Palestra-almoço de agosto será no dia 8
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Segurança em pauta
O CIC de Bento e demais entidades de classe locais e regionais, governo municipal e agentes
de segurança estão mobilizados no sentido de reequipar as polícias civil e militar e impedir o
avanço do crime. Confira nessa edição as estratégias que serão desenvolvidas.
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Segurança pública
Bento Gonçalves vive um momento crucial no quesito

DIRETORIA EXECUTIVA CIC/BG GESTÃO 2016 / 2017

segurança pública. Definitivamente é hora de arregaçar as
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mangas e ir em busca de soluções para assegurar maior
bem-estar a nossa sociedade, tanto a moradores da cidade quanto a empresários e funcionários dos mais diversos
setores da economia. Para isso o CIC/BG, juntamente com
demais entidades de classe locais e regionais, governo
municipal e agentes de segurança, estiveram mobilizadas nos meses de junho e
julho no sentido de reequipar nossas polícias civil e militar, cobrar destinação de
efetivos ao município e impedir o avanço do crime.
Precisamos o envolvimento e apoio de todos para focar em ações práticas
e simples, com valores viáveis de serem captados no município. Para tanto, a
primeira importante atitude é aumentarmos a arrecadação mensal do Consepro,
sendo assim será possível manter investimentos sistemáticos nos agentes de segurança como investimentos em tecnologia e otimização da operação da Brigada
Militar.
Já criamos uma comissão permanente de apoio ao Consepro, liderada por
um grupo de representantes de diversas entidades, que buscará recursos para
implementar as ações iniciais desejadas.
Porto Alegre também esteve em nossa pauta. Fomos ao encontro do secretário de Segurança Pública, Wantuir Jacini, em busca de uma contrapartida para
esses investimentos planejados da iniciativa privada. Apresentamos a Jacini um
plano de trabalho que prevê investimentos emergenciais na casa de R$ 685 mil,
que seriam destinados ao Consepro, que, por sua vez, aplicaria o valor em tecnologia e novos equipamentos para a Brigada Militar, com o objetivo de tornar
mais eficiente o trabalho de um efetivo sabidamente insuficiente. No entanto, precisamos de mais por parte do poder público estadual. De forma emergencial,

Soja e milho como importantes
fontes de alimento e energia
Antônio Sartori palestrou no dia 11 de julho,
no CIC de Bento
Em um cenário de perspectivas, até 2050, o mundo
precisará de mais energia,
água e alimentos, ou seja, haverá demanda ainda maior por
esses produtos. A afirmação é
de Antônio Sartori, sócio-fundador desde 1975 da Brasoja
Corretora de Cereais, agrocorretor, consultor e palestrante.
Sartori falou para cerca de 100
pessoas, entre representantes de entidades, imprensa e
associados do Centro da Indústria, Comércio e Serviços
de Bento Gonçalves (CIC/BG)
durante palestra almoço na
segunda-feira, 11 de julho, por
meio do tema “O Agro. Visão
Global. Zoom local.”
A afirmação de Sartori é
justificada por números que
revelam, por exemplo, problemas enfrentados na Ásia, em
que além de não existir mais
terra para o plantio, não há
mais água. “A China não compra soja do Brasil, ela compra

água. Sim, a soja é tudo o que
eles têm para poder alimentar
seus animais e posteriormente vendê-los para o consumo
humano”. Igualmente Estados Unidos e norte da África
já registram graves problemas
com a falta de água, como é
o caso de incêndios desastrosos na Califórnia.
Filho de colonos imigrantes
italianos, Sartori enfatizou que
o Rio Grande do Sul tem o
agro em seu DNA, começando pelo vinho. Portanto, gestão, competência, estratégia
e fontes confiáveis são ações
importantes para competir.
“Cada real por saco de soja
que o produtor gaúcho deixa
de vender representa R$ 2 bilhões a menos para o PIB do
RS. Então, cuidado com informações sensacionalistas, já vi
muitas empresas, cooperativas quebrarem”.
Durante cerca de 50 minutos, Sartori abordou uma série questões que envolvem o
agro, entre elas a informação
que gera valor; fronteiras agrícolas; energia; aquecimento
global; bioenergia; geopolítiRosângela Longhi/Conceitocom Brasil
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É urgente agirmos. É fundamental avançarmos. É imprescindível vencermos
essa luta. Sem dúvida, juntos somos mais fortes. Nós do CIC/BG e falo em nome
das demais lideranças envolvidas nesse projeto contamos com a compreensão
e apoio de todos.
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Laudir Miguel Piccoli, presidente do CIC/BG

Na opinião de Sartori, energia é a palavra mais importante nos dias de hoje

Rosângela Longhi/Conceitocom Brasil

Cerca de 100 pessoas, entre representantes de entidades, imprensa e associados do CIC/BG, estiveram no evento

ca; estratégias; lobby e marketing. Na opinião de Sartori,
energia é a palavra mais importante nos dias de hoje. “Ela
mudou os preços dos commodities agrícolas do mundo,
motivado pela consciência de
países em minimizar o efeito
estufa por meio da produção
de etanol, biodiesel e bicombustível”.
O agrocorretor ainda complementou que quem produz
milho e soja não produz apenas alimento, mas também
energia. “É um mercado de
consumo, com mais produção, mais energia, que demandam mais terra e água e
alguns países não possuem.
Por isso, se eu fosse produtor
venderia 10% a 20% de terras
e irrigava o restante em função da maior produtividade”.

Por fim, o palestrante disse
que enxerga cinco principais
negócios na linha do horizonte: tecnologia da informação,
biotecnologia, entretenimento,
energia e alimentos.

Laudir Miguel Piccoli, presidente do CIC/BG, agradeceu
a presença e as importantes
considerações de Sartori e
entregou uma lembrança da
Serra Gaúcha ao palestrante.
Andreane Pagani/Conceitocom Brasil

Presidente do CIC/BG, Laudir Miguel Piccoli entregou lembrança a Sartori
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Palestra-almoço: Semana
do Empreendedorismo

agenda
Agenda CIC
Agosto
w Palestra Almoço: ‘Desenvolvimento regional e
instrumentos de fomento industrial’
08 de agosto de 2016
Palestrante: Adriano Boff
w Visita Técnica: Bebidas Fruki
23 de agosto de 2016

Agenda PGQP
Julho
w 17º Congresso Internacional da Gestão
27 de julho de 2016, 8h45 às 18h30
Local: teatro do Sesi, Fiergs

Divulgação

Adriano Boff tratará
de ‘Desenvolvimento
regional e instrumentos de fomento industrial’ no dia 8 de agosto
O CIB/BG abrirá no dia 8
de agosto, em palestra-almoço, a partir das 11h45, a Semana do Empreendedorismo.
Adriano Boff, diretor de Promoção do Investimento e Sala
do Investidor na Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, tratará do tema ‘Desenvolvimento regional e instrumentos de
fomento industrial’.
Boff já atuou na área de
desenvolvimento de produto
em empresas como Madal
Palfinger, Randon e Parker
Hannifin. Atualmente é responsável pelo Programa Sala
do Investidor, que coordena
a carteira de 161 projetos de
investimentos privados no Estado, totalizando R$ 36,2 bilhões.
Os interessados em participar podem confirmar presença no CIC pelo telefone

Interessados em participar podem entrar em contato com o CIC/BG

54 2105-1999 ou e-mail qualificacao@cicbg.com.br com
Denise até o dia 4 de agosto.
O cancelamento de inscrição
será feito com antecedência
de dois dia úteis do evento. O
valor do investimento para associados é de R$ 75,00 e para
não associados R$ 105,00.
Na programação da Semana do Empreendedorismo
constam ainda palestras diariamente, a partir das 19h30,
na Casa das Arters. Ainda no
dia 8 de agosto, Dirce Tasca
Ughi, apresenta ‘Uma história voltada as boas práticas
de sustentabilidade e hospitalidade’ e logo após Rodri-

go Bellora trata ‘Experiências
Gastronômicas através de
alimento bom, limpo e justo’. No dia 9, com o apoio da
CDL, a palestra é de Eduardo
Silva sobre ‘Experiências em
Franchaise’. No dia 10, com
o apoio da Garantiserra, palestra com Everton J. de Ross
‘Uma boa estratégia como fator de competitividade’. Com
o apoio do Sebrae, no dia 11,
palestra de Claudio Forner
‘Empreendedorismo e Ação’.
Para encerrar, no dia 12, como
apoio do Senac e Sindilojas,
a palestra de Cesar Pancinha
abordará ‘Empreender: a ferramenta para sair da crise’.

‘Claro que Podemos’ abre novas
possibilidades a gestores e líderes
Programa teve início
no dia 5 de julho com
o objetivo de auxiliar
empresas no caminho
para a qualificação
profissional
Foi colocado em prática,
no dia 5 de julho, o ‘CQP –
Claro que Podemos’, programa criado pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços
de Bento Gonçalves (CIC/
BG) que tem o objetivo principal de conceder ferramentas capazes de dar suporte
para que gestores e líderes
das empresas associadas encontrem caminhos a partir da

qualificação profissional.
A aula inaugural contou
com a presença do presidente
do CIC/BG, Laudir Miguel Piccoli, que reforçou a intenção
de mobilizar a comunidade
empresarial de Bento e região
em resposta às dificuldades
nos negócios, ocasionadas
pela conjuntura econômica.
“Como uma das mais importantes instituições do Estado,
não podemos cruzar os braços para esta realidade”, explica Piccoli.
O programa tem duração
de seis meses e conta com 11
participantes que trabalharão
com o desenvolvimento de
seis eixos com quatro grandes temas cada. Os seis eixos

Toda grande entidade é constituída por grandes empresas, que juntas fazem a diferença. Afinal, sozinha sua
empresa pode até ser vista, mas dificilmente será ouvida.
Seja um de nossos associados!

Os facilitadores Martin e Cleu iniciaram as atividades no dia 5 de julho

Divulgação

Treinamento reuniu grupo de profissionais de empresas associadas

Fotos: Janquiel Mesturini/Conceitocom Brasil

Presidente do CIC/BG, Laudir Piccoli deu as boas-vindas aos participantes

presentado o diferencial corporativo que sustenta a competitividade das empresas e,
possivelmente, o futuro dessas companhias. Isso justifica
disponibilizar ao meio empresarial de Bento Gonçalves e
região o primeiro programa
do CQP, para a qualificação
de gestores em Recursos
Humanos, uma preparação

abrangente, mas embasada
nas demandas atuais de gestão de pessoas e negócios”,
enfatiza.
As empresas interessadas em participar da próxima
edição do CQP podem entrar
em contato com Denise pelo
email
qualificacao@cicbg.
com.br ou telefone 54 21051999. As vagas são limitadas.

Confira detalhadamente os Eixos

Curso de Endomarketing
O CIC/BG promoveu de 27
a 29 de junho o curso ‘Endomarketing, a gestão para trabalhar melhor com seus funcionários’. A relações públicas
Endinara Fabiana Siqueira, facilitadora do curso, trabalhou
questões como: demonstrar
a importância estratégica do
endomarketing, desenvolver a
comunicação, a motivação e o
trabalho em equipe.

a serem trabalhados serão: visão sistêmica, modelagem de
recursos humanos, marcos regulatórios, gestão de recursos
humanos, comunicação e planejamento de RH. Ao final de
cada eixo, haverá uma palestra temática para consolidar o
aprendizado.
Os facilitadores do programa são Martin Ricardo Schulz,
gestor da Austa Banco de
Competências e Cleu Mezzomo Piccoli, gestora da Criativa
T&D Coaching, também diretora da Área Social e Relacionamento com o Associado
da entidade. De acordo com
Schulz o cenário de negócios
mundial está passando por
transformações contundentes
para as quais os empresários
não tiveram tempo de se preparar. “Neste novo ambiente
empresarial, a sinergia com
os ativos humanos tem re-

Objetivo é criar ferramentar para que as empresas busquem caminhos

VISÃO SISTÊMICA
•Ambiente e Macro Economia
•Sustentabilidade Estratégica e
Governança Corporativa
•Gestão Estratégica de RH
•Gestão da Mudança
•Palestra temática
MODELAGEM
•Arquitetura e Cultura Organizacional
•Atribuições e reportes
•Políticas e Procedimentos
•Programas de Integração
•Palestra temática
MARCOS REGULATÓRIOS
•Relações de trabalho e aspec-

tos legais
•Saúde Ocupacional e Qualidade
de Vida
•Métricas em Gestão de Pessoas
•Remuneração e Benefícios
•Palestra temática
GESTÃO
•Contratação, Desenvolvimento
e Retenção de pessoas
•Gestão do Desempenho com
Foco em Competências
•Aprendizagem, Capacitação e
Novas Tecnologias
•Gestão de Carreiras
•Palestra temática

COMUNICAÇÃO
•Endomarketing
•Sistemas de Comunicação Empresarial
•Gestão do Conhecimento
•Ferramenta de Feedback
•Palestra temática
PLANEJAMENTO
•Fomentando o surgimento de
lideranças
•Gerenciamento de Projetos em
RH
•Fundamentos Financeiros e de
Marketing
•Planejamento Estratégico de RH
•Palestra temática
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CIC de Bento abre caminhos para tratar da segurança pública
Tratativas com entidades da cidade,
integrantes do Fórum
Regional de Desenvolvimento e a Secretaria
de Segurança Pública
do Estado são as frentes de trabalho
Os meses de junho e julho
foram de muita movimentação no Centro da Indústria,
Comércio e Serviços de Bento
Gonçalves (CIC/BG) no quesito segurança pública. Três
importantes encontros, envolvendo diversas entidades e
esferas do poder público, foram realizados no sentido de
buscar alternativas concretas
para o problema.
A primeira reunião, em 23
de junho, aconteceu com o
Fórum Regional de Desenvolvimento, que congrega
representantes de Bento
Gonçalves, Garibaldi e Carlos
Barbosa, e debateu o problema da superlotação de presos. Como prioridade para o

Foto: Janquiel Mesturini

segundo semestre de 2016,
o grupo definiu que a construção de um novo presídio
deva ser uma forte reivindicação. Na oportunidade, o
presidente do CIC/BG, Laudir
Miguel Piccoli, convidou a todos os envolvidos no Fórum
para que participem das reuniões da Fundação Consepro
de Apoio à Segurança Pública
de Bento Gonçalves, já que o
item novo presídio de Bento
Gonçalves estará em pauta
nas próximas reuniões. “A segurança, sem dúvida, deve
sempre estar em discussão
nas reuniões do Fórum visto que estamos tratando do
bem-estar de toda a comunidade”, ressaltou.
Mobilização
Já no dia 27 de junho, um
encontro, que reuniu cerca de
60 pessoas entre entidades
de classe bento-gonçalvenses, agentes de segurança
pública e poder público municipal, tratou uma forma para
reequipar as polícias civil e
militar, além de cobrar desFoto: Cassius Fanti

Bento Gonçalves, Carlos Barbosa e Garibaldi estiveram reunidas

Encontro com lideranças de Bento Gonçalves permitiu avanços e a certeza de que é possível combater o crime

tinação de efetivos ao município e impedir o avanço do
crime na cidade. A prioridade
do grupo é apoiar o Conselho
Comunitário Pró-Segurança
Pública (Consepro), órgão
que repassa valores para investimentos em segurança.
Esses recursos, buscados junto a empresas locais,
serão destinados, inicialmente, à Brigada Militar, com a
aquisição de rádios digitais,
a instalação de uma antena
de transmissão digital, compra de equipamentos e criação de uma sala de controle
e comando, instalação de
gerador de energia elétrica,
adaptações de cabos de rede
e aquisição de duas viaturas
blindadas para atuarem no
município. Todas as ações
são orçadas em pouco menos de R$ 700 mil.

De acordo com Piccoli, o
foco está em ações práticas e
simples, com valores viáveis
de serem captados no município. “Iniciaríamos investindo
em tecnologia e otimizando a
operação da Brigada Militar,
mas não é apenas isso. Precisamos aumentar a arrecadação mensal do Consepro
para que ele possa manter investimentos sistemáticos nos
agentes de segurança. Isso é
possível e, infelizmente, precisará ser assumido pela iniciativa privada, porque no rumo
atual dos acontecimentos teremos uma realidade muito
pior em breve”, afirmou.
Para tornar sistemático o
nível de arrecadação do Consepro foi criada uma comissão permanente de apoio ao
órgão, liderada por um grupo
de representantes de diver-

sas entidades. Esse grupo
buscará, a partir de agora,
implementar as melhores tecnologias consideradas urgentes para a Brigada Militar e
aumentar substancialmente a
arrecadação mensal do Consepro, que para seu presidente, Geraldo Leite, precisaria
chegar ao patamar de R$ 150
mil.
Para o prefeito de Bento
Goncalves, Guilherme Pasin,
a união de esforços tem o objetivo de buscar para Bento
‘a segurança que queremos’.
“Precisamos pensar no que
é melhor para o nosso cidadão. Buscamos desde o início da nossa administração
apresentar a melhor forma de
auxiliar os órgãos de segurança pública na realização
do seu trabalho. São investimentos em servidores, câme-

ras, iluminação, policiamento
comunitário, entre outros. E
essa união de esforços é necessária para reestruturar o
Consepro e assim, darmos
mais condições para a policia
trabalhar. Essa é a segurança
que queremos para Bento”.
Nesse encontro, participaram o comandante do 3º
Bpat, major Álvaro Martinelli;
o delegado de polícia, Álvaro Becker; o presidente do
Consepro, Geraldo Leit; assim como representantes da
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), do Sindilojas, da
Movergs, do Sindicato dos
Empregados do Comércio
de Bento Gonçalves (SEC
BG), do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato
Empresarial da Gastronomia
e Hotelaria da Região Uva e
Vinho (SEGH), da Associação Caminhos de Pedra, da
Ameb, da Ascon Vinhedos,
do Sitracom, Sindmóveis e
Sindibento.
Governo do Estado
No dia 6 de julho, uma audiência com o secretário de
Segurança Pública, Wantuir
Jacini, permitiu cobrar uma
contrapartida do Estado para
investimentos pesados que a
iniciativa privada do município

Fotos: Emanuele Nicola

No dia do lançamento do Plano Estadual de Segurança Pública, Bento Gonçalves marcou presença

deve realizar na área de segurança pública.
Durante o encontro em
Porto Alegre a pauta girou em
torno de dois temas considerados fundamentais diante
da escalada da violência registrada nos últimos meses e
que não podem ser sanados
pela iniciativa privada. O primeiro é o aumento do efetivo

da Brigada Militar no município, considerado insuficiente atualmente. O segundo é
uma demanda histórica, mas
que vem ganhando contornos
cada vez mais dramáticos. É
consenso que a construção
de um novo presídio, para
suportar preferencialmente a
população carcerária local,
tornou-se absolutamente ur-

gente. O objetivo é evitar o
intercâmbio entre criminosos
locais e de outras regiões, em
presídios da região metropolitana, por exemplo, o que vem
sendo apontado como fator
de risco para o avanço de facções criminosas na cidade.
Segundo Piccoli, foi apresentado um plano de trabalho que prevê investimentos

emergenciais na casa de R$
685 mil, que seriam destinados ao Consepro, que, por
sua vez, aplicaria o valor em
tecnologia e novos equipamentos para a Brigada Militar,
com o objetivo de tornar mais
eficiente o trabalho de um efetivo sabidamente insuficiente.
“Além disso, queremos aumentar a arrecadação mensal
do órgão. Porém, para que
isso ocorra, o Estado precisa
se comprometer com demandas que são absolutamente
urgentes, como a construção
de um presídio minimamente capaz de abrigar presos e
que não coloque o Centro do
município em risco”, destacou.
Além do presidente do
CIC, a reunião contou com a
presença do prefeito de Bento
Gonçalves, Guilherme Pasin;
do presidente do Sindilojas,
Daniel Amadio; da presidente do Sindicato Trabalhadores Rurais, Inês Fagherazzi
Bianchetti; do chefe da Casa
Militar, José Paulo Marinho;
do empresário Élton Gialdi,
diretor do CIC que lidera a
comissão de apoio ao Consepro; da arquiteta e empresária
Marta Perin, que atuou na elaboração do plano para reequipar a BM; e do empresário
Laercio Pompermayer.

Conheças as frentes de trabalho e as principais demandas
São três frentes de trabalho que estão engajadas
em melhorar a segurança pública não apenas
de
Bento
Gonçalves,
mas da região. Confira:
Fórum Regional de Desenvolvimento - composto por Bento Gonçalves,
Garibaldi e Carlos Barbosa,
pretendem no segundo semestre de 2016 ter como
prioridade a construção de
um novo presídio deva ser
uma forte reivindicação.
Entidades de classe de
Bento Gonçalves - querem reequipar as polícias

civil e militar, além de cobrar
destinação de efetivos ao
município e impedir o avanço
do crime na cidade. A prioridade do grupo é apoiar o
Conselho Comunitário PróSegurança Pública (Consepro), órgão que repassa
valores para investimentos
em segurança. A intenção
inicial é conseguir R$ 150 mil
para dar início aos trabalhos.
Governo do Estado - foi
cobrado para ampliar o efetivo da Brigada Militar no município, considerado insuficiente atualmente e resolver o
problema da construção de
um novo presídio. Essas se-

riam contrapartidas do trabalho que a iniciativa privada
pretende fazer no decorrer
dos próximos meses. Também foi apresentado um plano de trabalho que prevê investimentos emergenciais de
R$ 685 mil, que seriam destinados ao Consepro, que, por
sua vez, aplicaria o valor em
tecnologia e novos equipamentos para a Brigada Militar,
com o objetivo de tornar mais
eficiente o trabalho de um efetivo sabidamente insuficiente.
De acordo com Laudir Miguel
Piccoli, presidente do CIC/
BG, o Estado precisa se comprometer com demandas que
são absolutamente urgentes.

Governador José Ivo Sartori foi comunicado da situação
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Comércio prepara a maior ponta
de estoque de Bento Gonçalves
Armazém das Pontas
tem 100% dos espaços comercializados
faltando menos de um
mês
Agendado para ocorrer de
19 a 21 de agosto, o Armazém
das Pontas de 2016 já vem batendo recordes de sucesso: a
oitava edição está com 100%
dos espaços comercializados,
faltando menos de um mês
para sua realização.
Serão 29 lojistas oferecendo boas oportunidades
de compras para o consumidor, com produtos atrativos e
condições diferenciadas para
aquisição. “Estamos muito satisfeitos com o fechamento das
adesões, um indicador que só

comprova o quanto eficiente
é o Armazém das Pontas em
seu propósito de estimular o
comércio e oportunizar bons
negócios para as empresas”,
avalia o presidente da Câmara
de Dirigentes Lojistas de Bento
Gonçalves (CDL Bento), promotora da ação, Marcos Carbone.
Fatores como o lançamento antecipado do projeto da
edição de 2016, ainda no mês
de janeiro, foram estratégicos
para que os lojistas pudessem
organizar da melhor forma a
participação, equilibrando o investimento no plano orçamentário anual.
Outro diferencial foi a ampliação do parcelamento correspondente à adesão. Dessa
forma, o lojista consegue resguardar recursos para realizar

Conet&Intersindical
em Bento Gonçalves
A segunda edição de 2016
do Conet&Intersindical será
em Bento Gonçalves (RS).
Serão três dias de intensos
debates sobre os aspectos tarifários, econômicos, políticos
e organizacional para o transporte rodoviário de cargas.
A marca Conet é sinônimo
de trabalhos técnicos de qualidade e debate inteligente entre empresários de todo o país
e as lideranças do setor do
transporte rodoviário de carga. Muitas vitórias saíram destas reuniões, mas, a principal
delas foi, sem dúvida, a unificação nacional dos critérios
para a composição tarifária.

Hoje, o Conet volta repaginado, com o objetivo de
retomar a discussão tarifária - a luz do tema: atitude e
gestão -; e das regaras deste
novo mercado que vem surpreendendo cada vez mais os
transportadores.
Entre os temas a serem
discutidos pela Intersindical
estarão: perdimento de patrimônio; apólice única para o
TRC; quota do menor aprendiz; limitação do seguro de
responsabilidade civil; e o ingresso do Uber no TRC.
Confira informações no
site http://www.portalntc.org.
br/eventos/Conet.

Foto: Exata Comunicação/Divulgação

No total, 29 lojistas oferecerão boas oportunidades de compras

uma exposição ainda mais
diferenciada, preparando atrativos capazes de potencializar
o retorno da ação – ou seja,
gerar vendas ainda melhores.
Entre as lojas confirmadas
para este ano estão: Arieli Ga-

briel, Azul Anil, Basic Modas,
Bella Luna, Boca Pimenta,
Bonita Kim, Carllize, Destake
Modas, Diva’s Modas, Duana Malhas, Duca Modas, Es
Presente, Fortaleza Modas,
Fuzuê, G e D Modas, Hering,

Idéias, Lojinha Pertile, Malharia
Gabriel, Maria Mariá, Meriene Confecções, Natal Fitness,
Open Moda Jovem, Schenatto
Modas, Sem Limites, Sgabi, Simone Modas, Sonho de Consumo, Thiby Modas e Ventura
Modas. C
Consolidado na agenda
do município, o Armazém das
Pontas oferece três dias de
programação intensa com variedade de lojas, mix de produtos e qualidade, além de excelentes descontos em peças da
estação. O 8º Armazém das
Pontas ocorre no Salão Paroquial do bairro São Roque em
Bento Gonçalves. Na sexta-feira, dia 19, estará aberto das
12h às 19h; no sábado, dia 20,
das 9h às 19h; e no domingo,
21, das 9h às 19h. Informações
pelo fone 54 3455.0555.

26º Congresso Movergs reuniu
profissionais da cadeia moveleira
Mais de 350 pessoas assistiram ao 26º Congresso
Movergs, realizado no dia 30
de junho, no Dall’Onder Grande Hotel, em Bento Gonçalves, entre elas diretores do
CIC/BG. O Congresso teve
como objetivo reunir os profissionais da cadeia produtiva
para atualizar conhecimentos
e reciclar práticas, valendo-se
do acesso a novas informações.
Foram realizadas quatro
palestras: “Os números da
Indústria de Móveis no Brasil”, ministrada por Marcelo
V. Prado; “Uma visão do Cenário Econômico Nacional

e Internacional”, por José
Francisco Gonçalves; “Quais
as Perspectivas para o Setor
Varejista de Móveis no Brasil?”, por André Caio, e “Ética,
corrupção, empreendedorismo e liderança no Brasil”, por
Leandro Karnal.
O presidente da Associação das Indústrias de Móveis
do Estado do Rio Grande do
Sul (Movergs), Volnei Benini, destacou a relevância do
Congresso. “Ele foi criado
para possibilitar aos associados um momento de congraçamento e reflexão sobre o
setor e o cenário econômico
e político”, afirmou. Conforme

Benini, o tema principal do
evento este ano: “Renovação
– Atitudes em busca de melhores resultados”, foi escolhido em função do momento
econômico vivido pelo Brasil.
O presidente da Fimma
Brasil 2017, Rogério Francio,
aproveitou a ocasião para
convidar o público presente
para participar da feira, que
acontecerá em março do ano
que vem. “A Fimma Brasil é a
5ª maior feira de máquinas,
matérias primas e acessórios
para a indústria moveleira do
mundo e está com suas projeções e planejamento bem
avançados”, revelou.

Programa Voluntário Pessoa Jurídica
Empresas e seus
colaboradores podem
aderir durante ou fora
do expediente
Que tal sua empresa ou
colaborador ser um voluntário? A Parceiros Voluntários
de Bento Gonçalves aderiu ao
Programa Voluntário Pessoa
Jurídica. A atividade consiste
que a empresa contribua com
a sociedade, por meio de seu
bem mais precioso, o capital
humano.
É possível oportunizar a
seus colaboradores o exercício do trabalho voluntário,
durante o expediente de trabalho ou fora dele. A empresa
pode contribuir de diversas
formas: disponibilizar espaço
para que a Parceiros Voluntários sensibilize seus colaboradores para o voluntariado;

Foto: Kenneth Deri Evans

construir um projeto de voluntariado próprio da empresa e
engajar seus colaboradores
dentro ou fora do expediente;
disponibilizar horas de trabalho para que os colaboradores
possam voluntariar em ações
individuais, entre outras.

Foto: Angélica Somenzi

Faz bem ser voluntário
De acordo com Angélica Somenzi, coordenadora
da Parceiros Voluntários em
Bento Gonçalves, o programa
quer reunir o maior número
possível de voluntários nas
mais diferentes áreas para
possibilitar o atendimento
da demanda das instituições
cadastradas. “O voluntariado não faz bem apenas para
quem recebe o atendimento,
mas também para quem ajuda”, enfatiza.
Os benefícios do trabalho

As empresas Santo Antônio e Jane Beauty já são voluntárias nas ações realizadas pela Parceiros Voluntários

voluntário para a qualidade de
vida das pessoas são inúmeros. As empresas engajadas
em projetos sociais relatam
colaboradores mais felizes,
mais engajados e com melhor relacionamento interpessoal. Além disso, a empresa

que promove o voluntariado,
exerce sua responsabilidade
social e contribui para a promoção de uma sociedade
melhor.
Fundada há 15 anos em
Bento Gonçalves, a Parceiros
é mantida pelo Centro da In-

dústria, Comércio e Serviços
de Bento Gonçalves (CIC/
BG).
Para mais informações,
entre em contato por e-mail
parceiros@parceirosvoluntarios-bg.org.br ou pelo telefone
54 2105-1999.

17º Congresso Internacional da Gestão em POA
Com o tema ‘Qualidade
nas decisões para enfrentar
as incertezas’ o Programa
Gaúcho de Qualidade e Produtividade (PGQP) promove
no dia 27 de julho, no teatro do Sesi da Fiergs, o 17º
Congresso Internacional da
Gestão. Na oportunidade
também serão realizados o
21º Prêmio Qualidade RS,
6º Prêmio Inovação PGQP, o
3º Fórum Educação Que Dá
Certo e o Seminário de Gestão Pública.
Palestrantes
Na programação, que tem
início às 8h45, constam temas e palestrantes relevantes que focarão a temática do

evento. O radialista, apresentador e colunista do Grupo
RBS, Marcos Piangers, abre
o dia com a palestra ‘Uma
espiada no futuro!’. Logo
após, ‘Gestão da estratégia
em tempos de incertezas’
será abordado pelo americano Robert Kaplan, professor
da Harvard Business School;
seguido pelo diretor de Soluções e Negócios da Hewlett
Packard Enterprise,
Reinaldo Lorenzato, que
tratará ‘Como a indústria 4.0
vai impactar na qualidade
das decisões e na informação?’.
Após o intervalo, a partir
das 12h30, será realizado o
painel ‘Qualidade das decisões nos processos empre-

sariais’ com representantes
do Banco Santander e Hospital Moinhos de Ventos. Em
seguida, o americano Mathias Kirchmer, presidente da
BPM-D, falará sobre ‘Gestão
de processos e a execução
da estratégia em um mundo
digital’. O historiador, filósofo
e professor doutor da Unicamp, Leandro Karnal, abordará ‘Gestão de mudanças:
seja você a mudança que
quer ver no mundo!’.
À tarde, das 13h30 às
17h30, acontece em paralelo
ao evento principal o 3º Fórum Educação Que Dá Certo.
Como encerramento das
atividades do 17º Congresso
Internacional da Gestão, às
18h30, serão anunicados os

vencedores do 21º Prêmio
Qualidade RS e 6º Prêmio
Inovação PGQP.

Para mais informações e
inscrições acesse o site www.
qualidadenasdecisoes.com

SERVIÇO
Evento: 17º Congresso Internacional da Gestão
Data: 27 de julho de 2016
Horário: 8h45 às 18h30
Local: Teatro do Sesi, na FIERGS - Av. Assis Brasil, 8787,
em Porto Alegre/RS
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UCS/CARVI abre inscrições
para cursos de extensão
Associados do CIC de
Bento têm desconto
especial
O Campus Universitário da
Região dos Vinhedos oferece
aos acadêmicos e público em
geral cursos de curta duração,
em diversas áreas. Associados CIC/BG têm desconto.
Para agosto e setembro
serão ofertadas as seguintes
atividades. Na área de Administração e Negócios, o curso de Marketing 3.0. Já para
Ciências Econômicas e Contábeis estarão à disposição:
Controladoria e sua aplicação
na análise de investimentos/
Controles internos e compliance/Demonstrações dos fluxos
de caixa/Gestão eficiente de
contas a pagar e contas a receber/Gestão de custos e a
formação do preço de venda /

Notas explicativas.
Em Ciências Exatas e Engenharias: Controle estatístico
de processo - CEP/Introdução
à execução de pavimentos intertravados de concreto/Matemática para concursos públicos incluindo raciocínio lógico
matemático
Nas Ciências Humanas:
Como transformar a ansiedade em fator de sucesso/Curso
de educação infantil: o pensar
e fazer com crianças de 0 a 5
anos/Relações interpessoais/
testes psicológicos projetivos.
Já para as Ciências Jurídicas:
Direito militar.
Interessados em Ciências
da Saúde: A medicina e o
câncer/Pilates de solo para ini-

ciantes - Mat Pilates
Para Comunicação Social:
Introdução ao marketing digital
Em Informática: Desenvolvimento de aplicações web
com PHP, API REST e AngularJS.
Já para Letras e Linguística:
Espanhol preparatório para
provas do Enem e Concursos
públicos/Língua Portuguesa
para concursos públicos/Redação empresarial.
No Desenvolvimento Pessoal: Líder coach - avançado/
Workshop: conhecendo seu
perfil comportamental através
da ferramenta DISC.
Em Rotinas Acadêmicas:
Obtendo sucesso na elaboração do TCC.
Informações pelo e-mail
econtinuada-carvi@ucs.br, ou
telefone (54) 3449 5203/ 9935
6719. Inscrições no link: www.
ucs.br/site/extensao/.

Simplavi: uma década de trabalho
O Sindicato das Indústrias
de Material Plástico do Vale
dos Vinhedos (Simplavi) está
trabalhando para apresentar
novidades e benefícios aos
seus associados. No primeiro
trimestre deste ano, mudou-se
para a nova sede, nas dependências do Simmme, contando com uma equipe administrativa para atendimento às
empresas filiadas.
Com o entusiasmo do presidente Ivânio A. Arioli e sua
diretoria, o Simplavi defende
o associativismo da categoria,
ampara a escola do plástico,
organiza e apoia missões empresariais a feiras e eventos
nacionais e internacionais, é
organizador, em conjunto com
outras entidades do setor, do

Congresso do Plástico, que já
está na segunda edição e será
realizado em outubro, em Porto Alegre.
Representante da categoria econômica industrial
de material plásticos, com
abrangência intermunicipal, o
sindicato atende indústrias de
Bento Gonçalves e cidades
vizinhas. Com ações de qualificação profissional, defesa
dos interesses da categoria,
agenda de eventos, organização de missões internacionais, informações mensais do
setor e muitas outras ações,
visa promover o aumento de
competitividade e produtividade, desenvolvendo o setor de
transformação do plástico. O
Simplavi também faz parte do

Foto: Divulgação

GT Petroquímico - grupo de
trabalho petroquímico e plástico que dá atenção e trata dos
interesses do setor.
O Simplavi fica na Rua Domingos Rubechini, 258, com
acesso também pela Alameda
Fenavinho. Contato pelo telefone (54) 3452 3870, ou e-mail
contato@simplavi.com.br.

Basso: Engenharia Aplicada
Foto: Divulgação

Simmme realiza encontro de
apresentação do APL MMeA
Fotos: Divulgação

Evento teve objetivo
de esclarecer informações aos associados
Com experiência de mais
de 30 anos no setor metalmecânico, a Metalúrgica Basso
está plenamente capacitada
para atender as empresas
com a fabricação de peças de
reposição de alta qualidade e
confiabilidade para as principais máquinas nacionais e importadas; realização de projetos especiais e fabricação de
peças de alto grau de sofisticação dentro do prazo e das
condições em que os clientes
necessitam.
Além disso também proporciona acompanhamento
técnico e troca de informações no pós-venda; novas
soluções em engenharia e de-

senvolvimento de máquinas e
automação industrial; disponibilidade do corpo técnico para
assimilar as informações dos
clientes e apresentar soluções
precisas e efetivas; flexibilidade para atender empresas de
quaisquer setores de atividade, com destaque para o moveleiro; expediente estendido
para agilizar o atendimento.
No atendimento às empresas, a Basso busca o máximo
de rapidez na entrega e eficácia de soluções. Também
possui capacidade e estrutura para o desenvolvimento de
componentes de máquinas e
execução de montagens especiais.

Os desafios da Mérica
Transportes e Logística Ltda
A Mérica Transportes surgiu em agosto de 2007 pelo
empreendedorismo e pelo
gosto de novos desafios, por
acreditar que homens e empresas devem evoluir sempre
e ter o foco em atender as
necessidades específicas de
cada cliente de forma humanizada e personalizada.
“Nós não medimos esforços e dedicação para a plena
satisfação de nossos clientes
em suas mais diversas necessidades. Qualidade é a essência fundamental que rege
toda a nossa equipe de colaboradores. Os novos tempos
exigem contínua busca pela
qualidade em tudo o que se

faz, sempre há espaço para
se fazer melhor, agregando
diferenciais com qualificação.
Sabendo que a diferença é
feita pelas pessoas, zelamos
por uma equipe selecionada
e treinada para sermos acima
de tudo bons seres humanos
e bons cidadãos. Com a valorização humana, alcançamos
resultados satisfatórios”, destaca o diretor da Mérica, Elton
Paulo Gialdi.

No último dia 1º de julho,
o Sindicato das Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e
de Material Elétrico de Bento
Gonçalves (Simmme), em parceria com o Serviço de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), promoveu um
encontro visando apresentar
aos associados e demais interessados o Arranjo Produtivo
Local Metalmecânico e Automotivo (APL MMeA).
A apresentação foi ministrada pelo presidente do
APL MMeA, Oscar de Azevedo, que teve como objetivo
responder aos participantes
questões como o que é um
APL, como atua, quem pode

fazer parte, os benefícios de
participar do grupo, além de
falar sobre a atual estrutura,
os projetos em andamento e
outras questões.
Conforme o palestrante,
entre as ações previstas pela
gestão 2016/2017 e tendo em
vista os recursos disponíveis,
é preciso estabelecer pontos

de interação e complementação de estratégias de atuação
para desenvolver o setor. “O
Simmme, com a iniciativa, visa
incentivar a participação dos
associados em feiras e missões empresariais para buscar expertise em novos produtos”, enfatiza o presidente da
entidade, Juarez José Piva.

Conheça os produtos da
Multi Aquecimento
Em 23 de março de 2000
surge em Bento Gonçalves
a Multi Aquecimento, empresa moderna e consciente que
nasce para oferecer uma nova
maneira de atender um público
que busca conforto, praticidade e consciência ecológica.
Posteriormente, a Multi Aquecimento passa a atender cidades
como Garibaldi, Carlos Barbosa, Veranópolis, Nova Prata e a
região de Caxias do Sul.
A Multi Aquecimento trabalha com equipamentos que utilizam tecnologias diferenciadas
para aquecimento de água e
ambientes. São produtos solares, aquecedores para piscinas e caldeiras em aço inox.
Além de produtos nacionais, a
empresa busca alta qualidade
em fornecedores da Itália, Alemanha, Espanha e Argentina. A
Multi Aquecimento possui uma
equipe treinada, que se mantém atualizada por meio de cur-

sos externos, visando um constante aperfeiçoamento.
Aproveite para conhecer
a geradora de água quente a
pellet. Produto ecologicamente
correto, já que seu combustível é natural. Possui sistema
automático de abastecimento,
queima e acendimento, além
de controle de consumo por
demanda. Economiza até 70%
em relação ao gás. A Multi
Aquecimento é importadora
deste produto para todo o Brasil. Para informações acesse
www.multiaquecimento.combr

Mackerduz tem a missão de facilitar o
dia a dia das pessoas

Planejamento com Milênio
Assessoria Industrial

Atenta a um novo perfil
de consumidores, em que
homens e mulheres passam
mais tempo dedicados ao
trabalho, longe de seus lares,
com menos tempo para os
afazeres domésticos, a Mackerduz concentrou seu foco
em desenvolver produtos segmentados, precisos e eficazes, para facilitar o dia a dia
das pessoas. O objetivo é levar aos clientes e consumidores o que há de mais moderno
no mundo da química, sempre
acompanhando e aperfeiçoando suas formulações para
gerar o melhor custo-benefício.
Hoje, a linha Saif de limpeza doméstica se apresenta
nos pontos de venda total-

Empresa de Bento Gonçalves que atua em organizações industriais e de serviços
há mais de 18 anos, a Milênio
Assessoria Industrial Ltda,
atende nas áreas de gestão
estratégica (planejamento estratégico), gestão da qualidade, gestão de produtos e adequação de empresas (5 S´s,
controle de qualidade, layout
e implantação de sistemas e
ferramentas nas áreas de produção, engenharia e recursos
humanos).
Ao longo do tempo, assessorou entidades de classe,
feiras, empresas e participou
diretamente do planejamento
estratégico de Bento Gonçalves em 2007. Os clientes principais são do RS, SC, PR e SP.

mente reformulada. Embalagens com design moderno,
identidade visual bem definida
por cores e informações que
facilitam na hora da compra.
Segundo o diretor, Roni
Kussler, devido à forte transição que atravessa a economia, grande parte dos
consumidores procura hoje
produtos com preços mais
acessíveis, mas que conser-

vem a qualidade. Ao atender
plenamente estas exigências,
as linhas de produtos Saif
configuram excelente opção
de consumo. “Quem ainda
não conhece a nossa linha,
terá uma ótima experiência, e
por consequência, se tornar
um fiel consumidor”.
Conheça a linha de produtos www.saif.com.br e www.
facebook.com/saiflimpeza.

Atualmente o tema planejamento estratégico tem sido
a maior demanda em que as
empresas focam atitudes para
resultados. Para mais informações entre em contato com
Renato Hansen, mestre em
Engenharia de Produção pelo
e-mail
renatohansen@hotmail.com ou pelo telefone 54
9972 0300.
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Inscrições para a Sparkling Night

Run 2016 já estão abertas
Terceira edição da corrida noturna acontece
dia 5 de novembro,
em Bento Gonçalves

O CIC/BG abriu no dia 8 de
julho o primeiro lote de inscrições da Sparkling Night Run
2016 ao valor de R$ 95,00
mais taxas por atleta. A terceira edição da corrida noturna,
que acontece no dia 5 de novembro, promete ser a maior
em número de inscritos com a
expectativa de 800 participantes para percorrerem 5 ou 10
km. As inscrições encerram no
dia 24 de outubro ou antes no

caso de atingir o limite definido
de participantes.
A largada da prova será
às 20h30min, em frente à Prefeitura para todos os atletas.
Para aqueles que competirão
5 km, a chegada será na Igreja São Bento. Mesmo em caso
de chuva a corrida será realizada, salvo em caso de risco
para os corredores. Grupos
com mais de 15 participantes
receberão cortesia na 16ª inscrição.
O kit é composto de camisa manga curta, sacola, taça
de acrílico, ticket para degustação de espumante, suco de
uva e massa, uma pulseira de

Momento do aquecimento para a prova é de muita diversão

acesso vip, convite para a festa oficial no Bangalô com passe livre até meia-noite.
Os interessados, a partir de
16 anos, poderão se inscrever
nas seguintes categorias: individual feminino e masculino 5km, individual feminino e
masculino 10 km, duplas feminino, masculino e misto, e por
faixa etária feminino e masculino individual 5 e 10 km. Os
três primeiros colocados de
cada categoria ganharão troféu, assim como de cada faixa
etária, e todos os atletas que
cruzarem a linha de chegada
de forma legal receberão medalhas de participação.
A Sparkling Night Run foi
criada em 2014 no ano de comemorações ao centenário do
CIC/BG. Para o presidente da
entidade, Laudir Miguel Piccoli, a cada ano a Sparkling tem
conquistado status de uma
grande competição com a
presença de atletas das mais
diversas partes do Rio Grande
do Sul e até mesmo de outros
estados. “Esse é nosso intuito com a corrida, promover a
cidade, movimentar a economia e, sem dúvida, estimular a
prática do esporte”, destacou.

Fotos: Jeferson Soldi

Expectativa é reunir 800 corredores na terceira edição da Sparkling

tivo, a Sparkling conta com o
patrocínio máster da Orquídea, que escolheu o evento
para celebrar o Dia Mundial
do Macarrão. No entanto,
outros atrativos, promovidos
pela DWR, prometem agitar o
Centro da cidade com a Festa
do Espumante, que também
tem o patrocínio da Orquídea.
A partir das 17h, moradores
de Bento Gonçalves e turistas
poderão saborear deliciosas
massas servidas por food trucks e também degustar espumantes de vinícolas patrocinadoras do evento.
A Giordani Turismo também segue parceira e é a

agência de turismo oficial. O
evento ainda conta com o patrocínio do Estação Bangalô,
Vinícola Aurora, Suvalan, Gran
Legado, Salton, Equiláttero
Pré Superior, Concresul, ExpoBento, Santo Antônio, Super
Apolo, Verallia. A promoção é
exclusiva da UCS FM. O apoio
é da Prefeitura Municipal de
Bento Gonçalves e Secretaria
Municipal de Turismo.
Para informações acesse o
site do evento www.sparklingnightrun.com.br, pelo facebook
www.facebook.com/sparklingnightrun e ainda pelo fone (54)
3055-2155 ou e-mail mouracom@mouracom.com.br

Experiências incríveis

Orquídea mais uma vez será a patrocinadora dessa grande festa

Por mais uma edição será
possível comprovar que aliar
esporte, gastronomia e turismo é muito positivo, dessa forma, a Sparkling proporcionará
durante a corrida, experiências incríveis, diferenciadas e
inusitadas, como degustação
de espumante no percurso e
cruzar por alguns dos pontos
turísticos da Capital Brasileira
do Vinho.
Pelo terceiro ano consecu-

O espumante também será atração durante a noite

