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Hoje o perfil das mulheres é muito diferente 
do início do século. Sua entrada no mercado 
de trabalho ocorreu devido à necessidade de 
gerar renda para a família. A Revolução Indus-
trial absorveu a mão de obra feminina, com o 
objetivo de baratear os salários. A partir de en-
tão, o trabalho feminino passa a integrar cres-
centemente a estrutura econômica e a socie-
dade capitalista.

Muitos anos se passaram e muita coisa mu-
dou durante esse processo: com o avanço das 
leis trabalhistas, a participação da mulher no 
mercado de trabalho evoluiu muito: hoje elas 
representam quase a metade da força de tra-
balho. Além de serem mães, esposas, donas 
de casa, ocupam cargos de grande importân-
cia e responsabilidade, antes só exercidos por 
homens.

Segundo dados do IBGE, em 2007 as mu-
lheres representavam 40,8% do mercado for-
mal de trabalho. Em 2016 passaram a ocupar 
44%. Apesar da grande evolução, os salários 
das mulheres, na maioria dos casos, não 
acompanham esse movimento. Mesmo sendo 
mais preparadas, com mais tempo de estu-
do e qualificação (dados comprovam a maior 
participação das mulheres em cursos de gra-
duações e especializações), a renda feminina 
equivale a 84% da masculina. Este é um gran-
de desafio para ser superado!

As mulheres enfrentaram muitas dificulda-
des nesta caminhada, desde a impossibilida-
de de votar até a violência doméstica sofrida 
diariamente em muitos lares. Conseguimos 
evoluir muito na busca por direitos de igual-
dade, mas ainda temos um grande caminho 
pela frente. O mais interessante é que, neste 
processo de conquistas, as mulheres não evo-
luíram pela necessidade das corporações de 
diversificarem seu quadro funcional, mas sim, 
por seus méritos. Conquistaram respeito, de-
monstrando grande profissionalismo, medido 
pelos padrões que valem igualmente para am-
bos sexos.

Essa nova mulher possibilitou a formação 
de um novo homem; mais presente e mais hu-
mano, participando diariamente da educação e 

cuidados com os filhos e com a casa, dividindo 
responsabilidades. Vemos uma nova geração 
de homens e mulheres surgindo dentro de toda 
esta transformação. Os homens tidos durante 
muito tempo como ‘superiores’ deixaram de 
existir.

Segundo tendências globais, as mulheres 
serão líderes neste milênio – resultado que é 
fruto de muito trabalho, profissionalismo, com-
petência, determinação, amor e paixão pelo 
que fazem. Se souberem aproveitar as oportu-
nidades, o mercado de trabalho será singular, 
capaz de romper uma forte estrutura, moldada 
pelos homens, a partir da era industrial.

A colunista do The Wall Street Journal, Sha-
ron Hadary, também fundadora e diretora exe-
cutiva do Center for Women’s Business Resear-
ch, e autora do Manual da CEO ‘As estratégias 
essenciais das mulheres bem-sucedidas’, es-
creveu que “conforme pesquisas recentes, re-
alizadas em 13 países, sobre os pontos fortes 
das mulheres, foi constatado que as pessoas 
acreditam que as mulheres comunicam, lide-
ram, admitem erros, tiram o melhor de cada in-
divíduo da equipe e dizem mais a verdade que 
os homens”. Sharon diz, ainda, que a pesquisa 
apresenta um resultado positivo sobre mulhe-
res na liderança, pois por meio de suas ações 
geraram mais lucratividade às empresas, me-
lhor performance e melhor resolução dos pro-
blemas, assim como envolvimento mais forte 
dos funcionários.

Queremos direitos de igualdade e parcerias 
sólidas, baseadas em respeito e competência. 
Não podemos conceber mais que diferenças 
sejam atribuídas em função de gênero. Ao lon-
go da história da humanidade, as mulheres fize-
ram transformações muito importantes, assu-
mindo os mais altos e variados cargos públicos 
e privados. Que venham mais muitos anos de 
aprendizado, pois com conhecimento, compe-
tência, profissionalismo, determinação e paixão, 
conquistaremos ainda mais o nosso espaço.

As conquistas femininas são sólidas e per-
manentes e, elas, certamente, serão as gran-
des protagonistas das mudanças profundas na 
história da humanidade.
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Um CIC mais participativo
Entender o papel que as entidades desempenham 

perante uma sociedade é vital para compreender sua 
atribuição no meio em que está inserida.

Uma das formas de assimilar esse processo é reunir 
em torno da organização opiniões que abarquem dis-
tintas formas de enxergar contextos sociais, políticos 
e econômicos. Assim tem sido pautada a atuação do 
Centro da Indústria, Comércio e Serviços.

Nossa intenção como entidade preocupada com os 
destinos de Bento Gonçalves é se cercar de opiniões e 
experiências que sirvam para compor estratégias para 
sermos mais participativos. Tanto para o associado 
quanto para nossa sociedade. Entendemos que, des-
sa forma, estamos exercendo com mais eficácia nosso 
papel – e muito dele tem a ver com transformar para 
melhor onde vivemos. 

Em nossas reuniões de diretoria, defendemos a 
apresentação de ideias como forma de participação de 
todos, porque quando nos envolvemos estamos, efeti-
vamente, exercendo nosso papel de pensar uma enti-
dade mais conectada aos anseios de Bento Gonçalves.



Em quais projetos voltados ao desen-
volvimento econômico de Bento Gonçal-
ves a prefeitura estará trabalhando ao 
longo de 2018? Há alguma política de atra-
ção de novas empresas para a cidade?

Para o desenvolvimento econômico da ci-
dade, seguiremos trabalhando na busca de 
novas empresas com nossa lei de incentivo. 
Esse tem sido um propulsor de investimentos 
em Bento Gonçalves. Oferecemos isenção 
temporária de taxas e tributos para quem já 
está estabelecido no município e tem projetos 
de ampliação ou para empresas que optarem 
por se instalar na cidade, gerando novos em-
pregos. Nosso planejamento para atração de 
novos investimentos busca atender às neces-
sidades do cluster local, com metas definidas 
inclusive no projeto “Viva Bento”

Na sua avaliação, as eleições presi-
denciais podem interferir na recupera-
ção econômica do país?

Após o país ter vivido a maior crise econô-
mica de sua história, é natural que haja uma 
grande expectativa sobre o resultado das 
eleições presidenciais para que essa página 
seja definitivamente virada. Mas entendo que 
isso só acontecerá se o próximo presidente se 
comprometer em solucionar um problema es-

trutural do Brasil: o excesso de centralização 
de poder. De todos os tributos que são arreca-
dados, apenas 18% vai para as cidades. Em 
Bento, esse percentual é ainda menor – cerca 
de 14%, uma vez que uma parcela provém de 
tributos Estaduais e Federais (ICMS/IPI). Se os 
políticos eleitos este ano não estiverem dis-
postos a mudar esse quadro, a recuperação 
não será plena.

Seu nome vem sendo cogitado para 
as eleições ao governo e, além disso, 
há tempos especula-se sobre uma can-
didatura a deputado federal/estadual. O 
senhor terminará o mandato como pre-
feito?

A lembrança de meu nome tem relação di-
reta com o trabalho que vem sendo realizado 
em Bento Gonçalves. Isso valoriza a adminis-
tração e a cidade, o que me traz muita satis-
fação. Mas reitero o que tenho dito: meu foco 
está no aprimoramento e no avanço da nossa 
gestão. Muitos frutos de nosso esforço estão 
sendo colhidos agora, e meu compromisso é 
seguir meu mandato como prefeito. Vou con-
tinuar trabalhando mais e melhor a cada dia, 
buscando desenvolvimento e qualidade de 
vida para nossa comunidade. Essa será minha 
forma de contribuir com o Estado. 

Convidado para abrir a temporada 2018 das 
palestras do Centro da Indústria, Comércio e 
Serviços de Bento Gonçalves(CIC-BG), o pre-
feito Guilherme Pasin vai destacar o momento 
vivenciado pela cidade, celebrando a união 
entre a sociedade e a classe produtiva com o 
poder público. “Isso tornou-se um grande ins-
trumento para o desenvolvimento”, comenta o 
prefeito. Marcada para a noite de 19 de março, 
às 19h30min, a palestra ainda abordará o que 
o prefeito chama de “sonho grande de Bento 
Gonçalves”, com projetos estruturantes e de 
desenvolvimento social. “Será sobre o futuro, 
mas principalmente sobre o que está sendo 
feito no presente para chegarmos lá”, avisa. A 
seguir, leia trechos da entrevista concedida ao 
Jorna do CIC com exclusividade. 

Como o ano se projeta, economica-
mente, para Bento Gonçalves?

De forma positiva. Estamos muito confian-
tes na economia do município. Nosso esforço 
é para criar um ambiente favorável, com segu-
rança jurídica, boa oferta de mão de obra qua-
lificada e políticas de incentivo. Vejo otimismo 
entre os empresários, o que é excelente para 
todos. Nacionalmente, os sinais de uma re-
cuperação efetiva ainda não estão consolida-
dos. Mas aqui não há dúvidas de que estamos 
melhores em relação ao contexto brasileiro. 
São muitos os investimentos privados, novos 
negócios e oportunidades que estão surgindo 
em vários setores. Cito como exemplo o Gru-
po M.Dias Branco, a Todeschini, o Grupo Cai-
tá, a Aurora e os mais de 800 novos negócios 
que foram abertos em 2017. Isso se estende 
também ao comércio, serviços, turismo, rede 
hoteleira e construção civil. Na saúde, pela 
iniciativa privada será implantado o primeiro 
Hospital Dia da região, além do avanço por 
parte do poder público nas obras do Comple-
xo Público de Saúde junto à UPA.  Por tudo 
isso, em 2018, a oferta de empregos será ain-
da maior.

Quais são as prioridades da prefeitu-
ra para 2018?

Vamos seguir investindo na ampliação dos 
serviços na saúde e nas obras de estrutura-
ção do complexo junto à UPA no Bairro Bota-
fogo. Mas também teremos grandes avanços 
na área da segurança. Estamos otimistas com 
a solução do novo presídio, cuja previsão ini-
cial foi prejudicada por questões burocráticas 
do Estado. Ampliaremos os investimentos na 
área de monitoramento e pretendemos contar 
com os agentes municipais de segurança, que 
se somarão as polícias Militar e Civil para o 
bem da comunidade. Será um ano de muitos 
avanços na segurança pública, e nisso con-
tinuaremos empenhados. Também trabalha-
remos forte nas parcerias público-privadas: 
além da conclusão da PPP da Usina de Resí-
duos Sólidos Urbanos, concluiremos este ano 
o projeto que prevê a gestão e modernização 
da iluminação pública, a construção do futuro 
centro administrativo e a qualificação do mo-
biliário urbano. 
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“Meu compromisso é seguir meu mandato”

Prefeito Guilherme Pasin, convidado do jantar-palestra 
do CIC, fala sobre políticas de investimentos da prefeitura 

e garante permanência no cargo

ENTREVISTA 03

José Martim Stefanon, PMBG



FEIRA JORNAL DO CIC, Bento Gonçalves, Março de 201804

Participar da ExpoBento – maior feira mul-
tissetorial do país – é um bom negócio. Quem 
atesta essa afirmação são os próprios exposito-
res que já confirmaram presença antecipada no 
encontro: faltando ainda cerca de três meses 
para a realização da edição de 2018, mais de 
70% dos espaços disponibilizados estão co-
mercializados. Outro percentual relevante dos 
expositores está em fase avançada de nego-
ciação e, em breve, deve formalizar a adesão 
– confirmação que deixa muitas áreas temáticas 
praticamente esgotadas para este ano.

A expectativa da ExpoBento é reunir cerca 
de 400 expositores, de diversos segmentos, tra-
zendo produtos e serviços de todo o país para 
quem visitar a feira – de 07 a 17 de junho, em 
Bento Gonçalves. Eles são os responsáveis por 
movimentar mais de R$ 40 milhões em negó-
cios durante o período, fruto das vendas para 
os mais de 220 mil visitantes que devem circular 
pelos corredores da feira em 2018.

Um dos principais atrativos para o público, 
tradicional e consolidado na grade da Expo-
Bento, o Espaço Moda está com 85% dos es-
tandes preenchidos. Ali, lojas de vestuário fe-
minino, masculino e infantil, além de calçados e 
acessórios devem expor as coleções de inverno 
com excelentes preços e, também, antecipar as 
novidades para a próxima estação – garantindo 
boas opções de compras.

Pelo mesmo caminho de êxito seguem as 
vendas de pontos na Praça Gastronômica, 
com as mais deliciosas opções para quem de-
seja curtir uma refeição em família ou lanchar 
com os amigos, e os espaços do Pavilhão A do 
Parque de Eventos, reservados aos setores da 
indústria, comércio e serviços. Ambos já ultra-
passaram o índice de 70% de comercialização. 
O Espaço Variedades está com 65% de seus 
estandes preenchidos, reunindo um verdadeiro 
mundo de opções com artigos diversos para 
que procura desde utilidades para o lar até inte-
ligentes ideias para presentear. “Estamos satis-
feitos com a evolução dos trabalhos e podemos 
afirmar, com certeza, pelos resultados até aqui 
consolidados, que a ExpoBento 2018 será um 
sucesso, trazendo um mix de expositores de 
elevada qualidade, segmentação e variedade 
para encantar os visitantes”, avalia José Carlos 
Zortéa, responsável pela Comercialização.

Quem deixou a confirmação para a última 
hora precisa se apressar para garantir os espa-
ços – ainda há oportunidades disponíveis para 
adesão em todas as áreas. Os interessados em 
obter mais informações sobre sua participação 
na ExpoBento 2018 podem contatar pelo fone 
do CIC-BG, entidade promotora da feira (54. 
2105-1999), pelo celular (54) 99139.2951 ou 
pelo e-mail expobento@expobento.com.br.

Projetos temáticos são
atrações confirmadas

ExpoBento 2018 já ultrapassa os 70% de
espaços comercializados

Índice geral de vendas é avaliado como bom para o período. 
Alguns projetos temáticos estão quase com o limite de 

participação esgotado

A ExpoBento 2018 confirma, para sua 28ª 
edição, a realização de projetos temáticos que 
são crescente destaque na programação da 
feira, como é o caso do Espaço Vinícola e da 
Agroindústria familiar. Ambos valorizam elemen-
tos fortes da cultura de Bento Gonçalves, cida-
de natal que acolhe a feira há três décadas: as 
tradições herdadas da colonização italiana e o 
talento para produtos vinhos, espumantes e su-
cos de uva de excelência. 

Outra atração que também está garantida 
para 2018 é o Salão do Imóvel, reunindo as 
melhores opções de negócio trazidas por cons-
trutoras e incorporadoras, em parceria com a 
Ascon Vinhedos. Quem está planejado adquirir 
ou trocar de carro deve ficar de olho nas opor-
tunidades imperdíveis que serão apresentadas 
no Salão Automotivo, espaço multimarcas que 
reúne, em um só local, boas ofertas de diversas 
concessionárias.

Conheça cinco projetos
temáticos de destaque

da ExpoBento 2018

Salão Automotivo: Uma das alas preferidas 
do público masculino que visita a ExpoBento, 
o Salão Automotivo congrega as novidades 
de montadoras nacionais e estrangeiras. Com 
grande visibilidade nos pavilhões, o espaço é 
uma ótima oportunidade para concessionárias 

prospectarem clientes – já que são bens de va-
lor agregado – e também de se aproximarem 
do público-alvo.

 
Vinícolas: Estar em Bento e não degustar um 

vinho seria um sacrilégio. Vinícolas familiares 
ou grandes têm uma bela oportunidade para 
aproveitar o público circulante e apresentar sua 
carta de produtos e também lançamentos,

 
Agroindústria: A Serra é notabilizada por 

suas iguarias como queijos, salames e chimias. 
Em uma época em que muitas pessoas estão 
fugindo da comida industrializada, este é o es-
paço ideal para a região mostrar sua produção 
colonial.

 
Salão do Imóvel: Imobiliárias têm uma 

grande vitrine para expor os imóveis com os 
quais estão trabalhando, sejam lançamentos 
ou usados para compra ou aluguel. O melhor 
é que ainda podem oferecer tanto para inte-
ressados num primeiro imóvel quanto para 
quem está pensando em investir ou ter uma 
casa no interior.

 
Praça Gastronômica: Local de grande aglo-

meração – até por estar situado em meio ao 
palco principal da ExpoBento –, a Praça Gas-
tronômica reúne uma grande variedade de res-
taurantes e lanchonetes.



tacados pelo grupo como elementos natos para 
a distinção das mulheres no mundo corporativo. 
“Não é uma questão de gênero”, comenta a di-
retora de projetos Viva Bento, Letícia Zanesco. 
“A postura no mercado de trabalho, tanto para o 
homem quanto para a mulher, deve ser de pro-
fissionalismo. Entendo que devemos buscar a 
evolução sempre, não só no mercado, mas com 
o ambiente, com a cidade, com as pessoas”, 
enumera Letícia.

É o que pensa também a diretora executiva, 
Caroline Moras Basso. Para ela, a preparação 
profissional é fator condicional para o protago-
nismo feminino. “A capacitação é pré-requisito 
para podermos desempenhar as funções de 
igual para igual”, opina.
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O mundo corporativo ainda é dominado por 
homens, mas cada vez mais as mulheres estão 
ocupando cargos antes destinados quase que 
exclusivamente ao sexo masculino – ainda mais 
na patriarcal região da Serra, uma cultura herda-
da dos imigrantes italianos.

Embora a ocupação seja lenta, é constante. 
Ver mulheres em postos avançados de trabalho 
já não é incomum. O Centro da Indústria, Comér-
cio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG), por 
exemplo, nos últimos 10 anos, nunca teve tantas 
mulheres ocupando cadeiras na Diretoria Execu-
tiva. Ao todo, são oito, ou seja, 32% do total dos 
25 membros.

Apesar de ser um apenas um dado numérico, 
o índice ajuda a compreender a crescente pre-
sença feminina nos quadros empresariais. Mas, 
junto com isso, é importante aproveitar o mo-
mento para demarcar a situação. “Acho positiva 
essa mudança de cara, mas não adianta existir 
apenas como estatística. A mulher tem de apro-
veitar essa oportunidade para buscar realmente 
uma posição de engajamento, de diferencial, de 
posicionamento”, acredita Jussara Canabarro, 1ª 
diretora tesoureira. 

Para a diretora da área social e relacionamen-
to com o associado, Flávia Gallon Anceski, a mu-
lher tem conquistando espaço porque oferece ao 
mundo corporativo um outro jeito de olhar para 
as atividades profissionais. “O mercado tem en-
xergado esse fator como algo produtivo, como 
algo que acresce ao mundo empresarial e, de-
vido a essas qualidades, tem absorvido mais o 
trabalho feminino”, pondera. 

Essa visão é compartilhada pela 1ª diretora se-
cretária, Bruna Cenci. Na empresa onde trabalha 
– a Cenci e Cia Ltda –, muitos cargos de gestão 
estão nas mãos de mulheres. “Temos muito a co-
memorar porque estamos ocupando espaço de 
trabalho de forma competitiva. Claro que temos 
que avançar em relação à cultura, às vezes o ma-
chismo se manifesta, mas estamos quebrando vá-

Agora é que são elas

Mais de 30% da Diretoria Executiva do Centro 
da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves 

é composta por mulheres

rias barreiras, mostrando que não somos objetos 
como muitos nos viam antigamente”, comenta.

É justamente a questão cultural que ainda 
incomoda a diretora da área vitivinícola, Magda 
Brandelli Zandoná. Para ela, mesmo com a cons-
cientização oferecida pelos meios de comunica-
ção, ainda persiste a discriminação da mulher no 
mercado de trabalho. “Infelizmente, a cultura de 
nosso país ainda não evoluiu a ponto de garantir 
os mesmos direitos que são estendidos aos ho-
mens, mesmo que a Constituição Federal garanta 
isso”, opina. Entretanto, nos últimos 10 anos hou-
ve alguns avanços na visão da 2ª diretora tesou-
reira, Aline Parisotto Basso. “Vejo uma mudança 
significativa quanto à questão salarial e posicio-
namento dos cargos”, comenta.

Além de ocuparem postos importantes em 
empresas, muitas mulheres exibem sua veia em-
preendedora – característica do empresariado 
serrano – e comandam estabelecimentos pró-
prios. Tudo isso equilibrando atribuições comple-
xas, como a maternidade, por exemplo. A carac-
terística multitarefa é um dos pontos destacados 
pela 2º vice para assuntos do comércio, Mayara 
Poletto. “A mulher tem a capacidade de atuar de 
maneira polivalente, adaptável e com flexibilidade 
na administração de conflitos”, comenta, desta-
cando o que acredita ser as qualidades da mu-
lher empreendedora: “foco, determinação, espiri-
tualidade e ousadia”.

A competência e a habilidade são fatores des-

1ª Diretora Secretária: Bruna Cenci 
1º Diretora Tesoureira: Jussara Canabarro 
2º Diretora Tesoureira: Aline Parisotto 
2º Vice para Assuntos de Comércio: Mayara Poletto
Diretora da Área Vitivinícola: Magda Brandelli 
Diretora da Área Social e Relacionamento com o 
Associado: Flávia Gallon Anceski 
Diretora de projetos Viva Bento: Letícia Zanesco 
Diretora Executiva: Caroline Moras Basso

QUEM SÃO ELAS

Igor Guedes
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valor para potencializar sua venda. É uma ideia 
que trouxe desafio à indústria para criar produtos 
inéditos para o varejo nacional, a partir de um 
briefing transmitido pelos próprios lojistas com 
base em pesquisa qualitativa conduzida pelo 
Sindmóveis. “Esses lançamentos têm design 
agregado, pois uma das regras do projeto é que 
as peças sejam assinadas e serão uma surpresa 
apresentada na Movelsul. É justamente a partir 
dessa proposta de aliar inovação e design que 
o Sindmóveis e a Movelsul 2018 querem gerar 
mais negócios para a indústria”, reforça Pelicioli.

Clínica Tacchini
Atendimento para suas necessidades 
médicas em um só lugar

A Clínica disponibilizará aos beneficiários de 
convênios atendidos pelo Hospital Tacchini, 
acesso a consultas, diagnóstico, cirurgia  
e tratamento.

CLÍNICA

Central de atendimento

3455.4333
Rua General Osório, 238
Bento Gonçalves/RS

 Agendamento: 

O setor moveleiro de Bento Gonçalves já sabe 
o que esperar de 2018. A estimativa é de cres-
cimento real de 3% no faturamento nominal do 
polo, a primeira alta desde 2015, quando o seg-
mento passou a acumular consecutivas quedas 
(veja quadro).

A boa expectativa vem cercada pela reali-
zação da Movelsul, entre os dias 12 e 15 de 
março, mas também está amparada na leve 
retomada dos negócios e da produção perce-
bida no final de 2017. Embora o setor saiba que 
fechará 2017 com desempenho negativo – os 
números de dezembro ainda não foram divul-
gados pela Secretaria Estadual da Fazenda –, 
houve aumento na produção industrial em re-
lação a 2016 – uma alta de mais de 4%. “São 
indícios que nos levam a crer numa expectativa 
de retomada do consumo a partir deste ano. E 
a Movelsul é uma das oportunidades para as 
indústrias, pois ela movimenta o varejo nacio-
nal e traz oportunidades na área internacional”, 
comenta Edson Pelicioli, presidente do Sindica-
to das Indústrias do Mobiliário de Bento Gon-
çalves (Sindmóveis).

O cenário positivista poderia ser ainda melhor. 
Mas tanto a iniciativa privada quanto o setor pú-
blico têm deveres de casa para fazerem. Para 
Pelicioli, as empresas precisam seguir aprimo-
rando a gestão, buscando a internacionalização 
dos negócios. “O design e a marca precisam 
ser utilizados como ferramentas estratégicas de 
crescimento dos negócios”, sugere. Quanto ao 
governo, ele diz que medidas essenciais devem 
ser tomadas no sentido de aprimorar a gestão 
macroeconômica e a modernização do estado 
brasileiro. “É necessário um aumento da eficiên-
cia dos gastos públicos, redução da burocracia e 
investimentos em infraestrutura”, pontua.

No acumulado entre janeiro e novembro de 
2017, as empresas do segmento da cidade fatu-
raram R$ 1,599 bilhão, uma queda de pouco mais 
de 5% em relação a 2016, quando em igual perío-
do os números fecharam em R$ 1,685 bilhão. Em 
relação a postos de trabalho, o saldo também 
ficou no vermelho. Atualmente, são 6.123 empre-
gos diretos no polo moveleiro, um saldo negativo 
de 217 postos em relação a 2016.

Apesar disso, o segmento segue sendo a 
principal força econômica de Bento Gonçalves. 
Dados da revista Panorama Socioeconômico de 
2017, tendo como base o ano de 2016, apontam 
que o setor representa 36% da indústria local.

Um ano para crescer

Depois de três anos consecutivos de queda no faturamento, 
segmento projeta crescimento de 3% para 2018

Ações de fomento a negócios reforçam 
caráter de retomada da Movelsul

A aposta na retomada não é baseada em es-
perança. É constatação da realidade. Antes mes-
mo de se iniciar, a Movelsul suplantou em 20% a 
meta do número de expositores. Serão 246 em-
presas apresentando suas novidades em mobili-
ário e complementos no Parque de Eventos, uma 
verdadeira oxigenação de oportunidades basea-
das no movimento de varejo e no mercado inter-
nacional. 

E é essa área que também se mostra promis-
sora. As tradicionais rodadas de negócios do Pro-
jeto Comprador alcançou o inédito número de 70 
compradores convidados, transformando-se no 
maior da história da feira, com o dobro de impor-
tadores em relação à edição passada.

Neste ano, a já consolidada iniciativa visando 
às exportações ganha parceria de fomento ao 
mercado interno. O Projeto Varejo nasceu para 
qualificar o produto brasileiro a fim de agregar 

2017 (jan-nov) – 1,599

2016 (jan-nov) – 1,685

2016 – 1,812

2015 – 2,201

FATURAMENTO (EM R$ BILHÕES)

Jeferson Soldi, divulgação



Lançamento da Feira Internacional do Vinho reforça a 
necessidade de incentivar consumo nacional

Tramontina, Duratex e Amana-Key no Meeting Empresarial da Fiema
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gócios e o Projeto Imagem, em parceria com o 
Ibravin. O primeiro prevê a participação de com-
pradores internacionais; já o segundo a vinda 
de jornalistas estrangeiros – ações combinadas 
abrindo mercado para negócios com países 
como Argentina, Chile, Uruguai, África do Sul, 
França, Itália, China, Portugal, Alemanha, Esta-
dos Unidos, Áustria, Suíça, Espanha, Austrália, 
Dinamarca e Grécia, dentre outros.

O setor vitivinícola brasileiro tem grande po-
tencial de negócios e expansão, e é preciso pro-
mover e incentivar o consumo de vinhos, espu-
mantes e sucos nacionais no mercado interno. 
Alicerçada nessas duas certezas, a Wine South 
Amercia apresentou a proposta da Feira Interna-
cional do Vinho na noite de sexta-feira (02), no 
Bento Gonçalves Centro Empresarial, para repre-
sentantes de vinícolas, representantes de entida-
des setoriais e regionais e autoridades políticas. 

Na solenidade, a importância da soma de for-
ça foi uma das tônicas destacadas, como fez o 
governador José Ivo Sartori em sua mensagem. 
“Esse evento vai, com certeza, marcar a história 
como um grande passo de evolução nessa área, 
movimentando toda a cadeia produtiva do vinho, 
espumantes e suco, bem como o turismo da re-
gião. A Feira Internacional do Vinho tem um de-
safio, que vai depender muito do trabalho e da 
unidade de todos: mostrar o que é feito no Rio 
Grande do Sul, que responde por 90% da pro-
dução nacional, sendo a Serra o grande polo do 
setor. Há trinta anos não se fala nesse tipo de tra-
balho em parcerias. Hoje, sabemos que a união é 
vital para construirmos um Estado melhor. É disso 
que precisamos para que o RS volte a crescer, 
como já está acontecendo. Parabéns a todos que 
se mobilizaram para trazer esse evento e que vão 
trabalhar por seu sucesso”, disse.

A Wine South America está agendada para 
ocorrer de 26 a 29 de setembro de 2018 no Par-
que de Eventos de Bento Gonçalves. Esse é o 
único encontro de negócios setorizado agenda-
do para ocorrer neste ano em âmbito nacional. 
A expectativa é reunir 250 expositores, entre em-
presas produtoras nacionais e internacionais de 
vinho, fabricantes de máquinas e equipamentos, 
prestadoras de serviços e fabricantes de acessó-
rios para o segmento. A feira abre espaço, tam-
bém, para os produtores de café, de cachaças e 
destilados, e olivicultores. 

Esses atrativos devem ser visitados por cerca 

Pela primeira vez reunidos em um encontro 
temático, três nomes referenciais do corpo em-
presarial brasileiro mostrarão, na Fiema Brasil, o 
jeito de ser e de fazer que tem garantido resulta-
dos inspiradores às empresas Tramontina, Du-
ratex e Amana-Key. Clóvis Tramontina, Antonio 
Joaquim de Oliveira e Oscar Motomura são os 
convidados do 4º Meeting Empresarial, a reu-
nião de grandes líderes que compartilham sabe-
res dentro da programação do FiemaCon, even-
to direcionado ao conhecimento e ao networking 
na feira. As conversas, a respeito de atitudes 
sustentáveis e ética nos negócios, ocorrem dia 
10 de abril, a partir das 9h, no Parque de Even-

Solenidade de apresentação da Wine South America 2018 
ocorreu na noite de 02 de março

de 10 mil pessoas. Além da exposição de produ-
tos e serviços da indústria vitivinícola, a Wine Sou-
th América terá uma robusta grade de conteúdos 
voltada à valorização da produção de vinhos e da 
formação profissional do setor, com degustações, 
premiações, treinamentos e palestras conduzidas 
por profissionais que são referência no mercado 
nacional e internacional.

 Outro destaque serão as rodadas de ne-

Fabiano Mazzotti

O que: Wine South America 2018 – Feira Internacional do Vinho
Quando: de 26 a 29 de setembro de 2018
Onde: Fundaparque, emBento Gonçalves
Informações: winesa.com.br

SERVIÇO 

tos de Bento Gonçalves.
Quem abre a programação e costura os de-

bates é Oscar Motomura, fundador da Amana-
-Key, empresa voltada à gestão e à liderança de 
organizações tanto públicas quanto privadas. 
Na sequência, será a vez de Clovis Tramontina, 
apresentando o case da centenária empresa 
fundada por seu avô, Valentin, e uma das maio-
res fabricantes mundiais de ferramentas e de 
utensílios para cozinha, grandeza expressa nos 
mais de 18 mil itens de seu portfólio. 

O Meeting Empresarial terá, ainda, a experi-
ência de Antonio Joaquim de Oliveira, presiden-
te da Duratex, empresa que atua na cadeia pro-

dutiva de madeira e móveis e na decoração de 
casas e escritórios através das  marcas Duratex 
(painéis de madeira), Durafloor (pisos lamina-
dos), Deca (louças e metais sanitários), Ceusa 
(revestimento cerâmico) e Hydra (duchas e tor-
neiras elétricas).

Após as explanações, Motomura promove es-
paço de interação entre os convidados e debate 
de ideias. Os ingressos para acompanhar o Mee-
ting Empresarial podem ser comprados por meio 
do site www.fiema.com.br, na aba FiemaCon. A 
Fiema Brasil ocorrerá de 10 a 12 de abril, no Par-
que de Eventos de Bento Gonçalves, reunindo as 
mais modernas tecnologias em gestão ambiental.
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Numa sociedade em que os investimen-
tos em segurança tornaram-se tão importan-
tes quanto aqueles em educação e saúde, 
a criação de órgãos não-governamentais 
capazes de auxiliar as forças de repreensão 
ao crime tem se tornado uma exitosa inicia-
tiva. Em Bento Gonçalves, assim como em 
diversas cidades brasileiras, esta entidade 
ganhou o nome de Consepro (Conselho Mu-
nicipal de Segurança Pública). Desde 1980, 
a fundação tem sido responsável por trans-
formar a realidade das polícias: no decorrer 
desse tempo, mais de 100 veículos foram 
doados para distintas corporações da segu-
rança pública.

Números como esses ajudam a dimensio-
nar o esforço contido nas ações do Conse-
pro. E revelam o resultado de sua principal 
atuação, a de captar e gerenciar recursos 
para financiar melhorias a órgãos como Bri-
gada Militar, Polícia Civil, Instituto Geral de 
Perícias e Instituto Médico Legal. No ano 
passado, o trabalho de conscientização e 
sensibilização junto a empresários, entida-
des e comunidade rendeu quase R$ 1 milhão 
ao Consepro – mais de 50% desse montan-
te foi de doações de pessoas jurídicas e do 
repasse da Área Azul (nessa rubrica foram 
R$ 301 mil em 2017). “Todas nossas campa-
nhas tiveram o respaldo do público bento-
-gonçalvense. Nossa cidade sabe diagnos-
ticar suas principais necessidades e investe 
para suprir essas carências, ajudando as 
forças competentes a melhorarem a quali-
dade de vida no nosso município”, diz o pre-

O empresário Henrique Tecchio foi 
anunciado co o presidente da Feira Inter-
nacional de Máquinas, Matérias-Primas 
e Acessórios para a Indústria Moveleira 
(FIMMA Brasil), que está programada para 
acontecer entre os dias 26 e 29 de março 
de 2019. A ideia da diretoria é trabalhar a 
divulgação da feira fora do Brasil para an-
gariar novos expositores e visitantes. Para 
isso, alguns diretores viajarão em maio 
para Milão (Itália), onde visitam a Xylex-
po, e em agosto para Atlanta (EUA), onde 
conferem a IWF. Em seus discurso, Tec-
chio demonstrou confiança num bom ano 
para a economia brasileira. “Acredito que 
2018 é o momento da retomada e, conse-
quentemente, dos negócios, o que favo-
recerá para que a feira tenha êxito”, disse.

Consepro financia forças policiais
para combater criminalidade

Henrique Tecchio é o presidente da FIMMA

Entidade tem assegurado, ao longo dos anos, importantes 
conquistas para o município na área da segurança

sidente do Consepro, Laércio Pompermayer.
Com as ações do Consepro, Bento Gon-

çalves ganhou, ao longo dos anos, impor-
tante infraestrutura no combate à violência. 
O órgão ajudou a viabilizar as instalações do 
Posto Policial da Mulher e do Módulo Policial 
da Praça Centenário, além do prédio da Po-
lícia Rodoviária e a estruturação do IML. Em 
2017, o Consepro foi vital na implantação do 
Centro Integrado de Operações – um mo-
derno sistema de monitoramento da cidade 
por meio de câmeras, sediado na Brigada 
Militar –, no repasse de três veículos de 
grande porte para a BM e na construção dos 
novos alojamentos para o 3º Batalhão de 
Policiamento de Áreas Turísticas (3º BPAT). 
“Quando falamos que o Consepro consegue 
determinada conquista, quem ganha é Ben-
to Gonçalves. É a cidade que está, por meio 
da entidade, trabalhando para resolver seus 
problemas”, comenta Pompermayer.

Todo cidadão pode auxiliar o Consepro a 
buscar recursos para financiar os órgãos de 
segurança. Para isso, basta entrar em con-
tato com a entidade por meio do telefone 
(54) 3452.6920.

Com 40% dos espaçcos comercializados, 
a feira terá novidades como o segmento ro-
chas e ampliação de outros, como florestal e 
vidros. Na última Fimma, em 2017, participa-
ram 360 expositores de mais de 30 países, 
que geraram US$ 290 milhões em negócios. 

Tecchio tem estreita ligação com o sete-
or moveleiro. Além de executivo da Bentec 
Móveis Planejados, é membro do Conselho 
Administrativo da Associação Brasileira da 
Indústria do Mobiliário (Abimóvel) e exerceu 
as funções de vice e de presidente do Sin-
dmóveis e também de presidente do Centro 
da Indústria, Comércio e Serviços de Bento 
Gonçalves (CIC-BG).

A Fimma é uma realização da Associação 
das Indústrias de Móveis do Estado do Rio 
Grande do Sul (Movergs).

DIRETORIA DA FIMMA

Presidente
Henrique Tecchio

Diretor Admin. Financeiro
Cleiton Paludo
Diretor Industrial
Artur Bertolini

Diretor de Serviços
Douglas Giordani

Diretor Comercial
Vinicíus Geremia

Diretora de Comunicação
Sílvia Koff Barbosa Spiller

Diretor Internacional
Marcelo Haefliger
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A qualificação é fator preponderante para 
se manter atualizado com as necessidades 
do mercado. Iniciativa desenvolvida há dé-
cadas pelo Centro da Indústria, Comércio e 
Serviços de Bento Gonçalves, a realização 
dos conhecidos cursos da entidade terá iní-
cio a partir deste mês.

Em março, dois treinamentos serão ofe-
recidos, ambos dos dias 20 a 22 – Adminis-
tração em Compras e Como Comprometer o 
Funcionário à Empresa e ao Trabalho - Se-
lecionar e Desenvolver Competências. Em 
Administração de Compras, o administrador 
e professor João Antônio Pires Rodrigues, 
que também ministrará outros dois cursos 
em abril, abordará assuntos como objetivos 
e princípios básicos para operacionalidade 
do setor de compras, organograma do se-
tor, processos de negociação, custos dos 
estoques, importância de giro nos estoques, 
entre outros.

Os conhecimentos para incentivar o 
comprometimento,selecionar talentos e de-
senvolver competências estarão no cerne 
da capacitação comandada pela consultora 
Cíntia Arnt. No programa, ciclo de marketing 
de relacionamento e fidelização ao funcioná-
rio, seleção de pessoal, feedback construti-
vo, endomarketing, entre outros.

Até o início de maio serão sete cursos já 
programados – veja a lista completa ao lado. 
Mais informações sobre os cursos podem 
ser obtidas pelo e-mail qualificacao@cicbg.
com.br ou pelo telefone (54) 2105.1999.

CIC abre temporada de cursos

Sete capacitações já estão confirmadas para
ocorrerem até maio, duas com início neste mês

ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS

Data: 20,21 e 22 de março de 2018
Horário: 18h30min às 22h30min
Facilitador: João Antônio Pires Rodrigues
Conteúdo: Um curso completo sobre como identificar as 
melhores oportunidades de compra para o seu negócio

Programa: A importância da atividade compras para a 
produtividade e competitividade da empresa; a organiza-
ção de compras; a qualificação dos compradores; como 
operacionalizar o sistema de compras; a negociação em 
compras; características de um bom negociador; as fontes 
de fornecimento; classificação dos fornecedores; seleção e 
avaliação de fornecedores

COMO COMPROMETER O FUNCIONÁRIO
À EMPRESA E AO TRABALHO - SELECIONAR
E DESENVOLVER COMPETÊNCIAS

Data: 20 e 21 de março de 2018
Horário: 18h30min às 22h30min
Facilitador: Cíntia Arnt
Conteúdo: Recomendado para qualificar gerências, supervi-
sores, profissionais autônomos e de recursos humanos que 
buscam aperfeiçoar seus métodos de seleção e desenvolvi-
mento pessoal

Programa: Ciclo do marketing de relacionamento e fideliza-
ção do funcionário; momento atual; motivação (o líder que 
sabe comprometer as equipes) e endomarketing; seleção 
de pessoal; integração funcionários novos x respeito aos 
valores e procedimentos da empresa; treinamento e desen-
volvimento de pessoal; normas, procedimentos da empresa 
e endomarketing; passos do feedback construtivo; reuniões 
eficazes com o funcionário

AGENDE-SE / CURSOS CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO

Data: 9, 10 e 11de abril de 2018
Horário: 18h30min às 22h30min
Facilitador: João Antônio Pires Rodrigues
Conteúdo: Um curso para compreender as ferramentas estatísti-
cas básicas utilizadas na identificação e na análise de problemas, 
nas avaliações de estababilidade e capabilidade do processo e 
métodos para manter a melhoria contínua, trocando a detecção 
pela prevenção.
Programa: Introdução ao CEP; importância do CEP para tomada de 
decisão; conceito de controle de processo, conceitos estatísticos 
básicos, amostragem; administrando através de métodos estatís-
ticos; análise das causas comuns e causas especiais de variação; 
análise e interpretação de cartas de controle para atributos; análise 
e interpretação de cartas de controle para variáveis; cálculo e aná-
lise de capabilidade do processo.; definição de medidas de pro-
cesso: CP e CPK; aplicação das ferramentas: diagrama de pareto, 
causa e efeito, espinha de peixe e correlação, implantação do CEP

ORÇAMENTO MATRICIAL – COMO GERENCIAR
OS GASTOS DA SUA EMPRESA

Data: 16 e 17 de abril de 2018
Horário: 18h30min às 22h30min
Facilitador: Carlos Wanderlei Reis da Silva
Conteúdo: Um curso de qualificação em análise matricial que 
busca esclarecer a metodologia para planejamento e controle 
orçamentário, incentivando você a construir estratégias sólidas para 
gerenciar os gastos no seu negócio
Programa: Planejamento estratégico; conceitos; metodologia; 
parâmetros e clusters; definição de metas; processo de acompa-
nhamento sistêmico

DESENVOLVENDO A CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO

Data: 17, 18 e 19 de abril de 2018
Horário: 18h30min às 22h30min
Facilitador: Endinara Siqueira

Conteúdo: Um curso para aprimorar o potencial criativo do 
profissional com técnicas e conhecimentos sobre criatividade, 
solução de problemas e métodos de inovação, trazendo eficiên-
cia e competitividade para profissionais e negócios.
Programa: Desenvolvimento pessoal; criatividade e inovação; 
processo criativo; bloqueios para a criatividade e a inovação

REDUÇÃO DE PERDAS NO PROCESSO PRODUTIVO

Data: 23, 24 e 25 de abril de 2018
Horário: 18h30min às 22h30min
Facilitador: João Antônio Pires Rodrigues
Conteúdo: Um curso para compreender quais os melhores mé-
todos para identificar as perdas no processo produtivo, promo-
vendo a diminuição de prejuízos e a ampliação da produtividade
Programa: composição do trabalho: efetivo, adicional e perdas; 
as sete perdas do processo produtivo; ferramentas da qualida-
de; MASP - Metodologia de Análise e Solução de Problemas; 
CQZD - Controle da Qualidade Zero Defeitos; os tipos de 
erros; inspeção para descobrir defeitos; inspeção para reduzir 
defeitos; inspeção para eliminar defeitos; inspeção na fonte; 
indicadores de qualidade e produtividade

COMO TRABALHAR SUA DICÇÃO E
ORATÓRIA PARA OBTER RESULTADO
EM SUA PROFISSÃO?

Data: 8, 9 e 10 de maio 2018
Horário: 18h30min às 22h30min
Facilitador: Endinara Siqueira
Conteúdo: Um curso que busca capacitar profissionais a refletir 
e adotar uma postura mais aprimorada nas suas expressões em 
público. Através de técnicas e conhecimentos específicos da 
oratória, deseja preparar o profissional para obter os melhores 
resultados ao se comunicar publicamente
Programa: Conceito de dicção e oratória; expressão corporal; 
comunicação verbal e não verbal; a voz; vocabulário ideal/
linguagem técnica; entusiasmo/emoção; vícios de linguagem; 
medos/fobias/deslizes; dicas práticas



  Do terroir do Vale do Rio das Antas, onde está encrustada, 
a Casa Bucco vem extraindo a qualidade de seus destilados 
artesanais há mais de 90 anos. É neste cenário, no distrito de 
Tuiuty, em Bento Gonçalves, que a família Bucco produz, desde 
1925, cachaça, grappa, brandy e licores finos. Seus canaviais, 
às margens do rio, vicejam com a combinação de verões quen-
tes e boa quantidade de chuva, aliados a um inverno com pecu-
liaridades: a neblina provocada pelo rio impede a formação de 
geada. Esse cultivo de montanha, com características tropicais, 
e a produção orgânica resultam em matéria-prima de qualidade 
para a fabricação das bebidas, fator de diversas premiações 
no país. No processo de fermentação, utiliza-se leveduras sele-
cionadas e a destilação ocorre em alambique “Charantês”, em 
três processos, eliminando a “cabeça” e a “cauda” da cana e 
preservando o “coração”. Após a destilação, as cachaças são 
envelhecidas em barris de carvalho americano por até 12 anos 
e em madeiras brasileiras como a Amburana e o Bálsamo, que 
possuem características aromáticas bastante nobres.

Além da destilaria, onde é possível conhecer o processo pro-
dutivo da cachaça e degustar toda a linha de produtos, durante 
todos os dias do ano, a Casa Bucco possui pousada e restau-
rante, cujo funcionamento é via agendamento. A Casa Bucco, 
fundada oficialmente em outubro de 2000, está localizada na BR 
470, KM 194,3 – telefones 54 3504-2026 / 54 9 9129-1586. Para 
saber mais sobre a destilaria, acesse www.casabucco.com.br.

Empresa com foco na segurança do patrimônio, a Monitora Bento 
está há quase 20 anos oferecendo soluções em monitoramento de 
câmeras e alarmes 24 horas por dia.

A preocupação com os bens alheios, o respeito ao cliente e, prin-
cipalmente, a eficácia e a qualidade de seus serviços estabeleceram 
a empresa como uma das mais respeitadas em seu segmento na 
Serra.

Atuando tanto nos mercados residencial, comercial e industrial, 
além de grandes grupos, a empresa é reconhecida pela credibilidade 
de seus dispositivos de segurança e pelo corpo de agentes treina-
dos. Para agilizar ainda mais seus serviços, a Monitora conta com 
equipe técnica própria, permitindo a solução imediata de ocorrências. 
Além disso, é a única empresa em Bento Gonçalves com unidades 
de apoio nos bairros, oferecendo agilidade ao atendimento dos clien-
tes monitorados.

Um dos mais novos serviços da organização é o monitoramento 
de idosos, atendimento criado tendo em vista a crescente expectativa 
da população – e fator de segurança e tranquilidade para toda família.

Para saber mais sobre a empresa, acesse o site monitorabento.
com.br ou acompanhe as novidades em facebook.com/monitoraben-
to. A Monitora está localizada na Rua Augusto Geisel, 320 – Bairro 
Juventude  – (54) 2521-2211 ou 9 9909-7994.
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Casa Bucco, cachaça com terroir do Vale do Rio das Antas

Monitora, qualidade na proteção ao patrimônio



Muitos e diferentes caminhos foram percorridos pela Trans-
portes Rasador ao longo de sua história. Em todos eles, a en-
trega ágil e segura das encomendas sempre esteve no hori-
zonte das viagens. Essa seriedade nos serviços, com foco em 
ofertar soluções no transporte rodoviário de cargas, construiu 
a imagem sólida de credibilidade, confiança e respeito que a 
empresa possui. São fatores que a levaram a comemorar, em 
fevereiro, 36 anos de mercado, reforçando sua marca com o 
vínculo da tradição.

A Transportes Rasador atua no transporte de cargas fracio-
nadas e lotação para os Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, 
Santa Catarina e São Paulo. Seus centros de distribuição em 
Bento Gonçalves, Porto Alegre, São José (SC), Curitiba (PR) 
e Barueri (SP), estão posicionados de forma a atender com 
rapidez os estados onde atua, garantindo eficácia logística. A 
Rasador também possibilita aos clientes a guarda e armaze-
nagem temporária de produtos, cross-docking e várias outras 
soluções logísticas, investindo constantemente em recursos 
humanos e tecnologias. A constante busca por profissionali-
zação da gestão e a qualificação do atendimento fazem com 
que a empresa aposte, ano a ano, em investimentos em infra-
estrutura, modernização do negócio, renovação e ampliação 
da frota e da estrutura em seus centros de distribuição.  A ma-
triz da empresa fica na Rua Laudelino Manoel Alexandre, 90 – 
Bairro Juventude, em Bento Gonçalves – (54) 2102.7700. Mais 
informações pelo site www.rasador.com.br ou pelo Linkedin.

A Progere Desenhos Industriais surgiu em 2010, em 
Bento Gonçalves, para oferecer soluções em engenharia 
de produto. Desde lá, a empresa ampliou seu escopo de 
atuação e expandiu suas atividades para a engenharia di-
gital de áreas industriais e de engenharia da manutenção. 
Na linha de engenharia de produto, a empresa projeta, 
simula, prevê e planeja a viabilização de uma ideia, geran-
do informações de várias formas, como desenhos 2D/3D, 
além de renderizações, detalhamentos, catálogos e ma-
nuais de produtos.

Na engenharia digital de áreas industriais, são docu-
mentados em forma de desenho todas as instalações de 
uma fábrica. Com ajuda de um drone, é possível gerar o 
mapeamento da área, além de obter imagens aéreas para 
licenciamento ambiental, seguros e demais necessida-
des. Já no ramo de projetos para manutenção, a empresa 
projeta adaptações, nacionalização de peças e documen-
tação de equipamentos, a empresa conta também com o 
auxílio do Drone para inspeções visuais em locais de difícil 
acesso, trazendo dessa forma agilidade e segurança na 
prestação do serviço.

A Progere está localizada na Av. Dr. Casagrande, 466, 
Sala 903 – Bairro Cidade Alta – 54 3701-1003. Para saber 
mais, acesse o site www.progere.eng.br.
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TRANSPORTES RASADOR COMEMORA 36 ANOS

Progere cria soluções em engenharia de produtos



A solidariedade é capaz de transformar uma socie-
dade. E também de trazer bem-estar a quem ajuda. 
A Parceiros Voluntários vai focar neste aspecto para 
cumprir sua agenda de trabalho em 2018, a fim de 
que suas ações ganhem cada vez mais adeptos.  A 
ideia é explorar os benefícios proporcionados à saú-
de pela prática do voluntariado, sem deixar de lado o 
real propósito da ONG, de assistir quem mais precisa. 
Pesquisas de universidades americanas comprovam 
que o trabalho voluntário é capaz de diminuir os níveis 
de estresse e ainda contribuir para uma vida mais fe-
liz, já que melhora o humor em mais de 90% dos ca-
sos. “Muitas vezes as pessoas só precisam um pouco 
mais de informação para se dispor a ajudar, pois aju-
dar é da própria natureza do ser humano”, observa  
a coordenadora do PV em Bento Gonçalves, Angéli-
ca Somenzi. As ações neste sentido começam ainda 
neste mês (veja quadro). Dia 8, Dia Internacional da 
Mulher, uma equipe da PV estará na Via del Vino para 
esclarecer sobre as atividades da ONG e, ainda, ofe-
recer serviço de manicure, disponibilizada pela parce-
rira Jane Beauty.  Mas o encontro mais indicado para 
quem quiser conhecer um pouco mais sobre a PV e 
tornar-se voluntário será no dia 13, às 18h. Uma im-
portante reunião para explicar o funcionamento da PV 
e sensibilizar novos voluntários irá ocorrer no Centro 
da Indústria, Comércio e Serviços (CIC), mantenedora 
da ONG. “A reunião de conscientização é uma espécie 
de primeiro passo para quem quiser ser voluntário”, 
esclarece Angélica.
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Ajudar faz bem

Parceiros Voluntários lança campanha para
sensibilizar ainda mais a participação da comunidade

Dia 8, das 9h às 16h - Dia da Mulher com manicures voluntárias (Jane), na Via del Vino

Dia 12, das 13h30min às 15h30min - Dia Da Mulher na ADEF, com serviços de beleza (Iva) e palestra com Beatriz Peruffo

Dia 26, durante a manhã - Maquiadoras da Jane na Oncologia do Hospital Tacchini

Dia 28,parte da manhã - Corte de cabelo (Jane) na escola Felix Faccenda

PRÓXIMAS AÇÕES


