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Desempenho econômico começa
a melhorar a partir de 2017
Pesquisa apresentada na revista Panorama Socioeconômico mostrou índices negativos
no desempenho de vários setores, mas sinalizou recuperação até 2021

PÁGINAS 6 E 7

VENDA DE TERRENO
AJUDA NA OBRA DA
NOVA SEDE
PÁGINA 3

EXPOBENTO 2017
APRESENTA
CAMPANHA
PÁGINA 4

SPARKLING NIGHT RUN
2017 É SUCESSO
DE PÚBLICO
PÁGINA 5

PÁGINA 2

NOVEMBRO DE 2016

Por mais um ano de superação
Quando olhamos em retrospecto para
2016, por certo recordamos de um ano difícil, marcado por muitos desafios, exigindo
de todos nós um exercício pleno de resiliência em diversos momentos. Fomos expostos
a um cenário externo instável, conturbado,
com reflexos diretos sobre nossos negócios.
E tivemos que reagir, reunindo forças, encontrando alternativas muito além de nossa criatividade, resistindo. Foi nossa perseverança
que permitiu chegar ao fim de mais um ciclo
com a grata sensação de dever cumprido –
e com a satisfação de termos vencido um
dos períodos mais duros de nossa história
recente.

Carlos Ben

Com essa crença firme e inabalável de
que podemos, sim, vencer os desafios impostos, nos preparamos para a chegada de
2017 – um ano novo, pleno de oportunidades, renovando nossa esperança de crescer, conquistar, construir. Esperamos que
a troca de calendário seja muito simbólica
para os setores da indústria, comércio e serviços: significando o encerramento de uma
fase de incertezas e marcando a retomada
da pujança pela qual somos conhecidos e
referenciados.
O caminho que teremos à frente, por percorrer, será muitas vezes sinuoso. Mas superaremos suas barreiras desde que estejamos, novamente, juntos nesse percurso. Por
isso o CIC-BG reforça sua condição de aliado de todas as empresas e empreendedores
de Bento Gonçalves – de parceiro para quem acredita que é possível crescer - basta trabalhar com seriedade, transparência e dedicação.
Agradecemos aos associados por estarem ao lado da entidade em mais um ano de
atividades – obrigado a cada um de vocês por tornarem o CIC tão forte e representativo.
Tenham certeza que seu apoio é imperativo para que possamos trabalhar em busca de
conquistas e avanços para a coletividade. Por isso é que, desde já, conclamamos para
estarem conosco, novamente, em 2017. Juntos, vamos construir um ano de excelentes
resultados.
Boas festas!

Equipe em qualificação
O Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves está investindo na
qualificação de sua equipe interna a fim de
oferecer, a seus associados, suporte cada
vez mais eficiente no atendimento de suas
necessidades. Por este motivo, desde novembro os colaboradores da entidade estão participando de um treinamento – que
ocorrerá todas as terças-feiras, no turno da
tarde, pelos próximos seis meses. Assim,
não haverá atendimento no CIC-BG (pre-

sencial, por telefone ou via e-mail) nas terças-feiras, das 13h30 às 15h. Organize suas demandas e solicitações para que elas possam
ser normalmente atendidas nos demais horários regulares de funcionamento.
Recesso coletivo
O CIC-BG estará de recesso coletivo entre os dias 23 de dezembro e 09 de janeiro de
2017, retornando às suas atividades habituais
no dia 10.01.
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CIC-BG oficializa a venda de terreno no bairro Planalto
Valores obtidos na
negociação contribuirão
com as obras da nova
sede da entidade
O Centro da Indústria, Comércio
e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG) avançou mais um importante
passo no processo de construção de
sua sede própria, já em andamento
junto ao Parque de Eventos, no bairro Fenavinho. Capitalizando recursos
para contribuir com a conclusão do
projeto, a entidade oficializou a venda do terreno de 4.135m² que era de
sua propriedade na rua Herny Hugo
Dreher, no bairro Planalto. A assinatura do documento ocorreu no dia 25 de
novembro.
Com a negociação, o CIC-BG aporta recursos para dar prosseguimento à
implantação de sua nova casa, estrutura que agregará mais eficiência aos
trabalhos desenvolvidos pela instituição. O valor da negociação alcançou
o total de R$ 8.050.000,00 – o comprador foi o atual locatário da área, o
complexo Bangalô Estação Club, que
já recebeu a escritura. “Esse momento
é um verdadeiro marco na história do
CIC-BG, porque ele nos dá a certeza
de estarmos avançando de forma correta, com olhos no nosso futuro. Nós,
entidades que representamos setores
muito importantes de nossa econo-

Projeto da nova sede do CIC

Terreno no bairro planalto teve venda oficializada

mia, não seremos os únicos a ganhar
com essa nova etapa, pois temos
mais de um século de significativa
atuação em nosso município. Então,
se o CIC-BG cresce, Bento Gonçalves
com certeza prospera também”, ressalta Laudir Miguel Piccoli, presidente
da entidade.
Destino do terreno
A aquisição do terreno que pertencia ao CIC-BG, em primeiro momento,
tem como finalidade garantir a continuidade do “Bamboo Lounge”, recentemente inaugurado, de acordo com
o proprietário do Bangalô Estação
Club, Leandro Santarossa. O espaço
até então funcionava no lote que era
alugado, e também contava com uma
área de estacionamento para os clientes. A partir de agora, a possibilidade
de uma nova ocupação para o local
será estudada com calma. “Nossa

prioridade era manter o Bamboo em
atividade. A cidade tem muito a ganhar com isso, pois o Bangalô é uma
referência para toda a região. São
dez anos de atividade, proporcionando entretenimento das mais diversas
formas: festas temáticas, shows de
cantores, músicos, artistas, DJs nacionais e internacionais. Daqui para
frente, vamos avaliar a viabilidade de
algum outro projeto, mas isso deve
ser feito com um bom planejamento”,
destaca o empresário.
Construção da sede
O projeto de construção da nova
sede do CIC-BG foi anunciado em dezembro de 2015, fruto de uma aliança
entre o CIC-BG, Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis) e Associação das
Indústrias de Móveis do Estado do
Rio Grande do Sul (Movergs), que

usufruirão do prédio.
A meta de conclusão prevista para
a obra foi estabelecida em um prazo
de 36 meses. Desde então, os trabalhos estão avançando em ritmo bom
– e de forma adiantada com relação
ao cronograma – estando já mais de
40% concretizado. Cerca de 50 pessoas vêm trabalhando no canteiro,
em uma sequência de atividades que
tem como próxima meta concluir a
estruturação das cortinas de contenção, seguindo para a finalização da
alvenaria e posterior andamento das
instalações, revestimentos e acabamentos.
O complexo tem 5,2 mil metros
quadrados de área construída, contando com quatro pavimentos que
abrigarão área administrativa, salas
e auditório para 700 pessoas. Esse
espaço é um dos destaques da engenharia da obra – mesmo alocado no
piso térreo, consegue manter amplos
vãos livres, sem a interferência de pilares estruturais. Tal solução é o fruto do
uso de vigas de concreto protendido,
extremamente resistente e frequentemente utilizado em pontes e viadutos.
Opção segura, permitiu manter a funcionalidade pretendida para o auditório sem qualquer comprometimento
à estrutura da edificação. O prédio
também terá elevadores e garagem
coberta. A execução está sob a responsabilidade da Construtora Poletto.

Obras estão em andamento e em ritmo adiantado
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ExpoBento quer emocionar o público em 2017
Lançamento da 27ª
edição da maior
feira multissetorial
do Brasil apresentou
Roger Bellé como
diretor geral à
frente da comissão
organizadora e tema
da campanha de
comunicação
A ExpoBento – maior feira
multissetorial do Brasil – começa os preparativos para sua 27ª
edição, que ocorre de 08 a 18
de junho de 2017, apoiada em
dois fundamentos: a atuação
comprometida da comissão
organizadora e o desafio de
emocionar o público por meio
de vivências únicas. Compartilhando essa proposta com os
parceiros, expositores e comunidade, o lançamento oficial da
feira ocorreu na noite de 26 de
outubro, integrando mais de

Equipe de trabalho da ExpoBento 2017

Roger Bellé, diretor geral

cem convidados no Salão de
Eventos do CIC.
O público conheceu, em
primeira mão, a equipe responsável pela organização
da ExpoBento 2017: Roger
Bellé assume a coordenação
dos trabalhos, na condição
de Diretor Geral. Sob sua liderança, também estão Daniel
De Toni, Diretor de Serviços
e Alimentação; Gabriel Poletto Luchese, Diretor Jurídico;
Gianfranco Bellé, Diretor de
Projetos; José Carlos Zortéa,

Aliandro João Consoli.
Cabe a esse grupo a missão de dar sequência ao histórico de quase 30 anos de
sucesso da feira, realizando
um encontro ainda mais diferenciado e representativo.
“Nossos esforços estarão
concentrados em realizar uma
ExpoBento ainda mais exitosa
que a edição anterior – não
apenas em números absolutos, mas em excelência. Temos o compromisso de oferecer um encontro de negócios

na Comercialização; Leocir
Glowacki, Diretor de Eventos;
Alexandro Barreto, Diretor de
Marketing e Caroline Morás
Basso, Executiva-Financeira.
O time de apoio conta com a
auxiliar Administrativo, Patrícia
Ferri; o assessor Industrial, Felipe José Trucolo, assessoria
de Projetos, Beatriz Noskoski
Carvalho; de Eventos e Serviços, Vânia Moura; de Comunicação e imprensa, Viviane
Somacal e Bárbara Salvatti;
de Publicidade e Propaganda,

de qualidade e gerador de
resultados para os expositores. É nosso objetivo formatar
uma feira muito mais rica em
atrativos para o visitante, que
surpreenda pelo bom atendimento e pelo acolhimento.
Tudo isso para contribuir com
o desenvolvimento de Bento
Gonçalves e de nossa região,
por meio do estímulo da economia, do turismo, da geração
de oportunidades de emprego
e de renda para a comunidade”, diz o diretor-geral.

Lançamento da 27ª edição da feira

Campanha interativa remete às vivências na feira
Boa parte da conquista
dos resultados positivos que
a ExpoBento 2017 se propõe a alcançar dependem
do trabalho qualificado de
comunicação. Diante desse
desafio, uma campanha de
divulgação inteligente e criativa é indispensável – ela precisa surpreender e, ao mesmo
tempo, valorizar a tradição
de uma marca com quase 30
anos de existência. Em busca
desse equilíbrio, a ExpoBento
desenvolveu o material promocional de sua 27ª edição
explorando aquele que é um
de seus principais apelos: a
capacidade de emocionar por
meio de experiências e vivências. “Optamos por trabalhar
o tema das emoções para

valorizar a relação de carinho
que as pessoas têm com a
feira. A ExpoBento é uma marca muito querida, que remete
sempre a boas lembranças.
Acreditamos nessa sensibilização para trazer, mais uma
vez, a participação massiva
de visitantes ao Parque de
Eventos”, conta o Diretor de
Marketing, Alexandro Barreto.
Uma das novidades da
campanha é o uso de emoticons – ícones gráficos utilizados para expressar emoções,
frequentemente
aplicados
na comunicação digital. Esses símbolos aparecem com
destaque nas peças publicitarias, associados às sensações experimentadas com
as atrações da feira: a ale-

gria de reencontrar amigos,
o prazer de apreciar a gastronomia típica, a diversão
proporcionada pelos shows
e a satisfação de fazer boas
compras, por exemplo. Completando a mensagem transmitida por essas ilustrações,
os materiais de comunicação
reservam espaço para exibir imagens de alguns dos
mais expressivos diferenciais
da feira, permitindo a rápida
identificação e reconhecimento visual do que o visitante
encontrará. “Toda essa composição de elementos tem,
como peça central, o logo da
ExpoBento, em primeiro plano, justamente referenciando
a força e a tradição da marca”, complementa Barreto.

Áreas de vivência
ganham destaque
Alinhado à proposta de valorizar as emoções, também o layout da ExpoBento 2017 está sendo concebido
com foco a estimular as vivências. Entre os destaques
do projeto está a valorização dos espaços comuns de
convivência – especialmente na praça de alimentação,
que reservará área especial para sediar shows e atrações culturais e musicais. A proposta amplia a acolhida,
convidando o público a experimentar momentos de lazer
na própria feira, e ampliando o tempo de permanência
do visitante nos espaços de exposição. As atrações da
ExpoBento devem ocupar, de forma permanente, os pavilhões A, B, C e D do Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Nesses locais será possível visitar os espaços
Variedades, Moda e Kids, a Agroindústria, a praça de
alimentação, o Salão Automotivo e o Salão do Imóvel,
entre outros.
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Sparkling Night Run e Festa do Espumante
têm recorde com 3,5 mil pessoas participantes
Fotos: Márcio Rodrigues

Corrida noturna e atrações
da programação paralela,
com tributo à gastronomia
e degustação de bebidas
premiadas, mobilizaram
a comunidade e atraíram,
também, visitantes
A terceira edição da Sparkling
Night Run tomou as ruas de Bento
Gonçalves na noite de 05 de novembro para se consagrar no calendário
nacional esportivo e festivo da região. A prova teve número recorde
de inscritos: 708 no total, sendo cerca de 60% vindos de outros 43 municípios e nove estados. Esses atletas disputaram a corrida noturna que
passou por diversos pontos turísticos da cidade durante os percursos
dos 10km ou 5km, em categorias por
gênero, idade ou revezamento.
A primeira largada – para aqueles
que optaram pela distância mais longa – ocorreu às 20h30, em frente à
Prefeitura. Em pouco mais de 30 minutos, os primeiros colocados já cruzavam a linha de chegada, brindando a superação com a degustação
de espumantes – charme extra, que
dá nome à prova. Os competidores
que escolheram o trajeto de 5km começaram a corrida às 20h40, a partir
da praça da igreja São Bento até o
centro, na Via Del Vino – ponto de
chegada para todos os participantes. O tempo médio de conclusão
dessa modalidade foi de 23 minutos.
A relação completa dos resultados,
com tomadas de tempo, e a cobertura fotográfica podem ser conferidas
na página da Sparkling Night Run
na rede social Facebook (facebook.
com/SparklingNightRun)
Depois do esforço para completar o desafio, os competidores foram
convidados a brindar, comemorando
com a comunidade na Festa do Espumante, atração paralela que regis-

Corrida teve recorde de inscritos

trou a passagem de 3,5 mil pessoas.
O público chegou cedo, por volta
das 18h, para apreciar as opções
gastronômicas oferecidas por oito
foodtrucks e degustar premiadas bebidas comercializadas no winebar –
tudo a ceu aberto, transformando o
centro da cidade em um espaço de
convívio e interação social durante
toda a noite. Nessa celebração foram consumidas cerca de 500 garrafas da bebida borbulhante, além
de 150 litros de suco de uva e três
mil unidades de água. Para repor as
energias dos competidores, foram
preparados aproximadamente 600kg
de massa em saborosas receitas –
ação especialmente planejada pela
Orquídea para festejar o Dia Mundial
do Macarrão.
Sucesso de público, a Sparkling
Night Run superou até mesmo as
projeções da equipe de organização
– principalmente no engajamento
da comunidade com a participação
na Festa do Espumante. “Traçamos
metas ousadas para essa terceira
edição da corrida noturna e, graças

a muito trabalho, complementado
pela escolha de parceiros e apoiadores igualmente comprometidos,
conseguimos alcançar os objetivos.
Ficamos muito satisfeitos em entregar para Bento Gonçalves um evento
dessa magnitude, que sem dúvida
contribui como fomentador do turismo local e, também, presenteia a

comunidade com uma opção diferenciada de lazer e integração”, diz o
presidente do CIC-BG, Laudir Miguel
Piccoli.
A Sparkling Night Run é uma realização do CIC-BG. Sua terceira
edição teve o patrocínio de Orquídea
e Verallia, além de Bamboo, Bento
Convention, Bocati, Concresul, Equilátero pré-vestibular, Estação Bangalô, Grupo Betiolo, Grupo Giordani,
Hotel Vinocap, Ibravin, Maison Forestier, Merica Log, Nova Aliança, Sicredi, Super Apolo, Suvalan, Transportes
Santo Antônio, Vinícola Aurora, Vinícola Gran Legado, Vinícola Salton e
Governo do Estado do Rio Grande do
Sul. O apoio é da Prefeitura de Bento
Gonçalves e da UCS FM.
Atletas premiados
Quem cruzou a linha de chegada
recebeu medalha de participação na
Sparkling Night Run 2016. Os três
primeiros colocados de cada categoria também foram contemplados
com troféu. Conheça alguns dos
vitoriosos (a relação completa dos
resultados, com tomadas de tempo pode ser conferida na página da
Sparkling Night Run na rede social
Facebook (facebook.com/SparklingNightRun).

Atletas e comunidade integraram-se na Festa do Espumante
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Panorama Socioeconômico: empresas tiveram
redução de 11,5% no faturamento em 2015
Dados revelados por pesquisa
realizada pelo CIC-BG e pela
UCS indicam uma retração
geral nos setores da indústria,
comércio e serviços, intensificada pela conjuntura nacional
A avaliação dos dados da economia de Bento Gonçalves ao longo
de 2015, detalhada na 45ª edição
da revista Panorama Socioeconômico confirmou o que vários fatores já
apontavam: o município não ficou de
fora do quadro de retração verificado em nível estadual e nacional no
ano passado. O amplo trabalho de
pesquisa compilou informações encaminhadas pelas empresas e colhidas junto a órgãos oficiais e, em uma
abordagem geral, apontou queda no
faturamento na ordem de 11,5%, no
comparativo com 2014. A pesquisa,
desenvolvida anualmente pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços
(CIC-BG) em parceria com a Universidade de Caxias do Sul (UCS), foi
apresentada no dia 28 de novembro,
em uma palestra almoço na sede da
entidade.
Quando colocado lado a lado
com os índices dos PIBs do estado
e do país – que tiveram baixas respectivas de 3,4% e 3,8% no mesmo
período – o número é ainda mais
alarmante. A Indústria local foi a
mais atingida, com uma redução de
13,3%; seguida do Comércio, com
11%; e dos Serviços, com 4,4%. “Em
termos reais, a queda de faturamento de 2015 fez com que voltássemos
ao patamar de 2009. Sem dúvida,
isso repercutiu e vem influenciando
na capacidade de investimento das
empresas, por envolver uma conjunção de queda das vendas com encarecimento do crédito. Tal ocorrência

Fabiano Larentis, professor doutor

se deu também em outras cidades
com setores industriais fortes, mas,
na comparação com municípios
com características econômicas semelhantes, Bento apresentou melhor
desempenho”, destaca o professor
Fabiano Larentis, integrante da equipe que coordenou a pesquisa e responsável pela apresentação do material na última palestra almoço do
CIC-BG neste ano.
Embora sejam traçadas perspectivas de melhoras para o ano que
vem, a retomada da condição de
crescimento verificada em 2014 não
deve ser uma realidade a curto prazo. “Somos uma economia bastante dependente do cenário nacional.
Identificou-se, em outras edições da
pesquisa, que, de maneira geral, o
crescimento do município acompanha o nacional. Com isso, considerando estimativas macro, é possível
afirmar que começaremos a recuperar as perdas somente em 2017
e voltaremos ao patamar de 2014
apenas em 2021”, projeta Larentis.

Apoiadores que contribuíram para viabilizar a 45ª edição da revista

Laudir Miguel Piccoli, presidente do CIC-BG

Em meio a um contexto preocupante, o destaque positivo de 2015 ficou
para o setor vinícola, o único dos
segmentos industriais analisados a
apresentar um crescimento real, que
chegou a 1,7%.
Evolução dos MEIS
Outro aspecto que denota uma
mudança estrutural no Panorama
Socioeconômico municipal é o expressivo aumento do contingente
de Microempreendedores Individuais (MEIs). Em 2014, eles representavam 8% do total de empresas da
cidade. Em 2015, por sua vez, essa
parcela chega a praticamente 30%.
São 4.176 cadastros, do universo de
14.074 empresas – uma a cada oito
habitantes. Essa nova condição é
associada principalmente à consolidação da figura do microempreendedor individual, estabelecida por lei
em 2008, junto à sociedade. Também
devem ser destacados os esforços
do Poder Público para incentivar e
facilitar a formalização destes pro-

fissionais, o surgimento de novas
atividades e a busca por alternativas
para quem perdeu o emprego.
Empregos caem 4,2%
Somente o ramo de Serviços teve
um saldo positivo na geração de empregos em 2015 e, mesmo assim, foi
um avanço tímido, de 0,6% acima do
ano anterior. Os demais amargaram
quedas e, nesse quesito, a Indústria
também foi a grande prejudicada,
com uma diminuição de 9,2% no total
de vagas. O Comércio decaiu 2,1%.
No geral, considerando os três setores, a baixa foi de 4,2%.
Potencial empreendedor
é a motivação
Por mais que o horizonte ainda
seja de incertezas, inclusive no que
se refere ao fechamento de 2016 e,
possivelmente, no primeiro semestre
de 2017, a tradição empreendedora
de Bento Gonçalves e a solidez de
muitos segmentos de sua economia
– conquistada ao longo das últimas
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décadas – são elementos que permitem um olhar otimista para a busca
da recuperação. “Não há dúvidas de
que enfrentamos um momento extremamente delicado para a nossa economia. Os dados de 2015 que agora
temos em mãos, graças a esse magnífico trabalho de pesquisa e análise,
nos permitem ver com mais clareza o
quanto a crise nos afetou e ainda afeta. O mais importante, entretanto, é o
que faremos com essas informações
daqui para frente, pois devemos avaliar profundamente cada um destes
índices e, a partir disso, focar em alternativas que nos ajudem a voltar a
crescer. Já enfrentamos outros obstáculos e capacidade de aprender
algo positivo em situações complicadas como essa faz parte de nossa
história de trabalho e desenvolvimento”, conclui o presidente do CIC-BG,
Laudir Miguel Piccoli.

Alguns números do 45º
Panorama Socioeconômico
• O faturamento das empresas teve
queda real (considerando o deflator
do IBGE) de 11,5%.
• O setor vinícola foi o único segmento industrial que apresentou crescimento real, de 1,7%.
• O percentual de Microempreendedores Individuais (MEIs) passou de
8% para praticamente 30% de representatividade no total de CNPJs.
• A participação do Comércio na
economia local subiu de 20% para
22%, enquanto os serviços evoluíram de 14% para 16%. A indústria
recuou de 66% para 62%.
• A oferta de empregos, de forma
geral, caiu 4,2% no ano passado.
Somente os Serviços tiveram saldo
positivo, de 0,6%
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Falta de infraestrutura em acessos está entre os
obstáculos para expansão de empreendimentos
Carlos Ben

Relatório do CIC-BG aponta as
intenções de ampliação dos
negócios para os meses restantes de 2016 e 2017, indicando que grande parte das
empresas não pretende expandir seu parque fabril
O ano de 2017 deverá ser de
cautela para os empresários bento-gonçalvenses no que se refere à
expansão da estrutura de seus negócios no município. Uma pesquisa
conduzida pelo Centro da Indústria,
Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG), com 65 empresas
da cidade, revela que a maioria delas
não pretende, ao longo do ano que
vem, projetar ampliações. A decisão
alcança 48 participantes do levantamento, em um percentual que chega
a 73,8% dos entrevistados.
O estudo abrange cerca de 10%
dos associados da entidade – amostragem considerada relevante para a
análise, especialmente devido à diversidade dos segmentos consultados. Esse fator oferece condições de
traçar um panorama realista de como
este cenário deve se comportar, de
uma forma geral, até o final do próximo ano. Com base nas respostas espontaneamente encaminhadas pelos
envolvidos, constata-se que uma pequena fatia de apenas quatro companhias (6,2%) ainda tinha intenção
de aumentar sua propriedade neste
ano; para 2017, outras 13 (20%) informam o mesmo objetivo.
Das que pretendem investir, grande parte integra os ramos moveleiro
(5), de serviços (4) e de bebidas/vinícolas (3). Outro dado interessante é
que, entre as consultadas, nenhuma
empresa que está na faixa de 201 a
500 funcionários programa crescimento estrutural nestes meses restantes de 2016 e para o próximo ano.
Os maiores interessados estão na

parcela até 20 colaboradores (6 empresas) e entre 21 e 50 empregados
(7 empresas).
Entraves para ampliações
O relatório também destaca situações que podem se tornar obstáculos mesmo para quem pretende
expandir os empreendimentos. Ao
menos 10 empresas consultadas
precisariam ocupar novas áreas para
concretizar essa intenção, e duas delas já manifestaram a possibilidade
de não investir no município, optando por Garibaldi ou Carlos Barbosa,
por exemplo. Já as oito restantes
relacionam empecilhos como a falta
de infraestrutura em acessos e de incentivos, restrições do Plano Diretor

e liberações ambientais também são
evidenciados.
Por outro lado, os motivos para
apostar no crescimento em Bento Gonçalves listam fatores como a
presença já consolidada na cidade,
a proximidade com parceiros comerciais, a mão de obra qualificada e o
potencial empreendedor do município. Entre os locais citados para acolher os avanços nos parques fabris
estão bairros como São Bento, Verona e Barracão, além de outros ainda
não definidos. O estudo do CIC-BG
coletou informações junto a seus
associados entre maio e julho deste
ano. Os dados foram analisados pelo
professor Fabiano Larentis, da Universidade de Caxias do Sul (UCS).

Destaques da Pesquisa de
Expansão Industrial – CIC-BG
• Das 65 empresas consultadas, 48
(73,8%) não pretende ampliar sua
estrutura entre 2016 e 2017;
• Das 17 que projetam expansão, a
maioria pertence aos ramos moveleiro (5), de serviços (4) e de bebidas/vinícolas (3);
• A maior parte das empresas que
projetam aumento estrutural está
na faixa com até 50 funcionários (13
empresas);
• Oito empresas que pretendem investir precisam de novas áreas e
quatro delas listam os problemas
em acessos como eventuais entraves para o crescimento.
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Consepro intensifica a busca por apoio
à segurança pública
Com auxílios de empresas
e cidadãos, órgão pretende
aumentar os investimentos em
projetos para combater a criminalidade em Bento Gonçalves
Depois de apresentar à comunidade bento-gonçalvense um novo
projeto para mobilizar empresas e cidadãos a auxiliar no reforço ao combate da criminalidade, o Conselho
Comunitário Pró-Segurança Pública
(Consepro) vem ampliando parcerias
e definindo estratégias para que a iniciativa evolua de forma significativa a
partir de 2017. O principal objetivo é,
por meio de novos aportes financeiros, aumentar o total de recursos investidos pelo órgão em ações locais
de segurança. Este é o momento
em que toda a sociedade de Bento
Gonçalves – reconhecida pelo envolvimento em diversas causas importantes – pode se engajar e participar
da união de esforços para mudar a

Elton Gialdi, presidente do
Consepro em 2017

situação atual.
O trabalho já surte efeitos positivos, com a confirmação dos primeiros apoiadores da proposta, mas a
partir do próximo ano poderá, efetivamente, indicar qual será o novo rumo
na atuação do Consepro. A projeção

Reunião com Secretário
Estadual de Segurança

O desafio de melhorar as condições de segurança para a sociedade
segue na pauta permanente de trabalho do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves,
que acompanhou um encontro com
o Secretário Estadual de Segurança, Cesar Schirmer, e representantes
dos Consepros da região. A reunião
ocorreu no dia 25 de novembro, em
Garibaldi, e apontou, mais uma vez,
a escassez de recursos como principal obstáculo a ser enfrentado. Criar
parcerias entre instituições e iniciativa privada continua sendo a estratégia mais eficiente, na opinião dele.
“Nossa chance de vitória passa pela
colaboração de todos. Precisamos
estabelecer as prioridades e colocar
os recursos onde mais são necessá-

rios. Trabalhar de forma organizada e
com parcerias são meios de resolver
a questão da violência. Por isso acredito tanto no trabalho com os Consepros, especialmente porque permite
manter no próprio município o dinheiro que é arrecadado para a finalidade
da segurança”, disse Schirmer. Na
oportunidade, o secretário recebeu
um ofício assinado pelo Fórum de
Desenvolvimento de Garibaldi, Bento Gonçalves e Carlos Barbosa, com
reivindicações como mais agilidade
nos convênios entre o Estado e os
Municípios e nas questões da Segurança Pública, isenção de impostos
nas compras realizadas pelos Consepros, destinação de efetivo policial
para a região e construção do Presídio Regional de Bento Gonçalves.

é passar do montante de R$ 50 mil
mensais, investidos hoje, principalmente, em materiais destinados às
delegacias, a um orçamento de R$
150 a R$ 200 mil por mês. Essa nova
realidade permitiria, por exemplo, o
desenvolvimento de projetos sociais,
focados especialmente em crianças
e jovens em vulnerabilidade. “Investir
em medidas que beneficiem essas
crianças e jovens, como em atividades de contraturno escolar, ajuda a
evitar que, de algum modo, eles partam para a criminalidade. Também é
uma forma de cuidar de nossa segurança”, avalia o presidente do Consepro para a gestão 2017/2018, Elton
Paulo Gialdi.
Até alcançar o retorno planejado,
entretanto, o trabalho não para. Nas
últimas semanas, a construção do
alojamento para receber o curso de
formação de novos brigadianos na
cidade avançou consideravelmente,
deixando o empreendimento praticamente pronto. O passo seguinte é
voltar a discutir com o Estado a pos-

sibilidade de Bento sediar a capacitação – o que garantiria a permanência
de alguns policiais militares no município, reforçando o efetivo. “Com o
alojamento pronto, temos condições
de retomar o pedido pela realização
do curso aqui. Nós já vínhamos tratando dessa questão, mas agora podemos intensificar essa demanda”,
acrescenta Gialdi.
Toda essa movimentação, na visão do presidente, também deve
contribuir para que a sociedade se
sinta convocada a entender e abraçar a ideia. “As forças do Estado desempenham um papel fundamental,
mas sozinhas não conseguem mais
garantir nossa segurança de forma
adequada, porque também sofrem
com carências. E nós, mesmo que
já tenhamos apoio de várias entidades, ainda precisamos dessa aproximação da comunidade, se envolvendo mais, ajudando com doações.
Juntos, certamente conseguiremos
desenvolver um trabalho com uma
abrangência muito maior”, finaliza.

Repasse para a
Delegacia da Mulher

Outra ação recente foi a destinação de R$ 10 mil em materiais para a
Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Com verbas
conquistadas por meio de projetos apresentados ao Poder Judiciário,
que é um grande parceiro do Consepro, foram adquiridos um notebook,
duas impressoras, um cofre especial para armas longas, um GPS, dois
desumidificadores e quatro aparelhos telefônicos. Os recursos repassados pela Justiça são oriundos de penas alternativas aplicadas em
processos e representam uma colaboração de extrema importância
para que as iniciativas de suporte à segurança pública continuem em
andamento. De acordo com o atual presidente do Consepro, Geraldo
Leite, mais três projetos beneficiarão, em breve, outras delegacias do
município e o Instituto Geral de Perícias (IGP). “Com esses auxílios que
conquistamos, graças à fundamental participação do Poder Judiciário,
nós assumimos, constantemente, os compromissos que o Estado não
consegue cumprir nos últimos anos”, destaca Leite.
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Portal Bento Imóveis se destaca
no ramo online imobiliário
Criado pela Studio 72 Web Design,
o Portal Bento Imóveis é o maior portal online de marketing imobiliário
de Bento Gonçalves. Voltado para os
profissionais do mercado de imóveis,
ele proporciona uma grande chance
de crescer profissionalmente e se atualizar com as últimas tendências para
o seu negócio. Pelo segundo ano con-

Acartonale investe em
capacitação e inovação

secutivo, os participantes puderam conhecer, em primeira mão, as grandes
novidades do Portal para aprimorar
seu atendimento, focar sua divulgação
e potencializar as suas vendas.
O happy hour de Ideias foi realizado no dia 23 de novembro, no campus
de Bento Gonçalves Universidade de
Caxias do Sul – CARVI. O evento teve
o apoio do Carvi Jr. Consultoria. Mais
informações podem ser obtidas no
eventos@bentoimoveis.com.br.

Studio A oferece produções
de excelência e qualidade

Com serviços de excelência em
construções a seco, como Drywall, forros modulares, revestimentos acústicos
e divisórias, a Acartonale está sempre
um passo à frente, tanto em tecnologia,
quanto em capacitação. Desta forma, no
dia 10 de novembro, em parceria com a
Center Steel, promoveu a palestra Painel
Light Steel Frame na Prática. O Light Steel Frame é um sistema construtivo totalmente inovador e oferece diversas vantagens quando comparado ao sistema
convencional. Sendo o método construtivo de casas em estrutura de aço leve
mais moderno que existe, é altamente
recomendado pelos melhores profissionais, como sinônimo de alta segurança
e qualidade, principalmente nos quesitos acústicos e térmicos. O evento,
voltado para arquitetos e engenheiros
civis, foi ministrado por profissionais de

excelência que trouxeram informações
relevantes acerca do sistema construtivo, e abordaram temas como: projeto,
execução, sustentabilidade, aplicação e
cálculo estrutural.
A Acartonale iniciou suas atividades
em 1999 e logo se tornou referência em
qualidade e personalização. Neste ano,
o planejamento estratégico da empresa
voltou-se a à área de comunicação, tanto por meio do redesign da marca, como
da conexão entre as mídias on e offline.
A nova assinatura, que traduz o DNA de
modernidade e precisão da marca, já
pode ser vista no site recém lançado. A
plataforma pretende não apenas ser um
canal de comunicação entre empresa-cliente, mas também informar e educar
sobre seus produtos, além de inspirar
novas ideias, que gerem projetos inovadores e causem soluções de impacto.

AEARV elege diretoria para 2017
Apesar de estar há pouco mais de
um ano no mercado de produções
em vídeo na cidade, Daniel Anderson,
diretor da produtora, tem mais de 20
anos de experiência em filmagens. Depois de trabalhar em uma produtora local por um ano e oito meses e em uma
rede de televisão por 10 anos, foi chegada a hora de realizar um sonho, que
foi sempre o de ter o próprio negócio.
Os principais serviços oferecidos
são os de audiovisual, vídeos industriais, institucionais, para web, filma-

gens sociais (casamentos, 15 anos,
aniversários, etc) e cobertura de feiras.
Com a máxima atenção em atender e
realizar os trabalhos, no prazo, e com
a qualidade e excelência para cada
cliente. A produtora atende em Bento
Gonçalves e região, na comodidade
da casa do cliente, escritório e empresas. O telefone de contato é o (54)
9981-6947. Os e-mails são anderson.
daniel10@gmail,com e studioavideoproducoes@hotmail.com. O facebook
é studio A vídeo produções.

A partir de janeiro de 2017, caberá a
uma mulher a liderança da Associação
dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região dos Vinhedos (AEARV).
Quem assume a missão de coordenar
os rumos da entidade ao longo do próximo ano é a engenheira civil Daniele Artini Gujel Capellari. A definição da nova
diretoria ocorreu no dia 2 de dezembro,
elegendo a chapa única por aclamação.
Daniele substituirá o atual presidente Vinicius Peruffo e terá a incumbência de
manter a significativa participação da
AEARV nos debates a respeito de melhorias na qualidade de vida da população bento-gonçalvense, sobretudo no
que se refere ao uso compartilhado dos

espaços urbanos. “Após quatro anos
como diretora da associação, me sinto
com maturidade suficiente para encarar
este desafio, porque realmente acredito
na AEARV e no propósito da associação. Portanto, representar e trabalhar
em prol da classe de engenheiros e
arquitetos é uma forma de dar a minha
contribuição para a continuidade dos
trabalhos iniciados há quase 40 anos,
além de poder deixar meu legado”,
afirma a nova presidente. A primeira
atividade no cargo será rever o planejamento estratégico e organizar todas as
metas para 2017, em relação a palestras, eventos, encontros, Plano Diretor e
iniciativas junto à comunidade.
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MPA Incorporadora se
destaca pela qualidade
do trabalho há 10 anos

Intimità oferece
cursos para os casais
não caírem na rotina

Em 2017, a MPA Incorporadora completará 10
anos de atuação em Bento Gonçalves. Seu foco é
construir projetos residenciais. A marca de seus produtos é a qualidade presente em todos os aspectos: concepção dos projetos, emprego de matérias-primas e gestão de recursos humanos utilizados na
mão-de-obra. As edificações projetadas e construídas pela MPA primam por rigor técnico, criatividade
e adequação dos projetos arquitetônicos. Mas, sobretudo, se destacam pela qualidade dos materiais
construtivos utilizados nas obras. A empresa não
abre mão de trabalhar com as marcas mais tradicionais e já consolidadas, de comprovada idoneidade,
desde insumos básicos, como concreto, tijolos e vergalhões, até os materiais de acabamento final, como
esquadrias, vidros, revestimentos de pisos paredes,
portas, metais e louça sanitária. Por isso, a MPA justifica que os imóveis que constrói apresentam alto
valor agregado e ótima relação custo x benefício.
Outro dos diferenciais da MPA é o cuidado com
que prepara os profissionais que vão construir os
edifícios. Todos possuem contratos individuais de
trabalho e são rigorosamente treinados para assimilarem as melhores práticas e o já tradicional rigor
técnico que a MPA exige ao concretizar o empreendimento. São comprometidos com a organização, têm
interesse em zelar pela qualidade em cada detalhe
construtivo da obra e se atualizam periodicamente
segundo as normas que a legislação exige.
A MPA busca continuamente manter o compromisso com todos os aspectos abordados de forma a
agregar valor a seus imóveis e a levar tranquilidade e
segurança aos seus clientes e investidores.

A Intimità é uma loja exclusiva de moda íntima
com um conceito inovador, lamurioso e diferenciado, voltado a pessoas modernas e atualizadas. Os
cursos promovidos pelo estabelecimento fazem
parte do projeto Afrodite, que tem como objetivo
dividir conhecimentos, desmistificar e criar paradigmas relacionados às questões sexuais.
A temperatura dos relacionamentos cai com o
tempo e o casal se vê diante de uma relação sem
emoção. Os casais seguem infelizes, achando
que o casamento é assim mesmo. A Intimità quer,
com estes cursos, mostrar que a vida a dois, mesmo após anos de relacionamento, pode manter o
casal unido, com carinho, cumplicidade, romantismo e sensualidade.
Para isso, é importante manter o foco nas atitudes positivas, e na sedução, na inovação. A sequência de postura erradas levam ao enfraquecimento da afetividade e da atração sexual e a
inevitável rotina. O cair na rotina é um dos grandes responsáveis pelo fim de muitos relacionamentos. A mesmice acaba com o encantamento
de qualquer pessoa e faz pensar que não existam
alternativas.
A Intimità pretende mudar este cenário. Os
cursos oferecidos têm o objetivo de esquentar o
clima entre os casais sem apelar para a vulgaridade. Com elegância, as capacitações ensinam
a agitar a rotina com uma injeção de romantismo
e sensualidade, trazendo de volta todo o encanto
e disposição sexual. A Intimità fica na rua Julio de
Castilhos, 551 CL, no Centro de Bento Gonçalves.
O telefone é o (54) 3055-3801.

CONSULTA PÚBLICA
DEBATE FIM DA NORMA
DE SEGURANÇA NR-12
Votação está aberta no site do Senado Federal.
Medida deve ter impacto direto no meio industrial
O Senado Federal está promovendo uma Consulta Pública para discutir um projeto que pretende sustar a aplicação da Norma Regulamentadora
NR-12, do Ministério do Trabalho e Emprego, relacionada à Segurança no Trabalho em Máquinas e
Equipamentos. O texto, apresentado pelo senador
Cassio Cunha Lima (PSDB-PB), defende que a
norma extrapolou seu poder regulamentar ao criar
regras para a fabricação, sendo mais exigente que
seus paradigmas e ocasionando altos custos para
sua adaptação, tanto para as máquinas usadas
como para as máquinas novas. Em dezembro de
2010, uma portaria alterou a disposição com o objetivo de alinhar o padrão brasileiro de segurança
ao praticado por países europeus. Essa decisão
tornou a manutenção da medida inviável, na visão
do parlamentar.
Outro argumento é o fato de que as mudanças exigidas implicam em um impacto financeiro
incompatível para a atividade desempenhada, por
exemplo, por micros e pequenas empresas. Em
contrapartida ao que poderia representar a revogação em termos de segurança, o projeto destaca que a iniciativa não deixa os trabalhadores em
situação de risco, considerando a existência de
outras normas aplicáveis. Como exemplo, é citada
a CLT, que, em seus artigos 184 a 186, estabelece
que as máquinas e os equipamentos deverão ser
dotados de dispositivos de partida e parada e outros que se fizerem necessários para a prevenção
de acidentes do trabalho, especialmente quanto
ao risco de acionamento acidental. A CLT também
proíbe a fabricação, a importação, a venda, a locação e o uso de máquinas e equipamentos que
não atendam ao disposto nestes artigos.
Ciente de que o tema requer uma análise cautelosa, tanto no âmbito da prevenção a eventuais
acidentes de trabalho quanto da avaliação dos
possíveis prejuízos a operação das empresas, o
Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG) orienta seus associados a
conhecerem de forma mais ampla o material, seu
conteúdo de apoio e o debate a que ele é atualmente submetido.
Para ler o texto completo da proposta, incluindo a sua justificativa, basta acessar o
link:http://www12.senado.leg.br/ecidadania/
visualizacaomateria?id=120458.
No mesmo ambiente virtual, é possível votar
“Sim” ou “Não”, participação popular que pode
influenciar na futura decisão dos senadores.
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Leãozinho do Bem: destine seu Imposto de
Renda para ações locais ainda neste ano
Confirmação da destinação
em dezembro permite que
recursos sejam repassados
diretamente ao Comdica de
Bento Gonçalves
A chance de contribuir para melhorar a vida de crianças e adolescentes
de Bento Gonçalves em situação de
vulnerabilidade está em suas mãos:
se você declara Imposto de Renda
(IR), como pessoa física ou jurídica,
pode destinar parte deste tributo para
projetos locais de amparo a estes jovens. Com um pouquinho de organização nesta reta final do ano, é possível garantir que os recursos oriundos
dos tributos beneficiem diretamente a
comunidade e suas entidades assistenciais.
Sensibilizando a sociedade para
que participe dessa força-tarefa, a
campanha “Leãozinho do Bem” trabalha para mostrar como cidadãos e
empresas podem aplicar diretamente
no município uma parcela do impos-

to devido ao Governo Federal. Quem
quiser colaborar, precisa ficar atento
a um prazo importante, que vai facilitar muito este processo: se a destinação for concretizada até o dia 30
de dezembro, os recursos vão para
a conta do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica). Isso permite a aplicação imediata dos valores em ações
desenvolvidas na cidade. Concluída
essa etapa, basta apresentar o comprovante na declaração, que é realizada entre março e abril do próximo
ano, e a destinação do recurso está
confirmada.
Quanto e como ajudar
O limite do IR que pode ser deduzido como doação é de 6% para
pessoas físicas, desde que a futura
declaração utilize o formulário completo. Para pessoas jurídicas, fica em
1%, contabilizado sobre o lucro real.
O procedimento é simples: depois do
cálculo do IR total, basta efetuar o depósito correspondente ao percentual
na conta do Comdica (confira as in-

formações abaixo) e enviar o comprovante ao órgão por e-mail, juntamente com seus dados. Por fim, guarde
o recibo emitido pelo Conselho para
ser apresentado na declaração.
No momento do contato com o
Comdica, também é possível informar alguma instituição local para
onde o repasse deva ser destinado.
Caso essa escolha seja feita, 70%
do montante sinalizado vai para ela,
e os outros 30% são divididos entre
as demais entidades credenciadas.
O banco Sicoob Meridional oferece
um financiamento sem qualquer tipo
de juros para pessoas físicas que desejem doar, mas que ainda não dispõem do recurso – a agência antecipa o valor correspondente mediante
a apresentação de um cheque pré-datado para a sua restituição.
Em Bento Gonçalves, as entidades
credenciadas para receber o benefício são Associação dos Surdos de
BG; Associação Pró Autista Conquistar; Circulo Operário; Farrapos Rugby
Clube; Fundação Bertolini; Lar da
Caridade; SENAT; SEST; SECPEBG –

Bento Vôlei; SSVP; Associação Amigos das Crianças; Associação Atlética
de Bento Gonçalves; Instituto Tarcísio
Michelon (ITM); ADVBG; AIDD; AABB;
ABRAÇAÍ; ADEF e APAE.
Sobre o projeto
Idealizado pela Associação dos
Profissionais e Empresas de Serviços
Contábeis de Bento Gonçalves (Apescont-BG), o “Leãozinho do Bem” conta
com o apoio do Centro da Indústria,
Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG), do Comdica, do Sicoob
Meridional e da imprensa local. Confira
mais informações na página da campanha no Facebook: facebook.com/
LeaozinhodoBem.

CONTA DO COMDICA
Caixa Econômica Federal
Agência: 2792
Conta Corrente: 00400129-1
CNPJ: 17.906.410/0001-07

Programa desenvolvido pelo CIC de Bento auxilia
na gestão das empresas da região
O apoio para a evolução na gestão das empresas é um fator importante não apenas para quem está
começando um negócio, mas também para quem está consolidado no
mercado. Em Bento Gonçalves, este
suporte é oferecido pelo Centro da
Indústria, Comércio e Serviços (CIC)
desde 1994, por meio do Programa
Gaúcho de Qualidade e Produtividade (PGQP). O objetivo do trabalho
desenvolvido é auxiliar as empresas,
podendo proporcionar um avanço
na competitividade sustentável.
Para isso, são realizadas capacitações, workshops e palestras sobre
diferentes assuntos. Estes eventos
de sensibilização buscam despertar
a atenção sobre os temas que giram

em torno da gestão. Com o intuito
de abranger um maior número de
pessoas, algumas dessas ações
são oferecidas gratuitamente. O comitê regional de Bento conta com
mais de 240 empresas dos mais diversos segmentos que abrangem 17
municípios.
Uma das atividades desenvolvidas durante este ano na sede da
entidade foi um encontro com o
conselheiro de administração da
Mercur, Jorge Hoelzel Neto. A valorização das pessoas no ambiente
de trabalho e os reflexos deste comportamento na comunidade foram
assuntos em voga na palestra. Já
o Campus Universitário da Região
dos Vinhedos, em Bento, foi o cená-

rio para uma palestra sobre a gestão
de risco em um mundo conectado.
O encontro foi ministrado por Carlos
Felipe Monteiro Jacobs, que possui
30 anos de experiência na área de
Tecnologia da Informação.
Além disso, a interpretação
das normas ISO 9001:2015 e ISO
9001:2015 também foi possível por
meio de ações do PGQP. Os encontros tiveram o objetivo também
de fazer com que o público-alvo do
encontro pudesse se direcionar à
implementação dos requisitos exigidos. O Sistema de Avaliação de
Gestão Simplicado foi assunto de
outro encontro também neste ano.
Notáveis avanços na economia
gaúcha podem ser percebidos em

função do trabalho desenvolvido
pelo PGQP. Os interessados em
participar podem entrar em contato
pelo telefone (54) 2105-1999 e solicitar uma visita para que as dúvidas
sejam sanadas.

