CENTRO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE BENTO GONÇALVES | ANO VIV | Nº 108 | NOVEMBRO DE 2019

Vagão Filmes

EDIÇÃO HISTÓRICA

ExpoBento chega a 30ª edição inovando
Com Gilberto Durante no comando, diretoria da ExpoBento prepara uma série de novidades para celebrar as três décadas da maior
feira multissetorial do país. Entre elas, uma programação esportiva, que completará o tradicional mix de atrativos ancorado nos
shows, nas apresentações culturais, na gastronomia e no melhor do turismo de compra. Páginas 6 e 7

Com conteúdo mais
atual, revista Panorama
será lançada neste mês
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Laudir Piccoli é
entronizado na galeria de
ex-presidentes do CIC-BG
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Sparkling Night Run
é corrida para competir
e confraternizar
PÁGINA 12
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Quando o novo Centro da Indústria, Comércio e Serviços foi
concebido, queríamos que, além
de ele oferecer toda estrutura
necessária para os associados
e para os eventos da casa, servisse para nos aproximar ainda
mais da comunidade.
Tenho a plena convicção de
que nosso plano deu certo. Já
éramos muito presentes na vida
da sociedade, pois nascemos
engajados aos anseios dela há
mais de 100 anos – e assim permanecemos e prosseguiremos. Contudo, queríamos que a sociedade nos acessasse mais, nos
conhecesse mais e participasse mais de nosso
cotidiano.
Embora sejamos uma entidade de classe, no
caso empresarial, não somos apenas representantes desses. Basta olhar nosso histórico de lutas e conquistas que beneficiaram e beneficiam
a todos. Agora, ao completarmos dois anos da

tão sonhada sede própria, percebo que, de fato, as pessoas também estão mais próximas de nós.
Nos últimos meses, recebemos aqui um grandioso encontro
de startups, tivemos uma celebração da Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais e
vamos ter, neste mês, eventos da
Liga de Combate ao Câncer e do
Ministério Público.
É muito bom perceber o
quanto a comunidade tem enxergado o CIC para além de sua
função representativa dos interesses empresariais. Essa sempre será nossa atuação, assim como sempre será nosso propósito defender os interesses de nossa comunidade. E ver
que a reciprocidade entre CIC e comunidade
só cresce, um amparando-se no outro, só nos
faz acreditar que a força do coletivismo nos levará mais adiante. Por isso, seguiremos trabalhando para que isso aconteça cada vez mais.

CIC tem agenda intensa de eventos em novembro
Várias possibilidades de qualificação, com ganho de conhecimento, estão programadas para
ocorrer no Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC-BG) neste mês, muitos deles com entrada franca.
A agenda de eventos começa no dia 4, com
uma palestra promovida pela Liga de Combate ao
Câncer sobre medicina do estilo de vida. O encontro, às 8h, será comandado pelo médico clínico pneumologista Gabriel Ferreira Rozin. Um dos
responsáveis pela criação do Colégio Brasileiro
de Medicina do Estilo de Vida, ele atua no Hospital Israelita Albert Einstein – recentemente eleito
o melhor da América Latina –, onde também faz
parte da equipe de medicina preventiva.
Já no dia 6, será a vez da secretária estadual
da Cultura, Beatriz Araujo, que promove interiorização do gabinete da Sedac em Bento Gonçalves. No CIC-BG, às 8h, ela faz a palestra “Financiamento à Cultura: os benefícios e ganhos que
a iniciativa privada pode obter com o incentivo à
cultura”.
O mês se encerra com um dos empresários
mais conceituados do Estado, o CEO das Empresas Randon, Daniel Randon. O também presidente do Conselho Diretor do PGQP (Programa
Gaúcho de Qualidade e Produtividade) estará no
CIC-BG no dia 28, para reunião-almoço. O tema,
justamente, será sobre o PGQP e seus desafios.

AGENDA
Dia 4, às 8h
Palestra “Medicina do Estilo de Vida”,
com o médico clíncio e pneumologista
Gabriel Ferreira Rozin. Gratuita, inscrições
pelo e-mail secretaria@ligaccbg.com.br.
Dia 6, às 8h
Palestra “Financiamento à Cultura: os
benefícios e ganhos que a iniciativa privada pode obter com o incentivo à cultura”,
com a secretária estadual da Cultura, Beatriz Araujo. Gratuita, inscrições pelo site
www.cicbg.com.br/eventos.
Dia 28, às 12h
Palestra com Daniel Randon, CEO
das Empresas Randon e presidente do
Conselho Diretor do PGQP. Inscrições
pelo site www.cicbg.com.br/eventos. Sócios, R$ 60 (individual) e R$ 100 (dois ingressos); não sócios, R$ 80 e R$ 140.
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REVISTA
Panorama Socioeconômico trará dados do 1º semestre
Exata Comunicação

Publicação do CIC-BG será lançada
dia 25 de novembro contemplando
dados do ano corrente
Ao longo de quase cinco décadas, a revista Panorama Socioeconômico transformou-se na mais
confiável fonte de consulta para
pesquisas e estudos da economia
da cidade ao radiografar os diversos segmentos que compõem a
indústria, o comércio e os serviços
de Bento Gonçalves.
Neste ano, a publicação editada pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC-BG) em
parceria com a Universidade de
Caxias do Sul (UCS) – cuja 48ª
edição será lançada dia 25 de novembro em café da manhã – ganha mais um motivo para se tornar
um documento ainda mais valio-

Professora da UCS Cíntia Paese Giacomello

so para estudantes, acadêmicos,
jornalistas e profissionais da área
econômica.
Juntamente com dados como

os do PIB, do valor adicionado fiscal e da participação das atividades econômicas por segmento em
2018, a revista inova ao apresentar o desempenho do primeiro semestre deste ano. Será a primeira
vez, que os dados econômicos do
ano corrente serão contemplados.
“Teremos esses números em praticamente todos os campos”, antecipa Cíntia Paese Giacomello,
professora da UCS e uma das
responsáveis pela elaboração do
estudo técnico.
Com a novidade, o CIC-BG dinamiza a publicação, agilizando a
transmissão de informações e trazendo dados mais sólidos que podem auxiliar, tanto empresas como
estudiosos da área, na leitura sobre possíveis cenários e comportamentos do mercado. O trabalho
está em curso desde setembro e
leva cerca de dois meses para ser

finalizado. O processo envolve o
contato com entidades e o recebimento dos dados. Em paralelo,
vão sendo coletados índices já
disponíveis dos órgãos oficiais
na internet e construída a redação e a revisão do conteúdo, até
o momento da impressão. Entre
os organismos consultados para a
obtenção dos dados estão as Secretarias Municipais de Finanças
e de Desenvolvimento Econômico,
a Secretaria Estadual da Fazenda,
as Receitas Estadual e Federal,
Ministérios do Trabalho e da Economia, IBGE, entre outros, como
entidades representativas de dois
dos mais importantes segmentos
econômicos de Bento – moveleiro
e vinícola –, por meio do Sindmóveis e do Ibravin. A revista também
traz índices de educação, saúde e
segurança, informações setoriais
e atrativos turísticos da cidade.

Projeto EnCantos volta com três apresentações
A comunidade de Bento Gonçalves volta a ser contemplada, de
forma gratuita, com o projeto musical EnCantos. Em sua terceira
edição, a série de concertos terá
apresentações com o pianista e
intérprete Rodrigo Soltton, acompanhado pela Orquestra de Teutônia, em três datas: 10 de novembro
e 8 e 19 de dezembro, sempre às
18h. Canções tradicionais, icôni-

cas para a cultura local, prometem
emocionar o público em encontros
que estimulam o apreço pela arte e
especialmente, recuperam o salutar
exercício do convívio comunitário.
A primeira apresentação será no
Parque de Eventos de Bento Gonçalves, encerrando o domingo (10/11)
com um show de repertório eclético,
que valoriza a cultura trazida pela
imigração italiana e revive clássicos

da música nacional e internacional,
por meio de releituras instrumentais.
No mês de dezembro, os artistas do
projeto EnCantos voltam ao palco
com uma nova proposta para mais
duas apresentações: dia 8, na Via
del Vino, e dia 19, na Praça Achyles
Mincarone (junto à Igreja São Bento).
O projeto EnCantos é uma realização do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçal-

ves (CIC-BG), com financiamento
do Governo do Estado do Rio Grande do Sul através do Pró-Cultura RS,
viabilizado com recursos captados
via Lei de Incentivo a Cultura, junto
a empresas da região. O patrocínio é das cooperativas Santa Clara,
Vinícola Aurora e também da Dal
Móbile. São apoiadores a Prefeitura de Bento Gonçalves, Fundaparque, ExpoBento e Fenavinho.
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QUALIFICAÇÃO
Congresso do PGQP debate gestão na era digital
Encontro em Porto Alegre
será no dia 7, na Assembleia
Legislativa, com palestras e
premiações
Empresários que buscam a
excelência na gestão de seus
negócios têm uma grande oportunidade de ampliar o conhecimento na área e encontrar possibilidades de melhora em seus
processos internos. E se os desafios sempre foram grandes, a
era digital que vivenciamos ampliou ainda mais esse cenário.
Por isso, neste ano, o 20º
Congresso
Internacional
da
Gestão, promovido pelo Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade (PGQP), pelo Polo RS
e pela Agenda 2020, traz à tona
o tema “Gestão na Era Digital”.
As inscrições para participar do
encontro, na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre, agendado para o dia 7 de novembro, se
encerram dois dias antes e estão disponíveis no site evento.
qualidade-rs.org.br.
Acompanhar
as
transformações impostas pelos novos
tempos, cada vez mais ágeis e
dinâmicas, é premissa para se
relacionar com um público cada
vez mais digital e menos analógico, que se reflete diretamente
na relação como empresas ofertam produtos e serviços.

Nada melhor, portanto, do
que reunir num único local profissionais de múltiplas áreas do
conhecimento e atuantes em
distintos segmentos – mercado,
academia e governo – para expor cases e compartilhar conhecimento.
No escopo de palestras, assuntos pertinentes como liderança 4.0, tendências de consumo, marketing digital, novas
façanhas em gestão e inovação
e tantas outras. Ao todo, serão
mais de 10 palestras, reunindo
nomes como Juliano Torriani,
reconhecido pelas estratégias

de negócios no mercado digital;
Rafael Terra, CEO da agência de
marketing e comunicação Fabulosa Ideia; Arthur Bender, especialista em personal branding; e
Thomas Job Antunes, especialista em gestão de projetos da
inovação, entre outros.
Entrega do Prêmio
Qualidade RS
No município, o CIC-BG mantém o Comitê Regional Bento
Gonçalves do PGQP, criado dois
anos após o início das atividades do PGQP, que começaram

em 1992 com forma de aumentar a qualidade de vida através
da excelência da gestão. O comitê já foi reconhecido quatro
vezes como Comitê Destaque
no Prêmio Qualidade RS. É essa
a cerimônia que encerra a programação do congresso, como
atração paralela. Em sua 24ª
edição, o PQRS é uma forma de
reconhecer as organizações que
mais se destacam na Gestão
pela Qualidade e nas práticas
de Inovação. Neste ano, 35 organizações de micro, pequeno,
médio e grande porte dos mais
variados segmentos econômicos receberão a premiação na
categoria Exemplaridade, uma
verdadeira condecoração pela
qualidade dos processos de
gestão por meio dos conceitos
internacionais do Modelo de Excelência da Gestão (MEG).
Daniel Randon
palestra no CIC-BG
O CEO das Empresas Randon
e Presidente do conselho Superior do PGQ, Daniel Randon, será
o palestrante da próxima reunião-almoço do CIC-BG, marcada
para o dia 28 de novembro. O empresário, que também coordena o
Conselho de Inovação e Tecnologia da Fiergs, abordará o tema
“Inovação: Novas Oportunidades
para o Crescimento Sustentável”.

/ExpoBentoOficial
/expobento_bg
expobento.com.br
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PARA PARTICIPAR DA
EXPOBENTO 2020
PA R Q U E D E E V E N T O S | B E N T O G O N Ç A LV E S | R S

• Público superior a 250 mil visitantes em 10 dias de feira
• 98% dos visitantes fazem compras durante a feira
• O ticket médio por cliente é de R$ 150,00

17ª FESTA NACIONAL DO VINHO

• Volume de negócios estimado em 40 milhões de reais
• 95% dos expositores tem interesse em participar

REALIZAÇÃO:

APOIO:

da ExpoBento 2020

NOVEMBRO DE 2019

05

ECONOMIA
Liberdade econômica não é ideologia, diz Goergen
Relator da MP transformada
em lei, deputado palestrou
no CIC-BG
Ao defender no Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC-BG) que a liberdade econômica
não é uma iniciativa política e nem
ideológica, o relator da medida
provisória transformada em lei, deputado federal Jerônimo Goergen
(PP/RS), disse que a proposição
será muito benéfica para o país ao
estimular a criação de 500 mil novos negócios por ano.
A estimativa do Sebrae soma-se aos cerca de 1,5 milhão de negócios que surgem anualmente no
país. Além disso, em uma década,
a lei da liberdade econômica deve
gerar 3,7 milhões de empregos e
promover o crescimento do PIB
em 7%.
Segundo Goergen, a lei foi criada para melhorar o ambiente de
negócio, permitindo que as pessoas empreendam sem o ônus estatal, a partir de normativas como
extinção de alvarás para atividades
de baixo risco e segurança jurídica
nas relações contratuais. A ideia
foi combater, entre outras situações, o desemprego, a estagnação econômica e a pesada carga
regulatória e burocrática brasileira.
“Nós não estamos mandando abrir
negócio de qualquer jeito, tem que
cumprir as regras sanitárias, trabalhistas e previdenciárias. O que

estamos dizendo é que não precisa mais pagar os R$ 7 mil que um
cidadão em Viamão, por exemplo,
tinha que pagar para abrir a porta
de seu negócio”, disse.
Goergen disse que um ambiente de liberdade econômica acelera
de três a seis vezes o crescimento
da renda per capita num país democrático. É através dela também
que o país espera, por exemplo,
sair da incômoda 109ª posição do
ranking de burocracia do Banco
Mundial, entre 190 nações. “Um
food truck para hambúrguer no
Brasil precisa de habite-se”, comentou.
O deputado também apresentou um estudo da Universidade
Mckenzie que analisou como o
Estado interfere na iniciativa privada. Dos 1.399 projetos apresentados na Câmara dos Deputados
em 2018, 59% deles feriam em ao
menos uma dimensão a liberdade
econômica, sendo que 31% impunham mais gastos, transferências
e subsídios.
Princípios e impactos
Entre os 10 princípios da Liberdade Econômica estão o fim da
autorização prévia para atividades
econômicas de baixo risco – beneficiando 289 setores – e a liberdade de horário e dia para produzir,
empregar e gerar renda. “Eu queria transformar o domingo em dia

Exata Comunicação

útil, mas temos leis municipais
e ações sindicais que impedem.
Em Bento, não podíamos industrializar a uva porque as vinícolas
eram multadas, e o enoturismo
sofria muito. Então, com a portaria 604, conseguimos com o governo a liberação em 78 atividades de sete setores”.
Também entre os itens estão
o respeito aos contratos empresariais privados – o que está no
contrato tem força de lei, o que dá
segurança jurídica – e a fixação de
prazo e aprovação tácita – o Estado tem que dar um prazo para
responder, caso contrário a licença está liberada.

Gialdi fala em um novo Brasil
O trabalho de deputados como
Jerônimo Goergen frente à Lei da
Liberdade Econômica foi tratado
pelo presidente do CIC-BG, Elton
Paulo Gialdi, como parte integrante de um novo Brasil. Para ele,
ações assim representam uma renovação na forma de pensar a nação, trazendo para o setor produtivo também o protagonismo para
resolver os problemas do país. “O
Brasil está num outro caminho, na
direção de quem enxerga no trabalho – e na oferta dele – as soluções também para enfrentar os
problemas financeiros e sociais do
país. Só assim, com nosso povo
tendo trabalho e renda, vamos ter
uma nação melhor para todos”,
disse o empresário.
Pasin destaca lei em
Bento Gonçalves
O secretário do Desenvolvimento Econômico, Silvio Bertolini
Pasin, destacou que a lei da liberdade econômica do município ganhou força a partir da lei federal,
que trouxe condição técnica e legal
para aplicar o que já estava sendo
desenvolvido na cidade nos últimos
anos. “Estamos há quatro anos trabalhando na desburocratização e
na liberação econômica. Hoje somos o 18º melhor município para
se empreender no país”, destacou.

Participe da Sparkling
Festival e deguste os
melhores espumantes,
vinhos e sucos da região

• FOODTRUCKS
• MÚSICA
ENTRADA FRANCA
Alegria e diversão para você
curtir e torcer pelos atletas.
Patrocínio:

09/11 às 20h

Largada e Chegada:
CIC-BG (Parque de Eventos)
Outras informações:

www.sparklingnightrun.com.br
contato@sparklingnightrun.com.br - Fone: 54 99636-9660
Apoio:

Realização:
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EXPOBENTO
ExpoBento apresenta diretoria de sua 30ª edição
Fotos Vagão Filmes

Novas atrações e show com a
Família Lima farão parte da feira,
que ocorrerá de 5 a 14 de junho
A maior feira multissetorial de
compras e entretenimento do país
vem ganhando formas não só
concretas – mas sobretudo surpreendentes – para sua 30ª edição. A ExpoBento anunciou uma
série de novidades para 2020, durante encontro realizado dia 14 de
outubro, no Centro da Indústria,
Comércio e Serviços (CIC-BG),
entidade que assina sua promoção. A primeira delas foi a apresentação dos diretores voluntários
que, ao lado do diretor-geral, Gilberto Durante, assumem o desafio de conduzir os preparativos da
feira. Integram a comissão o Diretor de Serviços, Adriano Ferronato, e a vice-diretora Jussara Konrad; o Diretor de Marketing, Bruno
Benini, e a vice-diretora Jana Brun
Nalin; a Diretora Jurídica, Andresa

Provenzi, e o vice-diretor Leonardo Zortea; o Diretor de Eventos,
Rodrigo Valério; o Diretor de Projetos, Adelgides Stefenon; a Diretora Financeira, Mayara Poletto; o
Diretor Industrial, William Rizzi, e o
Diretor Comercial, Cesar Anderle.
“Estamos trabalhando na construção de uma feira emblemática.

A 30ª ExpoBento carrega em seu
passado um valioso legado de
contribuições para o desenvolvimento de Bento Gonçalves, isso
é inquestionável. Mas, sobretudo,
vem imbuída de um inestimável
compromisso com o futuro e a
continuidade de sua existência. A
feira chega a sua 30ª edição mo-

tivada pelo desafio de se reinventar enquanto feira de negócios,
de lazer e entretenimento, para
continuar gerando retorno aos
expositores, surpreendendo e encantando seus visitantes”, disse o
diretor geral, Gilberto Durante.
Para cumprir esse desafio,
diversos novos atrativos estão
sendo preparados a fim de surpreender os visitantes de 5 a 14
de junho de 2020, juntamente
com a Fenavinho. Uma das novidades é a promoção da arena
“eSports”, um espaço temático
para a prática de Esportes Eletrônicos, com diversas modalidades de competição envolvendo
jogos eletrônicos e videogames.
Outra atração inédita é que no
próximo ano a ExpoBento sediará as etapas finais de um torneio
de Padel, competição temática
realizada pela Padel Pro, com estrutura completa para os atletas
praticarem o esporte e para o público assistir às disputas da Copa.

Campanha de comunicação une passado e futuro
O rol de novidades anunciados
para a 30ª ExpoBento será comunicado ao público por meio de uma
campanha de divulgação estrategicamente elaborada para homenagear sua representatividade histórica e, também, compartilhar com

a comunidade sua visão de futuro.
“Procuramos uma linha de comunicação que combinasse o respeito ao legado deixado por todos
aqueles que vieram antes de nós e
transmitisse também a busca pela
evolução permanente, avançando

sempre um pouco mais e trabalhando pela continuidade sustentável
da feira”, disse o diretor de marketing, Bruno Benini, ao apresentar
a campanha da 30ª ExpoBento.
Além de convidar o visitante para
compartilhar um brinde à história

Uma grande oportunidade
para estar junto a revista Panorama
Socioeconômico de Bento Gonçalves.
Aproveite!
O CIC-BG vai lançar em novembro, a 48ª edição da Revista
Panorama Socioeconômico, com a análise mais completa e
importante do perfil econômico Municipal.
Uma ferramenta que contém dados dos setores da indústria,
comércio e serviços de Bento Gonçalves.

Informações: comunicacao@cicbg.com.br
54 2105 1999 • www.cicbg.com.br
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de 30 edições da feira, a peça de
promoção mantém e evidencia sua
essência: o diferencial de ser um
evento diversificado, com atrações
para todos os tipos de público. O
material de divulgação já está sendo veiculado nos canais digitais.
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EXPOBENTO
Família Lima dia 12 de junho
Divulgação

O calendário de shows já tem
uma atração nacional confirmada:
a apresentação da Família Lima
será na noite de 12 de junho, convidando os apaixonados para comemorar o Dia dos Namorados
na ExpoBento. Mantendo seu diferencial da acessibilidade, a feira oferecerá, também em 2020,
toda a programação de shows e
apresentações artísticas sem custo adicional para o visitante: basta adquirir o bilhete de entrada e
aproveitar a agenda completa.
Nesse dia, a ExpoBento terá,
de forma inédita, horário estendido de funcionamento, das 10h às
22h30. “Essa alteração foi proposta para aproveitar o fluxo intenso
de turistas que devem circular por

Bento Gonçalves e região no feriado prolongado de Corpus Christi.
A data é uma das mais expressivas para o turismo, lotando a ocupação de hotéis e gerando intensa
movimentação de visitantes, que
terão a oportunidade de conhecer, comprar e se divertir na ExpoBento”, explica o diretor geral. A
relação de novidade já garantidas
para expositores e visitantes finaliza com o anúncio do acesso à Internet gratuito, liberado na Arena
Gastronômica e em todas as praças de alimentação, durante os
dez dias de programação. A trigésima edição já tem 35% de seus
espaços de exposição comercializados, indicador conquistado
em apenas 40 dias de vendas.

Pesquisa aponta satisfação
de visitantes e expositores
A 29ª edição da ExpoBento encerrou de forma bem-sucedida,
como atestaram os números recordes: mais de 253 mil visitantes, número superior a 470 expositores e geração de negócios na
casa dos R$ 40 milhões. Os bons
resultados apareceram, também,
na pesquisa de satisfação aplicada a visitantes e expositores,
e apresentada pelo diretor geral
da 29ª edição, Rogério Capoani
(veja ao lado). “Ao mesmo tempo
que esses indicadores nos orgulham e recompensam por todo o
trabalho, colocam diante de nós
mais um importante desafio: superar o grau de excelência que já
alcançamos e construir uma ExpoBento ainda melhor em 2020.
Aliás, esse tem sido o segredo do
sucesso da ExpoBento ao longo
de seus trinta anos de história:
jamais se acomodar e trabalhar,
edição após edição, em busca de diferenciais, de inovação
e de melhorias”, disse Capoani.

O que mostrou a pesquisa
- Dos mais de 253 mil visitantes da
29ª ExpoBento, 96% são gaúchos.
Os municípios da Serra gaúcha
responderam por 73% do público.
- Quem visita a ExpoBento uma
vez, volta: metade do público é
visitante recorrente, ou seja, já
participou de outras edições. A
ExpoBento também tem atraído
novos interessados: em 2019, 23%
dos visitantes estava conhecendo a
feira pela primeira vez.
- A ExpoBento é consagrada
como maior feira multissetorial,
de compras e entretenimento do
Brasil. É exatamente isso que os
visitantes esperam encontrar: 60%
do público veio em busca de lazer
e entretenimento. Já para 50% dos
visitantes, o grande atrativo foram
as compras.
- O ticket médio de 60% dos
visitantes da feira neste ano ficou
entre R$ 50 e R$ 100 em compras. E
20% dos visitantes gastou entre R$
200 e R$ 500 reais em compras.
- O índice geral de satisfação do
visitante foi 8,8%. Na avaliação dos
expositores, a nota foi 8,7.

Vamos

fazer o

bem juntos?

A Parceiros Voluntários cadastrou-se
em uma ferramenta de arrecadação de doações, um App, que
encaminha de forma segura o dinheiro as entidades parceiras.

Como Funciona:
Acesse o App >> Escolha a Parceiros >>
Doe a partir de R$ 7,00.

Doe através
do App:
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SEGURANÇA
Consepro recebe R$ 50 mil da ExpoBento
Vagão Filmes

Doação será utilizada para
custeio de despesas do órgão
que completou 30 anos de
atuação em Bento em 2019
O êxito da 29ª ExpoBento trouxe benefícios diretos para Bento
Gonçalves – expressos pela movimentação econômica, geração
de receita e tributos para o município, criação de vagas de emprego, fomento ao turismo, entre
outros – e, também, pela contribuição social. Reafirmando seu
compromisso comunitário, a feira
oficializou o repasse de R$ 50 mil
ao Consepro de Bento Gonçalves.
O montante é proveniente de uma
parte da arrecadação advinda do
serviço de estacionamento que
a feira disponibiliza ao público.
A doação ajudará no custeio
das despesas do Consepro em
prol da manutenção da segurança

pública no município, colaborando
com as forças policiais que atuam na defesa da comunidade. Em
seus 30 anos de atuação – completados em 2019 – o Consepro

vem se notabilizando por canalizar
recursos que são utilizados para
suprir necessidades pontuais de
órgãos como a Brigada Militar e a
Polícia Civil e também para finan-

ciar projetos maiores, como a aquisição de veículos, de equipamentos de segurança ou de câmeras
para monitoramento eletrônico.
“Diante do amplo leque de
contribuições que a ExpoBento
traz para Bento Gonçalves, é nosso dever olhar para esse grande
evento com generosidade e entender com maturidade os esforços que são feitos pelas entidades de classe e pelos poderes
públicos em favor da feira. É uma
questão de matemática: o ganho
do município é extremamente
maior que os investimentos feitos em apoio ao evento. Por isso
é nosso papel apoiar, prestigiar
e divulgar a ExpoBento. Afinal, é
uma feira para a comunidade, e
que beneficia direta e inquestionavelmente a população de Bento
Gonçalves”, diz Elton Paulo Gialdi, presidente do CIC-BG, entidade promotora da ExpoBento.

Mais de 40 empresas reforçam representatividade do CIC-BG
O CIC-BG deu as boas-vindas,
no dia 21 de outubro, a seus novos associados. Ao todo, mais de
40 empreendimentos passam a integrar a força conjunta da classe
empresarial que sustenta os alicerces da secular entidade. Eles foram
apresentados durante a palestra do
deputado federal Jerônimo Goergen
(PP/RS) e contribuem para aumentar ainda mais o respaldo do CIC-BG na busca por encaminhar as
demandas do setor produtivo. Os
novos associados ao CIC são fruto
de um trabalho de relacionamento
dos últimos meses cuja gênese está
em fortalecer os vínculos comunitários da entidade com a classe empresarial e, também, com a própria
cidade. Para se associar ao CIC-BG, telefone para (54) 2015.1999.

Exata Comunicação

Os novos associados
Arbo Brand; CJI; Adoro Jóias; All
Think; Armazém da locação; Armonia;
AZIMUTBRASIL; Batuca Ltda; Bruno
Mezzomo; Clínica Leve Star; Dalex;
Efiqua – Treinamentos; Egrano B2C;
Facilita Empresa de Limpeza; Fracalossi
Advogados; Fundimec; Galadriel Jóias; GD
Metalurgica; Giordani Gastronomia; Glub/
Festas; JPS – Aramados; Karin Psicóloga;
Kolber Soluções em Inox; KWEST; Máquinas
Bellé; Metalúrgica Zapromaq; Milanez e
Milaneze S/A; New Color; Renata Stello;
Rizzi, Guarnieri e Spiller Adv Associados;
Sapore de Fiorenza; Segundo Tabelionato
de Notas / Cartório Poubel; Soluções
Metais; Supermercado Caitá; Thermo
Aquecimento; Trace Inteligência em
Gestão; UMIERGS Unidade Educacional do
RS; Une – Ed. Corporativa; Vale das Vinhas;
Via Sul; Vinícola Don Giovanni e Wizard.
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DIRETORIA
Piccoli é entronizado na galeria de ex-presidentes
Atual presidente do
Conselho Superior relembrou
trajetória em encontro com
diretoria da casa
Presidente a quem coube as
honras de inaugurar a sede própria do Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC-BG) – motivo também de trabalho extra em
sua gestão, entre 2016 e 2017 –,
Laudir Piccoli foi entronizado na
galeria dos ex-presidentes da secular entidade empresarial.
A ocasião ganhou protocolo
duplo. O primeiro foi no dia 23 de
setembro, de modo mais informal, durante reunião de diretoria.
O segundo ocorreu no dia 21 de
outubro, no Salão de Eventos, de
modo oficial. Em seu rápido discurso por conta da homenagem,
ele destacou a união entre entidades e poder público como fator
de sucesso de Bento Gonçalves.
Como exemplo, citou o retorno da
Fenavinho, a volta do Esportivo à
elite do futebol gaúcho, o novo
presídio da cidade e os trabalhos
do Consepro e da Fundaparque.
Ao final, recomendou: “não vamos nunca perder a união das
lideranças de nossa cidade, é assim que conseguimos conquistar
tudo o que estamos vivenciando
hoje”.
Em setembro, logo após as
rodadas de bate-papo que o presidente do CIC-BG, Elton Paulo

Gialdi, tem promovido com ex-mandatários da casa, Piccoli
relembrou parte de sua trajetória
profissional até chegar à presidência daquela associação que,
antigamente, lhe causava temor.
“Meu Deus, isso aqui é um templo, não é para mim”, disse Piccoli, lembrando que a Gráfica
Bento, fundada por ele, imprimia
os envelopes e as folhas timbradas da entidade. “Me dava medo.
Subia as escadas, deixava os pacotes e sumia”.
Piccoli começou seu negócio
do zero. Aos poucos, estabeleceu uma rede de relacionamentos que, além de fazer a empresa
prosperar, o colocou próximo do
círculo empresarial que organiza-

va a ExpoBento de 2003. Mas foi
seu perfil contestador o principal
motivo. Piccoli estava insatisfeito porque a folheteria da feira
era impressa fora cidade e havia
subscrito uma carta enviada pelas gráficas da cidade cobrando
explicações da diretoria do CIC-BG sobre o porquê de tal atitude dos organizadores. Certo dia,
recebeu uma ligação de Jordano Zanesco, vice-presidente da
ExpoBento. Chamado para uma
reunião, também com a presença
do presidente da época, Renato
Masutti, Piccoli acabou saindo
de lá como diretor de Marketing.
“Podia ter inventado várias desculpas, mas tem que ser homem
na hora de reclamar e também na

hora de assumir responsabilidades”, disse.
Ele acabou repetindo a função em 2004. “Aprendi muito, a
deixar de ser centralizador, a delegar mais, a confiar na equipe e
a reconhecer quem ajuda”, disse.
Mas Piccoli acabou se afastando
até, em 2012, receber uma nova
ligação de Zanesco, que estava
assumindo o CIC-BG e o queria na diretoria. Sua presença ali
o levou à direção da ExpoBento
anos depois, em 2015, durante a
gestão de Leonardo Giordani à
frente do CIC-BG. “Resolvi aceitar o desafio, mesmo sem estar
nas direções anteriores da feira”.
E foi, assim, assumindo responsabilidades, que Piccoli foi
convidado por Giordani a assumir
o CIC. Ganhou como presente o
projeto do Centro Empresarial –
e a missão de colocar a tão sonhada sede própria da entidade
de pé. Dizendo sim para os desafios, assim o fez. A venda de
uma área nas proximidades da
Casa das Artes, no bairro Planalto, foi fundamental para finalizar
as obras da sede, inaugurada em
23 de novembro de 2017. “A cada
dia temos muitas oportunidades
na nossa vida, e a gente diz não,
e o não, não nos responsabiliza.
Hoje, eu me sinto uma pessoa
muito melhor do que eu era porque não me eximi em dizer sim”,
comentou o presidente do Conselho Superior do CIC-BG.

Data • 04 de dezembro

É tempo de celebrar as conquistas
e projetar a continuidade do trabalho
frente aos novos desafios que se apresentam.
O Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves
convida para a solenidade de apresentação e posse da Diretoria
que comandará a entidade no biênio 2020/2021.
Acompanhe, também, a premiação dos
outorgados com o Mérito Empresarial 2019.

Recepção • 19h, início da solenidade às 19h30
Local • Bento Gonçalves Centro Empresarial
Participação no jantar por adesão.
Traje alto esporte.
Confirmação de presença até o dia
28 de novembro pelo fone 2105.1999.
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Buffet Dalla Costa dedica-se
a tornar cada evento único
A arte de bem receber está
relacionada à boa mesa, e é por
isso que a gastronomia ocupa lugar central em qualquer encontro
social. A escolha do cardápio, a
qualidade dos ingredientes e o
zelo no preparo e na hora de servir
são atributos que enaltecem o serviço – e estão presentes de forma
evidente num dos mais tradicionais serviços de buffet da região.
O Buffet Dalla Costa, em Bento
Gonçalves, é nome referencial no
preparo de refeições para atender
os mais diferentes tipos de eventos,
sejam eles sociais ou corporativos.
De festas de aniversário, formaturas e casamentos, passando por
almoços ou jantares voltados a palestras ou posses de diretoria em
entidades, o Buffet Dalla Costa traz
na sua vivência de mais de 30 anos

a experiência necessária para garantir menus saborosos servidos
com pontualidade, tudo para fazer
de cada evento um momento único.
O melhor é que essa excelência em serviços, oportunizada
por qualificados cozinheiros, nutricionistas e garçons, pode ser
encontrada também de segunda
a sexta-feira, no restaurante Buffet Dalla Costa, no Centro. Com
grande variedade de saladas,
pratos quentes, grelhados e sobremesas, a casa também oferece opções para celíacos, com alimentos livres de lactose e glúten.
O restaurante está localizado na Rua 13 de Maio, 520
– (54) 3055.3120. No site www.
buffetdallacosta.com.br, além de
informações da casa, é possível visualizar o cardápio do dia.

KWEST aponta a melhor direção
para seus negócios
Uma equipe multidisciplinar dedicada a auxiliar seu negócio
em universos que vão do design de produto ou gráfico, marketing à consultoria financeira e gestão. A KWEST – design and
more foi criada a partir da união de profissionais que, durante
as últimas duas décadas, acumularam expertise e conhecimento nos mais variados segmentos empresariais. A atuação dessa
agência de soluções é extensa. Abrange criação de marcas e
suas aplicações (Projeto de Identidade Visual), mídias sociais
e sites, planejamento estratégico, pesquisa e desenvolvimento
de produtos e materiais gráficos – como catálogos e render 3D
–, além de treinamentos, arquitetura de PDV e consultoria em
gestão financeira, administrativa, comercial e industrial. Criada
em agosto, a empresa desenvolve trabalhos tanto para micro
como para grandes empresas de variados ramos comerciais e
industriais. Por seu caráter multidisciplinar, está capacitada a entregar ao cliente mais do que o contratado. “Quando uma empresa nos contrata para desenvolver sua marca, produto ou mídias
sociais, por exemplo procuramos aplicar nosso know-how para
auxiliar nossos parceiros em outras áreas como comercial ou
gestão”, comenta o diretor da KWEST, Alex Jonas Ruaro. Para
saber mais sobre a agência, acesse o site www.kwest.com.br ou
visite o perfil nas redes sociais – Facebook, Instagram e Linkedin. A empresa está localizada na Travessa Fernandes Vieira,
81– Centro Profissional Olavo Bilac, sala 304 – (54) 3702-0250.

95anos dedicados
a suaHistória

Gostaria de congratular a diretoria do Hospital Tacchini que conseguiu conduzir a instituição
até o dia de hoje, tornando-o um hospital de referência. Comecei a trabalhar aqui em
1959, e após 60 anos, continuo trabalhando porque amo meus pacientes, são eles que
dão sentido para a minha vida. Sou da época em que o médico ia na casa dos pacientes
e ensinava a fazer sopa e mingau. As pessoas só procuravam o médico quando estavam
doentes. A medicina evoluiu muito e agora frente a tantas especialidades, se trabalha
mais a prevenção, através da medicina preventiva. É difícil administrar um hospital e,
por isso, a administração está de parabéns. Ganhou todas as batalhas e o Hospital
Tacchini está cada vez maior. E eu me orgulho de fazer parte desta história.

Dr. Jayme Gudde, Médico.

Kwest, Divulgação
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Don Giovanni, um refúgio entre os
vinhedos de Pinto Bandeira
Com uma estrutura que comporta vinícola, pousada e restaurante, a Don Giovanni se
constitui num especial destino
tanto para quem procura explorar o mapa enológico do país
como para quem busca um lugar
tranquilo para curtir uma folga.
Tudo isso em meio ao charme dos vinhedos de Pinto Bandeira, dona de um ótimo terroir
para produzir espumantes. Tanto que, nos próximos meses, a
região onde a Don Giovanni está
inserida receberá o título de Denominação de Origem Altos de
Pinto Bandeira – a primeira no
Novo Mundo para espumantes
elaborados pelo método tradicional.
A bebida, hoje, representa
80% da produção da empresa.

Fundada em 1982, a vinícola
também elabora vinhos finos e
um brandy envelhecido por, no
mínimo, 12 anos em barris de
carvalho. Em busca da sustentabilidade, a Don Giovanni aderiu à agricultura biodinâmica,
eliminando o uso de herbicidas
e fertilizantes químicos.
Na área de 50 hectares da empresa – 14 deles utilizados para
vinhedos –, a empresa também
cultiva a alcachofra, ingrediente
do famoso risoto servido no restaurante da pousada, concebida
numa antiga casa da década de
1930. Como se percebe, a Don
Giovanni tem tudo para ser um
excelente refúgio em meio aos
vinhedos de Pinto Bandeira.
Para saber mais, acesse www.
dongiovanni.com.br.

Estude na UCS, uma das melhores
instituições de ensino do mundo
A Universidade de Caxias do Sul é a maior instituição de Ensino
Superior do Nordeste do Estado. Com 52 anos de atuação e unidades em 12 cidades, já formou mais de 105 mil profissionais, contribuindo para o desenvolvimento e a qualidade de vida da região.
A UCS oferece 85 cursos de graduação, com 163 opções de
ingresso, em todas as áreas do conhecimento. Neste ano, a Universidade figurou no ranking das melhores instituições de ensino do mundo da revista britânica Times Higher Education (THE),
a mais importante do segmento de Educação Superior em nível
internacional. Tendo o empreendedorismo e a inovação entre
suas diretrizes institucionais, a UCS ainda é a universidade mais
inovadora do Brasil entre as comunitárias e privadas, e a sexta
melhor do país no segmento, conforme o Ranking Universitário Folha 2019. A inovação resulta de sua força em pesquisa e
pós-graduação, com 18 cursos de mestrado e 10 de doutorado.
Também é ampla a oferta de extensões, especializações e MBAs.
É o caso do MBA em Desenvolvimento de Lideranças, ofertado
em Flores de Cunha. Em Bento Gonçalves, há opções de especialização em Espiritualidade no Trabalho e em Engenharia de Segurança do Trabalho, com inscrições abertas. Saiba mais em ucs.br.
UCS, divulgação
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CORRIDA
Sparkling celebra o esporte e a gastronomia
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Em sua sexta edição, corrida
noturna ganha novo percurso
e nova modalidade em disputa
dia 9 de novembro, no Parque
de Eventos
Uma grande celebração em torno do esporte e da gastronomia
promete reunir um grande público
no dia 9 de novembro, no Parque
de Eventos, em Bento Gonçalves.
É a festa que envolve a Sparkling
Night Run, a aguardada corrida noturna, e a Sparkling Festival, espaço
de confraternização entre atletas e
público ao redor da famosa enogastronomia da Serra.
Para quem está acostumado com o evento, já em sua sexta
edição, percebeu uma mudança
dos pontos de largada e chegada.
Desta vez, a prova terá o Parque de

Eventos como pontos inicial e final,
e não mais a Via del Vino.
Com isso, claro, um novo itinerário foi desenvolvido para os tradicionais percursos de 5km e 10km da
competição. Mais isso não significa
que a prova deixou de incluir monumentos turísticos – uma de suas características – no trajeto. Pontos de
visitação como o Museu do Imigrante, a Igreja São Bento, conhecida
pelos locais como a “igreja redonda”, e a Estação Férrea poderão ser
contemplados com sua iluminação
preparada para a noite.
A prova também manteve a
modalidade Caminhada, um dos
sucessos da Sparkling do ano
passado. Além disso, foi incluída
a categoria Kids, englobando desde crianças a partir dos 3 anos até
adolescentes de 15 anos, com percursos que vão de 50 metros a 500
metros. Mas a festa da Sparkling

não é apenas para os competidores. Os espectadores também terão
motivo para comemorarem, além
da torcida por seus atletas.
A Sparkling Festival será um
espaço de convivência com atrações culturais, food trucks e wine
bar para transformar a espera pela
chegada dos corredores no maior
clima de festa. A Sparkling Night
Run é uma promoção do Centro da
Indústria, Comércio e Serviços de
Bento Gonçalves, com patrocínio
da Orquídea, Família Salton, Sicredi, Vinícola Aurora, Universidade de
Caxias do Sul e UCS FM. A prova
também conta com o apoio da Boccati, ExpoBento, Giordani Turismo,
Hotel Vinocap, Mérica Transportes
e Logística, Santo Antônio Transportes, Salomon, Super Apolo, Clube Esportivo, Prefeitura de Bento
Gonçalves e Secretaria de Turismo
de Bento Gonçalves.

SERVIÇO
O quê: corrida noturna
Sparkling Night Run 2019
Quando: 9 de novembro
Onde: ruas de Bento
Gonçalves (RS)
Programação:
18h30 – categoria kids
19h – caminhada
20h – corrida
Modalidades:
- Kids (de 3 a 15 anos)
- Caminhada 5 km
- Corrida 5 km e 10 km
Inscrições: encerradas

