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Bento recebe Fórum Regional de
Tribos Serra/Produção

A hora é de união
Muitas foram as feridas abertas durante este processo eleitoral, mas elas já começam a ser cicatrizadas,
conforme a passagem do tempo vai amainando o clima tenso que marcou as últimas semanas. As eleições
que acabaram por definir uma nova forma de conduzir
as questões do país mostram que, a partir de agora,
é preciso que todos se unam para criar as condições
necessárias para o país voltar a prosperar.
O tempo de embate, ao menos por enquanto, espera-se que tenha ficado para trás. O Brasil precisa se
reunificar para colocar os interesses do país acima de
tudo. Jair Bolsonaro não é mais candidato. Agora presidente, precisa buscar um tom conciliatório para ter
governabilidade e aprovar as reformas que se fazem
necessárias para retomarmos o desenvolvimento.

Voluntariado, cidadania e protagonismo fundem-se no Fórum
Regional de Tribos Serra/Produção, que acontecerá em Bento
Gonçalves, no dia 13 de novembro. O Centro da Indústria, Comércio e Serviços de (CIC-BG) recebe
equipes da Parceiros Voluntários
de Bento, Caxias, Marau e Nova
Prata que desenvolvem ações
pelo projeto Tribos nas Trilhas da
Cidadania a fim de apresentar as
atividades realizadas neste ano.
O Tribos mobiliza jovens a desenvolver a cultura do voluntariado por meio de parcerias firmadas
com escolas através de três trilhas
a serem escolhidas – meio ambiente, cultura e educação para a
paz. Mais de 300 voluntários devem participar do encontro, agendado para iniciar às 13h30min em
meio a apresentações culturais,

palestras e congraçamento entre
os participantes. “É um momento
em que divulgamos nossas conquistas e nos integramos com outros voluntários que compactuam
de nossos mesmos valores cidadãos. É um momento de confraternização e de troca de energias,
inspirando uns aos outros a seguir
na trilha da cidadania”, pondera a
coordenadora da Parceiros Voluntários em Bento Gonçalves, Angélica Somenzi.
Angélica compartilhará neste
ano a alegria, pela primeira vez,
de apresentar projetos da Tribos
realizados fora de Bento Gonçalves. Duas escolas de ensino fundamental de Monte Belo do Sul,
a Roman Ross e a Caminhos do
Aprender, ingressaram nas fileiras
voluntárias com ações na trilha do
meio ambiente.
divulgação

A oposição precisa entender as urgências do país e
não travar as mudanças que se esperam que ocorra,
afinal assim o quis a maioria dos eleitores. Estamos
entrando num novo período, numa nova forma de olhar
para questões econômicas, políticas e sociais. Um
tempo em que, espera-se, tenhamos a volta dos bons
costumes e dos valores éticos e morais para dar ordem
e progresso à nação.
Elton Paulo Gialdi
Presidente do CIC-BG Gestão 2018/2019
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Encontro reunirá projetos desenvolvidos em
Bento, Monte Belo, Caxias, Marau e Nova Prata

Diretoria Executiva do CIC-BG 2018/2019
Presidente: Elton Paulo Gialdi
1º Vice para Assuntos da Indústria: Vitor Agostini
2º Vice para Assuntos da Indústria: Adriano Ferronato
1º Vice-Presidente para Assuntos de Comércio: Edgar Brandelli
2º Vice-Presidente para Assuntos de Comércio: Maiara Poletto
1° Vice-Presidente Assuntos de Prestação de Serviços: Rogério Capoani
2° Vice-Presidente para Assuntos de Prestação de Serviços: César Anderle
1ª Diretora Secretária: Bruna Cenci
2º Diretor Secretário: Gianfranco Bellé
1º Diretor Tesoureiro: Jussara Canabarro
2º Diretor Tesoureiro: Aline Parisotto
Diretor de gestão e inovação: Willian Rizzi

Diretor de área de Viti-vinícola: Magda Brandelli
Diretor de área da construção civil: Andrey Arcari
Diretor de área de comunicação e marketing: Adelgides Stefenon
Diretor para a área de assuntos internacionais: Bruno Benini
Diretor de área de turismo, cultura e gastronomia: Gilberto Durante
Diretor da área social e relacionamento c/ associados: Flávia Gallon Anceski
Diretor de infraestrutura, urbanismo e logística: Leonardo Boaro
Diretor da área de Tecnologia: Leocir Glowacki
Diretor de área jurídica: Gabriel Luchese
Diretor de Comercialização: José Carlos Zortéa
Diretor de projetos Viva Bento: Leticia Zanesco
Diretor Pequenas Empresas: Juliano Frizzo
Diretora Executiva: Caroline Moras Basso
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As expectativas com os novos governantes
O que pensam líderes de setores produtivos com as eleições de Jair Bolsonaro e Eduardo Leite
A confirmação dos nomes de Jair Bolsonaro para presidir o Brasil e de Eduardo Leite para governar o Rio Grande do Sul renovaram a esperança de mudança
nos rumos, principalmente, econômicos do país e do Estado. Para além da expectativa, no entanto, muitas reivindicações dos setores produtivos estão no
aguardo para serem atendidas. Veja o que líderes de segmentos como o moveleiro, o vinícola – as principais forças econômicas de Bento Gonçalves –, e o
varejista com representação estadual esperam com a chegada de Bolsonaro e de Leite ao poder – cuja análise também é feita pelo prefeito, Guilherme Pasin.

“Nós temos uma relação muito boa com
o governo do Estado, nós administramos
os recursos do Fudovitis e, num primeiro
momento, gostaríamos que esse convênio
continuasse. O setor tem uma demanda
que é a exclusão da substituição tributária,
à qual reivindicamos quase todo o período
do governado Sartori e temos o compromisso do novo governador de estudar essa
questão que é vital para reduzir nossos custos. Quanto à esfera
federal, existe uma expectativa muito grande na sociedade, o que
pode provocar uma segurança maior para os investidores e isso,
consequentemente, melhoria a economia de uma maneira geral.
Entretanto, há uma preocupação com a declaração do Paulo Guedes (provável ministro da Fazenda) dizendo ser favorável a uma
total abertura da economia. Nosso setor é muito sensível, e se tivermos essa abertura sem compensações podemos ter problemas.”
Oscar Ló, presidente do Instituto Brasileiro
do Vinho (Ibravin)

“Neste pleito eleitoral, homens e mulheres depositaram suas esperanças no Presidente e no Governador, não apenas para a
realização de uma boa gestão, mas, acima
disso, para mostrar que é possível fazer
uma política diferente e transformadora.
Os líderes eleitos precisam buscar novos
caminhos e fomentar novas ideias, abrindo
canais de diálogo e construindo alternativas conjuntas. Temos hoje a oportunidade de inaugurar uma fase
de eficiência e resultados para a população, com planejamento e
responsabilidade. É preciso resgatar uma verdade que, nas últimas décadas, ficou de lado: a cooperação com a iniciativa privada
como maior força para o desenvolvimento de uma nação. Que seja
uma nova fase para a nossa população!”
Guilherme Pasin,
prefeito de Bento Gonçalves

“A Movergs apoiará e se colocará à disposição no sentido de contribuir para que
o Rio Grande do Sul volte a crescer. Nós,
empresários, jamais nos omitiremos, pelo
contrário, queremos fazer parte desse desenvolvimento. Quanto ao presidente Jair
Bolsonaro, esse é um momento especial
para que se possa colocar a casa em ordem,
colocando um fim na corrupção em todos
os sentidos. Sem dúvida, o setor moveleiro gaúcho tem a expectativa de mudanças, especialmente relacionada
à redução de tributos, como prometido pelo próprio presidente eleito.
O Rio Grande do Sul equivale a 13,5% das unidades fabris do Brasil,
além de ser o segundo maior Estado exportador de móveis. A revisão
de impostos, sem dúvida, melhorará a competitividade das 2,6 mil indústrias que a entidade representa no Estado, possibilitando a geração
de mais postos de trabalho e, consequentemente, melhor qualidade
de vida de todos. Além disso, esperamos por outras medidas positivas
que permitam ao Brasil retomar o crescimento o mais rápido possível.”

Volnei Benini, presidente da Associação das Indústrias
de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs)

“Como otimistas que somos, estamos
esperançosos de que 2019 seja o ano do
início da retomada, já que em 2018 a economia ainda mostrou-se instável, e o consumidor, inseguro. O setor supermercadista gaúcho segue buscando a eficiência, a
redução de custos e a qualificação dos
serviços, com o objetivo do pleno atendimento dos consumidores e almejando um
crescimento de todos os setores da economia. Os novos governos,
independente de sua ideologia ou partido, sempre terão o apoio
dos supermercados para buscar as melhores soluções coletivas
para as comunidades em que estamos inseridos”
Antônio Cesa Longo,
presidente da Agas
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Sílvio Barros palestra em Bento Gonçalves
Engenheiro civil de formação e ex-gestor público referendado pelas várias premiações de
sua administração à época em que foi prefeito de Maringá (PR), Silvio Barros volta a Bento
Gonçalves para compartilhar sua visão a respeito do futuro das cidades.
Sua fala no dia 22, no Centro da Indústria,
Comércio e Serviços (CIC-BG), ajudará a construir as diretrizes para a Bento Gonçalves do futuro. Pensar a cidade para os próximos 20 anos
faz parte de uma iniciativa que une entidades e
poder público em torno de um ideal: fazer da
cidade um lugar melhor para morar.
Para isso, Barros defende o protagonismo
da sociedade, que deve ser fiscalizadora das
ações do Executivo e defensora de projetos
que contemplem a vida coletiva, com planejamento estratégico e cooperação entre ela e o
poder público.
O consultor foi prefeito por dois mandatos
consecutivos da planejada cidade de Maringá,
no norte central paranaense, entre 2005 e 2012.
Em sua gestão, a cidade recebeu importantes
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Ex-prefeito de Maringá
falará sobre planejamento
estratégico para
desenvolver cidades

prêmios, como o de Inovação Social da Comissão Econômica da ONU para a América Latina
para o Observatório Social de Maringá, e foi reconhecida pelo Instituto FIRJAN pela qualidade
na gestão fiscal.
Barros também teve atuação no Amazonas,
atuando no desenvolvimento de produtos e
destinos turísticos, sendo instituidor e primeiro
presidente da Fundação Vitória Amazônica, a
maior ONG ambientalista daquele Estado. São
experiências que se acumularam e o ajudaram
a desenvolver pelo país projetos nas áreas de
proteção e preservação do meio ambiente, associativismo e gestão pública, entre outros.
SERVIÇO
O que: palestra Silvio Barros, ex-prefeito de Maringá (PR)
Quando: dia 22 de novembro, às 19h45min
Onde: Salão de Eventos do CIC-BG
Quanto: R$ 75 associado e R$ 95 não associado

Ministério Público promove Encontro Restaurativo em Bento
Tendo o diálogo como base para a construção de relacionamentos, a fim de compreender diferenças e evitar conflitos em escolas, a
Promotoria de Justiça de Bento Gonçalves promove a segunda edição do Encontro Regional
Restaurativo da Serra Gaúcha, no próximo dia 6.
A partir das 8h, três especialistas (veja abaixo) compartilharão suas experiências em questões envolvendo comportamento e linguagem
à luz da neurociência, da comunicação não-violenta e da psicologia, no Salão de Eventos
do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de
Bento Gonçalves (CIC-BG). São esperados cerca de 400 participantes.
Um dos objetivos do encontro é mobilizar
educadores para a atuação restaurativa em
seus meios de atuação. Instituído em junho do
ano passado, o projeto Pacificação nas Escolas: um Olhar Restaurativo do Ministério Público
do RS envolve cerca de 60 escolas estaduais
e municipais de 18 cidades da Serra. A ideia
nasceu da observação dos crescentes conflitos
de relacionamentos nas escolas. “Muitas vezes,
isso levou à violência, seguindo-se registros de
ocorrências policiais. A prevenção a eventuais
violências por intermédio do diálogo, que leva
à solução pacífica dos conflitos, foi a metodologia escolhida”, diz o promotor de Justiça de
Bento Gonçalves, Élcio Resmini Meneses, coordenador do projeto.
Segundo ele, muitos foram os avanços conquistados desde a implantação do projeto, que
proporcionou oito formações básicas e duas
avançadas a 250 educadores da região, com
a parceria de Secretarias Municipais de Educação e de Assistência Social, da Secretaria
Estadual de Educação e da Escola Superior de
Magistratura. “A partir de então, desencadeou-se nos ambientes escolares a realização dos
círculos de construção de paz e os círculos restaurativos, verificando-se a convivência mais

harmoniosa e pacífica nos ambientes escolares. A diminuição das atas escolares e dos
registros policiais, anteriormente significativos,
demonstram que as escolas participantes têm
constatado a validade do projeto e da metodologia restaurativa”, comenta Meneses.
Para o promotor, esses círculos de paz não
dissipam conflitos apenas em ambientes educacionais. Acabam tendo um impacto no cotidiano da sociedade, que muitas vezes deposita
o desejo de paz apenas nos órgãos de segurança. Ao propor o diálogo como forma de apaziguamento, dá-se a oportunidade de dividir
responsabilidades e de transformar realidades.
“Propor uma reflexão a crianças e adolescentes e também aos adultos, sobre a possibilidade do diálogo para resolução dos conflitos, e,
principalmente, para a sua prevenção, confere
à comunidade escolar a perspectiva de novas
relações para o presente e para o futuro, sendo
os envolvidos partícipes da decisão sobre a sociedade que queremos”, avalia o promotor.
Programação
• 8h – Acolhimento
• 8h30min – Apresentação teatral
• 9hs – Abertura oficial
• 9h30min – Palestra: A Neurociência do Comportamento e da Aprendizagem, com Guilherme Marcos Nogueira

• 11h30min – Debates
• 12h – Almoço - Intervalo
• 13h30min – Apresentação musical
• 14h – Palestra: Violência no Mundo Moderno,
com Jorge Trindade
• 15h – Palestra: Comunicação Não Violenta
– Conectando Pessoas pela Linguagem da
Vida, com Jeferson Cappellari
• 16h30min – Encerramento
Os palestrantes
Guilherme Marcos Nogueira: é professor de
neurociência do Comportamento e da Aprendizagem em cursos de pós-graduação nas áreas
de Pedagogia, Psicopedagoifga, Psciologia e
Neuropsicologia e consultor na área de educação e projetos socioeducativos.
Jeferson Cappellari: atua na área de inteligência emocional e social através da metodologia da comunicação não violenta e ministra
palestras em escolas com foco na gestão do
conflito e na importância do uso da linguagem
nas comunicações humanas.
Jorge Trindade: pós-doutor em Psicologia
Clínica e Psicologia Jurídica e doutor em Ciências Sociais, é professor da Ulbra e membro
da Academia Internacional de Direito e Saúde
Mental.

SERVIÇO
O que: II Encontro Regional Restaurativo da Serra Gaúcha
Quando: dia 6 de novembro, das 8h às 16h30min
Onde: Salão de Eventos do CIC-BG
Quanto: R$ 20. Inscrições pelo e-mail vanda@mprs.mp.br. O pagamento pode ser feito no dia do evento

Bate-papo
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Líderes empresariais destacam valor
das pessoas nas organizações
Se há algo em comum em empreendimentos distintos como Aurora, Todeschini e Hospital
Tacchini é o valor que cada organização dedica
a seus colaboradores. A importância das pessoas nos negócios foi destacada pelos três líderes – o diretor-geral da Cooperativa Vinícola
Aurora, Hermínio Ficagna; o diretor-presidente
da Todeschini, João Farina Neto; e o superintendente do Hospital Tacchini, Hilton Mancio – que
participaram do Encontro de Gigantes, realizado no Centro da Indústria, Comércio e Serviços
de Bento Gonçalves (CIC-BG) na manhã de 23
de outubro. “Aprendemos na crise que tivemos
nos anos 1990 a dar ouvido às pessoas”, destacou Ficagna. Farina corroborou: “nosso maior
ativo são nossos colaboradores”. Mancio reforçou o caráter de comprometimento das pessoas. “Trabalho em equipe é a chave de tudo, a
chance de erro é menor e a possibilidade de
êxito, maior”, disse, durante o encontro promovido pela rádio Gaúcha Serra.
Para que os negócios avançassem, cada
empresa criou suas políticas de gestão de pessoas. Na Aurora, com 1,1 mil famílias cooperativadas, a ideia foi transformar a vinícola na
segunda família dos produtores, com o foco
em manter o jovem no campo e a propriedade
produtiva, já que mais de 30% dos cooperativados têm mais de 70 anos. Para isso, criaram um
programa do menor aprendiz no campo, com
duração de um ano e meio – uma parte do tempo o jovem fica em sala escolar e a outra parte aplica o ensinamento na propriedade, tudo
com aval do Ministério do Trabalho. “Queremos
mostrar que, mais do que um local de trabalho,
ele tem um negócio para administrar”, disse Ficagna. A primeira turma, com cerca de 20 alunos, formou-se neste semestre, e outra iniciará
os estudos em fevereiro.
Na Todeschini, o Sistema Todeschini de Excelência (Siste) representou uma profunda mudança cultural na gestão, antes centralizadora,
para um sistema participativo. “Hoje, todos colaboradores conhecem os números da empresa”, assegurou Farina, salientando os encontros
que ocorrem todas segundas-feiras entre diretoria e grupo de colaboradores. O novo método
deu o título para a Todeschini de melhor empresa para se trabalhar no Brasil, concedido pela
revista Exame. Todo início de mês, também, os

Fotos Antonio Valiente

Dirigentes da Aurora,
da Todeschini e do Tacchini
participaram de
encontro no CIC-BG
funcionários avaliam a empresa e identificam
pontos a serem melhorados.
No Tacchini, o compartilhamento das responsabilidades foi vital para o melhor andamento
dos afazeres hospitalares diante de seus 2 mil
colaboradores. “São 2 mil cérebros, 2 mil corações, se não tivermos um alinhamento entre
todos, tornamos nossa entidade burocrática”,
disse Mancio.
Ao abordarem as dificuldades que marcaram
o início de cada negócio – a Aurora, que começou com 16 famílias exaustas com a exploração
do mercado; a Todeschini, com o incêndio que
deu fim à fábrica de acordeão e início à produção de móveis de cozinha; e o Tacchini, que
precisou da força da comunidade para erguer
um hospital –os gestores também compartilha-

ram com o público suas visões de futuro e expectativa econômica para os próximos anos.
A Aurora pretende chegar a R$ 1 bilhão de
faturamento em 2025. A curto prazo, quer finalizar a ampliação da unidade na entrada do
Vale dos Vinhedos até o final do ano para entrar
em operação de envase e expedição a partir
de abril do ano que vem. Aos poucos, a ideia é
transferir praticamente todas as operações da
unidade 2, próxima à Delegacia de Polícia, para
a nova unidade.
A Todeschini deve dar atenção à recuperação da rede de lojas, já que a recessão impediu
a continuidade de algumas delas. Outros investimentos estão previstas na unidade de grãos
da empresa, na Bahia, e na área de reflorestamento em Cachoeira do Sul. O Tacchini, por sua
vez, foca numa estrutura de ensino em parceria
com universidades, no Medical Center – complexo voltado à saúde que deve operar a partir
de 2021 com diversos serviços – e ampliar os
leitos de UTI destinados a procedimentos de
alta complexidade até 2022.
São visões que mostram o quanto, também,
o planejamento é vital para o aperfeiçoamento e
o contínuo desenvolvimento das operações de
cada empreendimento. E que, mesmo com as
incertezas que rondam o cenário econômico e
político, esses gigantes não se apequenam em
traçar metas para que permaneçam inspirando
nossos empresários. “Estamos otimistas para
que entremos numa nova fase do Brasil, para
que retome o crescimento”, disse Farina.
Gialdi destaca trabalho que
forjou os empreendimentos
O presidente do CIC-BG, Elton Gialdi, disse
em seu pronunciamento que o trabalho forjou o
sucesso da Aurora, da Todeschini e do Hospital
Tacchini. Para ele, Hermínio Ficagna, João Farina Neto e Hilton Mancio espelham a pujança
empresarial característica da Serra e servem de
exemplo para novos e nem tão novos empreendedores. “O sucesso não vem por acaso”,
disse Gialdi. “Os valores de cada um, a ética
nas relações com a sociedade, com seus colaboradores, clientes e fornecedores, certamente
são pilares que forjaram e afloraram o sucesso
de gestão”, elogiou.
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Consepro oficializa doação de viatura à DPPA
A força coletiva da comunidade regional foi
destacada nesta terça-feira (30), durante a entrega de uma caminhonete Ford Ranger à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA)
de Bento Gonçalves, como fator de integração
da Serra no combate à criminalidade. O ato,
conduzido pelo Consepro do município no Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC-BG),
simbolizou uma conquista não só para as forças
policiais, mas também para a região: a união de
municípios para oferecer melhores condições
de trabalho aos órgãos de segurança.
Os quase R$ 120 mil investidos no veículo
foram financiados pela Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL), pelo Sindicato do Comércio Varejista (Sindilojas) de Bento Gonçalves e, principalmente, pelo Consórcio Intermunicipal de
Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha
(Cisga). “A gestação de uma Ranger demora 10
meses”, brincou o presidente do Consepro, Laércio Pompermayer, mencionando o tempo em
que o veículo precisou para ser orçado e equipado com cela, sirene e capota após a conquista dos recursos. “Procuramos fazer tudo com
três orçamentos, para ter transparência e não
corrermos nenhum risco”, justificou, anunciando o início de uma campanha de sensibilização
da comunidade para a aquisição de 40 câmeras para Bento.
O presidente do CIC-BG, Elton Gialdi, destacou a participação do delegado de Garibaldi,
Clóvis Rodrigues de Souza, para incluir o Cisga
na busca dos recursos e também salientou a
atuação dos prefeitos da região para que o objetivo fosse alcançado. “Todas conquistas que
estamos tendo é em função de muito trabalho,
muita união e muita dedicação em prol da mesma causa”, elogiou.
O delegado regional da Polícia Civil, Paulo Roberto Rosa da Silva, destacou a utilidade
do veículo no desenvolvimento do trabalho da
polícia. “É uma viatura que terá ainda mais importância com a chegada do novo presídio de
Bento Gonçalves, porque é adequada para o
transporte de presos. Só temos a agradecer a
todas as entidades que colaboraram nesse investimento e o envolvimento da comunidade,
que o Consepro muito bem sabe fazer em Bento Gonçalves”, disse.
Para o presidente da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste (Amesne), Waldemar de Carli, a entrega do veículo foi
simbólica: “precisamos aprender a trabalhar
regionalmente, as ações que estão sendo desenvolvidas numa cidade podem se estender a

Fotos: Exata Comunicação

Órgão também apresentou seu plano para aquisição
de 40 câmeras para videomonitoramento
toda nossa vizinhança. Acredito que a entrega
dessa viatura simboliza essa integração que
nós precisamos”. O prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pasin, endossou a importância do envolvimento regional para solucionar
as demandas da Serra. “É preciso destacar o
trabalho do Cisga. São 17 municípios que concentram esforços regionais para custear nossas
necessidades a fim de servir melhor nossas comunidades”.
Campanha para ampliar
monitoramento eletrônico da cidade
O Consepro também apresentou a campanha Bento+Segura, a fim de aumentar o monitoramento por câmeras na cidade. A intenção
do projeto é sensibilizar a comunidade para a
aquisição de 40 câmeras a serem instaladas
em pontos já estrategicamente mapeados pelo
3º Batalhão de Policiamento de Área Turística
(3º BPAT). Com isso, Bento Gonçalves passaria
a contar com 70 câmeras de vigilância, operadas no Centro Integrado de Operações, dentro
do quartel da BM – o espaço foi inaugurado
ano passado, com recursos do CIC, Movergs e
Sindmóveis. “Também haveria interação com as
câmeras do cercamento eletrônico da cidade e
outras que estariam ao longo da BR-470, de
acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Com
isso, as forças policiais poderiam realizar suas
tarefas de maneira mais assertiva”, diz Pompermayer. “Vamos buscar recursos para a aquisição das câmeras e contar com o poder público,
pois queremos uma Bento Gonçalves cada vez
mais segura”, continuou. Junto com os softwares que permitem reconhecimento facial e geração de imagens com alto grau de resolutibilidade, as câmeras teriam um custo aproximado de
R$ 240 mil.

Mais policiamento
na Serra
Durante o evento, o delegado regional da
Polícia Civil, Paulo Roberto Rosa da Silva, disse
que, a partir de 15 de novembro, Bento Gonçalves estará contemplada na Operação Serra,
com o aporte de policiais civis à região. O reforço ficará na Serra até 15 de janeiro, por conta
do aumento do turismo neste período.
Além disso, outros seis servidores de Porto
Alegre estão atuando em Bento Gonçalves, por
conta do aumento nos casos de homicídio registrados na cidade. A cidade também recebe,
a partir do próximo dia 11, uma turma de alunos
em formação para atuar como brigadianos (vinda que só foi viabilizada graças à inauguração
de um alojamento para soldados na cidade, no
ano passado, onde os militares ficam acomodados durante o período de capacitação). Com
isso, cresce a expectativa de autoridades para
que parte desses novos soldados permaneçam
no policiamento da cidade.
O presidente do CIC, Elton Gialdi, ainda
anunciou que a entidade e o Consepro, em
parceria com a Brigada Militar, estão desenvolvendo uma campanha educativa antiviolência e
antidrogas. “A ideia é fazer algo nos moldes da
campanha antitabagismo, que teve muito sucesso no país”, disse Gialdi.
Como ajudar
É possível, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, contribuírem com doações ao Consepro, destinadas à aquisição de câmeras (de
forma integral ou cotas) e, também, de itens
de mobiliário para o alojamento dos policiais.
Os interessados devem contatar pelo fone (54)
3452.6920.
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Bento começa recuperação econômica, aponta estudo
Jeferson Soldi

Revista Panorama Socioeconômico será lançada no próximo dia 26, em happy hour no CIC-BG
A análise da conjuntura econômica, juntamente com dados obtidos junto às fontes oficiais, indica uma recuperação da economia de
Bento a partir deste ano, mostrará a revista Panorama Socioeconômico. “As importações e exportações dão sinal de melhora e houve maior
criação de empregos no período”, diz a professora Cíntia Paese Giacomello, intregrante da
equipe técnica da Universidade de Caxias do Sul
(UCS) que produziu a 47ªedição da publicação.
Segundo a revista do Centro da Indústria,
Comércio e Serviços (CIC-BG), cujo lançamento será no dia 26, em happy hour na sede da
entidade, o saldo da balança comercial foi positivo. Conforme dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDCI), de
janeiro a julho de 2018 as exportações de Bento Gonçalves totalizaram US$ 40,1 milhões, o
que representa um decrescimento de 6,12% na
comparação com o mesmo período de 2017.
As importações, por sua vez, alcançaram um
volume de US$ 25,4 milhões, o que representa
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um crescimento de 26,4% na comparação com
o mesmo período do ano anterior. O saldo da
balança comercial está em US$ 15,5 milhões.
Bento Gonçalves apresentou um saldo positivo acumulado de 1.072 empregos entre janeiro e setembro de 2018, ocupando a 7ª posição
no Estado. No mesmo período de 2017, esse
valor era de somente 11 empregos, grande parte em função da indústria de transformação e à
construção civil.
A cidade registrou ainda, em 2017, receitas
superiores a 2016. Em termos percentuais, o
aumento foi de 6,09%, superior à inflação nacional de 2,95%, segundo IPCA. As Transferências
Correntes do Estado se mantiveram, enquanto
as Transferências Correntes da União aumentaram 3,2%. Quanto às receitas tributárias (tributos municipais), o volume arrecadado apresentou um crescimento de 24,11% em relação a
2016. Os tributos que apresentaram maior crescimento em 2017 foram o ISS e o ITBI, com uma
variação positiva de mais 31% cada.

A relação entre o número de inscrições de
CNPJ no município em 2017 com a população estimada pelo IBGE para este mesmo ano
(115.069) é de aproximadamente uma inscrição
para cada 7,4 habitantes. Analisando somente
os dados de PJ, a relação é de uma empresa
para cada 11,2 habitantes. A relação, considerando o ano anterior, se manteve para as PJ,
mas melhorou se for considerada a quantidade
de MEIs no cálculo (passou de 7,8 para 7,2 habitantes por inscrição).
Quanto à segurança, as ocorrências informadas pela Secretaria da Segurança Pública do
Estado do Rio Grande do Sul mais frequentes
foram, respectivamente, furtos, roubos e furto
de veículos. No ano passado foi observada redução de 4% nas ocorrências, no comparativo
com 2016, após dois anos de aumento. Comparando o período de janeiro a julho de 2017 com o
mesmo período de 2018, observou-se uma redução de 24% (2.012 ocorrências em 2017 versus
1.530 em 2018) no número total de ocorrências.
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Festa do Espumante une boa gastronomia
e vinhos premiados
Nem só para atletas é a programação da
Sparkling Night Run 2018 – a corrida noturna mais charmosa da região tem um repertório completo de atrações para entreter e
divertir toda a família. Abrindo o rol de opções aparecem as modalidades da prova:
corrida (de 05km e 10km) para os atletas
mais experientes, e também caminhada
(de 04 km) para quem deseja uma atividade física moderada. De forma paralela, o
centro de Bento Gonçalves sedia a Festa
do Espumante, reunindo foodtrucks, winebar e música para um momento de lazer
e convívio integrado com a comunidade.
Por ali será possível degustar iguarias
da culinária local e apreciar os melhores
vinhos, espumantes e sucos da região.
Entre as opções gastronômicas estão os
foodtrucks Nega Maluca, com massa pene
ao molho de creme de tomate seco e tomate cereja, manjericão e queijos; Colheita Butique Sazonal, com massa espaguete
ao molho de costelão com nata; Diversos
Gourmet, com massa tortiglione, ao molho
branco com baccon; Vintage Creperia, com
crepe suíço, nos sabores de frango, marguerita, chocolate ao leite e banana com
doce de leite e canela; The Great Bambino,
com pizzas de diversos sabores; e Sweet
Babi, ofertando bolo de pote de brigadeiro, prestigio, pêssego, cocô e paçoca. Os
estabelecimentos estarão disponíveis para
toda a comunidade. Já para os atletas que
se inscreveram na prova, haverá a área vip
– um espaço onde cada participante tem direito a um prato de massa, frutas e bebidas
A Sparkling Night Run 2018 ocorre no dia
10 de novembro, a partir das 19h30, com
concentração na Via Del Vino – mesmo local da Festa do Espumante. Para a corrida,
ainda é possível fazer inscrições pelo site
www.sparklingnightrun.com.br. Já a Festa do Espumante é aberta à comunidade.

Exata Comunicação

Evento paralelo à Sparkling Night Run 2018 convida atletas
para aproveitar massas típicas italianas e espumantes
gaúchos. Encontro ocorre no dia 10 de novembro

