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Aberta agenda 2016 
prefeito de bento gonçalves, guilherme pasin, ministrou a primeira palestra do ano do CiC/bg 
em jantar no dia 21 de março. evento reuniu cerca de 180 pessoas.
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jornal do CIC
DIRETORIA EXECUTIVA CIC/BG GESTÃO 2016 / 2017

Laudir Miguel Piccoli - Presidente
Gustavo Bertolini - 1º Vice-Presidente para assuntos da Indústria
Andre Giovannini - 2º Vice-Presidente para assuntos da Indústria
Diego Trevisan - 1º Vice-Presidente para assuntos de Comércio
Daniel De Toni - 2º Vice-Presidente para assuntos de Comércio e dire-
tor de Serviços e Alimentação da ExpoBento 2016
Paulo Geremia - 1° Vice-Presidente para ass. de prestação de serviços
Diego Bertolini - 2° Vice-Presidente para assuntos de prestação de 
serviços e diretor de Projetos da ExpoBento 2016
Jussara Canabarro -1ª Diretora Secretária
Gianfranco Bellé - 2º Diretor Secretário
Edegar Brandelli -1º Diretor Tesoureiro
Fabiano Larentis - 2º Diretor Tesoureiro
Fábio Piccoli - Diretor da Área Jurídica e de Pequenas Empresas
Vitor Agostini - Diretor Área de Assuntos Internacionais
Elton Gialdi - Diretor da Área de Comunicação e Marketing
Soraia L. da Veiga - Diretora Área Turismo, Cultura e Gastronomia
Magda Brandelli Zandoná - Diretora Área Vitivinícola e diretora de 
Eventos da ExpoBento 2016
Geraldo Marini -Diretor da Área de Construção Civil
Leticia Zanesco - Diretora Projeto Viva Bento
Cleuni Mezzomo Piccoli - Dir. da Área Social e Relac. com o Associado
Cleimar Sfredo - Diretor de Infraestrutura, Urbanismo e Logística
Juliano Frizzo - Diretor de Gestão e Inovação
Leocir Glowacki - Diretor Área de Tecnologia
Rafael Fantin – presidente ExpoBento 2016
Caroline Morás Basso – Diretora Executiva
Roger Maurício Bellé – Diretor Jurídico da ExpoBento 2016
Alexandro Almeida Barreto – Diretor de Marketing da ExpoBento 2016
José Carlos Zortéa – Comercialização da ExpoBento 2016
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O Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Ben-

to Gonçalves atravessou inúmeros períodos de turbulência 

social, política e econômica ao longo de seus mais de 100 

anos. Poucos deles se demonstraram tão prejudiciais e pe-

rigosos para o futuro do Brasil quanto o que vivemos agora. 

Em velocidade inimaginável até então os cenários político e 

econômico do país se degradam, corroídos pela corrupção. 

O CIC está extremamente preocupado com isso e observa 

de perto os efeitos da crise entre as empresas e a sociedade brasileira e de Bento 

Gonçalves.

Essa deterioração submete o país a uma situação sem precedentes, com o 

acirramento de disputas e acusações entre os poderes do Brasil. Além disso, o 

caos político gera um quadro de profundas incertezas para a sociedade e para a 

economia. O resultado é avanço continuado do desemprego, redução nos índices 

de consumo, avanço da inflação e fechamento de empresas.

O efeito desse momento, que tem como cerne uma crise ética que se espalha 

por partidos e muitas das maiores empresas do país, chegou ao limite para em 

uma sociedade regrada por preceitos Constitucionais ditos sólidos e reconhecidos 

pelo mundo ao longo das últimas décadas. Assim, só nos resta pedir um basta.

O CIC de Bento Gonçalves, como uma das mais tradicionais e importantes insti-

tuições de classe do Rio Grande do Sul, se une a seus pares para pedir o imediato 

restabelecimento da governabilidade. É imprescindível que os agentes envolvidos 

com a crise, em especial membros do Executivo e Legislativo, tornem o compro-

misso moral um lema de primeira ordem e que o judiciário brasileiro tenha autono-

mia e liberdade para, dentro dos termos constitucionais, apurar crimes e punir en-

volvidos. Apoiamos o judiciário e sua autonomia e acreditamos na capacidade do 

Congresso Nacional e do STF para que os dois poderes escutem a voz da maioria 

do povo brasileiro, decidam de forma livre e cumpram a Constituição, mesmo que 

isso signifique o segundo impeachment na história recente do Brasil.

Cabe ainda ressaltar que o CIC de Bento Gonçalves não se furtará jamais ao 

seu papel de representante legítimo da classe empresarial local. Assim, estará à 

frente, com união e coragem, para levar adiante a busca por uma economia mais 

forte, com mais emprego e renda para empresários e trabalhadores. Queremos 

ainda nos solidarizar com aquelas empresas duramente atingidas pelo atual cená-

rio político e econômico, lembrando que empreender é uma missão de vida, uma 

oportunidade de transformação social e, portanto, não deve nunca deixar de ser 

encarada como substancial e indispensável para a atual e futuras gerações.

Laudir Miguel Picolli, Presidente 
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Parceiros Voluntários em ação
ONG está mobilizada 
para captar o maior 
número possível de 
voluntários que auxilia-
rão escolas ou entida-
des de Bento Gonçal-
ves

Os meses de fevereiro e 
março foram intensos para 
os profissionais envolvidos 
nas ações da Parceiros Vo-
luntários. Diversas atividades 
foram desenvolvidas. Cam-
panhas de sensibilização 
também foram promovidas 
na região central de Bento 
Gonçalves por meio da apre-
sentação de faixas no cru-
zamento de algumas ruas e 
panfletagem com o intuito de 
chamar a atenção das pesso-
as da comunidade a se torna-
rem voluntárias.

TreiNAmeNTos
Nos dias 25 de fevereiro e 

15 de março, nas instalações 
do CIC/BG, aconteceram os 
treinamentos e capacitações 
de coordenadores de volun-
tários. de representantes de 
escolas ou entidades. A ati-
vidade foi pré-requisito para 
o convênio assinado entre as 
partes.

Nos dias 9, 10 e 11 de 
março, a coordenadora da 
Parceiros Voluntários, Angéli-
ca Somenzi, e a diretora exe-
cutiva do CIC/BG, Caroline 
Moras Basso, participaram de 
treinamento em Porto Alegre, 
na sede da ONG. Na oportu-
nidade, receberam atualiza-
ção de informações sobre a 
importância dos processos e 
a padronização de atividades.

Angélica Somenzi salienta 
que foram dois meses inten-
sos de muitas atividades no 

Treinamentos aconteceram no CIC nos dias 27 de fevereiro e 15 de março Diversas atividades foram desenvolvidas pelos participantes

A atividade foi pré-requisito para o convênio entre as partes Representantes de escolas ou entidades participaram dos treinamentos

Treinamento em Porto Alegre permitiu atualização de processos Campanhas de sensibilização foram promovidas no Centro

Fotos: Divulgação

sentido de capacitar e am-
pliar a rede de voluntários. 
“Nossas ações não param 
por aqui, estamos trabalhan-
do cada vez mais para cons-
cientizar a comunidade da 
importância de participar e 
ajudar o próximo”, ressalta.

Fundada há 15 anos em 
Bento Gonçalves, a Parceiros  
Voluntários é mantida pelo 
Centro da Indústria, Comér-
cio e Serviços de Bento Gon-
çalves (CIC/BG), e está à pro-
cura de pessoas dispostas a 
ajudar o próximo. 

Como ser VoluNTário
Para participar é bem sim-

ples, o interessado entra em 
contato pelo telefone 54 2105-
1999, apresenta seu talento e 
a Parceiros Voluntários indica 
a quem está precisando dele. 
Dessa forma, o tempo será 

doado de modo realmente 
proveitoso.

De acordo com Angélica, 
mais de 20 convênios, entre 
entidades e escolas já foram 
firmados e que precisam de 
apoio para as mais variadas 
atividades.
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Fiema Brasil 2016 e a gestão ambiental
Sétima edição da feira 
traz proposta de reno-
vação e amplia pro-
gramação paralela de 
evento

Uma feira alicerçada em 
atender as reais necessida-
des do setor empresarial, 
oferecendo contrapartidas 
objetivas a expositores e visi-
tantes. Em sua sétima edição, 
a Fiema Brasil consolida-se 
como um dos mais expressi-
vos encontros sobre gestão 
ambiental. 

Em abril, expositores na-
cionais e internacionais se 
preparam para apresentar 
novidades em equipamentos, 
produtos e serviços – uma 
vitrine de tecnologias am-
bientais, tanto para indústria 
quanto para o poder público. 
A Feira de Negócios e Tecno-
logia em Resíduos, Águas, 
Efluentes e Energia (Fiema 
Brasil) ocorre de 05 a 07 de 
abril, das 13h às 19h, no Par-
que de Eventos, de Bento 
Gonçalves.

Sinônimo de informação 
e conhecimento, este ano a 
feira apresenta o FiemaCon, 
que reúne renomados espe-
cialistas para compartilharem 
temas relevantes para o setor. 
Entre as atividades simultâ-
neas confirmadas estão o 5º 
Congresso Internacional de 
Tecnologia para o Meio Am-
biente, 5º Seminário Brasileiro 
de Gestão Ambiental na Agro-
pecuária, 4º Seminário de Se-
gurança do Trabalho e Ciclo 
de Palestras.

Outra atração aguardada 
da feira é o Meeting Empre-
sarial que ocorre no dia 05 de 
abril, das 9h às 12h. Com o 
tema “Ética e Sustentabilida-
de nos negócios”, congrega 
algumas das vozes mais re-
presentativas do setor. Com 
mediação do jornalista, con-
sultor e diretor da Ideia Sus-
tentável, Ricardo Voltolini, a 
terceira edição do Meeting 
traz dois empresários de reno-
me nacional: Paulo Herrmann, 
presidente de Operações no 
Brasil e vice-presidente de 
Marketing e Vendas para a 
América Latina da John Deer; 
e ErinoTonon, vice-presidente 

de Estratégias e Desenvolvi-
mento da Randon.

“O grande foco desta edi-
ção da Fiema Brasil será em 
negócios ambientais. Preci-
samos transformar resíduos 
em energia. Caminhamos 
nesta direção, mas ainda em 
velocidade baixa. Participe da 

Feira acontece entre os dias 5 e 7 de abril, das 13h às 19h, no Parque de Eventos, de Bento Gonçalves

Fotos: Fiema Brasil/Divulgação

FiemaCon facilita acesso à tecnologia e conhecimento
A Fiema Brasil avança no 

conceito de facilitar o acesso 
ao conhecimento e à inova-
ção na edição de 2016. De 05 
a 07 de abril, a Fiema Brasil 
apresenta o FiemaCon– um 
palco para reunir tecnologia e 
experiências sobre inovação e 
sustentabilidade. A programa-
ção paralela à feira aponta as 
principais diretrizes capazes 
de transformar a preocupação 
ambiental em vantagem com-
petitiva para empresas e orga-

nizações.
Diante dessa poderosa fon-

te de informação atual e rele-
vante, o FiemaCon engloba 
três grandes eventos tradicio-
nais e consolidados: o 5º Con-
gresso Internacional de Tecno-
logia para o Meio Ambiente, 5º 
Seminário Brasileiro de Gestão 
Ambiental na Agropecuária e 
4º Seminário de Segurança 
do Trabalho. A novidade deste 
ano é o Ciclo de Palestras que 
recebe profissionais e espe- Esta será a sétima edição da feira em Bento Gonçalves

Fiema Brasil e trabalhe co-
nosco para acelerarmos esse 
processo. Juntos podemos 
construir um evento de suces-
so e contribuições reais para 
o meio ambiente”, destaca o 
presidente da sétima edição 
da feira, Jones Favretto.

A Fiema Brasil é realizada 

pela Fundação Proamb, en-
tidade com 25 de atuação e 
conhecimento de soluções 
completas e seguras em tec-
nologias para o mercado am-
biental. Outras informações 
sobre a feira podem ser obti-
das pelo site www.fiema.com.
br.

cialistas para abordar assun-
tos pertinentes aos principais 
temas propostos pela FIEMA 
Brasil. Palestrantes notoria-
mente reconhecidos, como 
líderes sustentáveis de reno-
me nacional e internacional, 
compartilham conhecimentos, 
debatem sobre os desafios do 
setor e projetam alternativas 
para gestão ambiental.

Os interessados em parti-
cipar podem se inscrever pelo 
site oficial da feira. 
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Agenda CIC

Abril
w Curso Refletindo Sobre Liderança
06 de abril
Facilitadores: Barbara Marçal e Daiane Predebon

w Curso Coaching na Oratória
11, 12, 13 e 14 de abril, das 18h30 às 22h30
Facilitador: Ligia Galvagni

w Curso O Profissional de Comércio Exterior na Prática
12 e 13 de abril
Facilitador: Andreia Gentilini Milan

w Curso Gestão de Custos
25, 26, 27 e 28 de abril
Facilitador: Carlos Wanderlei Reis da Silva

Agenda PGQP

março
w Curso Formação de Auditor Interno: ISO 9001 e ISO 
14001:2015
26, 27, 28 e 29 de março, das 8h30 às 12h e das 13h às 
17h30, no CIC/BG

Toda grande entidade é constituída por grandes em-
presas, que juntas fazem a diferença. Afinal, sozinha sua 
empresa pode até ser vista, mas dificilmente será ouvida.

Seja um de nossos associados!

março de 2016

Coaching na oratória

Se você tem interesse em 
melhorar o seu desempenho 
comunicacional na oratória 
tanto nas relações pessoais 
quanto profissionais, então 
precisa participar do curso 
Coaching na Oratória. O trei-
namento será realizado nos 

Interessados poderão 
frequentar o curso nos 
dias 11, 12, 13 e 14 de 
abril

Divulgação

Curso logística de almoxarifado

dias 11, 12, 13 e 14 de abril, 
das 18h30 às 22h30.

Lígia Galvani, coach, fono-
audióloga e consultora em-
presarial ministrará o curso e 
terá a missão de habilitar os 
participantes a uma comuni-
cação competente, buscando 
o êxito nas relações interpres-
soais e profissionais. 

As atividades acontecerão 
por meio da expressividade 
vocal, da emoção das pala-
vras, da precisão na articula-

ção/dicção e na respiração 
adequada para organizar o 
discurso.

O curso será realizado nas 
dependências do Centro da 
Indústria, Comércio e Serviços 
e o investimento para as 16 
horas de aula para associa-
dos é de R$ 300,00 e para não 
associados R$ 600,00.

Para mais informações 
entre em contato com Deni-
se por meio do telefone (54) 
2105-1999.

Nos dias 10 e 11 de março 
o CIC/BG promoveu o curso 
‘Logística de almoxarifado’ 
em que os participantes tive-
ram uma visão global e prática 
sobre os principais processos 
envolvidos na atividade. Pro-
fissionais com atividades re-
lacionadas direta ou indireta-
mente com administração dos 
estoques, movimentação e 
armazenamento de materiais 
foram o público-alvo. Ricardo 

Vital, mestre em Engenharia 
de Produção pelo PPGEP/
UFRGS com especialização 
em Administração da Produ-
ção pela PUC-RS e formação 
superior em Administração de 
Empresas, ministrou o treina-
mento.

Na programação consta-
ram temas como: armazena-
mento de materiais, sistemas 
de manuseio e movimentação 
de materiais, layout, classifica-

ção e codificação de materiais, 
códigos de barras e controle 
RFID; tipos de estoque quanto 
a suas características; sistema 
de localização de materiais, 
endereçamento; métodos de 
controle de estoques, classifi-
cação ABC, inventário periódi-
co, contagem cíclica; sistema 
WMS, métodos de reposição 
de materiais, estoque mínimo, 
MRP; indicadores: índice de 
acurácia, nível de sérico.
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Guilherme Pasin fala de conquistas e desafios de Bento Gonçalves
Na abertura da agen-
da de palestras 2016 
do CIC/BG, prefeito 
enfatizou a política 
pública de fomento ao 
empreendedorismo

março de 2016 Página 7

eXpobento

A noite de 21 de março foi 
de prestação de contas da 
gestão dos últimos três anos 
e meio do prefeito de Bento 
Gonçalves, Guilherme Pasin, 
durante o jantar que abriu a 
agenda de palestras de 2016 
do Centro da Indústria, Co-
mércio e Serviços de Bento 
Gonçalves (CIC/BG). A expla-
nação foi acompanhada por 
mais de 170 pessoas, entre 
empresários e associados, 
assim como por representan-
tes de entidades, autoridades 
e imprensa. 

O presidente da entidade, 
Laudir Miguel Piccoli, deu as 
boas-vindas e lembrou que o 
CIC atravessou inúmeros pe-
ríodos de turbulência social, 
política e econômica ao longo 
de seus mais de 100 anos, 
porém poucos deles se de-
monstraram tão prejudiciais 
e perigosos para o futuro do 
Brasil quanto o vivido agora. 
“Em velocidade inimaginável 
até então, os cenários político 
e econômico do país se de-
gradam, corroídos pela cor-
rupção. O CIC está extrema-
mente preocupado com isso 
e observa de perto os efeitos 
da crise entre as empresas 
e a sociedade brasileira e de 
Bento Gonçalves”, pontuou. 
Piccoli também ressaltou que 
a entidade não se furtará ja-
mais ao seu papel de repre-
sentante legítimo da classe 
empresarial local. “Lembro 
que empreender é uma mis-
são de vida, uma oportunida-
de de transformação social 
e, portanto, não deve nunca 
deixar de ser encarada como 
substancial e indispensável 
para a atual e futuras gera-
ções”, destacou.

Durante aproximadamente 
duas horas, Pasin falou das 
conquistas e desafios de sua 
gestão, passando pelos mais 
diversos setores. O primeiro 

a ser citado foi o empresa-
rial. “Sempre acreditei que o 
poder público tem o dever de 
criar um ambiente acolhedor 
para a instalação e a expan-
são de empresas e com a 
Lei Municipal de Incentivo ao 
Desenvolvimento Econômico, 
política pública de fomento ao 
empreendedorismo, temos 
garantido importantes inves-
timentos no nosso município, 
quer seja pela expansão de 
plantas industriais já existen-
tes, quer seja pela atração de 
empreendimentos com novas 
matrizes produtivas e com a 
geração de emprego e au-
mento da massa salarial”, res-
saltou. A Lei de Incentivo ao 
Desenvolvimento Econômico 
tem possibilitado a isenção 
temporária de taxas e tributos 
aos empresários interessados 
em empreender em Bento 
Gonçalves ou ainda a quem 
já está e precisa ampliar seus 
negócios.

Pasin garantiu a instalação 
de pelo menos cinco novas 
empresas e a ampliação de 
pelo menos outros dez negó-
cios na cidade. “Por tudo isso, 
podemos afirmar com absolu-
ta certeza que Bento Gonçal-
ves é a Capital Brasileira do 
Empreendedorismo. A cada 
nove habitantes existe uma 
empresa constituída”, ressal-
tou. O prefeito abriu as portas 
da cidade a quem quer em-
preender colocando à dispo-
sição 77 lotes industriais para 
uso imediato e outros quatro 
loteamentos industriais já ur-

banizados e em fase de im-
plantação, com 61 lotes. Seis 
novos loteamentos industriais 
já em fase de aprovação e 
três condomínios industriais 
também  estão  disponíveis 
totalizando 38 pavilhões.

O prefeito de Bento Gon-
çalves também lembrou in-
vestimentos no turismo, com 
a aplicação de recursos nas 
cinco rotas turísticas da ci-
dade e em outras atividades. 
Na área da educação, citou 
a construção e inauguração 
de novas escolas, o incentivo 
ao esporte, cultura e o aten-
dimento a jovens e criança 
em vulnerabilidade social. O 
atendimento à saúde também 
foi citado ao lembrar a inau-
guração da UPA 24 horas, e 
outras unidades de saúde nos 
bairros beneficiando crianças, 
jovens, adultos, gestantes e 
idosos. No setor de infraestru-
tura, Pasin comentou a pavi-
mentação e asfaltamento de 
quilômetros de ruas nas áre-
as urbana e rural, iluminação 
pública e intervenções para 
obras em rodovias. “Segundo 
informações do Departamen-
to Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (Dnit) ainda 
nesse mês as obras serão 
iniciadas no trevo da Telasul”, 
anunciou. A inauguração da 
nova pista do aeródromo tam-
bém foi lembrada, o primeiro 
passo rumo ao futuro aero-
porto de Bento Gonçalves, 
com pista de 1.387 metros de 
comprimento e 23 metros de 
largura. 

Após seu discurso, Pasin 
foi questionado pelos partici-
pantes. Confira  a seguir:

Antônio Frizzo – Por que 
o senhor nunca se refere, em 
todas as obras inauguradas, 
que tem participação do ex-
-prefeito Roberto Lunelli?

Guilherme Pasin - Por-
que as obras não são de um 
ser humano, não são minhas, 
não são do ex-prefeito e não 
serão do futuro prefeito, são 
do município de Bento Gon-
çalves e pagas com recurso 
público. O cargo de prefeito é 
muito maior do que a pessoa. 
Não compreender isso, talvez 
seja o resultado, o porquê o 
Brasil está dessa forma.

eurico Benedetti – Preo-
cupo-me com o problema da 
saúde, porque de certa forma 
o município está arcando com 
toda a responsabilidade, e 
quem cobra INSS é o governo 
federal. Em breve, o município 
comprometerá boa parte da 
sua renda para a saúde e não 
poderá fazer outras obras em 
função disso. O que o senhor 
tem a dizer?

Guilherme Pasin – É 
plena verdade. A questão de 
saúde pública e previdência 
foram as causas para o esta-
do do Rio Grande do Sul estar 
quebrado. São as causas que 
também estão quebrando o 
país. Quando fizeram a cons-
tituição de 1988, o município 
deveria ficar com 22% do bolo 
tributário, 38% para o Estado 
e 60% para a União. No en-
tanto, hoje o município possui 
de 12% a 14%, o Estado de 
23% a 26% e o grosso está 
com a União. Aonde vai esse 
dinheiro? Quanto mais distan-
te, menor controle nós temos, 
por isso acredito no princípio 
da proximidade, em que se 
inverta a pirâmide tributária , 
ou seja, faz com que os muni-
cípios, que são os entes mais 
controlados  pela sua socie-
dade, administrem esses re-
cursos.

eurico Benedetti – As-

sistimos a um processo lento, 
mas gradual de pavimenta-
ção. A grande diferença ainda 
com qualquer país da Europa 
é a pavimentação do interior. 
Vale dos Vinhedos e Cami-
nhos de Pedrão são exem-
plos. O que está sendo feito?

Guilherme Pasin – Eu 
compactuo com isso e des-
de que iniciamos a gestão 
dedicamos atenção à pavi-
mentação asfáltica no interior. 
Fazia 10 anos que não se pa-
vimentava distrito em Bento 
Gonçalves. É uma transferên-
cia de riqueza, o turista deixa 
seu recurso, compra o vinho, 
a geléia. Também permanece 
o jovem no interior, a família. 
O pote de ouro está enterrado 
no interior, o enoturismo, o tu-
rismo rural, voltado a nossas 
belezas naturais é algo que 
está apaixonando o Brasil e o 
mundo. Estamos trabalhando 
com o Banco de Desenvol-
vimento da América Latina, 
financiamento que visa justa-
mente a pavimentação do in-
terior do município, nos qua-
tro distritos.

moysés michelon – Esta 
casa, há 50 anos, mudou a 
história de Bento Gonçalves. 
Aqui um grupo de “irrespon-
sáveis” e um agitador de mas-
sas, no caso eu, junto com a 
comunidade, promovemos 
a primeira Festa Nacional do 
Vinho, em 1967. Ano que vem 
temos que comemorar. O que 
o senhor me diz de uma fes-
ta em comemoração ao cin-
qüentenário da Fenavinho?

Guilherme Pasin – Os 
questionamentos que surgem 
são muitos. A insegurança 
é grande. Fizemos um estu-
do com o secretário Jovino e 
sinto-me empoderado, junto 
com todos aqueles que que-
rem o bem de Bento Gonçal-
ves em resgatar mais uma 
bandeira que por tempos fi-
cou perdida. Ano que vem é 
o ano do cinquentenário da 
Fenavinho e se depender dos 
nossos esforços, do nosso 
planejamento, que refizemos 
há poucas semanas, nós su-

peraremos todos os desafios 
e entraves para apresentar-
mos à comunidade a Fenavi-
nho tal qual ela surgiu. Esse 
é meu desejo, mas sozinho 
eu tenho muita dificuldade, 
porque vamos esbarrar em 
todos os argumentos, princi-
palmente negativos. Se cada 
um nos apoiar não tenho dúvi-
da, comemoraremos como ci-
dadãos bento-gonçalvenses.

Silvio Sandrin – Quanto 
ao tratamento de esgoto, que 
não é competência da prefei-
tura, mas da Corsan, como 
está essa situação, pois esta-
mos tentando fazer com que 
a cidade seja referência em 
meio ambiente?

Guilherme Pasin – 
Quando assumimos a admi-
nistração, era administrado 
cerca de 4% do esgoto trata-
do, muito em função de no-
vos loteamentos e indústrias 
que investiram, antes mesmo 
antes de ser exigência legal, 
em estações de tratamen-
to de efluentes. Isso é uma 
vergonha. Hoje estamos um 
pouco mais satisfeitos com 
a construção da estação de 
tratamento da Bacia do Bar-
racão, que está em execução. 
Falta ainda bacia do Buratti e 
do Vale dos Vinhedos. O que 
buscamos junto à Corsan é 
uma migração do modelo 
que foi implantado no modelo 
1, na Bacia do Barracão, ou 
seja, estação de tratamento 
de efluentes de esgotamento 
misto, em que se utiliza uma 
única vala já existente, que é 
da tubulação de drenagem 
pluvial, e se faça o tratamen-
to lá no final na bacia de cap-
tação. O projeto foi ofertado 
para a Corsan em novembro 
passado.

rogério Arantes – 
Acompanhamos algumas di-
ficuldades na área da saúde 
em 2015, como atrasos de 
repasse. Como está a obra 
do Hospital Público, que foi 
gestada na administração an-
terior?

Guilherme Pasin – Está 

em andamento, inclusive já 
estamos com os recursos e os 
projetos a ponto de abrirem a 
licitação para a construção do 
bloco cirúrgico. O setor de pa-
tologia clínica está avançado 
e o centro de especialidades 
odontológicas em execução. 
É um projeto modulado, con-
tinua em operação conforme 
verbas do governo federal. 
Estamos buscando recursos 
para concluir..

Felipe Toledo – Após 
três anos e meio de mandato, 
agora conhecedor de toda a 
cidade, com seus problemas 
e as suas expectativas para 
o futuro, o senhor aceitará o 
desafio de ser candidato à re-
eleição?

Guilherme Pasin – Eu 
confesso que repensei di-
versas vezes. Os interesses 
permeiam a todo o momento. 
Depois que vamos trabalhan-
do, entendendo que indepen-
dentemente de pressão, de 
injustiça, de ter de ser julgado 
por pessoas que nada fizeram 
por sua sociedade, as obras, 
as ações, os programas que 
tu incentivas, as vidas salvas, 
os empreendimentos aporta-
dos, a política colocada em 
prática, vamos entendendo 
que o melhor programa de 
assistência social é o trabalho 
e emprego. Nós, como socie-
dade, não conseguimos nos 
unir como projeto de municí-
pio, ficamos presos de quem 
foi a ideia, quem fez a rua. O 
que importa é que a rua exis-

te e atende a população. Não 
tenho problema algum com 
o resultado, confio no nosso 
trabalho. Vou trabalhar até o 
último dia do meu mandato, 
seja agora ou mais pra frente.

Inês Fagherazzi Biancheti, 
presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, para-
benizou o empenho da Pre-
feitura Municipal na defesa 
dos agricultores em questões 
como o seguro agrícola, pror-
rogação da dívida junto aos 
bancos, valorização do tu-
rismo no meio rural. Inês fez 
um pedido em especial para 
que não esqueça de barrar o 
vinho a granel.

Empresário e ex-presiden-
te do CIC/BG, Dorvalino Po-
zza, ressaltou que há 50 anos 
presidiu o CIC/BG e participou 
da realização da Fenavinho e 
da criação do Clube Esportivo 
e isso foi um divisor de águas. 
Graças à Fenavinho surgiram 
as empresas do mobiliário. 
Precisamos manter a Fenavi-
nho e o Esportivo, pois eles 
são o marketing da cidade.

Marcos Carbone, presi-
dente da Câmara de Dirigen-
tes Lojistas (CDL), agradeceu 
pelo trabalho da prefeitura 
junto à comunidade e a par-
ceria com a entidade em tra-
zer a autoestima com as cam-
panhas de Natal e de Páscoa 
para revitalizar a cidade, con-
tribuir e movimentar a econo-
mia para o comércio, o servi-
ço e o turismo. Demonstrou 
apoio para a realização da 
Fenavinho.

Prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pasin
Laudir Miguel Piccoli deu às boas vindas aos presentes e citou o atual momento político e econômico brasileiro

Fotos: Rosângela Longhi/Conceitocom Brasil

intéling - eficiência  ener-
gética  - previsão  de fatura-
mento de 140 milhões; 
Tecnogelatto - máquinas  
para  sorvete -  investimento 
Ítalo-brasileiro; 
solintellysys - fabrican-
te de equipamentos para 

pintura automotiva -investi-
mento Luso-espanhol;  
eletrobohr  robótica  &  
Automação  -  Automação  
industrial - investimento íta-
lo-brasileiro; 
Tecnoplac - Componentes 
para móveis.

NoVAs emPresAs*:

AmPliAção de emPresAs*:

Completa Móveis - do-
brará  o  número  de  em-
pregos diretos em uma nova 
unidade industrial de 4,5 mil 
metros;
moinho Graciema - insta-
lará um centro de distribui-
ção de geléias, sucos e pro-
dutos alimentares no Vale 
dos Vinhedos;
Todeschini - investimentos  
na  ordem  de  R$  165 mi-
lhões  e a geração de cen-
tenas  de  novos  postos de 
trabalho;
Grupo Caitá- investimento 
aproximado de  R$ 50 mi-
lhões e previsão de 260 no-
vas vagas de trabalho;
m.dias  Branco/isabela-  
construção  do  maior  moi-
nho  de trigo  da  América  
Latina  com  investimento  
aproximado  de 180  mi-
lhões  de  reais  e  previsão  
da  criação  de  300  novas 
vagas diretas;
union  distillery  mal-
twhisky  do  Brasil  ltda 
- investirá cerca de R$ 30  
milhões e  gerará  50  novas 
vagas de trabalho;
Novo Hotel, Grupo  Vive-

rone; 
Rede Super Oito  de Ho-
téis Executivos;
Horta Fruti - já  investiu  
cerca  de  R$  4  milhões em  
um  nova  loja  de  autosser-
viço  instalada  no  Bairro 
Botafogo, gerando  40 va-
gas de emprego diretas;
lojas renner - Instalação 
da segunda maior rede  de  
lojas  de departamentos, 
deverá  gerar  em  breve cer-
ca de 30 empregos diretos;
essência di Fiori - está 
ampliando sua planta indus-
trial, com investimento total 
de R$ 8 milhões;
Cooperativa Vinícola Au-
rora - construirá uma nova 
unidade exclusiva para su-
cos no Vale dos Vinhedos;
dalmóbile - projeta novos 
investimentos  em  Bento  
Gonçalves  para  fabricação  
de móveis;
CV Plast - está investindo 
R$ 15 milhões e vai gerar 
pelo menos 50 novas vagas 
de emprego;

*Empresas citadas pelo 
prefeito de Bento Gonçalves
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Promoção ‘Foto em 
Família’ já está valendo

Para participar, a pes-
soa deve publicar em 
seu Facebook foto 
junto à marca itineran-
te - EXPOBENTO - e 
utilizar a hashtag #Fa-
miliaExpoBento

A ExpoBento não para de 
inovar e nessa 26ª edição a 
diretoria da feira quer contar 
ainda mais com a interação do 
público. Sendo assim, criou a 
promoção ‘Foto em Família’. 
Até as 23h59min do dia 10 de 
junho de 2016 quem participar 
da iniciativa poderá concor-
rer a ingressos para a feira e 
shows.Basta publicar no Face-
book, de forma pública, uma 
foto pessoal, com a família ou 
amigos junto à marca itineran-
te - EXPOBENTO - e utilizar a 
hashtag #FamiliaExpoBento. 

A marca estará circulando 

por toda cidade durante os 
meses promocionais, obede-
cendo ao cronograma esta-
belecido pela organização da 
feira. Já marcou presença no 
dia 4 de março, durante o Jan-
tar sob as Estrelas, na Avenida 
Planalto. De 29 de março a 04 
de abril, o público poderá foto-
grafar junto à marca na Via del 
Vino.

Ao final de cada mês, se-
rão contempladas com um par 
de ingressos para a feira as 
dez fotos que obtiverem mais 
curtidas. A foto mais curtida 
durante o mês, também será 
contemplada com um par de 
ingressos para a pista de um 
dos shows realizados durante 
a ExpoBento 2016. Cada pes-
soa só poderá ser premiada 
uma única vez.

 Os ganhadores dos in-
gressos que darão acesso à 
feira poderão retirá-los a partir 
de 1º de abril na secretaria da 
ExpoBento, junto ao CIC/BG, 

mediante a apresentação de 
documento oficial com foto. 
Os ingressos para show po-
derão ser retirados por seus 
ganhadores a partir do dia 25 
de maio de 2016 ou durante a 
feira, entre os dias 2 e 13 de 
junho, na administração da 
feira também mediante a apre-
sentação de documento oficial 
com foto.

De acordo com o diretor de 
Marketing, Alexandro Almeida 
Barreto, é importante ressaltar 
que não serão permitidas fotos 
em situações inadequadas, 
conteúdos inapropriados ou 
perfis falsos. “O prêmio é pes-
soal e intransferível e não po-
derá ser convertido em dinhei-
ro ou outros produtos”, explica.

O regulamento está à dis-
posição na página oficial da 
Expobento no Faceboock, 
www.facebook.com/ExpoBen-
toOficial e também no site ofi-
cial do evento, www.expoben-
to.com.br. 

Páscoa mais doce 
para crianças e idosos

A Páscoa deste ano ficou 
ainda muito mais doce para 
crianças e idosos de Bento 
Gonçalves. É que a diretoria 
executiva da ExpoBento 2016 
preparou uma ação que con-
tagiou diretores, assessorias 
e equipe do CIC/BG. O gru-
po visitou a Escola Municipal 
Infantil Luz do Amanhã, o Lar 
do Ancião e a Associação Pró- 
Autistas Conquistar (Apac). A 
garotada pode se deliciar com 
chocolates e os idosos recebe-
ram a doçura de kits de higie-
ne.

“Nosso objetivo foi pro-
porcionar um momento dife-
renciado para essas crianças 
e idosos e dedicar parte do 
nosso tempo é o mínimo que 

podemos fazer. Tenho certeza 
de que a ação oportunizou vi-
vências únicas para todos os 
envolvidos. É um ato simples, 
mas feito de coração”, desta-
ca o presidente da feira, Rafael 
Fantin.

A ação beneficiou mais de 
60 idosos e cerca de 120 crian-
ças. A escolha das entidades 
contou com a colaboração da 
Parceiros Voluntários, ONG 
mantida pelo CIC/BG, que 
congrega dezenas de entida-
des beneficentes que depen-
dem da solidariedade da co-
munidade em diversas áreas. 
Com esse auxílio, foi possível 
diagnosticar quais instituições 
e que carências cada uma vêm 
enfrentando atualmente.

ingressos antecipados para empresas a dois meses da feira
A venda de ingressos ante-

cipados acompanha a história 
da ExpoBento. Não é de hoje 
que os organizadores apos-
tam na estratégia para garan-
tir expressivo público antes 
mesmo do início da feira. Este 
ano, repetindo a tática do ano 
passado, que contribuiu para 
o recorde de mais de 200 mil 
visitantes, a diretoria executi-
va se prepara para dar início 
à venda de ingressos anteci-
pados a partir de 1º de abril.  

A expectativa é superar 50 mil 
ingressos antecipados até o 
dia 1º de junho, véspera da 
abertura do evento.

Todas as empresas inte-
ressadas podem adquirir in-
gressos antecipados em lotes 
de 100 unidades por R$ 200.
Os ingressos antecipados te-
rão validade em todos os dias 
da feira. Quem deixar para 
comprar durante o evento pa-
gará R$ 5 de segunda a sex-
ta e R$ 10 nos sábados, do-

mingos e feriados. “O valor é 
atrativo e contempla o concei-
to da campanha deste ano, 
totalmente voltado à família. 
Com esse valor, estamos pre-
senteando não apenas a co-
munidade, mas também toda 
a região. Esperamos que as 
empresas aproveitem essa 
oportunidade para surpre-
ender seus colaboradores e 
clientes”, garante o presiden-
te da ExpoBento 2016, Rafael 
Fantin.

Para adquirir os ingressos 
com valores diferenciados, 
basta entrar em contato com 
o Centro da Indústria, Co-
mércio e Serviços de Bento 
Gonçalves (CIC/BG) – entida-
de promotora -, pelo telefone 
(54) 2105.1999, com Denise. 
A ExpoBento acontecerá de 2 
a 13 de junho no Parque de 
Eventos de Bento Gonçalves 
devendo reunir cerca de 450 
expositores que estarão ofe-
recendo mais de 25 mil itens.

iNGressos PArA A 
FeirA

- Ingressos antecipa-
dos para empresas

Lotes de 100 ingressos 
a R$ 200 (Válidos para to-
dos os dias da feira)

- Ingressos durante a 
feira

De segunda a sexta-
feira – R$ 5; Sábados, do-
mingos e feriados – R$ 10

Fotos: Divulgação Expobento

Jovens da Apac foram contemplados com chocolates

Rafael Fantin marcou presença na entrega de doces para os jovens

Majola

março de 2016 Página 9

geral

Inicia venda de espaços da área vinícola
26ª edição quer am-
pliar número de em-
presas e para isso 
confirma apoio de 
Sebrae e Verallia com 
subsídio que pode 
chegar a 50%

A edição da família já soma mais de 350 marcas expositoras

A área vinícola tem sido o 
coração da ExpoBento há edi-
ções. O apelo cultural do mun-
do do vinho empresta charme 
à maior feira multissetorial do 
Brasil, atraindo milhares de vi-
sitantes, seduzidos pela bebi-
da que deu o título de Capital 
Brasileira do Vinho à cidade. 
Apostando no setor como 
atrativo extra para conferir à 
feira aspectos de festa, a Ex-
poBento 2016 dá início à ven-
da de espaços. A expectativa 

dos organizadores é atingir 15 
vinícolas, número ainda maior 
que na edição anterior que al-
cançou 11 empresas, quando 
o incremento já foi significativo.

Para alcançar esse objetivo 
a ExpoBento 2016 comemora 
a confirmação do apoio do Se-
brae/RS, que estará subsidian-
do até 50% do valor do espaço 
para cada vinícola, desde que 
a mesma faça parte do Progra-
ma Juntos para Competir (Far-
sul, Senar-RS e Sebrae/RS). 
Além disso, a feira acaba de 
confirmar o apoio da Verallia, 
um dos principais fabricantes 
de embalagens em vidro do 
mundo, que vem se somar 
ao Sebrae/RS, ampliando os 
benefícios a aquelas viníco-
las que desejam estar frente 
a frente com um público con-
sumidor de cerca de 200 mil 
pessoas.

Com mais vinícolas para 
brindar, a feira direciona esfor-
ços para seguir garantindo ao 
público mais oferta de rótulos, 
além de uma programação 
paralela com a realização de 
cursos de degustação, per-
mitindo aos apreciadores da 
bebida ampliar seus conheci-
mentos em torno deste univer-
so. Para tornar o espaço ainda 
mais atraente, a feira reforçará 
a área temática com mesas e 
cadeiras para oferecer mais 
conforto aos visitantes.

Para o diretor de Projetos 
da ExpoBento 2016, Diego 
Bertolini, a feira é uma impor-
tante vitrine para o vinho bra-
sileiro, colocando na taça vi-
nhos, espumantes e sucos de 
uva para apreciação do públi-
co. “Com esse projeto a feira 
promove os vinhos do Brasil 
tanto para a população regio-

A feira direciona esforços para garantir mais oferta de rótulos

Faltando ainda três meses 
para seu início, a ExpoBento 
2016 já contabiliza um saldo 
superior a 350 marcas exposi-
toras, o que anuncia mais uma 
edição de sucesso quanto a 
representatividade da indús-
tria, comércio e serviços. Esse 
desempenho vem se repetin-
do a cada edição, testemu-
nhando o êxito nos negócios 
alcançados pelos expositores, 
que vêm apostando na feira 
como ferramenta para a venda 

direta ao consumidor.
Em períodos de incerteza 

econômica, a ExpoBento tem 
reforçado seu papel de faci-
litadora de bons negócios, 
conquistando cada vez mais 
a confiança de empresas que 
buscam driblar o momento, 
apostando na criatividade e na 
atitude. Para o presidente da 
ExpoBento 2016, Rafael Fan-
tin, a permanência de 70% das 
empresas da edição anterior 
neste ano atesta a eficácia da 

feira no fechamento de negó-
cios. “Muitas dessas empre-
sas estão expondo desde a 
primeira edição, ocupando es-
paços tradicionais aguardados 
pelos visitantes. Outras dispu-
tam áreas distintas, buscando 
surpreender o público, mas to-
das querem atrair a atenção e 
o interesse de compra de mais 
de 200 mil pessoas”, destaca.

O espaço da Moda, por 
exemplo, o mais disputado e 
o que encerra por primeiro a 
venda, é o que registra a maior 
lista de espera. Localizado no 
Pavilhão A, reúne centenas de 
empresas que atendem os pú-
blicos feminino, masculino e 
infantil com variedade e bons 
preços. Não é à toa que o pú-
blico da feira aguarda a pri-
meira quinzena de junho para 
fazer compras. Na reta final 
de comercialização, o espaço 

dispõe apenas de alguns es-
tandes.

Enquanto isso, José Car-
los Zortéa, responsável pela 
comercialização, aproveita o 
mês de março para focar es-
forços em projetos diferencia-
dos como o Salão Automotivo, 
Vinícolas e Agroindústria. São 
espaços com espaços limita-
dos e que atendem um públi-

nal quanto nacional”, garante. 
Na última edição, os 201.776 
visitantes vieram de 360 cida-
des de 10 estados, além do 
Distrito Federal.

A 26ª edição, que será rea-
lizada de 2 a 13 de junho, terá 
um dia a mais devido ao feria-

do municipal do Padroeiro da 
cidade, Santo Antônio (13 de 
junho). Interessados em expor 
podem entrar em contato pelo 
telefone (54) 2105.1966 ou 
9139.2951, com José Carlos 
Zortéa, responsável pela co-
mercialização.

co específico, porém ávido por 
novidades e experiências.

A 26ª edição, que será rea-
lizada de 2 a 13 de junho, terá 
um dia a mais devido ao feria-
do municipal do Padroeiro da 
cidade, Santo Antônio (13 de 
junho). Interessados em expor 
podem entrar em contato pelo 
telefone (54) 2105.1966 ou 
9139.2951.

ExpoBento tem reforçado seu papel de facilitadora de bons negócios 

ExpoBento 2016 acontecerá no Parque de Eventos de Bento Gonçalves

Felipe Trucolo

Fotos: Jeferson Soldi
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Grepar completa 30 anos
Mais de 800 pessoas 
participaram da festa 
realizada pela Rede 
em janeiro

Com cinco lojas em Bento 
Gonçalves, o Supermercados 
Grepar entrou em 2016 co-
memorando seus 30 anos em 
grande estilo. A Rede reuniu 
colaboradores e familiares, 
clientes, fornecedores, auto-
ridades e imprensa em uma 
festa no dia 24 de janeiro, no 
CTG Laço Velho, que contou 
com o prestígio de mais de 
800 pessoas.

Recepcionados pelos só-
cios Paulo Bruschi, Gregório 
Bruschi e Alex Pliski, os con-
vidados foram surpreendidos 
pelo casal de atores Mônica 
Blume e Daniel Rasador, que 
interagiram com o público. 
Para as crianças, um espaço 
reservado foi totalmente trans-
formado em recreação infantil, 
deixando os pais à vontade 
para aproveitar a festa.

Durante a cerimônia, o 

Grepar homenageou com a 
entrega de placas os colabo-
radores Odinei Favaretto, com 
25 anos de empresa; Rodri-
go Bigolin Rubbo e Graziela 
Pellizzer Cenci com 10 anos 
e com 5 anos de casa, Maria 
Fochezatto, Nilsa Zonatto, Ma-
ricelda Debastiani e Ana Tere-
zinha Ariotti Simoni. Os forne-
cedores mais antigos Carlos 
Cainelli, da Comercial de Gás 
Cainelli; Fernando Dal Ponte, 
do Moinho Rio Buratti; Juran-
dir Bertolini, da Bertolini Indús-
tria Química – Gota Limpa e 

Lucindo Festa, da Represen-
tações Festa; também foram 
homenageados, assim como 
Laurindo Perondi, que foi o pri-
meiro funcionário do Grepar, 
que recebeu a distinção do 
sócio-diretor Paulo Bruschi.

Egídio Bruschi, que já fez 
parte do grupo societário, tam-
bém foi homenageado, assim 
como Alex Pliski. Já os irmãos 
Paulo e Gregório, únicos a es-
tar na empresa desde o início, 
receberam, além da placa, um 
sabre personalizado pelos 30 
anos de trabalho junto à rede.

Perfar Móveis: 14 anos

Com mais de 14 anos no 
mercado, a Perfar Móveis é 
especializada na produção 
de laca e oferece aos clien-
tes diversas opções de aca-
bamentos, cores, medidas e 
usinagens. Também há a pos-
sibilidade de personalização 
de produtos, sempre aliando 
qualidade e inovação aos pro-
cessos de fabricação. 

A estrutura fabril possui 
mais de 2.550 m² e conta com 
máquinas de alta tecnologia, 
o que permite maior capaci-
dade de produção com alto 
padrão de qualidade. O móvel 
laqueado é a melhor opção 

para quem está buscando um 
revestimento delicado, versátil 
e sofisticado. Tendência nas 
mostras de decoração, a laca 
vem sendo utilizada por gran-
des profissionais das áreas de 
arquitetura e design de interio-
res.

A Perfar busca oferecer pro-
dutos de alta qualidade, e para 
isso está cada vez mais motiva-
da em desenvolver novidades 
que satisfaçam inspirações e 
anseios pessoais, assim como 
necessidades práticas. Para 
conhecer mais sobre o traba-
lho da Perfar acesse www.per-
farmoveis.com.br

Divulgação
Culto ao vinho, à cultura e à natureza

“O vinho não é só um 
produto agroalimentar, mas, 
principalmente, um produto 
cultural, de características uni-
versais e componente de um 
estilo de vida e de uma civiliza-
ção”. É assim que o entusiasta 
pela história do vinho gaúcho, 
diretor do Ecomuseu da Cultu-
ra do Vinho e da Dal Pizzol Vi-
nhos Finos, Rinaldo Dal Pizzol, 
resume o conjunto de elemen-
tos históricos e culturais que 
podem ser encontrados nesse 
espaço, localizado em Faria 
Lemos, Bento Gonçalves (RS).

O Ecomuseu contempla 
uma área de 80 mil metros 
quadrados de área, em meio à 
rica história familiar que sem-
pre teve o vinho como prota-
gonista. Objetos, fotos, docu-
mentos e centenas de garrafas 
de vinhos locais e estrangeiras 
compõem a riqueza do local, 
que abriga desde 1974 a Dal 
Pizzol Vinhos Finos, vinícola 
que tem como diretor comer-
cial, Antônio Dal Pizzol, irmão 
de Rinaldo e outro apaixonado 
pelo vinho. “Com o passar dos 

anos inovamos em tecnologia 
e conhecimento, mas nunca 
deixamos de lado a sábia vo-
cação de quem iniciou esta 
trajetória com amor pelo saber 
e fazer. Esse é o nosso mais 
valioso bem”, declara Antônio 
Dal Pizzol.

Sem formalidades, o Eco-
museu recebe todos de bra-
ços abertos para conhecerem 
um pouco mais da história da 
colonização italiana e do vi-
nho. Uma diversificada cole-
ção botânica de espécies na-
tivas, exóticas, ornamentais, 
frutíferas e medicinais e os 
animais domésticos e silves-

tres que andam soltos e livres 
demonstram a completa har-
monia com o homem. Outra 
preciosidade do local é uma 
das três maiores coleções de 
uvas privada do planeta e a 
maior da América Latina, com 
cerca de 400 variedades de 
uvas, aberta para os visitan-
tes. A Dal Pizzol Vinhos Finos 
também conta sua história de 
41 anos por meio da Enoteca. 
A vinícola está aberta diaria-
mente, inclusive sábados, do-
mingos e feriados. Para mais 
informações ligue 54 3449-
2255 ou acesse o site www.
dalpizzol.com.br
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Anderle Transportes: nova sede
De 1960 para cá, a Anderle 

Transportes cresceu, expan-
diu e diversificou serviços, 
ampliou horizontes, aumentou 
sua rede de clientes, fornece-
dores e colaboradores, tra-
çando uma rota guiada pelo 
destino de concretizar um tra-
balho conjunto, focado na de-
terminação, na transposição 
de objetivos e na solidificação 
de uma marca que hoje é si-
nônimo de qualidade. Con-
duzida pelos sócios diretores 
César Anderle, Celso Anderle 
e José Anderle, a empresa 
acaba de inaugurar sua nova 
sede, resultado de um sonho 
de mais de 50 anos.

A comemoração desta re-
alização reuniu clientes, co-
laboradores, fornecedores e 
parceiros no dia 1º de feverei-
ro em evento de inauguração 
marcado pelo espírito de con-
fraternização e parceria que 
move a marca. Na oportunida-
de, César Anderle, relembrou 
com emoção a trajetória da 
empresa que foi abençoada 
pelo Padre Chico e celebrada 
por todos em clima de festa.

A Anderle Transportes é 

uma empresa especializa-
da no transporte de graneis 
sólidos como soja, arroz, 
milho, trigo, aveia e cevada 
com destaque para farelos, 
farinha, fertilizantes, calcário 
e, ainda, chapas de madeira 
(MDF e MDP), máquinas, en-
tre outros.

Com 25 unidades de ne-
gócios no Rio Grande do Sul 
e um trabalho com braços 
em todo o Brasil, a sede da 
empresa está localizada na 
BR 470 km 207, rua Angelina 
B. Tomasi Fracalossi, 25, no 
sentido Bento-Veranópolis. O 
telefone é (54) 2521.2173 e o 
e-mail anderle@anderletrans-
portes.com.br.

Ana Cris Paulus
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P L A N O S  D E  S A Ú D E

Melhora a saúde, 
bem-estar, lazer e 
todos os aspectos 
necessários para a 
qualidade de vida

Você conhece os benefícios 
de fazer aulas da dança?

Divulgação

Móveis com DNA de inovação

A dança é uma atividade fí-
sica completa, que trabalha o 
corpo e a mente. Ela é amiga 
do coração e da musculatura, 
contribui para a coordenação 
motora, memória, agilidade 
física e mental, disposição e 
felicidade. 

A atividade também melho-
ra a autoestima, promovendo 
o autoconhecimento, a coo-
peração e a educação cultural. 
Nas aulas, é possível aprender 
sobre culturas e gêneros musi-
cais do mundo todo. Na dan-
ça de salão, o apelo afetivo é 
incentivado com o máximo de 
respeito. O exercício possibilita 
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criar novas amizades,  elimina 
o estresse diário e aumenta a 
criatividade.

Comprovadamente, dançar 
economiza em medicações, 

terapias, consultas e demais 
gastos com saúde, previne 
doenças causadas pelo se-
dentarismo físico e mental. 
Outra vantagem é que pode 
ser praticada no local de sua 
preferência. Para quem opta 
por participar de festas de 
danças de salão, por exemplo, 
a diversão sai muito em conta. 
Basta dançar um pouco por 
semana para ser mais feliz!

Aproveite todos os benefí-
cios que a dança proporciona 
fazendo aula regularmente.              
A equipe do Via Attiva tem pro-
fessores especializados e está 
preparada para lhe oferecer o 
melhor.

A Via Attiva Espaço da Dan-
ça está localizada na rua Ola-
vo Bilac, 200 – Cidade Alta (ao 
lado da Churrascaria Ipiranga). 
Contatos: viaattiva@viaattiva.
com.br | (54) 3453.6781 | (54) 
9932.1834

Na vanguarda do design 
corporativo, a Acerto, marca 
da  Arvy, inicia o  ano apre-
sentando a linha DNA, com 
assinatura do Studio Marta 
Manente Design. A inspiração 
são as necessidades do am-
biente de trabalho, que po-
dem ser comparadas com um 
DNA: todas as unidades preci-
sam ser interligadas, para que 
o conjunto seja único.

Dessa forma, os móveis 
são compostos de caracte-
rísticas que se intercalam, 
formam e complementam as 
unidades componíveis: rela-
ção entre cada componente 
modular e a pessoa que con-

vive com ele. Como resultado, 
a linha contempla peças com 
design exclusivo, funcional e 
ergonômico. 

Sóbria e sofisticada, a DNA 
é produzida no padrão madei-
rado wood.  A disposição dos 
módulos criam formas mar-
cantes, com destaque para  
portas e gavetas.  Uma função 
inovadora para o segmento é 
o armário com base de ban-
deja, que  pode ser utilizado 
como apoio do café, impres-
sora ou objetos diversos.  As 
mesas recebem detalhes no 
design dos pés, que valoriza a 
espessura do painel e a com-
binação dos veios.

dK Consultoria em dependência Química
A DK Consultoria em De-

pendência Química é uma 
empresa especializada na 
prevenção ao uso, abuso e de-
pendência de drogas lícitas e 
ilícitas. No ambiente corporati-
vo, promove ações em conjun-
to com os setores de Recursos 
Humanos e Segurança e Saú-
de no Trabalho no sentido de 
educar e sensibilizar as pesso-
as a perceberem a importância 
de reduzir ou cessar o consu-
mo das substâncias para uma 
melhoria na sua qualidade de 
vida e nos índices de qualida-
de e produtividade dos servi-
ços e processos da empresa.

Segundo a Organização In-

ternacional do Trabalho (OIT), 
de 12% a 15% da mão de obra 
ativa do planeta tem problemas 
com uso de drogas e os profis-
sionais das empresas não es-
tão devidamente capacitados 
para atuar em situações com-
plexas como as que envolvem 
a dependência química.

Cursos de capacitação 
para chefias e lideranças, pa-
lestras na Sipat, programas de 
prevenção continuados e ge-
renciamento de casos são os 
produtos que a DK Consultoria 
em Dependência Química ofe-
rece aos clientes que apostam 
na redução do desperdício, 
melhoria do ambiente de tra-
balho e aumento dos índices 
de qualidade, produtividade e 
qualidade de vida.

Entre em contato em Ben-
to Gonçalves e região com 
o consultor Joni Sonza (54) 
9910-1206 e em Lajeado e re-
gião com o consultor Eduardo 
Kauffmann (51) 8406-7554.
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Páscoa com tradição na intimitá
A magia da Páscoa vai 

muito além do que os olhos 
podem ver. Está no cuidado, 
nos detalhes e nos momen-
tos compartilhados com as 
pessoas que mais gostamos. 
Dessa forma, a Páscoa Inti-
mitá vem cheia de surpresas 
e sabores que fazem toda a 
diferença.

A Intimitá tem ovos de 
chocolate recheados com pe-
ças íntimas. São 5 tamanhos 
de ovos recheados com: 
calcinhas, soutiens, camiso-
las, pijamas, cuecas e muito 
mais. Uma variedade que só 
a Intimitá consegue oferecer 
para a época mais doce do 
ano, uma delícia exclusiva.

Quando conseguimos reu-
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nir o que há de melhor, a Pás-
coa tem um valor especial. 
Vale a pena provar essa emo-
ção. Intimitá fica localizada na 
rua Júlio de Castilhos, 551 no 
centro de Bento Gonçalves, 
fone 3055-3801.
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sesi-rs cria Centro de referência em segurança e saúde no Trabalho
Dados da Organização In-

ternacional do Trabalho (OIT) 
estimam que cerca de US$ 2,8 
trilhões são perdidos anual-
mente por conta de acidentes 
de trabalho e doenças profis-
sionais. Atento a esse cená-
rio e à tendência mundial de 
promover a cooperação entre 
a universidade e a indústria, 
o Serviço Social da Indústria 
(Sesi-RS) estruturou o Centro 
Sesi de Referência em Segu-
rança e Saúde no Trabalho. “A 
intenção é ir além da presta-
ção de serviço, investindo em 
inovação e produção de co-
nhecimento, com o objetivo de 
assegurar que o portfólio aten-
da cada vez mais e melhor as 
demandas das indústrias”, re-

lata o diretor-superintendente 
do Sesi-RS, Juliano Colombo. 
O projeto é pautado em duas 
diretrizes principais: pesquisa 
aplicada à indústria e dissemi-
nação de conhecimento, com 
o intuito de ampliar a oferta de 
serviços voltados para a pro-
moção de um ambiente de 
trabalho seguro e saudável.

 A ideia é desenvolver es-
tudos voltados para solucio-
nar demandas em SST das 
indústrias gaúchas, por meio 
da articulação com universi-
dades, instituições de ensino 
e pesquisa nacionais e inter-
nacionais, para que, de forma 
conjunta, se consiga resulta-
dos mais eficazes no combate 
ao problema que afeta dire-

tamente a competitividade in-
dustrial. “A aproximação com 
as universidades fortalece a 
interação de diferentes exper-
tises de forma complementar, 
o que contribui para a elabo-
ração de produtos e serviços 
que contemplem as necessi-
dades da indústria, identifica-
das por meio de pesquisas 
estruturadas e com metodolo-
gias validadas”, complementa 
a diretora de operações do 
Sesi-RS, Elaine Kerber.

 Outro objetivo é promover 
cursos e atualizações para os 
representantes de trabalha-
dores e empregadores, bem 
como para os profissionais 
que atuam na área. O Centro 
também pretende possibilitar 

novos negócios, aumentar o 
número de publicações cientí-
ficas com resultados práticos 
e assim também elevar a visi-
bilidade do Sesi-RS como re-
ferência nessa área. Até o mo-
mento, foram firmados termos 
de cooperação com algumas 
das principais universidades 
do Rio Grande do Sul: Uni-
versidade do Vale do Rio do 
Sinos (Unisinos), aceito com 
a Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (Ufrgs) e,  em 
andamento, com a Pontifícia 
Universidade Católica do RS 
(PUCRS). 

 O Centro de Referência 
do Sesi-RS ainda se articulará 
com o Instituto de Inovação 
em Gestão de Fatores Psicos-

sociais, uma iniciativa do Sesi 
Nacional, que será instalado 
no Rio Grande do Sul, focado 
em questões psicossociais 
que afetam cada vez mais 
trabalhadores no Brasil. O 
instituto tem o desafio de de-
senvolver metodologias, técni-
cas e ferramentas inovadoras 
para a gestão de riscos nesta 
área. “O acompanhamento de 
tais fatores possibilita que as 
empresas promovam ações 
preventivas, que influenciem 
diretamente na melhoria do 
processo produtivo. Um pro-
jeto completo do Sesi-RS em 
busca de maior competitivida-
de para a indústria gaúcha”, 
conclui Colombo.

Fonte: Fiergs

20ª Movelsul Brasil recebe 29 mil visitantes

A 20ª edição da Movelsul 
Brasil encerrou em clima de 
bons negócios para o setor 
moveleiro nacional. A feira de 
móveis e complementos, con-
siderada a principal da Améri-
ca Latina e realizada em Bento 
Gonçalves na última semana, 
atraiu 29.011 visitantes profis-
sionais de 48 países. 

A presença de estrangei-
ros foi, segundo o presidente 
da feira, Henrique Tecchio, o 
grande destaque da Movelsul 
Brasil 2016. “Havia um grande 
medo da feira ser impactada 
demais pela situação política 
e econômica, mas considero 
que essa edição foi um divi-
sor de águas: não apenas por 
ser uma edição histórica, mas 

Bons negócios, forte 
presença de impor-
tadores e projetos 
especiais destinados 
à inovação marcaram 
essa edição

também por ter se realizado 
com sucesso num período de 
tantas adversidades”, desta-
ca.

A intenção de negócios na 
feira surpreendeu. Além dos 
lojistas nacionais, a Movel-
sul Brasil teve o maior Projeto 
Comprador de sua história, 
com 780 rodadas de negócios 
entre 120 empresas brasileiras 
e 30 importadores convida-
dos. Realizada desde o ano 
2000 durante a feira, a ação 
tem apoio da Apex-Brasil e 
fomenta as exportações com 
reuniões nos próprios estan-
des, oportunizando ao fabri-
cante mostrar os diferenciais 
de sua linha de produtos.

Entre as novas oportunida-
des que se abrem para o setor 
moveleiro nacional está o Ca-
tar, que aumentou em 61% as 
importações de móveis brasi-
leiros no último ano. Segundo 
o diretor-geral da Al Jaidah 
Brothers, Nabil Basma, que 
participou pela primeira vez do 
projeto, os moradores do Ca-

tar não confiam 100% nos pro-
dutos fabricados no Oriente 
Médio, e os móveis europeus 
possuem valores mais eleva-
dos. “Buscamos no Brasil uma 
solução para nossos clientes, 
com itens que consigam unir 
qualidade e preço competitivo. 
Todos os guarda-roupas do 
Catar são do Brasil”, garante.

Outra ação da Movelsul 
Brasil para a atração de vi-
sitantes profissionais, dessa 
vez do mercado interno, foi o 
projeto Movimento Movelsul. 
De forma inédita, foi custea-
da a vinda de 300 lojistas do 
Rio Grande do Sul, Paraná e 
Santa Catarina em caravanas 
recepcionadas pessoalmente 

pela diretoria da feira. “Estive-
mos atentos ao movimento do 
mercado e nos adaptamos a 
ele. Naturalmente, a situação 
do mercado interno tem im-
pacto negativo sobre o setor 
e buscamos alternativas para 
equilibrar essa conta”, pontua 
o presidente Henrique Tecchio.

Fonte: Movelsul

Além dos lojistas nacionais, a Movelsul Brasil teve o maior Projeto Comprador de sua história

Jeferson Soldi


