. Segundo
o prefeito, em 2019, a cidade reduziu
a criminalidade, com diminuição de
61% nos roubos a estabelecimentos
comerciais e 36% no número de furtos
e roubos de veículos. Também destacou que o Centro Integrado de Operações, na Brigada Militar, monitora a cidade por câmeras e já conta com um
moderno sistema de reconhecimento
facial em dois pontos da cidade. E,
claro o novo presídio, viabilizado por
um modelo de gestão que Pasin chama de disruptivo: a permuta de bens
inservíveis. “Esse é um novo paradig-
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nçalves como cidade-referência
Fotos: Gilmar Gomes

ma da gestão pública”, disse.
Pasin ainda citou, na cultura, a
criação da Orquestra de Câmara, do
Centro Cultural 20 de novembro, a reabertura da Casa Geisel, o restauro
do Museu do Imigrante, a construção
da Casa do Artesão, entre outros.
O chefe do Executivo destacou,
ainda, Bento como sede do encontro da cúpula dos presidentes das
nações que fazem parte do Mercosul, mostrando, além do esforço e da
desenvoltura do trade turístico, a força política da cidade. São reconhecimentos que perpassem os limites da
cidade e chegam ao continente e ao
mundo. “Espaços antes ocupados
por outras cidades da região estão
sendo gradativamente e legitimamente assumidos por Bento Gonçalves.
Hoje, temos uma posição de liderança regional, de referência estadual. O
tema dessa palestra trata de orgulho,
foi um orgulho ter representado cada
um dos senhores e das senhoras até
o presente momento. Espero de forma muito sincera ter orgulhado cada
um de vocês”, disse.
Capoani anuncia novidades
O primeiro discurso de Rogério
Capoani após sua posse como presidente do CIC-BG foi recheado de
novidades. Ao elogiar a gestão de

Guilherme Pasin frente à administração municipal, enaltecendo o “grande
gestor público, reconhecido diversas
vezes por seus méritos e competência”, Capoani anunciou o “Café com o
Prefeito”. A agenda de trabalho ainda
será montada, mas é certo que os encontros serão alternados entre a sede
do CIC-BG e a prefeitura. “Vislumbramos cada vez mais a necessidade de
integração do público com a sociedade civil organizada na busca do bem
comum e, assim, vamos participar
cada vez mais de forma efetiva na
gestão do nosso município”, explicou
Capoani, antecipando que a entidade
também quer participar ativamente

do processo das eleições municipais
neste ano. O presidente falou brevemente do planejamento estratégico
do CIC-BG. Disse que há um grupo
com o olhar macro, fortalecendo os
principais eixos da economia local, e
também grupos setorizados nos, produtos, nas causas e bandeiras que
a entidade capitaneia. “São comitês
internos direcionados em áreas específicas criadas com propósitos pré-definidos e, principalmente, a responsabilidade de conduzir e executar planos
de ação em seu campo de competência designados”, disse.
Outra novidade anunciada por
Capoani serão os relatórios oficiais
da gestão. Com eles, espera agilizar
o acesso às ações do CIC-BG para
associados, patrocinadores e apoiadores. Antes de encerrar, Capoani
lembrou da passagem dos 89 anos
da Cooperativa Vinícola Aurora e da
conquista de certificação máxima de
acreditação hospitalar pelo Hospital
Tacchini. Também relatou os trabalhos
ao lado de entidades e do poder público para tratar da infraestrutura viária
regional, como a extensão da BR-448
e melhorias na RS-446, entre Carlos
Barbosa e São Vendelino, e na RSC453, entre Bento e Farroupilha. Capoani ainda esteve com o governador
Eduardo Leite no lançamento do projeto Decola Rio Grande, da Federasul,
a fim de buscar conquistas estruturais
para a região em um futuro próximo.

MINISTÉRIO DA CIDADANIA APRESENTA:

05 A 14 JUNHO
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17ª FESTA NACIONAL DO VINHO

EXPOBENTO e FENAVINHO juntas
e você pode adquirir ingressos por um preço especial:

05 A 14 JUNHO

Lote mínimo com 100 ingressos para empresas,

por apenas R$
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antecipadamente
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Apoio:

APROVEITE!
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EXPOBENTO

ExpoBento é oportunidade de bons negócios
confirmada pelos expositores
Fotos Vagão Filmes

Participantes atestam vantagens
com a presença na maior feira
multissetorial do país
Consolidada como símbolo de
propulsão econômica, crescimento empresarial e fomento turístico
de Bento Gonçalves, a ExpoBento
chega à trigésima edição em 2020
referendada como case de sucesso por aqueles que mais entendem
de feiras: os expositores. Com 80%
dos espaços já comercializados, tem
expectativa de receber mais de 450
expositores entre os dias 05 e 14 de
junho no Parque de Eventos de Bento
Gonçalves. Empresários, esses, que
buscam na maior feira multissetorial
de compras e entretenimento do país
uma vitrine para suas marcas e, por
consequência, a geração de bons
negócios.
A fidelização de expositores é
uma das principais características da
ExpoBento – um percentual expressivo de empresas que expõem na
feira retorna em outras edições. Esse
é o caso da Móveis Cenci. Há oito
anos, a empresa bento-gonçalvense
opta pela participação por entender
o quão importante é fazer parte de
um evento que projeta seus expositores para todo o país. “Observamos
na feira uma oportunidade de expor
nosso produto e, a partir disso, buscarmos ainda mais possíveis clientes
finais”, revela o sócio-diretor da empresa, Maicon Cenci.
Parte dessa avaliação positiva por
parte dos expositores deriva do grande fluxo de visitantes que passam
pelos pavilhões durante a feira – na

celência”, acrescenta.
Quem vem de fora
também aprova

29ª edição, em 2019, foram mais 253
mil pessoas circulando pelo Parque
de Eventos. “O movimento gera mais
visibilidade a todas as empresas que
participam. Mas cabe aos próprios
expositores, também, atrair o público apresentando o produto em evidência na feira e prezando pelo bom
atendimento ao cliente”, pontua. Para
2020, a Móveis Cenci fará o lançamento de cores no mercado de móveis planejados para cozinhas, dormitórios, lavanderias, home theaters,
banheiros e ambientes corporativos.
Já a Sonomais Colchões Terapêuticos coleciona 11 edições de
ExpoBento no currículo. “Acreditamos muito no potencial da feira, pois,
conforme o passar dos anos, percebemos uma evolução extremamente
expressiva no seu desenvolvimento.

Ao participar, temos a possibilidade
de estar em um espaço de exposição
privilegiado, que nos permite o contato com diversos tipos de público – o
principal diferencial da feira, em nossa opinião”, reitera o Diretor Comercial da Sonomais, Moacir Minozzo.
Outra motivação que incentiva a
presença na feira é o fato de valorizar iniciativas que estimulam o crescimento da região. “É um momento
para nos aproximarmos, também,
dos nossos atuais clientes, que, sabendo da tradicional participação
da Sonomais, nos buscam durante a feira para estreitar os laços de
amizade proveniente dos primeiros
contatos. Acreditamos que o principal segredo do sucesso na feira
é prepararmos bem nossa equipe
para atender às demandas com ex-

De São Leopoldo chega um dos
expositores que acreita na ExpoBento edição após edição. A Cerâmica
Kaspary completa 40 anos em 2020 –
desses, quatro se confundem com a
história da feira. A empresa, uma das
maiores indústrias de lajes protendidas da América Latina, preza pela
participação devido à visibilidade
que confere à marca e pela possibilidade de aproximação com a cadeia
produtiva da Serra gaúcha. “É uma
feira multicultural, com pessoas de
todos os locais do país, que podem
conhecer melhor a nossa tecnologia
de fabricação e, confiando em nosso
trabalho, tornam-se potenciais clientes”, pontua Gabriel Bottin, engenheiro civil da empresa. Para 2020,
a Kaspary trará como principais novidades soluções em vigotas protendidas, treliçadas e blocos cerâmicos
de vedação. “No ramo da construção
civil, no qual a tecnologia ainda não
é bem explorada, entendemos que
uma venda se dá por meio da demonstração do produto e da postura
de confiança, oferecendo segurança
para aqueles que precisam construir
desde um sobrado até um prédio. É
isso que pretendemos apresentar ao
público da ExpoBento”, garante.
30ª edição em 2020
São três décadas que conduzem
a história da maior feira multissetorial do país. A 30ª ExpoBento promete um mundo de opções e atrações aos mais de 250 mil visitantes
esperados no Parque de Eventos
de Bento Gonçalves. Sob a promoção do CIC-BG, a ExpoBento 2020
ocorrerá de 05 a 14 de junho, com
programação concomitante à 17ª
Festa Nacional do Vinho. Serão
mais de 450 expositores ofertando cerca de 30 mil itens – e movimentando mais de R$ 40 milhões
em negócios. É possível acompanhar as novidades da feira pelo site
www.expobento.com.br. Ainda há
estandes disponíveis para comercialização às empresas interessadas em expor na 30ª ExpoBento.
Informações sobre a locação de
espaços comerciais durante a feira
podem ser obtidas pelos telefones
(54) 9.9139.2951 ou 2105.1999.

MARÇO DE 2020

09

FENAVINHO
Comitê combina forças nos preparativos da 17ª Fenavinho
Augusto Tomasi

Trabalho de cada segmento
fortalece vínculos com a
comunidade para tornar a
festa maior e focar na sua
sustentabilidade
Desde seus primórdios, a Festa
Nacional do Vinho (Fenavinho) encontrou viabilidade para ser criada
– e construída – a partir de muitas
mãos, com o esforço coletivo da
comunidade regendo a tônica do
trabalho. Essa forma colaborativa
de atuar perdura até hoje, tanto que
a realização da 17ª edição da festa,
entre maio e junho deste ano, está
sendo conduzida por um comitê
com oito segmentos, todos sob
coordenação do enólogo Roberto
Cainelli Jr. Cada um deles baseia
ações para reconstruir a Fenavinho, retomada ano passado pelo
Centro da Indústria, Comércio e
Serviços (CIC-BG), após um hiato
de oito anos. “Seguimos intensamente neste processo de resgate
da nossa querida Fenavinho, buscamos reconstruir esta festa mostrando para as pessoas o que é a
Festa Nacional do Vinho. Focamos
muito no resgate dos valores da
Fenavinho, da valorização do nosso viticultor e da nossa essência,
mas também trazendo a pujança e
a tecnologia do nosso moderno e
competitivo setor vitivinícola atual”,
comenta Cainelli.
Neste processo de reestruturação da festa, talvez a principal
missão dos responsáveis por esta
segunda edição “da Fenavinho do
CIC” seja o de torná-la sustentável.
É neste intuito que cada uma das
áreas do comitê está atuando, para
dar vigor e sustentação à festa, a fim
de que ela volte a ocorrer com regularidade e de forma sustentável.
Para isso, o comitê tem atuado de
modo a estar mais próximo da comunidade, somando, assim, mais
mãos ao já celebrado trabalho colaborativo da festa – talvez a principal
característica desde que surgiu, em
1967. “Todo o comitê tem se dedicado muito, pesquisando junto à
comunidade sugestões para tornar
a festa plena, ampliando a temática
do vinho e as atividades. Teremos
incrementos de vinícolas, de gastronomia e de espaços, ampliação
de ações de divulgação, grade de

shows maior, um final de semana a
mais de vinho encanado, além de
um desfile alegórico a mais”, comemora Cainelli. Neste trabalho de várias áreas, veja o que cada segmento está produzindo para fazer desta
edição, com programações nos últimos três finais de semana de maio
no Centro e entre os dias 5 e 14 de
junho no Parque de Eventos, uma
Fenavinho inesquecível.
MARKETING - Neste processo
de reestruturação da festa, a área
de Marketing tem ocupado um papel importante para disseminar o
conceito de uma festa sustentável.
A partir dessa ideia, quer mostrar
toda a capacidade de a Fenavinho
ser realizada sem estar vinculada
à ExpoBento já a partir de 2022.
“Nessa edição vamos começar a
trabalhar com materiais individuais
da Fenavinho, desse modo vamos
começar a consolidar sua carreira
solo, e fortalecer a grande festa que
a Fenavinho representa”, sustenta
Marcos Giordani, responsável pelo
Marketing.
TURISMO - Também nesta proposta de divulgar a festa, outra área
que conversa diretamente com o
marketing é o turismo. As ações
neste segmento estão voltadas a
fortalecer a marca Fenavinho fora
do Rio Grande do Sul até o mês de
maio, quando o Vinho Encanado
estará disponível na Via del Vino. Os
destinos escolhidos foram importantes feiras no âmbito do turismo
sediadas em São Paulo, Paraná e
Santa Catarina. “Vamos promover

ainda mais no país a festa que é a
identidade de Bento Gonçalves”,
diz Rodrigo Parisotto, encarregado
do Turismo, que estará nas feiras
Aviesp e WTM Latin America, ambas em março na capital paulista, e
Expo Turismo Paraná e BNT Mercosul, em maio, respectivamente em
Curitiba e em Balneário Camboriú.
PROJETOS - Na área de Projetos, o objetivo é desenvolver a
sustentabilidade da festa. Por isso,
a aposta recai sobre o DNA cultural
da Fenavinho, ou seja, o legado dos
imigrantes italianos a partir do trabalho com as videiras. Neste sentido, o Vinho Encanado, que tornou
a festa conhecida Brasil afora, se
torna a principal peça promocional
da pasta, mas não a única. “Junto
com os projetos culturais, permitem
a viabilização econômica e, ainda,
a valorização dos artistas locais e
do Estado, enriquecendo o evento
com atrações diferenciais para o
público”, diz Diego Bertolini, incumbido da área de Projetos.
GASTRONOMIA - Espécie de
patrimônio imaterial da Serra, a gastronomia típica – outro legado dos
imigrantes – também é indissociável da Fenavinho. Toda essa tradição estará presente novamente na
festa, entre os dias 5 e 14 de junho.
Os parceiros estão sendo definidos,
mas o público pode esperar novidades para esta edição. “Aliado à
tradição, sabemos que temos uma
evolução cultural e isso também é
um fator que estamos levando em
consideração para deixar o público

satisfeito com bons vinhos, acompanhados de uma excelente gastronomia”, comenta o responsável
pela Gastronomia, Daniel Panizzi.
EVENTOS EXTERNOS - O
maior termômetro para balizar as
ações dos eventos que farão parte da Fenavinho neste ano deu-se
nas próprias ruas do município, em
2019. Respaldada pela maciça presença de público em torno do icônico Vinho Encanado, a organização
da festa ampliará a presença do
atrativo para a 17ª edição. Ao invés
de dois finais de semana, agora,
serão três – os três últimos do mês
de maio. E o melhor: com horário de
atendimento estendido, para que os
visitantes tenham mais tempo para
celebrar a cultura enológica do município. Junto com isso, ganha ampliação, também, a oferta gastronômica na Via del Vino e o número de
desfile de carros alegóricos – serão
dois, um a mais do que no ano passado. “A festa, primeiramente, precisa ser boa para a comunidade, e
vimos como ela retomou o coração
da cidade. Nós estamos trabalhando para que os visitantes se encantem ainda mais com a história, a
cultura, a tradição e as curiosidades
de Bento Gonçalves”, comenta Gabrielle Rodrigues, responsável pelos
Eventos Externos do comitê.
ENOLOGIA E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS - Uma das preocupações da Fenavinho é manter um
equilibrado mix de atrações que
harmonize o tradicional e o novidadeiro. Representante desse último,
a festa incorpora, em parceria com
a Associação Brasileira de Enologia,
o jantar de premiação do Concurso
Internacional de Vinhos do Brasil,
dia 5 de junho. O certame deve reunir 700 amostras de 20 países. Dentro do quesito tradição, a Fenavinho
mais uma vez – e sempre – aposta
no que é sua essência, a comunidade. Para isso, trabalhará com
escolas do município a divulgação
da festa. “Vamos fazer um amplo
trabalho, com ações pedagógicas,
porque muitas crianças não conhecem ou tiveram a oportunidade de
ir uma única vez, no ano passado”,
comenta Bruna Cristofoli, responsável pelo comitê Enologia e Relações
Comunitárias.
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Arbo Branding investe na criação
de marcas integradas ao ambiente

RGS Advogados Associados centraliza
atuação no direito previdenciário e cível
O assessoramento jurídico especializado nas áreas previdenciária e cível é o carro-chefe da Rizzi, Guarnieri & Spiller Advogados
Associados. Com reconhecida
atuação desde 2013, o escritório
de advocacia tem sede em Bento Gonçalves, na Rua Barão do
Rio Branco – oferecendo suporte
e soluções em questões que envolvam direito previdenciário, civil,
contratos, família e sucessões.
Buscando solucionar as necessidades jurídicas de cada
cliente de forma personalizada, a
RGS Advogados consolidou uma
trajetória pautada em diferenciais
nos serviços oferecidos. Planejamento previdenciário com foco
na análise do melhor benefício,
ou seja, para a aposentadoria,
revisões, pensões por morte, benefícios por incapacidade, análise
de contratos, divórcios e plane-

Adepto de uma cultura que busca integrar o ambiente natural à
gestão e criação de marcas, a Arbo Branding pauta sua atuação
como estúdio de design desde 2014. Com base nos mais de dez
anos de experiência em branding, a equipe da Arbo preza por potencializar a energia presente ao natural e aguçar os sentidos para
que o resultado convirja na construção de marcas ‘saudáveis e felizes’, que despertam curiosidade, conectam pessoas e promovem
mudanças.
Com uma metodologia própria, o estúdio trabalha para criar marcas que gerem riquezas, materiais e imateriais, a todos. A partir dessa premissa, desenvolve um portfólio que congrega, entre outros
serviços, o desenvolvimento de identidade visual, rótulos, naming,
redesign de marca, embalagem (produtos), sinalização visual, DNA
da marca, delineação do tom de voz do conceito do cliente, tagline
da marca e atributos de significados.
O rol de serviços e produtos do ‘branding em movimento’ da
Arbo pode ser conferido por meio das redes sociais da empresa –
Facebook e Instagram. Mais informações para contatos e orçamentos podem ser obtidas pelo e-mail ola@arbobranding.com ou pelo
telefone (54) 3701-0817. A Arbo Branding fica na Rua Olavo Bilac,
número 651, sala 02, no bairro Cidade Alta, em Bento Gonçalves.
Fotos Divulgação

jamento sucessório compõem o
rol de possibilidades trabalhadas
pelo escritório.
Apesar de pouco mais de seis
anos no mercado da região, a assessoria jurídica disponibilizada
preza por reunir conhecimento
e experiência congregados em
uma equipe liderada por sua sócia fundadora, que atua na advocacia previdenciária há 27 anos.
A empresa conta ainda com uma
unidade em Carlos Barbosa,
onde presta assessoria jurídica à
Associação de Funcionários da
Tramontina e a clientes de toda a
região. Mais informações sobre a
atuação da Rizzi, Guarnieri & Spiller Advogados Associados podem
ser obtidas pelos telefones (54)
3052-0512, em Bento Gonçalves,
e 3461-4533, em Carlos Barbosa,
ou pelo e-mail recepcao@rgsadvogados.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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ESPAÇO ABERTO
Carina Mersoni

Sapore di Fiorenza é referência no
preparo de pizzas há mais de 15 anos
O prazer em bem servir, a arte
do preparo culinário e a paixão
pela herança gastronômica italiana
fez surgir uma das mais tradicionais pizzarias de Bento Gonçalves.
O deleite proporcionado por um
rodízio de pizzas feitas artesanalmente e cozidas no forno à lenha é
a especialidade da Sapore di Fiorenza. Localizada no reduto gastronômico e de lazer mais charmoso da cidade, a casa é referência
no preparo do prato típico oriundo
da Itália há mais de 15 anos – feito por pizzaiolos especializados e
com vasta experiência na elaboração das iguarias.
Em meio à badalada Rua Herny Hugo Dreher, no bairro Planalto,
a Sapore oferece um rodízio com

mais de 70 sabores de pizzas salgadas e doces – também com opções para vegetarianos e celíacos,
com alimentos livres de lactose e
glúten. Para acampamento da sequência servida na mesa, fritas,
quatro tipos de saladas e massas
com diferentes molhos – como os
tradicionais al pesto, quatro queijos, bolognesa, carbonara, funghi
e tomate seco. Há também a opção do serviço a la carte.
Mais informações sobre as opções oferecidas pela Sapore di
Fiorenza podem ser obtidas no site
www.saporedifiorenza.com.br, pelo
e-mail saporedifiorenza@saporedifiorenza.com.br ou pelos telefones (54) 3452-7152, 3453-7697 e 9
9196-2956.

Indústria de Máquinas Bellé automatiza
fabricação de massas há uma década
Do sistema artesanal à automação de processos, a Indústria de
Máquinas Bellé viu crescer a demanda por agilidade na produção
de uma das principais marcas culinárias da colonização italiana na
região serrana do Rio Grande do Sul: a gastronomia típica por meio
da agroindústria familiar. Massas e biscoitos eram produzidos pela
família Bellé desde a década de 1980, artesanalmente. Porém, os
idealizadores da empresa vislumbraram uma necessidade corriqueira entre os produtores dessas iguarias: a de aumentar a produção
de forma padronizada – mas sem perder a essência dos produtos
característicos da Serra.
Foi a partir disso que, em 2010, surgiu a fábrica instalada em
Bento Gonçalves. Impulsionada pelo desafio de automatizar processos, buscou-se desenvolver máquinas que agilizassem a fabricação
dos alimentos, padronizassem os produtos e diminuíssem a mão
de obra – sendo, hoje, referência no maquinário para a indústria
alimentícia.
De um espaço de aproximadamente 50m², quando iniciou as
atividades como incubadora tecnológica do SENAI, a empresa ampliou o parque fabril para um pavilhão de 700m² - onde são feitos
os produtos seriados que compõe o portfólio da marca: máquinas
automáticas para produção de capeletti, panelas cozedoras com
agitação, misturadores para massas frescas, conjuntos de cilindros
laminadores para massas de lasanha e pastéis, extrusoras, esteiras
semiautomáticas e automáticas e flexibilidade para personalização
no desenvolvimento de maquinário adaptado às demandas de cada
cliente. A Indústria de Máquinas Bellé fica na Rua Máximino Tranquilo Bortoline, número 74, no bairro São Vendelino. Contatos comerciais podem ser feitos pelo telefone (54) 3454-9052.
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EXPOBENTO
Copa ExpoBento 30 anos traz padel para a feira em 2020
Acervo pessoal

Com parceria do Clube Padel
Pro, de Bento Gonçalves, e
da Padel Team, de Garibaldi,
competição terá jogos finais
durante a feira
Um esporte que ganha cada vez
mais adeptos no Brasil – e que tem
na região um dos principais celeiros
de atletas nacionais –, o padel é uma
das novas atrações confirmadas para
a 30ª edição da maior feira multissetorial de compras e entretenimento
do país. A ‘Copa ExpoBento 30 anos’
transformará o Parque de Eventos de
Bento Gonçalves em um verdadeiro
reduto dos apaixonados por essa
modalidade, recebendo as duplas
participantes e o público em partidas
que serão realizadas na quadra montada no Pavilhão D.
A competição, inédita na história
da feira, terá sua última fase será realizada durante os dois fins de semana
da ExpoBento, que ocorre entre os
dias 5 e 14 de junho. Com a expectativa de reunir 120 duplas, o campeonato terá as estruturas do Clube Padel Pro Bento Gonçalves (nos bairros
São João e Santo Antão) e da Padel
Team Garibaldi como apoio para os
jogos das etapas classificatórias. As
disputas pelo título de cada categoria
ficam reservadas à arena da feira.
O padel é um esporte que se assemelha ao tênis e tem atraído a atenção pelo dinamismo dos movimentos
e pela maior facilidade de se praticar.
Surgido oficialmente no México, no
fim da década de 1960, ele ganhou
força na Argentina e, atualmente, é a
sensação na Espanha. No Brasil, é
mais forte na região Sul, e parte des-

se crescimento se deve justamente
ao incentivo dado pela Padel Pro. Há
mais de sete anos atuando no município, o clube se tornou referência na
formação de atletas e elevou a cidade ao nível dos principais polos do
esporte no cenário brasileiro.
Como será a competição
A ‘Copa ExpoBento 30 anos’ terá
inscrições abertas até o dia 3 de junho. Na sequência, os participantes
serão separados em chaves, em
quatro categorias: A (mais experientes), B, C (intermediárias) e D (iniciantes), contemplando duplas femininas, masculinas e mistas, além de
uma divisão especial para os jogadores menores de idade.
A previsão é que cada chave te-
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nha três duplas e, destas, duas avancem para a fase seguinte, entrando
nas eliminatórias, seguindo os critérios adotados pela Confederação
Brasileira de Padel (Cobrapa). As
partidas deverão ser disputadas em
set único, até 9 pontos. Os campeões recebem troféus e brindes, e todos os atletas ganham uma camiseta
personalizada.
Os interessados em participar
podem efetuar a inscrição em uma
categoria, pelo valor de R$ 80, ou
em duas, por R$ 120, nas sedes do
Clube Padel Pro Bento Gonçalves
(rua Julieta Sassi Dreher, 593, e rua
Humberto Luigi Giacomello, 215) e na
Padel Team em Garibaldi (Rua Olindo
Antonio Bortolini, 78). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone
(54) 9.9110.2662, com Deise.

BENTO GONÇALVES

Ajude a construir
uma Bento Gonçalves
ainda mais segura!
Contribua com o Consepro,
entre em contato conosco
para fazer parte deste grupo.
Acesse: conseprobg.org.br

Na engrenagem
colocar símbolo
que identifique
a cidade.
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Inspiração e amor pelo padel
Exemplos de como o padel é uma
excelente opção para o bem-estar
físico e mental não faltam em Bento
Gonçalves. Se a cidade é um dos
principais centros do esporte no país,
os atletas bento-gonçalvenses inspiram e demonstram sua paixão pela
modalidade. Esse é o caso da padelista Fernanda Abarzúa Branchi. Educadora física, jogadora e treinadora
de padel, ela iniciou sua trajetória
no esporte há cerca de oito anos – e
se tornou atleta da seleção brasileira, conquistando o título de campeã
sul-americana em 2019. “Eu não conhecia o padel, mas meu marido já
praticava há muitos anos e me apresentou. A partir daí, comecei a tomar
gosto pelo dinamismo do esporte e
passei a competir como iniciante nos
torneios aqui da região. Aos poucos,
fui avançando e cheguei à categoria
profissional”, conta.
Fernanda pretende participar da
‘Copa ExpoBento 30 anos’, e tem expectativa positiva para a inédita edição dentro do evento. “Fiquei muito
feliz quando soube dessa parceria
com a ExpoBento, uma feira importantíssima e que faz parte da história da nossa cidade. O Padel Pro, de
Bento Gonçalves, hoje, possui papel
importante no padel brasileiro, sediando torneios nacionais e internacionais. Por isso, a união do crescimento do padel na região a uma feira
dessa magnitude será um diferencial
que certamente irá beneficiar o público local, que poderá ter contato com
uma atividade nova, já que o esporte
sempre agrega na vida de quem o
pratica e acompanha”, reforça.

