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ARTIGO
Plantar e colher desenvolvimento

Bem-vindo, 2019!
É muito bom começar um ano com tantas perspectivas positivas pairando sobre o Brasil, sobre o Rio Grande do Sul e sobre Bento Gonçalves. Há tempos precisávamos de uma mudança de prumo, e acredito que
agora tenhamos, ao menos, o direito de esperar que
as mudanças ocorram. Essa renovação, óbvio, não se
dá apenas pelo novo ano que começa, está centrada
nos novos governos que passam a reger o país e o
Estado. Eles representam novas ideias e novas posturas que abastecem nossa crença num Brasil e num
Estado mais desenvolvidos. A necessidade de voltar a
crescer com desenvoltura é urgente, embora saibamos
que é necessário um certo tempo para que as ideias
e os planejamento dos novos mandatários entrem em
vigor, vencendo votações em seus órgãos legislativos.
Estou muito esperançoso nesses cenários que se apresentam para nossa sociedade, ainda mais quando foco
para o nosso quintal. Quando vejo todo o trabalho que
temos pela frente, acredito mais ainda no otimismo que
movimentou o Brasil em direção a um novo caminho. A
retomada da Fenavinho, através do CIC-BG, não poderia ter coincidido com um melhor momento, justamente
esse que nos enche de esperança. Nossas empresas
estão bem, produzindo e contratando, e nossa economia dá sinais evidentes de melhora. Todo o trabalho
que nos espera neste novo ano é um grande indicativo que vivenciaremos grandes conquistas – talvez as
maiores em anos. Bem-vindo, 2019!

Os tempos de plantio e de colheita não são exclusivos do campo.
Como metáfora, essa imagem também se aplica ao desenvolvimento
de toda a sociedade. Há ações destinadas ao planejamento, ao preparo e ao estímulo aos diversos atores
econômicos – exatamente como em
uma semeadura. E, após isso, há
frutos a se colher: mais ideias sendo colocadas em prática, mais negócios tornando-se realidade e, por
consequência, mais emprego e renda para a população.
Em 2018, Bento Gonçalves viveu
um momento especial. Mesmo em
meio às consequências da maior crise enfrentada pelo Brasil e pelo Rio
Grande do Sul, que representou o
encerramento de milhões de vagas
de trabalho, nosso município construiu uma história diferente. Ao longo
do ano, cerca de 1,3 mil empresas
foram criadas – de grandes empreendimentos a pequenos negócios.
Atraímos investimentos em um ritmo
acelerado, conquistando mais de R$
450 milhões em ampliações e novos
projetos.
Por trás de tudo isso, há uma
aliança que tem se mostrado cada
vez mais forte: a parceria entre os
setores público e privado. Quando
a instabilidade econômica começou
a mostrar seus efeitos, há mais de
três anos, o governo municipal propôs uma ação inédita. Com a Lei de
Incentivo ao Desenvolvimento, isentamos taxas e tributos de empresas
que pretendiam instalar-se ou ampliar
suas atividades em Bento Gonçalves.
Fizemos isso porque acreditamos
na força do trabalho de nossa popu-

lação. E, sabendo do potencial que
temos aqui, avançamos em um eixo
de ações de impulso ao empreendedorismo – como se estivéssemos
plantando em um solo fértil. Criamos
a Sala do Empreendedor, que facilitou e agilizou a abertura de novos
negócios, além de aderir ao Acessuas e criar programas de inclusão
social. O resultado é uma safra farta:
estamos entre as 30 melhores cidades do país para investir, empreender e negociar, segundo a Revista
Exame. Também figuramos entre os
50 municípios mais empreendedores do Brasil, de acordo com a plataforma Smart Cities.
Tudo isso nos dá muita esperança para o ano que se avizinha. Em
2019, teremos uma Sala do Empreendedor ainda mais completa e ativa. Ali, ocorrerá a digitalização de
todo o processo de abertura, fechamento e regularização de empresas,
possibilitando o trâmite de documentos online e diminuindo custos e
burocracia. E seguiremos crescendo
no âmbito das Parcerias Público-Privadas (PPPs), com a reabertura do
edital para construção da usina de
resíduos sólidos. Iluminação pública
e Centro Administrativo também estarão em pauta.
Bento Gonçalves segue um caminho de união e construção — seja
no governo municipal, nas empresas e nos empreendedores. Juntos,
semeamos e colhemos resultados,
sempre buscando o melhor para
nossa comunidade. Em 2019, vamos em frente buscando mais trabalho, desenvolvimento e esperança
para toda a população.
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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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Multifuncional, estrutura do CIC-BG pode
ser locada para eventos
As novas instalações do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves
(CIC-BG), inauguradas há menos de um ano,
trouxeram mais espaço, conforto e comodidade
para os encontros de trabalho promovidos com
os associados – facilidades que podem, também, servir à comunidade.
A estrutura do prédio está disponível para
locação, podendo sediar eventos de diversos
tipos: desde encontros corporativos, de cunho
técnico e até mesmo festividades. Muitas das
salas podem ser utilizadas. A mais ampla delas,
com 400 m² e pé direito de quase quatro metros,
é o Salão de Eventos, no térreo do Bento Gonçalves Centro Empresarial. Local que abriga os
principais encontros promovidos pelo CIC-BG,
como os almoços ou jantares com lideranças
das áreas empresariais, políticas e econômicas, o espaço comporta até 350 pessoas sentadas ou 500 em formato auditório. Imponente,
moderno e dotado de projeto luminotécnico em
LED, o Salão de Eventos torna-se ideal, também, para receber festas como casamentos,
formaturas ou aniversários.
Suas múltiplas formas de configurações,
facilitadas por paredes corrediças, permitem
comportar eventos de tamanhos variados, encaixando-se em diversas demandas – de um
grandioso casamento a festas de aniversários
mais intimistas, passando por palestras corporativas. Além disso, a sala dispõe de 10 apare-

Fotos Jeferson Soldi

Espaços e salas estão disponíveis para festas,
palestras e reuniões
lhos de ar-condicionado, quatro telões de 150
polegadas cada e quatro projetores, além de
sistema de som. Um dos destaques de seu projeto arquitetônico é uma parede lateral em vidro,

permitindo grande incidência de luz e ampliando a sensação de espaço da grandiosa sala.
Em frente ao Salão de Eventos, um outro espaço, dedicado a encontros como palestras e
reuniões, também é disponibilizado pelo CIC-BG. Na verdade, são duas salas – cada uma
com cerca de 100m² e capacidade para receber até 70 pessoas – que podem se transformar
em quatro graças ao sistema deslizante das
paredes. Cada uma dessas salas está equipada com três aparelhos de ar-condicionado, um
projetor e um telão de 150 polegadas. O sistema de som está interligado com o Salão de
Eventos.
O prédio dispõe de outras comodidades
como copa, banheiros amplos no andar térreo e
espaço seguro e fechado para estacionamento
com mais de 70 vagas. O acesso tanto ao Parque de Eventos de Bento Gonçalves quanto ao
Bento Gonçalves Centro Empresarial é restrito,
com seguranças internos monitorando e orientando a movimentação.
Para conhecer a estrutura ou agendar visita a algum dos espaços, basta entrar em contato como o CIC-BG, através do telefone (54)
2105.1999, e marcar uma visita. Há preços especiais aos associados da entidade.
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ExpoBento investe em parcerias para fomentar
o turismo na região
A atuação comunitária regional vem pautando a história da ExpoBento ao longo das
últimas três décadas, a ponto de transformá-la
numa das feiras mais visitadas da Serra. Muitas
das mais de 200 mil pessoas que todos os anos
participam da ExpoBento chegam por meio do
relacionamento que a feira criou com diversas
entidades e associações das mais diferentes
classes. Entre elas está o Sindicato Empresarial
de Gastronomia e Hotelaria – Região Uva e Vinho, cujos associados receberão uma cota de
ingressos da edição 2019 da feira para trabalharem com turistas e hóspedes. Dessa vez, o
convênio firmado prevê a distribuição de 18 mil
ingressos ao longo dos próximos seis meses,
ampliando a abrangência de uma iniciativa que
se mostrou positiva ao longo dos últimos anos.
Para a feira, a ação significa maior fluxo de
público visitante. Para a rede de hotéis e restaurantes, um atrativo a mais para seus clientes. Assim, a aliança firmada entre ExpoBento e
Segh beneficia a economia de Bento Gonçalves
e região. “Queremos estimular que as pessoas
fiquem mais tempo no município. E, também,
convidar aqueles que estiveram na cidade antes do período da feira retornem para curtir a
ExpoBento, Bento Gonçalves e as atrações que
a região tem em todas as épocas do ano”, diz o
diretor da feira, Rogério Capoani.
Estima-se que, durante a ExpoBento, bares,
hotéis e restaurantes recebam 10% a mais de
movimento. Logicamente, isso representa também mais chance de compra em diversos estabelecimentos comerciais, como farmácias,
livrarias e lojas de vestuário, por exemplo, ge-

Turistas e hóspedes fazem parte de estratégia
para diversificar público do evento
rando mais dividendos com os impostos que
ficam no município e, consequentemente, melhorias em diversas áreas da cidade.
Promovida pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, a ExpoBento é a maior feira multissetorial do país. A expectativa para sua 29ª edição (13 a 24 de junho
de 2019) é reunir mais de 400 expositores de
diversos segmentos e receber público visitante
superior às 200 mil pessoas.

SERVIÇO:
O que: ExpoBento 2019
Quando: 13 a 23 de junho de 2019
Onde: Parque de Eventos de Bento Gonçalves
Mais informações: www.expobento.com.br

Consepro define diretoria para biênio 2019-2020
Estão definidos os integrantes que
farão parte da diretoria da Fundação
Consepro de Apoio à Segurança Pública de Bento Gonçalves para o biênio
2019-2020, cuja presidência ficará a cargo do empresário José Carlos Zortea.
Ele terá como primeiro-vice Vitor Agostini e como segundo-vice Mateus Basso.
Uma das metas definidas pelo novo
corpo diretivo do órgão é sensibilizar a
comunidade na busca pela doação de recursos para a aquisição de 40 câmeras,
a fim de ampliar o monitoramento eletrônico da cidade. Os pontos para a instalação dos dispositivos já foram mapeados pela Brigada Militar, responsável pelo
Centro Integrado de Operações, onde as
imagens são geradas. A prefeitura também participará do processo, auxiliando
no cabeamento de fibra ótica e ligação
com os postes de luz. “A união da nossa

comunidade já trouxe muitos benefícios a todos. Esse é mais um plano para continuarmos
nosso objetivo em deixar Bento Gonçalves
cada vez mais segura, para todos”, diz Zortea.
No espírito cooperativo que demarca a atuação do Consepro, as diretorias estão trabalhando unidas para colocar em prática, mais uma
vez, a emissão das guias, juntamente com o
carnê do IPTU, para contribuição voluntária da
comunidade. Os boletos devem ser distribuídos a partir de janeiro. “É importante engajarmos a comunidade nesse projeto, que é arrecada fundos para a manutenção do trabalho
do Consepro, uma vez que a aplicação desses recursos beneficia toda a comunidade. Por
isso é que estamos trabalhando na sensibilização das pessoas para contribuir. O benefício
será para todos, pois as verbas arrecadadas
são utilizadas para o melhor serviço de nossas forças policiais”, destaca Zortea. O valor
da contribuição espontânea será de R$ 15,00.

Gestão 2019/2020 do Consepro
Presidente: José Carlos Zortea
1º vice-presidente: Vitor Agostini
2º vice-presidente: Mateus Antonio Basso
1º secretário: Edegar Brandelli
2º secretário: Fernando Ben
1º tesoureiro: Dione Zaccaron
2º tesoureiro: Leocir Glowacki
Conselho Técnico:
Sidnei Cipriani, Gabriel Poletto Luchese,
Laudir Miguel Piccoli
Conselho Fiscal: Jocimara Nunes,
Juliano Frizzo e Emiliano Castamann.
Suplentes: Carlos Alberto Cainelli,
Elton Paulo Gialdi e Márcio Brandelli

Fenavinho
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“A Fenavinho era a filha mais velha dele”
Na história da Fenavinho, o nome de Moysés Michelon ocupa lugar de honra – não só
por ter sido o presidente da primeira edição, em
1967, mas também por sua personalidade aglutinadora. Foi com essa característica que ele
construiu a festa responsável por alçar Bento
Gonçalves ao reconhecimento nacional, lembra
uma de suas filhas, Elaine. Foi ela quem recebeu do Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC-BG), em nome de seu pai – falecido
em outubro de 2017, aos 83 anos –, o troféu
Dom Empreendedor.
A distinção foi criada para homenagear
àqueles que impulsionaram, por meio de uma
atuação visionária, o crescimento econômico
da cidade, características das quais Michelon
é expoente. A entrega da outorga ocorreu na
noite da solenidade de lançamento da 16ª Fenavinho – que será retomada em 2019, sob a
tutela e responsabilidade do CIC-BG. “Fiquei
muito emocionada pela lembrança do nome do
meu pai, que sempre atuou muito pela comunidade”, disse a empresária.
A comunidade, aliás, sempre esteve à frente
dos interesses de seu Moysés, homem conciliador que tinha a virtude de unir todos à sua
volta para trabalhar em conjunto por uma causa. “Ele foi presidente sem ser cantineiro. Não
importava o partido político, ele estava lá pelo
povo. Inclusive, o prefeito na época era de partido oposto ao dele, e ele se uniu com todos
os partidos e fez a festa com muita galhardia”,
contou Elaine.
O recebimento do troféu Dom Empreendedor teve um significado marcante porque ocorreu junto ao anúncio da volta da festa identitária de Bento Gonçalves – e num palco sempre

Vagão Estúdio

Filha de Moysés Michelon, Elaine foi primeira personalidade a
receber o troféu Dom Empreendedor, instituído pelo CIC-BG
sonhado por Moysés Michelon, a casa própria
do CIC-BG. “É muito emocionante esse resgate
da Fenavinho, que aconteceu dentro da sede
do CIC, um sonho pelo qual ele sempre lutou
porque não admitia uma entidade tão sólida
não ter um endereço próprio”, lembrou a filha.
“Foi uma conjunção de fatores que convergiram
para uma coisa positiva, na entidade que ele
ajudou a desenvolver, na casa nova e resgatando a Fenavinho, que era sua filha mais velha”.
E, como sendo da família, Elaine tem um
grande carinho pela “irmã”. Ela não era nascida
quando seu pai presidiu a primeira Fenavinho,

mas envolveu-se muito com a festa – e não foi
apenas através das histórias contadas por ele.
Vivenciou intensamente a Fenavinho que, além
de desenvolvimento, trouxe outros valores a
Bento Gonçalves. “Sou fã de carteirinha dessa
festa, entreguei muita uva aos visitantes e estou
muito feliz pelo CIC ter encampado a Fenavinho, que nos deixou legados como o orgulho
pela terra e por ser colono”, disse Elaine.
Em 2019, a Fenavinho ocorrerá em conjunto com a ExpoBento, de 13 a 23 de junho, no
Parque de Eventos, mesmo palco da primeira
edição da festa.

Neuroestratégia aplicada aos negócios é tema de palestra no CIC-BG
Estar apto para tomar a melhor decisão
no mundo dos negócios é um dos objetivos
que marcam o MBA em Neuroestratégia e o
Pensamento Transversal, promovido pela Fundação Proamb, com o suporte da insituição
espanhola de ensino superior Esic Business &
Marketing School. Direcionado a gestores que
ocupam postos estratégicos nas companhias,
o master começará dia 14 de março, em Bento Gonçalves, com a palestra do coordenador
do curso, o consultor Luciano Salamancha, no

Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC-BG). Formado em Direito, Salamacha cursou um
MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), seguido de uma pós-graduação
em Gestão Industrial, de um mestrado em Engenharia de Produção e de um doutorado em Administração. Com trabalho focado em estratégias
para inovação tecnológica nas organizações, ele
é frequentemente convidado a atuar como orientador em programas de Mestrado e Doutorado no
Brasil, na Argentina e nos Estados Unidos. Além

de consultor emrpesarial, Salamacha compõe
conselhos editoriais de revistas especializadas
acadêmicas e de editoras focadas no mundo
dos negócios.
O MBA em Neuroestratégia e o Pensamento
Transversal terá duração de um ano e meio, a
partir do dia 12 de abril, no Dall’Onder Grande
Hotel, mesma sede do curso. As aulas estão
programadas para ocorrer sempre às sextas,
das 17h às 22h, e aos sábados, das 8h às 14h.
Mais informações pelo telefone (54) 3055.8700.

Agendamento:
Central de atendimento

3455.4333
Consulta, diagnóstico, cirurgia e tratamento
Também disponíveis as especialidades: alergia e imunologia, anestesia, bucomaxilofacial, cardiologia,
cirurgia geral, clínica geral, dermatologia, ginecologia, hematologia, neurologia, obstetrícia, ortopedia,
pediatria, pneumologia, urologia e reumatologia.

Nova especialidade:
Obstetrícia

Horário de atendimento
8h às 18h
Rua General Osório, 238
Bento Gonçalves/RS
Responsável Técnica:
Dra. Christiane Sachet Zorzi . CRM 22.595
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Gomasul, soluções em borracha
A borracha ocupa lugar importante na história como artefato que possibilitou grande desenvolvimento ao longo
dos anos, proporcionado a criação de centenas de produtos – de pneus a sistemas de vedação, de luvas cirúrgicas
a solas de sapatos.
Em Bento Gonçalves, a GomaSul Borrachas é especialista em produzir peças técnicas com esse material desde 2010. Com moderno laboratório e ampla capacidade
produtiva, a empresa atende o mercado de fabricantes de
máquinas em geral, como o de elevadores, e empresas
que necessitam de itens para manutenção de seus equipamentos.
Certificada pela ISO 9001, a GomaSul destaca-se por
oferecer soluções personalizadas e pela capacidade de
desenvolver produtos robustos e em qualquer volume. No
portfólio, peças como anéis, retentores, batentes, buchas,
roletes e tantos outros.
A GomaSul está localizada na Rua José Benedetti,
2.290, no bairro Salgado, e atende pelos telefones (54)
2105-9349 e (54) 99975-0293 (WhatsApp). Para saber
mais: www.gomasul.com.br e www.facebook.com/gomasulborrachas.

Vagão segue a trilha das boas imagens
Muitas foram as vezes em que se tentou dimensionar a
importância da imagem. O fato é que, seja em fotografia, seja
em vídeo, a captação do instante é capaz não apenas de narrar uma história, mas também de mostrá-la com sentimento.
Esse é o propósito do Vagão Estúdio, empresa de Bento
Gonçalves que comemora dois anos de atuação no mercado
neste mês. Resultado da união de profissionais da fotografia
e do audiovisual, o Vagão Estúdio segue nos trilhos em busca das melhores imagens, atendendo a diversas demandas
de mercado.
A empresa trabalha de forma dinâmica, atuando em locações externas, tanto em cobertura de eventos, como feiras
e congressos, quanto em estúdio próprio, onde conta com
amplo e moderno espaço para produções publicitárias e corporativas. Fotografias publicitária e corporativa, vídeo institucional, cinema e documentário fazem parte do escopo do
Vagão, cujo nome remete à Maria Fumaça, um dos símbolos
de Bento Gonçalves.
Parte do trabalho da empresa pode ser conhecido por
meio do site www.vagaofilmes.com.br ou pelo perfil no Facebook. O Vagão Estúdio localiza-se na Rua Porto Alegre, 33,
Bairro Botafogo, telefone (054) 9 9601.3154.
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Zegla - Soluções completas com tecnologia
Presente no mercado desde 1982, a Zegla é reconhecida como
uma das maiores fabricantes brasileiras de equipamentos para a
indústria de bebidas. Em sua planta de 25 mil m², em Bento Gonçalves, produz linhas de engarrafamento, máquinas e componentes, atendendo a diversos segmentos como os de água mineral,
sucos, chás, energéticos, isotônicos, refrigerantes, cervejas, vinhos e destilados.
Com cerca de 350 funcionários, a empresa produz a maioria
das suas peças e seus componentes, o que proporciona mais
segurança para o cliente, já que os projetos e a produção não
dependem de terceiros e capacitam a Zegla a entregar plantas
“turn key”.
A Zegla produz linhas completas de envase em embalagens
de plástico, pet, vidro e latas e também produtos como esteiras
transportadoras, rotuladoras, empacotadoras e diversos tipos de
tanques. Além das soluções para indústria de bebidas, a empresa
possui departamentos especializados para atender indústrias dos
segmentos alimentícios, químicos, agroquímicos e domissanitários.
A Zegla Indústria de Máquinas para Bebidas Ltda encontra-se
Travessa José Serafim Fedatto, 277 – Bairro Borgo – telefone (54)
3455-3868. Para saber mais:www.zegla.com.br ou @zeglabr no
Instagram.

Variedade de destinos e conforto marcam serviços da Sul Brasil
A Sul Brasil Viagens e Turismo opera desde 2014 em Bento Gonçalves e região, oferecendo uma variada gama de viagens e passeios. O escopo de atuação inclui turismo religioso, como o Santuário Nacional de Aparecida (SP), além
de excursões para escolas, para compras ou para lazer, atendendo o público
de todas as faixas etárias. Nestes quase cinco anos, a serem comemorados em
2019, a empresa investiu numa ampla oferta de destinos com saídas periódicas
– caso das viagens semanais ao Paraguai e a São Paulo ou das mensais para o
Beto Carrero World (SC). Os deslocamentos são sempre realizados em modernos e confortáveis ônibus, equipados com wifi e ar-condicionado, entre outras
comodidades. A empresa oferece também, com exclusividade, ônibus modelos
DD, com dois andares, sala de jogos, seis TVS e poltronas leito.
A rápida aceitação do mercado e a aposta em rotas com pacotes próprios
ajudaram na ascensão da empresa, que planeja duas grandes novidades para
2019. Uma delas é a oferta de viagens nacionais e internacionais por via área – a
Sul Brasil aguarda apenas a liberação dos órgãos competentes –, e a outra serão os pacotes rodoviários e aéreos para fins culturais, como a apresentação do
Cirque du Soleil, em abril, em São Paulo, e também com objetivos de negócios,
caso da Fenin Gramado e da Gift Fair (SP).
Para conhecer mais sobre os destinos ofertados pela empresa, acesse www.
facebook.com/viajandosulbrasil ou entre em contato pelo telefone (54) 37027017 ou pelo WhatsApp (54) 9 9906-0985, com atendimento 24 horas. A Sul
Brasil fica Rua Fioravante Pozza, 40, no bairro Maria Goretti.
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Parceiros comemora agenda solidária de 2018
O ano de 2018 encerrou-se com a certeza
do dever cumprido para a Parceiros Voluntários de Bento Gonçalves. Ao longo do ano
passado, foram mais de 50 ações realizadas em diversas frentes. “Ao olharmos em
retrospecto, ficamos muito orgulhosos da
mobilização tanto de empresas quanto de
pessoas físicas em prol da difusão da solidariedade, expressa por meio do voluntariado. São resultados como esses que nos
motivam a seguir avançando na sensibilização da comunidade”, diz a coordenadora da
Parceiros Voluntários em Bento Gonçalves,
Angélica Somenzi. Para encerrar o ciclo com
chave de ouro, a Jane Beauty – parceira da
ONG em atividades voltadas ao voluntariado – promoveu momentos de descontração
e beleza na ala oncológica do Hospital Tacchini. Ao lado de voluntárias da Parceiros
caracterizadas para animar os pacientes,
a maquiadora do salão de beleza Letícia
Bertochi Pasqualotto deu dicas de embelezamento às mulheres que passam pela doença e estão em tratamento. “Ser voluntário
proporciona a diferença na vida de alguém,
mas muda também a sua completamente. É
a maneira mais eficaz de renovar as energias. Sou muito grata por ter oportunidades
assim”, comenta.Em 2018, a ONG e a Jane
Beauty promoveram cinco ações, de março a novembro, na oncologia da instituição.
Além de Letícia, participaram dos encontros
ao longo do ano as profissionais Natalia Bettoni, Jaqueline Bortolotto, Ana Diule Goulart
e Aline Feldmann.
Ações constantes no ano
Os projetos encampados pela Parceiros
em 2018 tiveram reflexos positivos em diversas instituições de Bento Gonçalves e região. No início do ano, a ONG lançou uma
campanha com o intuito de conscientizar a
comunidade local sobre a importância do
voluntariado para o bem-estar social. Na
sequência, iniciativas solidárias foram se
desencadeando e gerando uma corrente de
amor ao próximo. Ações em entidades beneficentes, como APAE, AAPECAN e Lar do
Ancião, em escolas municipais, como a Anselmo Luigi Piccoli, no bairro Cohab, e campanhas, a exemplo da arrecadação de agasalhos, permearam o ano que se encerra.
Além disso, as Tribos nas Trilhas da Cidadania promovidas pela ONG agregaram

Exata Comunicação

ONG mantida pelo CIC-BG promoveu mais de 50 ações ao
longo do ano passado com parcerias locais
mais adeptos, como as escolas municipais
de Monte Belo do Sul. Também foi realizado, no CIC-BG, o encontro do Fórum Regional de Tribos Serra, para selar os projetos
desenvolvidos no período anual. O evento
reuniu mais de 300 jovens estudantes e as
equipes da Parceiros Voluntários que desempenharam, durante todo o ano, atividades nas cidades de Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Caxias do Sul, Nova Prata
e Marau. O programa da ONG estabelece
parcerias com escolas através de três trilhas
– meio ambiente, cultura e educação para
a paz –, incentivando o voluntariado juvenil.
A projeção é que 2019 mantenha a corrente voluntária reforçada neste ano e fortaleça cada vez mais o espírito solidário na
comunidade bento-gonçalvense. “Muitas vezes as pessoas só precisam um pouco mais
de informação para se dispor ao voluntariado, pois ajudar é da própria natureza do ser
humano. Por isso seguimos com a meta de
conscientizar quem está ao nosso lado para

propor um ambiente social melhor a todos”,
aponta Angélica.
O que é a Parceiros Voluntários
A Parceiros Voluntários é uma ONG implantada no município há quase 20 anos.
Mantida pelo Centro da Indústria, Comércio
e Serviços (CIC-BG), atua em uma campanha permanente para incentivar o trabalho
voluntário e inspirar novas parcerias.
Os interessados em participar – sejam
pessoas físicas ou jurídicas – podem escolher ações que estiverem relacionadas
as suas habilidades e que, ao mesmo tempo, proporcionam bem-estar. No caso das
empresas, a Parceiros Voluntários tem um
programa que auxilia no planejamento e
execução de ações sociais em benefício da
comunidade com a participação direta dos
seus colaboradores.
Mais informações podem ser obtidas pelo
(54) 2105-1999.

