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Capacitações do CIC-BG auxiliam
empresas na retomada do crescimento
Agenda de atividades da entidade abre o ano com diversos cursos e também uma visita 
técnica programados para o primeiro trimestre. Ações são excelentes oportunidades 
para recuperar a competitividade.
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Aos poucos, começamos 
a perceber ares de mais oti-
mismo no que se refere à 
retomada do crescimento 
e, por consequência, da ge-
ração de emprego e renda. 
Embora ainda vivamos um 
período de extrema cautela, 
muitas empresas de nossa 
cidade e da região já sen-
tem que é possível, com o 
devido planejamento, re-
cuperar parte das perdas 
acumuladas, sobretudo, 
nos últimos dois anos. Esse 
horizonte mais positivo não 
sinaliza, contudo, que o ca-
minho tende a ser fácil da-
qui para frente.

Por mais que sejam de-
sagradáveis, turbulências 
socioeconômicas – mesmo 
que em diferentes níveis 
de intensidade – não são e 
nunca serão uma surpresa. 
Ao longo de nossa história, 
tantos outros eventos simi-
lares a esse já nos atingi-
ram, trazendo consigo consequências que, por vezes, podem refletir nos 
anos seguintes e marcar nossa trajetória por etapas mais longas do que o 
esperado. São ciclos inevitáveis, mas para os quais podemos e devemos 
estar preparados.

Se há algo de verdadeiramente interessante a ser considerado nesse 
momento de avaliação dos desafios enfrentados recentemente, alguns su-
perados de forma plena e outros não, é o alerta cada vez mais constante 
de que é uma necessidade urgente pensarmos, não apenas individualmen-
te, mas também como sociedade, em uma aposta cada vez mais profunda 
na busca por inovação. É nosso dever estarmos, na medida do possível, 
sempre um passo à frente dos novos problemas que possam surgir, se não 
para evita-los, pelo menos para minimizar os danos que venham a causar.

Quando falamos em inovação, não nos referimos única e exclusivamen-
te à automatização de modelos produtivos, apesar de essa tendência ga-
nhar ainda mais corpo daqui para frente, com a chamada “Quarta Revolu-
ção Industrial”. Devemos pensar em um conceito mais amplo, que também 
considere novas abordagens em termos de gestão e de maior integração 
entre setores próximos, de forma a fortalecer a economia local e abrir es-
paço a uma nova conjuntura. 

Com relação a essa nova visão, também deve ser mais do que imediata 
a percepção por parte dos empresários de que a pauta do desenvolvimen-
to sustentável se instalou em nosso meio de forma definitiva. Tudo que 
produzimos e, obviamente, tudo que utilizamos ao longo desse processo 
produtivo impacta diretamente na vida da comunidade em que estamos 
inseridos, e isso não pode, de maneira alguma, ser desconsiderado. Por-
tanto, nosso grande compromisso, de agora em diante, é a procura ainda 
mais intensa pelo equilíbrio de crescer saudavelmente: o futuro exige ou-
sadia, mas também cobra responsabilidade e respeito.
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Cursos de qualificação para 
profissionais empreendedores 
e visitas técnicas estão na 
agenda da entidade

Se 2017 promete ser de recupera-
ção para as empresas e de retomada 
nos negócios, o Centro da Indústria, 
Comércio e Serviços de Bento Gon-
çalves reforça sua condição de aliado 
daqueles que desejam estar bem pre-
parados para aproveitar plenamente 
este novo ano. A entidade divulga sua 
agenda de cursos e atividades de qua-
lificação programadas para o primeiro 
trimestre – na programação, destaque 
para a ampla oferta de capacitações 
nas mais diversas áreas, além de uma 
visita técnica já confirmada (confira de-
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talhes abaixo).
As oportunidades oferecidas pelo 

CIC-BG são fundamentais para as em-
presas investirem no aprimoramento 
da atuação de seus colaboradores, 
mantendo um quadro funcional extre-
mamente preparado para encontrar 
soluções e sobrepor obstáculos. Em 
março, a grade traz o curso “Logísti-
ca de Almoxarifado”, que permite um 
amplo conhecimento do processo de 
organização, movimentação e controle 
de estoques nas empresas. A qualifica-
ção, que ocorre nos dias 20 e 23, será 
conduzida por Rodrigo Vital. Programa-
do para fechar o primeiro trimestre do 
ano, o curso “Sou gerente. E agora?” 
apresenta subsídios para quem ocu-
pa ou ocupará a função de gerência, 
destacando aspectos que vão desde 

CIC-BG intensifica programação para associados

AGENDA DO CIC-BG – JANEIRO A MARÇO
20 E 23 DE MARÇO - LOGÍSTICA DE ALMOXARIFADO
O objetivo do curso é oferecer uma visão global da atividade de gerenciamento de estoques, 
armazenamento e movimentação de materiais, permitindo que o processo seja aprimorado.
Instrutor: Ricardo Vital
Horário: 18h30 às 22h30
Investimento: R$ 250 para associados | R$ 500 para não-associados
Confirmação: até o dia 18/03, pelo e-mail qualificacao@cicbg.com.br ou pelo telefone (54) 
2105-1999, com Denise. Cancelamento de inscrição só será feito com antecedência de dois 
dias úteis do evento.

22 E 23 DE MARÇO - “SOU GERENTE. E AGORA?”
Traz uma ampla abordagem relacionado à função de profissional da gerência, cargo que exige 
– além da capacidade de liderança – conhecimentos de gestão e organização.
Instrutor: Luciano Brandão
Horário: 18h30 às 22h30
Investimento: R$ 250 para associados | R$ 500 para não-associados
Confirmação: até o dia 17/03, pelo e-mail qualificacao@cicbg.com.br ou pelo telefone (54) 
2105-1999, com Denise. Cancelamento de inscrição só será feito com antecedência de dois 
dias úteis do evento.

24 DE MARÇO - VISITA TÉCNICA: CALÇADOS BIBI (PAROBÉ-RS)
Após a recepção, os visitantes conhecerão a empresa, passando inicialmente pelo setor da 
Fábrica de Talentos e, em seguida, pela área industrial e de produção de acessórios.
Horário de saída: 12h
Local: Sede do CIC-BG
Investimento: R$ 50 para associados | R$ 80 para não-associados
Confirmação: até o dia 20/03, pelo e-mail qualificacao@cicbg.com.br ou pelo telefone (54) 
2105-1999, com Denise. Cancelamento de inscrição só será feito com antecedência de dois 
dias úteis do evento.

No ar desde o começo de janeiro, o novo site do CIC-BG traz ainda 
mais facilidades para que associados e a comunidade em geral tenham 
acesso às ações da instituição. Ao acessar o www.cicbg.com.br, o usuá-
rio encontra, em destaque na tela inicial, as notícias recentes mais impor-
tantes, e fica por dentro do engajamento da entidade em iniciativas que 
abrangem os mais diversos setores da sociedade bento-gonçalvense. Os 
treinamentos, outra bandeira permanente, também estão em evidência, 
agilizando a busca pela programação de cursos oferecida.

No rodapé da página inicial, duas publicações também são disponibi-
lizadas aos internautas: o Jornal do CIC-BG e a revista anual Panorama 
Socioeconômico, que em 2016 chegou à sua 45ª edição. A remodelação 
privilegiou, ainda, a divulgação mais objetiva dos projetos permanentes 
que a instituição coordena no município – como o Programa Gaúcho da 
Qualidade e Produtividade (PGQP), a Parceiros Voluntários e o Junior 
Achievement –, além de iniciativas próprias, como a corrida noturna Spa-
rkling Night Run e a ExpoBento, maior feira multissetorial do país e prestes 
a entregar ao público a sua 27ª edição, em junho de 2017.

A aba “Serviços”, por sua vez, direciona o público para áreas onde 
é possível conhecer os espaços oferecidos para locação e ferramentas 
essenciais para a condução de negócios, como os benefícios da adesão 
ao programa Crédito Certo e orientações para emissão do Certificado de 
Origem, fundamental para exportadores. Na seção “Sobre o CIC”, além 
de todas as informações sobre a trajetória, o funcionamento e a estrutura, 
também constam as parcerias estabelecidas, que trazem inúmeras van-
tagens para os associados.

Novo site do CIC traz mais praticidade 
para associados e comunidade

a importância da capacidade de lide-
rança até comunicação com a equipe, 
compromissos e metas. As aulas – nos 
dias 22 e 23 de março – ficarão a cargo 
de Luciano Brandão, profissional gra-
duado em Administração de Empresas 
(Univates), com especializações em 
Análises de Sistemas (Unisinos) e Ma-
rketing (UFRGS), e mestrado em Admi-
nistração (UFRGS).

Troca de vivências e experiências
Outro destaque do calendário do 

primeiro trimestre de ações do CIC 
está agendado para o dia 24 de março, 
quando a entidade promove a visita téc-
nica à empresa Calçados Bibi, localiza-
da no município de Parobé, na Região 
Metropolitana de Porto Alegre. A marca 
tem quase 68 anos de atuação no ramo 

junto ao público infantil e é pioneira na 
realização de pesquisas científicas em 
busca da criação do calçado ideal para 
cada fase da criança. Durante a tarde, 
a comitiva de Bento Gonçalves conhe-
cerá a história e a estrutura da compa-
nhia. “Entramos em um ano no qual o 
nosso principal objetivo será recuperar 
as perdas que tivemos, de uma forma 
geral, em 2015 e 2016. Isso tudo exige 
muito trabalho e nós, liderando o desa-
fio de representar o empresariado de 
nossa cidade, temos que estabelecer 
um ritmo forte para essa retomada do 
crescimento. Estamos fazendo a nossa 
parte, propiciando conhecimento técni-
co aos nossos associados e à comu-
nidade, como forma de incentivar esse 
desenvolvimento”, avalia Laudir Piccoli, 
presidente do CIC-BG.
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CIC-BG atende pedidos de crianças
em ação social de Natal
Esse é o primeiro ano em 
que a ação foi desenvolvida, 
plantando mais uma 
semente de solidariedade

Nos últimos dias de 2016, o espírito 
natalino tomou conta do Centro da In-
dústria, Comércio e Serviços (CIC-BG) 
e ajudou a transformar em realidade os 
desejos feitos ao Papai Noel por crian-
ças da Associação dos Surdos de Ben-
to Gonçalves (ASBG) e da Associação 
Integrada de Desenvolvimento do Down 
(AIDD). Em uma ação coordenada pela 
Parceiros Voluntários, os diretores da 
entidade apadrinharam as cartinhas es-
critas pelos pequenos e endereçadas 
ao “Bom Velhinho”. No total, a iniciativa 
beneficiou cerca de 30 crianças, que 
fizeram pedidos como roupas, brinque-
dos e materiais escolares. A entrega, 
feita pelo próprio Noel, ocorreu na tarde 
do dia 19 de dezembro na sede do CIC-
-BG, onde também foram distribuídos 
lanches e, principalmente, compartilha-
dos momentos de carinho com os pe-
quenos.

Esse é o primeiro ano em que a ação 
é desenvolvida – e a semente que foi 
plantada para sua continuidade certa-
mente, renderá bons frutos daqui para 
frente. “Quando pensamos no desen-
volvimento de uma entidade represen-
tativa, como é o caso do CIC-BG, com 

a comunidade onde está inserida, pre-
cisamos olhar para todas as questões 
ligadas ao bem-estar e à qualidade de 
vida da sociedade. É um prazer poder 
contribuir para alegrar as crianças e 
proporcionar um Natal melhor a estas 
famílias. Mas, acima de tudo, estamos 
trabalhando para difundir, por meio do 

exemplo, a importância de que todos 
estejamos engajados em contribuir para 
o bem coletivo, fazendo nossa parte em 
qualquer pequeno gesto ou ação. Espe-
ramos que essa corrente cresça cada 
vez mais no número de adeptos”, afirma 
o presidente do CIC-BG, Laudir Piccoli.

Mantida há 16 anos pelo CIC-BG, a 

A alegria de poder ver de perto o 
Papai Noel, personagem símbolo do 
Natal, encheu de sorrisos os aluninhos 
da Escola Municipal Infantil Primeiros 
Passos, na tarde do dia 15 de dezem-
bro. O Bom Velhinho visitou a institui-
ção que atende a famílias dos bairros 
Conceição, Tancredo Neves e Juven-
tude – em uma ação social proporcio-
nada pela diretoria da ExpoBento – e 
distribui picolés, presentes e, principal-
mente, muito carinho para a criançada.

A iniciativa semeou ainda mais âni-
mo ao trabalho desenvolvido pela cre-
che com as crianças, que em muitos 
casos vêm de famílias carentes. “O 
Papai Noel representa muito para eles, 
e não é só pelo presente, porque as 
crianças têm uma pureza que vai além 
disso. Eles ficaram felizes de vê-lo, 
foram dar um abraço, e isso ajuda a 
renovar a esperança de todos nós. É 
um gesto simples, mas que significa 
muito. Estamos agradecidos, porque 
todos que vieram aqui trouxeram muito 
amor e tenho certeza que também re-
ceberam isso em troca”, afirma a dire-
tora, Teresa Galves.

Marcada pelo constante engaja-

Ação social do CIC/ExpoBento leva alegria a escolinha com visita do Papai Noel

ta o diretor geral da 27ª edição, Roger 
Bellé. A escolinha Primeiros Passos 
está localizada na rua Adelaide Basso 
Pasquali, 416, no bairro Conceição. 
A instituição municipal atende atual-
mente a 134 crianças, de zero a cinco 
anos, também dos bairros Tancredo 
Neves e do Juventude.

Crianças da Associação dos Surdos de Bento Gonçalves (ASBG) e da Associação Integrada de Desenvolvimento
do Down (AIDD) foram presenteadas

Os pequenos alunos da Escola Municipal Infantil Primeiros Passos se divertiram com a presença do Bom Velhinho 

Parceiros Voluntários de Bento Gonçal-
ves tem mais de 70 integrantes ativos, 
auxiliando diretamente a 21 instituições 
locais. O principal objetivo do grupo é 
fortalecer a cultura do voluntariado na 
cidade, aproximando as pessoas que 
querem e podem ajudar daquelas que 
mais precisam de apoio.

mento junto à sociedade bento-gon-
çalvense, a ExpoBento tem, ao longo 
de sua trajetória, significativo histórico 
de envolvimento comunitário. “Uma 
das principais marcas da ExpoBento 
é a responsabilidade social. Isso faz 
parte da nossa história, e é muito im-
portante poder compartilhar o sucesso 

que nós sempre tivemos com as pes-
soas que mais precisam, principal-
mente as crianças. Do mesmo modo 
que elas saíram felizes dessa ação, 
posso dizer que toda a diretoria da 
feira também ganhou muito com isso, 
porque percebemos no olhar deles 
esse sentimento de gratidão”, ressal-
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Os desafios da Quarta Revolução Industrial
Nova ordem produtiva 
começa a se fortalecer e 
deve ser vista com atenção 
pelos empresários

Em junho de 2016, a publicação do 
livro “A Quarta Revolução Industrial”, 
do fundador e presidente executivo do 
Fórum Econômico Mundial, o alemão 
Klaus Schwab, consolidou definitiva-
mente o debate sobre aquele que é 
considerado um momento histórico – 
e ainda incerto – no desenvolvimento 
global. Como exemplo dessa era, que 
já começou e tem acelerado cada vez 
mais, o economista cita o uso de veí-
culos autônomos e robôs com inteli-
gência artificial, “máquinas que podem 
sentir e pensar” – mais especificamen-
te, Schwab destaca o uso de novos 
materiais no processo produtivo, a im-
pressão 3D, a edição genética, nano-
tecnologias e modelos modernos de 
distribuição, entre muitos outros.

Embora esteja calcada na revolução 
anterior, a digital, que a partir de mea-
dos do século 20 promoveu avanços 
fundamentais em termos de eletrônica, 
tecnologia da informação e telecomuni-
cações, esta nova etapa não é conside-
rada pelos estudiosos como um mero 
“desdobramento”. Essa certeza, se dá, 
justamente, por três fatores essenciais: 
a velocidade, o alcance e o impacto nos 
sistemas. “Estamos a bordo de uma re-
volução tecnológica que transformará 
fundamentalmente a forma como vive-
mos, trabalhamos e nos relacionamos. 
Em sua escala, alcance e complexida-
de, a transformação será diferente de 
qualquer coisa que o ser humano tenha 
experimentado antes”, adianta Schwab.

O cerne das discussões atuais tra-
ta, sobretudo, do regime de automati-
zação das empresas e de que forma 
isso afetará a cadeia de empregos e de 
geração de renda. Ao mesmo tempo 
em que se alimenta o conceito de “fá-
brica inteligente”, e isso em referência à 
implantação de redes inteiras capazes 
de monitorar, otimizar e coordenador 
completamente a fabricação por conta 
própria, duas grandes questões ainda 
permeiam as discussões: como os go-
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vernos atuarão nesse cenário, fomen-
tando o crescimento e minimizando 
determinados riscos, e de que maneira 
e economia e a sociedade se reestrutu-
rarão para absorver essa mudança ex-
trema, que pode, em um primeiro mo-
mento, acabar com milhões de postos 
de trabalho?

Há, ainda, no que diz respeito ao 
próprio meio empresarial, um justifica-
do temor de ver o surgimento de novos 
empreendimentos, já nascidos nesse 
novo formato, e que estariam um passo 
à frente na disputa de mercado. Essa 
preocupação é real e a busca de alter-
nativas deve ser encarada como uma 
prioridade daqui para frente. Os olhares, 
segundo os especialistas, devem es-
tar voltados, por agora, especialmente 
para regiões emergentes da Ásia, que já 
estão adotando de forma mais intensa 
essas transformações, na comparação 
com outros países desenvolvidos.

Mas também é preciso, inevitavel-
mente, entender que muitas atividades 
já inseridas e naturalmente impregna-
das em nosso contexto atual pertencem 
a essa nova ordem mundial. Um exem-
plo bastante citado é o Uber, modalida-

de de aluguel de veículos particulares 
que compete com (e, em muitos luga-
res, desbanca) o padrão tradicional dos 
táxis. Sem ser o proprietário de nenhum 
dos veículos utilizados para o transpor-
te dos passageiros, o Uber hoje é um 
negócio avaliado em mais de 60 bilhões 
de dólares, superando empresas como 
Ford e General Motors. Claro, o Uber 
caminha em uma direção um pouco 
distinta, mas não oposta: tratada como 
“economia compartilhada”, ela pode 
ser um alento para a busca de novos 
caminhos que permitam, de maneira 
paralela, a criação de novas oportuni-
dades de trabalho e o atendimento a 
demandas pessoais com mais pratici-
dade e qualidade.

No campo das perspectivas mais 
otimistas, há estudiosos que defendem 
justamente que, assim como a Revo-
lução Digital, que facilitou o acesso 
de pessoas a formas de comunicação 
instantânea e relativamente baratas, 
desburocratizando serviços, a Quar-
ta Revolução Industrial, marcada pela 
convergência de tecnologias digitais, 
físicas e biológicas, também poderá 
contribuir significativamente em termos 

A terceira edição da Sparkling 
Night Run tomou as ruas de Bento 

Debates têm se intensificado nos últimos anos, principalmente com relação ao crescente processo de automatização das 
empresas, dentro do conceito de “fábrica inteligente”

de melhoria de vida para as popula-
ções, desde que sejam repensados e 
trabalhados novos limites legais e éti-
cos para sua expansão saudável. Esta 
será, sem dúvida, a pauta que perma-
necerá em destaque ao longo dos pró-
ximos anos.

O que resta, enfim, como afirmação 
para este novo tempo em que entra-
mos? Todos precisamos estar atentos 
para fazer parte da evolução, prepara-
dos para termos plenas condições de 
acompanhar e integrar essa nova fase 
que nos “engolirá”, ao que tudo indica, 
de forma relativamente rápida. Essa 
sentença não se restringe exclusiva-
mente a determinado grupo, pois as 
consequências – positivas e negativas 
– terão resultados de longo alcance, 
afetando os mais diferentes níveis e se-
tores das comunidades. É urgente que 
tenhamos como foco a procura ainda 
mais aguda por inovação, avaliando e 
aplicando as possibilidades voltadas à 
nossa realidade e atentos a tudo que 
acontece velozmente à nossa volta. Ou 
fazemos isso, ou a própria economia se 
encarregará de nos colocar à margem 
desse movimento histórico.
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Lúcio Guerra, Comandante do 6º Batalhão de 
Comunicações de Bento Gonçalves
Quem passa pelo 
Batalhão tem a oportunidade 
de aprender um ofício, 
adquirindo habilidades 
importantes para o exercício 
de uma atividade

Quem reserva um tempo para co-
nhecer de forma mais detalhada a atu-
ação do BCOM surpreende-se com as 
contribuições militares para a comu-
nidade de Bento Gonçalves. Com um 
efetivo de 450 militares, é responsável 
por uma série de programas e iniciati-
vas de abrangência social. A primeira 
delas está relacionada à formação do 
cidadão, por meio do recrutamento ao 
serviço militar. “Transmitimos aos jo-
vens uma série de valores como dis-
ciplina, hierarquia, responsabilidade, 
entre outros importantes preceitos na 
formação do caráter – que eles carre-
garão por toda a vida, forjando-se cida-
dãos de bem”, comenta o Comandan-
te do 6º Batalhão de Comunicações de 
Bento Gonçalves, Lúcio Guerra.

Outro ponto valioso da atuação do 
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Durante o ano de 2016, o Hos-
pital Tacchini esteve representado 
em congressos científicos realizado 
tanto no Brasil, quanto no exterior. 
Nestes eventos, a Instituição apre-
sentou quatro trabalhos que foram 
desenvolvidos em diversos setores 
do Hospital e em todos contou com 
o apoio do Instituto Tacchini de Pes-
quisa em Saúde.

Junho/2016
Local: Lyon, França
Evento: 50º Aniversário da Agên-

cia Internacional de Pesquisa em 
Câncer/Organização Mundial da 
Saúde (IARC/WHO 50º Anniversary 
– Global Cancer: Occurrence, Cau-
ses and Avenues to prevention)

Autores: Dra. Juliana Giacoma-
zzi; Dra. Alessandra Kaercher; Téc. 
em Enf. Mari Ines Paese; Enf. Gislai-
ne Grapiglia; Superintendente Hilton 
Mancio; Dra. Roberta Pozza e Dr. 
Fernando Obst.

Tema: Apresentação de dados 
sobre a situação do câncer na re-
gião Serrana do Estado e os proje-
tos da Instituição com foco na de-
tecção precoce e na prevenção.

Hospital Tacchini apresenta trabalhos em congressos nacionais e internacionais

Setembro/2016
Local: Bento Gonçalves
Nome do congresso: Congres-

so Internacional de Cuidados Pa-
liativos

Autores: Psicóloga Bruna Teixei-
ra de Jesus de Souza; Psicóloga 
Tânia Rudnicki; Psicóloga Daiana 
Cenci; Dra. Alessandra Kaercher; 
Enfermeira Gislaine Grapiglia; Dra. 
Roberta Pozza e Dra. Juliana Giaco-
mazzi.

Tema: Apresentação de evidên-
cias de que após uma experiência 
traumática, como o adoecimento 
por câncer, os pacientes em geral, 
apresentam altos níveis de cresci-
mento e de ruminação, este último 
especialmente entre as mulheres. 

Novembro/2016
Local: Belo Horizonte, Minas 

Gerais
Nome do congresso: 15º Con-

gresso Brasileiro de Controle de In-
fecção e Epidemiologia Hospitalar

Autores: Enfermeira Adiane Car-
lesso; Dra. Nicole Alberti Golin; En-
fermeira Joseana Sanguanini, Enfer-
meira Edimarcia Brun; Dra. Roberta 
Pozza e Dra. Juliana Giacomazzi

Tema: Descrição da abordagem 
inovadora do Serviço de Controle 
de Infecção Hospitalar do Tacchini 
no controle e manejo de infecções 
na Instituição.

Dezembro/2016
Local: San Antonio, Texas
Nome do congresso: Simpósio 

de Câncer de Mama de San Antonio 
(San Antonio Breast Cancer Sympo-
sium)

Autores: O estudo foi proposto 
pelo Grupo Latino Americano de 
Cooperação em Oncologia (LA-
COG), composto por pesquisado-
res de 20 instituições de saúde e 
pesquisa, incluindo o Hospital Tac-
chini, que esteve representado pela 
Dra. Juliana Giacomazzi

Tema: Descrição da situação 
do câncer de mama metastático 
no Brasil.

jeto e, hoje, estão muito bem realiza-
dos”, conta.

O aspecto da formação profissio-
nal é outra importante contribuição do 
BCOM. Quem passa pelo Batalhão 
tem a oportunidade de aprender um 
ofício, adquirindo habilidades impor-
tantes para o exercício de uma ativi-
dade. Além disso, recebem forte in-
centivo à prática de exercícios físicos, 
disciplinando o comportamento e os 
hábitos para esse importante funda-
mento ligado à qualidade de vida.

Mais pela sociedade
O 6º BCOM tem forte atuação so-

cial junto à comunidade. De forma 
constante, os militares prestam apoio 
a diversas atividades realizadas junto 
à população. “Recentemente nossos 
rapazes participaram de campanhas 
de combate à dengue, visitando re-
sidências em todos os bairros da ci-
dade. Além disso, colaboramos com 
ações de entidades como a Liga de 
Combate ao Câncer e, ainda, ações 
que contribuem com as atividades da 
polícia e na área da segurança”, conta 
o comandante.

Mesmo com um rol tão vasto de 
contribuições, muito frequentemen-
te os profissionais do serviço militar 
sofrem com a falta de conhecimento, 
por parte da sociedade, de sua efeti-
vidade. “O militar tem compromisso e 
dedicação integral e exclusiva ao ser-
viço. Assim, não pode exercer outra 
atividade profissional – e nem sempre 
recebe um soldo compatível com suas 
necessidades. Ao final da carreira de 
30 anos, as horas trabalhadas pelo 
militar equivalem a 45 anos, se com-
paradas às de um trabalhador civil. As 
atividades de adestramento e opera-
ções continuadas, além dos serviços 
de escala de 24 horas, são seguidas 
de expediente no dia posterior, inclu-
sive em fins de semana e feriados, 
tudo isso sem os conhecidos direitos 
sociais e trabalhistas legalmente con-
cedidos aos trabalhadores das outras 
classes, tais como o adicional de peri-
culosidade, o FGTS e as horas extras. 
É importante que a população tenha 
acesso a essas informações para en-
tender a relevância dos serviços e o 
grau de sacrifício que o militar dedica 
à sua pátria”, argumenta.

BCOM em Bento Gonçalves é a con-
dução das atividades do Pelotão Curu-
mim – programa que oferece oportu-
nidades de formação para jovens em 
situação de necessidade ou vulnera-
bilidade social. “Com essa iniciativa 
contribuímos de forma muito relevante 
para prevenir o ingresso de crianças e 
adolescentes na criminalidade. Aqui 
eles recebem o incentivo necessário 
para almejar uma vida diferente. Te-
mos inúmeros casos inspiradores de 
jovens que receberam o apoio do pro-
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Sparkling Night Run 2017 está confirmada 
para o dia 11 de novembro
Tradicional corrida noturna 
ocorrerá nas ruas de 
Bento Gonçalves reunindo 
participantes de todo o país

A corrida noturna mais charmosa 
da Serra Gaúcha confirma a realização 
de sua quarta edição e anuncia a data 
da prova em 2017: no dia 11 de no-
vembro, Bento Gonçalves sedia a Spa-
rkling Night Run. A tradicional progra-
mação combinará atrativos esportivos, 
turísticos e enogastronômicos para 
encantar os atletas e engajar a comu-
nidade ao rol de atrações festivas pa-
ralelas à competição.

Neste ano, deverão ser mantidas 
as duas opções de trajeto, de 5km e 
10km, em diferentes categorias. O per-
curso passará por vários pontos turísti-
cos locais – culminando com o convite 
para os participantes brindarem com a 
bebida espumante que dá nome à pro-
va e a entrega de troféus e medalhas.

Com essa soma de diferenciais, 

a expectativa é repetir e estender o 
sucesso crescente registrado desde 
2014. A última edição da Sparkling 
Night Run teve recorde de participan-
tes, mobilizando mais de 700 corredo-
res, de 43 municípios e nove estados 
diferentes. Já a Festa do Espumante, 
atração paralela à prova, que promove 
uma celebração a céu aberto no Cen-
tro da cidade, reuniu mais de 3,5 mil 
pessoas. No local, além da tradicional 
bebida borbulhante, foram servidos 
suco de uva e requintes gastronômi-
cos oferecidos por oito food trucks. 
“Os números de 2016 não só nos to-
mam de orgulho pela excelência do 
trabalho desenvolvido, mas sobretudo 
consolidam a corrida no rol de ativida-

des esportivas e turísticas de Bento 
Gonçalves. O sucesso até aqui con-
quistado motiva toda equipe a buscar 
a superação neste ano e oferecer à co-
munidade uma promoção ainda mais 
marcante, com inegável contribuição 
para o fomento econômico da cidade”, 
avalia Laudir Piccoli, presidente do 
CIC-BG, entidade promotora da Spa-
rkling Night Run.

As inscrições para a Sparkling Night 
Run 2017 ainda não estão abertas ao 
público – mas os atletas já podem re-
servar a data na agenda e acompanhar 
as novidades pelo site www.sparkling-
nightrun.com.br. Ali também é possível 
conferir as galerias de fotos das três 
primeiras edições da prova.

O estágio é uma das mais eficien-
tes portas de entrada para os futuros 
profissionais ingressarem no merca-
do de trabalho. Por meio dessa expe-
riência, é possível colocar em prática 
o conteúdo aprendido no meio aca-
dêmico e aprimorar os conhecimen-
tos para crescer de forma gradativa 
na carreira escolhida. Entretanto, 
muitas vezes, os jovens à procura 
de vagas e as empresas que estão 
recrutando pessoal não estão conec-
tados como deveriam, dificultando o 
processo de contratação.

Facilitar essa aproximação – que 
resulta em benefícios para todos os 

CIC-BG capta currículos de estudantes para estágios junto ao Depe
o seu quadro e, de outro lado, jovens 
dispostos a aprender e evoluir profis-
sionalmente. Nosso compromisso é 
mediar esse processo tão importante 
para o desenvolvimento socioeconô-
mico do município”, avalia o presi-
dente do CIC-BG, Laudir Piccoli.

Estudante:
entre em contato

Os currículos de interessados em 
possíveis vagas de estágio podem 
ser enviados diretamente para o e-
-mail depe@cicbg.com.br. O tele-
fone para mais informações é (54) 
2105.1999, com Aline.

envolvidos – é uma das ações em 
destaque na pauta de atuação do 
Centro da Indústria, Comércio e Ser-
viços de Bento Gonçalves (CIC-BG) 
em 2017. Por meio do Departamento 
de Educação Profissional e Estágios 
(Depe), que integra a sua estrutura, 
a entidade intensifica o trabalho para 
auxiliar com eficiência no atendimen-
to dessa demanda. O objetivo é fa-
vorecer a formação de profissionais 
cada vez mais capacitados para as 
funções exigidas no meio corporativo 
– e, dessa forma, garantir aos setores 
mão de obra qualificada para suprir 
suas necessidades competitivas.

O Depe mantém um banco de da-
dos atualizado, que pode ser acessa-
do por todos os associados do CIC-
-BG. Estudantes maiores de 16 anos, 
de Ensino Médio, cursos técnicos 
e nível superior, podem enviar seus 
currículos para o cadastro. Então, 
o departamento direciona os can-
didatos para entrevistas conforme 
as vagas disponibilizadas e o perfil 
pessoal de cada um. “A preparação 
para o ingresso no mercado de tra-
balho é uma de nossas prioridades, 
principalmente porque vemos, cons-
tantemente, empresas em busca de 
novos colaboradores para fortalecer 
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O ano de 2017 inicia com uma 
oportunidade especial de exercício da 
solidariedade em benefício da comu-
nidade: cidadãos e as empresas de 
Bento Gonçalves ainda podem des-
tinar parte de seu Imposto de Renda 
(IR) para contribuir com ações sociais 
desenvolvidas na cidade. Para tanto, 
basta aderir ao projeto “Leãozinho do 
Bem”, que estimula a doação de um 
percentual do tributo para iniciativas 
locais. Até o final do mês de abril, as 
pessoas físicas interessadas em aju-
dar essa importante causa podem 
direcionar até 3% do valor pago ao 
Governo Federal para entidades con-
veniadas ao Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente 
(Comdica). No caso de pessoas jurídi-

Cidadãos e empresas ainda podem destinar
parte do Imposto de Renda para ações sociais
Projeto “Leãozinho do 
Bem” segue arrecadando 
recursos do tributo para 
auxiliar entidades que 
atendem crianças e jovens 
em Bento Gonçalves

cas, o limite é 1%.
O procedimento de destinação da 

parcela do IR exige que, no momento 
da declaração à Receita, as pessoas 
físicas utilizem o formulário completo. 
As jurídicas devem informar o lucro 
real. A estimativa é que, anualmente, 
pelo menos R$ 3 milhões poderiam 
permanecer na cidade, auxiliando as 
instituições parceiras, mas, em 2015, 
por exemplo, as destinações alcança-
ram apenas R$ 292,5 mil, menos de 
10% do total. Com a nova mobiliza-
ção gerada pelo projeto, a expectativa 

é que esse montante possa crescer 
neste ano. Idealizado pela Associa-
ção dos Profissionais e Empresas de 
Serviços Contábeis de Bento Gonçal-
ves (Apescont-BG), o Leãozinho do 
Bem conta com o apoio do Centro 
da Indústria, Comércio e Serviços de 
Bento Gonçalves (CIC-BG), do Sicoob 
Meridional, do Comdica e da imprensa 
local. Quer conhecer um pouco mais 
sobre o projeto? Acesse o site (www.
leaozinhodobem.com.br) e a página 
no Facebook (www.facebook.com/Le-
aozinhodoBem).

A luta contra o câncer exige uma 
constante renovação de esforços 
para aqueles que encaram a rotina 
de cuidados com a doença. Levar 
um pouco de alegria para essas pes-
soas é uma missão nobre, que ajuda 
a amenizar as dificuldades enfren-
tadas durante a recuperação. Com 
esse olhar sensível, a ONG Parceiros 
Voluntários promoveu, no mês de no-
vembro, uma bela ação – literalmen-
te – junto a pacientes em tratamento 
no Instituto do Câncer do Hospital 
Tacchini, que receberam a visita de 
profissionais do Centro Estético Jane 
Beauty.

Nesse dia, ampolas, seringas e 
medicamentos cederam espaço a 
pinceis, escovas e cosméticos – com 
uma sessão especial de maquia-
gem, surpreendendo positivamente 
quem realizava os procedimentos 
médicos na instituição. Uma das 
participantes da ação foi Marilene da 
Silva, que faz quimioterapia há cerca 
de um ano. “Não esperava que isso 
fosse acontecer naquele dia, foi uma 
alegria para a gente”, afirma a pa-
ciente. Também os acompanhantes 
puderam usufruir do trabalho solidá-
rio – como foi o caso da esposa de 
Hugo Giusti. Enquanto ele era aten-
dido, bem ao seu lado, a compa-

Ação da Parceiros Voluntários renova o ânimo de quem luta conta o câncer

nheira recebia a sessão de beleza. 
“Achei muito interessante, ajuda a 
levantar o astral”, ressalta. Vindo de 
Nova Bassano para acompanhar o 
irmão no tratamento, Lucimar Girotto 
também viu a ação com bons olhos. 
“Renova a autoestima da pessoa, a 
gente fica mais alegre”, avalia.

Projeto DeCoração 
No decorrer de 2016, outros tra-

balhos consolidados em parceria 
com o centro estético Jane Beau-

ty foram realizados para auxiliar as 
pessoas que precisam de conforto 
na batalha contra o câncer. Um deles 
foi a oficina de amarração de lenços, 
bem como o corte de cabelos, reali-
zado gratuitamente no centro da ci-
dade, durante a campanha ‘Novem-
bro Azul’, chamando a atenção do 
público masculino para a detecção 
precoce do câncer de próstata. 

Essas atividades somente foram 
viabilizadas graças à participação 
voluntária dos colaboradores da 

empresa, engajados no projeto so-
cial ‘DeCoração’, criado para levar 
bem-estar e qualidade de vida a 
quem mais precisa e que encontrou 
na atuação da Parceiros Voluntários 
uma grande aliada.  A proposta pre-
vê que, mensalmente, ações benefi-
centes sejam oferecidas à comuni-
dade.  “Por meio da solidariedade, 
buscamos estreitar o vínculo e me-
lhorar o relacionamento entre os co-
laboradores, além de proporcionar a 
eles o convívio com diferentes reali-
dades. Assim, o resultado se torna 
positivo para quem é beneficiado, 
mas também traz satisfação a quem 
se dispõe a ajudar”, comenta Janete 
Gregio.

O que é a Parceiros
Voluntários

A Parceiros Voluntários é uma 
ONG implantada no município há 
16 anos. Desde a sua criação, em 
2000, já beneficiou cerca de 100 en-
tidades e, atualmente, conta com 70 
voluntários trabalhando na unidade, 
atendendo diretamente a 21 institui-
ções locais. Mantida pelo Centro da 
Indústria, Comércio e Serviços (CIC-
-BG), atua em uma campanha per-
manente para incentivar o trabalho 
voluntário e inspirar novas parcerias.

ENTIDADES QUE
PODEM SER
BENEFICIADAS:

• Associação Amigos das Crianças
• Associação Atlética Banco do Brasil 

(AABB)
• Associação Atlética de Bento Gonçalves 

(AABG)
• Associação Bento-gonçalvense de Con-

vivência e Apoio à Infância e Juventude 
(Abraçaí)

• Associação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais (APAE)

• Associação dos Deficientes Físicos de 
Bento Gonçalves (ADEF)

• Associação dos Deficientes Visuais de 
Bento Gonçalves (ADVBG)

• Associação dos Surdos de Bento Gon-
çalves (ASBG)

• Associação Integrada ao Desenvolvimento 
Down (AIDD)

• Bento Vôlei
• Círculo Operário
• Fundação Todeschini
• Lar da Caridade

Pacientes e familiares foram surpreendidos com sessões de beleza durante atendimento
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REPASSE
ÀS DELEGACIAS

DIRETORIA DO
CONSEPRO 2017/2018

A atuação do Conselho Comunitário Pró-Segu-
rança Pública (Consepro) em busca de melhorias 
para a comunidade bento-gonçalvense trouxe boas 
notícias no encerramento de 2016. No final de 
dezembro, o órgão oficializou mais um importante 
repasse à Polícia Civil: a 1ª e a 2ª Delegacias de 
Polícia do município receberam a doação de R$ 10 
mil em equipamentos para cada uma.

Entre os itens entregues estão computadores, 
impressoras, notebooks e aparelhos de ar-
condicionado, que garantirão melhor estrutura para 
o trabalho das equipes e, principalmente, para o 
atendimento à população. 

Em novembro, o Consepro já havia destinado    
outros R$ 10 mil em equipamentos para a 
Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher 
(Deam). O departamento recebeu, na ocasião, 
duas impressoras, um notebook, um cofre especial 
para armas longas, um GPS, dois desumidificado-
res e quatro aparelhos telefônicos.

Presidente: Elton Paulo Gialdi
Diretor para Brigada Militar/1ª Vice-presidente: 
Laércio Pompermayer
Diretor Comercial/2ª Vice-presidente:
Gustavo Bertolini
Diretor para Polícia Civil/3ª Vice-presidente:
Rafael Mejolaro de Costa
Diretor Administrativo-Financeiro/1ª Tesoureiro: 
Dione Zaccaron
2º Tesoureiro: Romeu Dalcin
Diretor de Marketing e Projetos/1ª Secretária: 
Marta Perin
2ª Secretário: José Carlos Zortéa
Diretor Jurídico: Gabriel P. Luchese
Presidente do Conselho Superior: Geraldo Leite
Conselho Fiscal:
Titulares: Joel A. Razera da Silva, Vitor Agostini; 
Emiliano Castamann; Laudir Miguel Piccoli; Mar-
cos Fracalossi; Marcia Ferronato
Suplentes: Cesar Anderle, Geraldo Marini, Dor-
valino Lovera, Claudio Ramos, Leocir Glowacki, 
Soraia L. Veiga

Consepro sensibiliza cidadãos a participar de 
campanha de arrecadação de doações via boleto
Documento para pagamento 
opcional, no valor de R$ 15, 
foi enviado as residências 
juntamente com o carnê 
do IPTU com o objetivo de 
captar recursos em prol da 
segurança pública municipal

Com o desafio de contribuir para tor-
nar Bento Gonçalves um município mais 
seguro, o Conselho Comunitário Pró-
-Segurança Pública (Consepro) vem tra-
balhando para sensibilizar os cidadãos a 
participarem de uma nova campanha de 
arrecadação de fundos em prol das for-
ças policiais do município. Neste ano, os 
carnês para pagamento do Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano (IPTU), remetidos 
pela prefeitura, foram entregues à popu-
lação acompanhados por um boleto op-
cional – no valor de R$ 15,00. Quem optar 
por quitá-lo estará colaborando com a 
doação de recursos que serão destina-
dos à manutenção e ampliação dos tra-
balhos desempenhados pelo Consepro, 
principalmente no que se refere ao repas-
se de equipamentos para as polícias mi-
litar e civil, e departamentos como o Ins-
tituto Geral de Perícias (IGP) e o Instituto 
Médico Legal (IML). Caso o cidadão não 
queira participar, basta descartar o boleto 
sem efetuar o pagamento.

A meta do órgão é alcançar o mon-
tante de R$ 700 mil por meio de ações 
que estão sendo realizadas desde se-
tembro de 2016. Esses recursos serão 
alocados na implementação de uma 
sala de comando e controle, além da 
compra de 15 rádios digitais e a aqui-
sição e instalação de uma antena di-
gital de longo alcance. Em termos de 
patrulhamento, o objetivo é colocar na 
rua duas viaturas blindadas para apro-
ximação policial em qualquer tipo de 
ocorrência, com atuação 24 horas por 
dia em qualquer ambiente e equipa-
das com câmeras internas e externas, 
e GPS para posicionamento em tempo 
real no mapa digital. De forma paralela, 
o Consepro conquistou recentemente, 
graças a projetos apresentados ao Mi-
nistério Público e ao Poder Judiciário, 
pelo menos R$ 40 mil em repasses, já 
convertidos em materiais para as dele-
gacias e para o IGP.  Mais três propos-
tas relacionadas ao Presídio Estadual 
devem ter resultados positivos nos pró-
ximos meses.

Objetivo é garantir
doações fixas

O plano de captação de recursos 
do Consepro também tem objetivos a 

médio prazo. Com orçamento reforça-
do, a intenção é investir em ações fo-
cadas em crianças e jovens, principal-
mente com atividades de contraturno 
que deem uma nova perspectiva para 
famílias em situação de vulnerabilida-
de. Para que isso tudo saia do papel, a 
demanda estimada seria de, pelo me-
nos, R$ 150 mil por mês. Atualmente, as 
entradas estão na casa dos R$ 50 mil 
mensais.

Uma das estratégias adotadas pelo 
órgão é conquistar doações fixas, no 
formato de mensalidades para pessoas 
físicas (com cotas de R$ 5 a R$ 100) 
e jurídicas (patrocinador Ouro R$ 500 
ou Prata R$ 300). A mobilização deve 
ganhar força nas próximas semanas, 
quando serão intensificadas visitas 
a empresas da cidade, em tratativas 
para firmar novas parcerias. “Será um 
ano de muito esforço, porque daremos 
continuidade a todo envolvimento na 
área da segurança que o Consepro tem 
demonstrado em mais de três décadas 
de atuação. Como sempre, temos que 
pensar em evoluir, a fim de beneficiar 
cada vez mais a comunidade, públi-
co-alvo e grande parceira de nossas 
ações. Vamos fortalecer, ao longo de 
2017, esse vínculo e o retorno que ele 
traz à sociedade”, projeta o presidente 
Elton Gialdi.

Diretoria toma posse
para gestão 2017/2018

A missão de garantir a continuidade 
dos relevantes serviços prestados pelo 
Consepro à sociedade bento-gonçal-

vense será, a partir deste ano, do em-
presário Elton Paulo Gialdi, diretor da 
empresa Mérica Transportes e Logística 
e Diretor de Comunicação e Marketing 
do Centro da Indústria, Comércio e Ser-
viços de Bento Gonçalves (CIC-BG). 
Ele assumiu oficialmente a presidência 
do órgão no dia 09 de janeiro para a 
gestão 2017-2018. Seu grande desafio 
será o de impulsionar a participação da 
comunidade nas ações desenvolvidas 
pelo Consepro em prol da segurança 
no município. O comando do órgão foi 

Para colaborar com o CONSEPRO, basta abrir sua caixinha de correio

transmitido por Geraldo Leite, que ago-
ra passa a presidir o Conselho Superior, 
compartilhando a experiência conquis-
tada nos anos em que esteve no co-
mando da entidade. “Essa renovação 
traz uma nova visão para a nossa atu-
ação e, ao mesmo tempo, me permite 
ajudar com os avanços e acertos que 
obtivemos até aqui. É uma forma de tor-
nar a presença do Consepro ainda mais 
forte, unindo pessoas que têm muito a 
oferecer para apoiar as forças de segu-
rança da cidade”, avalia.
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Comemorando 14 anos em 2017, a 
Casa do Queijo Buona Távola se des-
taca pelo atendimento diferenciado e 
pela grande diversidade de produtos 
nacionais e importados à disposição 
dos clientes. Além de uma ampla va-
riedade dos tradicionais queijos, a 
loja comercializa itens integrais, op-
ções sem lactose e glúten, chocola-
tes, peixes, especiarias e muito mais, 
valorizando principalmente a produ-
ção local e regional, mas oferecendo, 
ainda, marcas especiais procuradas 
pelos consumidores.

Um dos destaques da Buona Tá-
vola é a personalização de cestas 
para datas como Natal e Páscoa – 
nas quais a procura por presentes 
aumenta significativamente –, e que 
também são excelentes opções para 
aniversários e outras celebrações. 
Para quem prefere um pouco mais 

Fruto de uma trajetória que em 
2017 completa 30 anos, a Cia do 
Sono chegou a Bento Gonçalves em 
abril do ano passado e, de lá para cá, 
tem consolidado a sua presença na 
cidade como um novo conceito em 
qualidade de vida e cuidado com a 
saúde. Com produtos totalmente di-
ferenciados, a empresa oferece em 
seus colchões o perfeito equilíbrio 
entre a ortopedia e o conforto, fator 
que a posiciona como a marca mais 
indicada por especialistas no Brasil.

A unidade da Cia do Sono em Ben-
to é comandada pelas sócias Nattália 
Milan e Neide Olsseski, ambas com 
grande experiência no ramo. Ao visi-
tar a loja, o cliente recebe um aten-
dimento especializado, que permite 
identificar as causas que resultam nas 
dificuldades para o descanso diário 
adequado. A partir dessa avaliação 
conduzida pela personal do sono, é 
definido o produto que melhor aten-

Casa do Queijo Buona Távola: variedade e qualidade em um só lugar

Cia do Sono muda o conceito de colchão e conquista o mercado de Bento Gonçalves

Casa do Queijo Buona Távola

Cia do Sono

de praticidade, basta escolher entre 
os kits já preparados, que unem de-
liciosos artigos em um belo conjunto 
de qualidade e sabor, ideais para os 
paladares mais exigentes.

As tábuas de frios são outra espe-
cialidade da loja, perfeitas para mo-
mentos como uma confraternização 
entre amigos. E, como uma boa re-
feição nunca pode deixar de lado um 
acompanhamento adequado, a carta 
de bebidas é mais um diferencial, es-
pecialmente na oferta de vinhos, es-
pumantes, cervejas e sucos. Cacha-
ças artesanais, inclusive da região 
de Minas Gerais, também ganham 
espaço nas prateleiras.

A Casa do Queijo Buona Távola 
está localizada na rua Treze de Maio, 
822, no bairro São Bento, atendendo 
de segunda-feira a sábado. O telefo-
ne da loja é o (54) 3451.3288.

derá as necessidades para garantir 
um repouso profundo e revigorante. 

As modernas tecnologias empre-
gadas na fabricação podem incluir, 
por exemplo, diferenciais como in-
fravermelho longo (que melhora a 
circulação) e magnetoterapia (que 
favorece o relaxamento muscular), 
entre muitos outros. A personaliza-
ção possibilita ainda, que, quando se 
tratar de um casal, os dois lados do 
colchão tenham perfis diferentes, que 
correspondam às particularidades de 
cada pessoa, como altura, peso e po-
sição para dormir.

A Cia do Sono Bento Gonçalves 
está localizada na avenida Planalto, 
651, no bairro São Bento. O telefone 
de contato é o (54) 3702.6018. Co-
nheça um pouco mais dessa história 
de sucesso no site da franquia (www.
ciadosono.com.br) e também na pá-
gina no Facebook (www.facebook.
com/companhia.sono).
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Com mais de 22 anos de expe-
riência no segmento, a Metalúrgica 
CGM atende a todo o Rio Grande 
do Sul, fornecendo produtos que 
garantem a segurança necessária 
em projetos residenciais e empre-
sariais. Com um excelente aten-
dimento e os melhores preços do 
mercado, a empresa se destaca 
pela qualidade na produção de 
cercas, corrimões, cortinas de en-
rolar, escadas, grades pantográfi-
cas, janelas, lixeiras, portas, por-
tões e proteção de betoneiras.

Além da fabricação e instala-
ção, a CGM também mantém uma 
grande preocupação pelo pleno 
funcionamento das estruturas en-
tregues a seus clientes. O trabalho 
desempenhado pela equipe inclui, 
ainda, a manutenção e, quando ne-
cessário, o conserto ou a troca das 

Transformar um evento em um mo-
mento inesquecível é uma das grandes 
especialidades da Magik Decorações. 
A empresa oferece um serviço perso-
nalizado, focado na necessidade de 
cada cliente, pois entende que o su-
cesso da cada ação desenvolvida está 
intimamente ligado com o cuidado es-
tético. Unindo arte, design e produtos 
de primeira linha, o resultado não po-
deria ser outro: ambientes únicos, com 
beleza, sofisticação e funcionalidade.

Entre os destaques do trabalho da 
Magik, estão projetos em Lycra Tensio-
nada, que permitem o rebaixamento de 
teto, fechamentos, criação de túneis e 
divisórias, ambientação e cenografia. 
Versátil, esse modelo pode ser apli-
cado nas mais diferentes situações, 
como festas de formaturas e encontros 
corporativos, por exemplo.

Outros elementos, como infláveis 
– dos mais variados formatos e tama-
nhos, conferem um visual moderno 
aos espaços, principalmente quando 

Metalúrgica CGM tem a credibilidade de mais de duas décadas de trabalho

Magik Decorações leva beleza e sofisticação para os mais variados eventos

Magik Decorações

peças comercializadas. 
Sabendo como a proteção da 

família e do patrimônio são fatores 
fundamentais para que possam ter 
uma vida mais tranquila, a CGM 
atua com extremo profissionalismo 
para realmente solucionar todos os 
problemas de quem contrata o ser-
viço da empresa. Além da questão 
da segurança, os produtos tam-
bém valorizam o design e, espe-
cialmente, a funcionalidade, com-
binando elementos que geram um 
custo-benefício ainda maior, tanto 
em ambientes externos quanto in-
ternos.

A Metalúrgica CGM está locali-
zada na rua rua Ricardo Frá, 77, no 
bairro Santa Marta. Os telefones de 
contato são (54) 3452.1603 e (54) 
9.9972.4560. O e-mail é contato@
metalurgicacgm.com.br.

combinados com uma iluminação es-
pecial. As bolas de vinil, por sua vez, 
levam cor e alegria para a decoração, 
que pode ser temática e planejada tan-
to em áreas internas como externas.

Sem deixar de lado a segurança, a 
Magik disponibiliza, ainda, o anticha-
mas para tecidos. O material previne a 
combustão em cortinas, lonas, panos e 
outros artefatos utilizados na produção.

A qualidade de execução dos tra-
balhos da Magik Decorações, assina-
dos pela designer Kelly Stefenon, tem 
conquistado muitos clientes na região, 
que vão de grandes empresas a feiras 
de abrangência nacional e internacio-
nal. Entre em contato e faça do seu 
evento uma ocasião verdadeiramente 
marcante. O telefone da empresa é o 
(54) 9.9153.5388 e o e-mail é conta-
to@magikdecoracoes.com.br. A co-
municação também pode ser feita por 
meio de um formulário simples preen-
chido diretamente no site www.magik-
decoracoes.com.br.
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Feiras de negócio são alternativa para quem 
busca potencializar vendas
ExpoBento, maior feira 
multissetorial do Brasil, é 
oportunidade de promoção 
para empresas expositoras 
perante os mais de 200 mil 
consumidores em potencial 
que devem visitar a edição 
de 2017

Feiras são excelentes oportunida-
des para expansão dos negócios, uma 
vez que colaboram na consolidação de 
marcas, no fortalecimento da rede de 
contatos e, por consequência, no au-
mento das vendas. Prova dessa eficiên-
cia é que mais de 2 mil eventos desse 
tipo deverão ser realizados neste ano 
em todo o Brasil, segundo o calendá-
rio da União Brasileira dos Promotores 
de Feiras (Ubrafe). São Paulo é o cam-
peão de promoções – com cerca de 
800 feiras, exposições e congressos, 
que geraram R$ 16,3 bilhões no ano 
passado, conforme a Associação Brasi-
leira de Empresas de Eventos (ABEOC 
BRASIL) – mas outros estados também 
ostentam números relevantes. A região 
Sul, por exemplo, tem cerca de 700 ati-
vidades cadastradas, entre elas a maior 
feira multissetorial do país.

A ExpoBento chega a 27ª edição em 
2017 consolidada como vitrine para os 
negócios: seus 450 expositores têm a 
oportunidade de expor o mix de ofertas 
para mais de 200 mil visitantes, vindos 
de diversas regiões à procura de boas 
compras, lazer e diversão. Durante os 
onze dias de feira, a expectativa é gerar 
R$ 40 milhões em transações comer-
ciais. Diversos fatores permitem suge-
rir previsões tão otimistas. O primeiro 
deles é o diferencial de reunir, em um 
único local, produtos de segmentos va-

riados, destinados a públicos de todas 
faixas etárias e com diferentes inten-
ções de investimento. 

Outro ponto importante para o expo-
sitor é a segurança de estar associando 
sua marca a um evento tradicional, com 
credibilidade e histórico de excelência 
construídos há quase três décadas. 
“Trabalhamos para oferecer uma feira 
eficiente enquanto oportunidade de ne-
gócio paras as empresas e atrativa na 
condição de opção de entretenimento 
para o público. O equilíbrio entre esses 

dois objetivos macros é o torna a Ex-
poBento tão assertiva, um verdadeiro 
case de sucesso há quase três déca-
das”, afirma o diretor-geral Roger Bellé.

Seguindo esse conceito, a estru-
tura da feira, que nesta edição ocu-
pará integralmente os pavilhões do 
Parque de Eventos de Bento Gonçal-
ves, amplia a proposta de garantir aos 
visitantes momentos de lazer, com 
atrações para aumentar seu tempo 
de permanência no local e de circu-
lação junto aos estandes. Os horários 
estendidos – de segunda a sábado, 
até as 22h30 –, aliam comodidade e 
segurança para que as famílias apro-
veitem de forma plena as atrações: 
apresentações artísticas e culturais, 
a praça gastronômica, os espaços 
“Variedades”, “Moda”, “Kids”,  “Salão 
Automotivo”, entre outros.

Realizada anualmente desde 1990, 
a ExpoBento foi oficializada em 2016 no 
calendário de eventos do Rio Grande 
do Sul, o que evidencia o reconheci-
mento de sua importância no cenário 
gaúcho e nacional. Neste ano, a feira 
ocorre de 8 a 18 de junho. Ainda é pos-
sível reservar espaços para participar: 
mais informações sobre a comerciali-
zação podem ser obtidas pelo telefone 
(54) 2105.1966 ou no site www.expo-
bento.com.br.

SEJA VOCÊ TAMBÉM UM EXPOSITOR DA EXPOBENTO 2017
Garanta já a presença da sua marca 
na maior feira multissetorial do Brasil 
e prepare-se para comemorar os bons 
negócios. Veja cinco razões pelas quais 
participar da ExpoBento 2017 é uma 
decisão inteligente:

– SUA MARCA NA VITRINE: durante onze 
dias, seus produtos serão conhecidos 
por mais de 200 mil pessoas, todas elas 
consumidoras em potencial.

– VISIBILIDADE E NETWORKING: durante 
a ExpoBento você concretiza negócios e, 
ainda, prospecta parcerias, uma vez que 

estará em contato com um número muito 
grande de pessoas – ou seja, futuros clien-
tes que já conhecerão sua marca na hora 
de tomar a decisão de compra.

– OPORTUNIDADE EXTRA DE FAZER 
BOAS VENDAS: em vez de fechar sua loja 
no período da noite, nos fins de semana 
e feriados de junho, aproveite esse tempo 
precioso para interagir com os clientes e 
fazer boas vendas. Participar da ExpoBento 
é uma oportunidade extra de faturar.

– SEGMENTAÇÃO DE INTERESSE: você 
pode posicionar sua marca em áreas 

específicas e tematizadas do espaço de 
exposição, de acordo com o produto ou 
serviço que comercializa. Isso aumenta 
a assertividade dos negócios: ofereça ao 
cliente aquilo que ele procura.  

– ESTRUTURA DIFERENCIADA: a Expo-
Bento recebe expositores e visitantes em 
um parque de eventos coberto, climatizado, 
bem sinalizado, seguro, com infraestrutura 
confortável e área de estacionamento priva-
tiva. Assim, você pode dedicar sua atenção 
exclusiva aos negócios.

Solicite uma visita e descubra a 
melhor forma de garantir sua 

participação na ExpoBento 2017.

Contate pelo fone 54 2015-1999
ou e-mail:

expobento@expobento.com.br
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