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Um ano de trabalho 

Ainda não sabemos como se portará a economia 
brasileira nos próximos meses, mas se há um sinal cla-
ro de que as coisas vão bem é a quantidade de traba-
lho que este início de ano está demandando. 

O mercado interno está bom, e isso tem garantido 
um confiante presságio. A indústria gaúcha cresceu 
2,6%, segundo a Fiergs, que leva em conta seis vari-
áveis para medir o desempenho do setor: faturamento 
real, compras industriais, horas trabalhadas na produ-
ção, Utilização da Capacidade Instalada (UCI), empre-
go e massa salarial real.

Diante desse cenário, não tenho dúvida de que se-
guiremos crescendo. Aqui em Bento Gonçalves tam-
bém temos boas notícias, como os investimentos que 
a prefeitura fará ao longo do ano – serão R$ 46 milhões 
em 100 obras. 

No CIC-BG, também não falta trabalho. Temos o de-
safio de realizar, conjuntamente, dois eventos que são 
marcas de nosso empreendedorismo, a ExpoBento e 
a Fenavinho. Uma grande equipe voluntária vem tra-
balhando para que esse momento histórico na nossa 
cidade seja tão grandioso quanto a própria trajetória 
desses dois acontecimentos.

É muito bom ver a cidade atuando na mesma sin-
tonia, a sintonia do progresso, da parceria e do traba-
lho. Sigamos juntos, iniciativa privada, poder público 
e comunidade, para criarmos as condições ideais de 
crescimento para Bento Gonçalves.
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Desde o ano 2000, a Parceiros 
Voluntários vem trabalhando para 
captar cidadãos dispostos a ajudar 
o próximo e promover ações com 
finalidade assistencial em Bento 
Gonçalves. Hoje, conta com cerca 
de 100 pessoas físicas e cinco em-
presas participantes cadastradas 
– números que a Parceiros Volun-
tários espera incrementar ao longo 
do ano. “O poder do voluntariado é 
transformador, por isso queremos 
engajar cada vez mais a comunida-
de nessa prática. O principal mito 
que trabalhamos para combater é 
a falta de tempo – é possível fazer 
a diferença dedicando umas pou-
cas horas no mês, e o resultado é 
recompensador”, garante Angélica 
Somenzi, coordenadora da Parcei-
ros Voluntários em Bento Gonçalves.

Quem faz o bem sem olhar a 
quem compartilha desse pensa-
mento. “Trabalhar ao lado da Par-
ceiros Voluntários faz valer ainda 
mais a pena tudo aquilo que faze-
mos”, reforça Iva Vivan, sócia e fun-
dadora da Iva Espaço de Beleza, 
que há dois anos realiza corte de 
cabelo gratuito aos meninos do pro-
jeto Pelotão Curumim, do 6º BCom, 
além de promover dias de beleza 
para comunidades carentes e ins-
tituições de cunho social. Aman-
da Barreto Teresa Rosin ingressou 
como voluntária no Hospital Tacchi-
ni, onde hoje é funcionária, com o 
apoio da PV. Na instituição, Amanda 
visita pacientes internados em diver-
sas alas hospitalares, especialmen-
te hemodiálise e pediatria. “Passo 
nos quartos, entrego brinquedos e, 
claro, brinco com as crianças, ofe-

reço uma palavra amiga e conforto 
aos pais. Não há preço que pague 
a alegria interior proporcionada por 
doar tempo e atenção”, enfatiza.

Formas de ajudar

Existem programas de voluntaria-
do específicos para Pessoa Física e 
Pessoa Jurídica. Em ambas moda-
lidades, os interessados escolhem 
as ações que irão voluntariar, prio-
rizando aquelas que estiverem rela-
cionadas às suas habilidades e, ao 
mesmo tempo, lhes proporcionam 
bem-estar. Quem quiser conhecer 
os benefícios de praticar o volunta-
riado no modo ‘Voluntário Pessoa 
Física’ pode procurar a Parceiros 
Voluntários e participar de uma reu-
nião de conscientização, com apre-
sentação do trabalho realizado pela 
ONG. Então, alguns cadastros são 
preenchidos para identificar de que 
forma a pessoa pode contribuir. 

No caso do programa destinado 
às empresas, o objetivo é incentivar 
o envolvimento das corporações na 
transformação da realidade social. 
Companhias interessadas em de-
senvolver algum projeto social re-
cebem, da Parceiros Voluntários, o 
auxílio necessário para a criação e 
a realização de ações comunitárias. 
As atividades podem ocorrer den-
tro ou fora da empresa, de acordo 
com a disponibilidade do empreen-
dimento. 

Mais informações podem ser ob-
tidas pelo (54) 2105-1999 ou pelo 
e-mail parceiros@parceirosvolunta-
rios-bg.org.br, com a coordenadora 
da ONG, Angélica Somenzi.

ONG tem programas para pessoas físicas e 
jurídicas exercitarem sua contribuição social 

Parceiros Voluntários quer ampliar a rede
de solidariedade em Bento Gonçalves
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O prefeito Guilherme Pasin abre o calendá-
rio anual de palestras do ano do Centro da In-
dústria, Comércio e Serviços (CIC-BG), no dia 
18 de fevereiro, com boas notícias: aplicará, ao 
longo de 2019, R$ 46 milhões em 100 obras, 
entre elas mais de 40 pavimentações, abertura 
de duas escolas e continuidade das obras do 
Complexo Hospitalar junto à UPA.

As boas notícias serão apresentadas no Sa-
lão de Eventos do Centro Empresarial, duran-
te a palestra “Bento: Resultados, Desafios e 
Investimentos”, na esteira das conquistas do 
município no ano passado. Ainda que os efei-
tos da maior crise econômica enfrentada pelo 
país perdurem, Bento Gonçalves saiu de 2018 
conquistando investimentos de mais de R$ 450 
milhões em ampliações e novos projetos e en-
caminhando mais de mil pessoas ao mercado 
de trabalho através do ACESSUAS, que propor-
ciona capacitações e qualificação para a popu-
lação. Também, o município ganhou a criação 
de 1,4 mil empresas e ficou posicionado, con-
forme ranking da revista Exame, no 27ª lugar 
como melhor cidade para investir, empreender 
e negociar.

São números que elevam a confiança de 
Pasin para que Bento Gonçalves siga obten-
do conquistas na área econômica. “Vamos em 
frente buscando mais trabalho, desenvolvimen-
to e esperança para toda a população”, diz o 
prefeito. Ainda para 2019, Pasin espera firmar 
44 parcerias e investimentos estratégicos, por 
meio de parcerias público-privadas (PPPs), 
concessões e outorgas, que ultrapassarão 
meio bilhão de reais. 

Para o cenário ficar ainda melhor, o prefeito 
espera que o presidente e o governador elei-

Guilherme Pasin abre ciclo de palestras do CIC-BG

Prefeito destacará 
aplicação de R$ 46 milhões 

em 100 obras neste ano

gente acelerar os esforços de reorganização do 
fluxo de caixa. “Temos de tornar o Rio Grande 
mais moderno, dando condições para investi-
mentos nas áreas essenciais”. 

Sobre Guilherme Pasin: Guilherme Pasin, 
eleito no primeiro mandato o Prefeito mais jo-
vem de Bento Gonçalves, com 29 anos. Foi ree-
leito em 2016, com 65% dos votos. Bacharel em 
Direito, é também graduado em Gestão Públi-
ca. Atuou na Câmara dos Deputados, Assem-
bleia Legislativa e na Secretaria de Ciência e 
Tecnologia do Estado. O investimento na quali-
ficação da rede pública de saúde, na educação 
em tempo integral e no fortalecimento da eco-
nomia renderam a Bento a liderança, por três 
anos seguidos, no Índice de Desenvolvimento 
Econômico da FEE, para Municípios acima de 
100 mil habitantes. O trabalho realizado no in-
centivo ao Desenvolvimento Econômico, fez 
com que a cidade fosse elencada através de 
estudo divulgado pela Urban Systems, para Re-
vista Exame, como a 27ª melhor cidade do país 
para fazer negócios, e na 3ª posição no Esta-
do. Além deste levantamento, Bento Gonçalves 
também foi apontada no último ano, como a 47ª 
cidade mais empreendedora do país.tos consigam colocar em prática suas agendas 

para ajudar no desenvolvimento do país e do 
Rio Grande do Sul. Enxerga as reformas tributá-
ria e da Previdência como essenciais na busca 
por sustentabilidade dos cofres públicos e para 
acelerar a competitividade – mas não apenas 
isso. “É preciso seguir desburocratizando a má-
quina estatal, reduzindo o número de cargos e 
os processos, além de eliminar estruturas de-
fasadas e transmitir atividades para a iniciativa 
privada”, pondera. Para o Estado, diz que é ur-

Transforme vidas, 
            inclusive a sua.

Conheça os programas de voluntariado 
para pessoa jurídica ou pessoa física 
e veja como é fácil fazer sua parte 
por uma sociedade melhor.

54 2105.1999

facebook.com/parceirosbento

O que: palestra com o prefeito de BG, Guilherme Pasin 
- Bento: Resultados, Desafios e Investimentos
Quando: dia 18 de fevereiro, às 19h30min
Onde: CIC-BG (Salão de Eventos do Centro Empresa-
rial, na rua Avelino Luiz Zat, 95)
Quanto: associados, R$ 75; não sócios, R$ 95

SERVIÇO:

Davi da Rold, divulgação
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Está aberto o concurso que elegerá a 
corte incumbida da missão de representar 
a Festa Nacional do Vinho, evento icônico 
de Bento Gonçalves que tem sua retoma-
da confirmada e 16ª edição agendada para 
ocorrer de 13 a 23 de junho (de forma con-
comitante a ExpoBento, maior feira multisse-
torial do país). A escolha da Corte da Fena-
vinho ocorrerá na noite de 06 de abril, em 
uma celebração temática, na Rua Coberta 
do município –, oportunidade em que serão 
conhecidas a Imperatriz do Vinho e suas da-
mas de honra.

Quem sonha em ostentar a coroa tem até 
o dia 28 de fevereiro para se inscrever. Po-
dem participar mulheres que tenham entre 
18 e 28 anos, residam em Bento Gonçalves 
há pelo menos um ano, sejam solteiras e, 
principalmente, estejam dispostas a cum-
prir a agenda de atividades previstas para o 
reinado. É necessário ter disponibilidade de 
horários para desenvolver as atividades, an-
tes, durante e após a festa, bem como parti-
cipar das atividades organizadas pela Fena-
vinho e representar o município em eventos 
oficiais. 

Finalizado o período de inscrições, ocor-
rerão duas etapas de seleção. A primeira é 
a entrevista, onde serão avaliados critérios 
de apresentação pessoal; comunicação e 
expressão; e conhecimento. Depois, ocorre 
o desfile, momento em que será analisada 
simpatia e cordialidade; beleza; desenvoltu-
ra; tranquilidade e naturalidade. A inscrição 
é gratuita. 

O concurso de escolha da corte da 16ª 
Fenavinho é uma realização da Prefeitura de 
Bento Gonçalves, através da Secretaria Mu-
nicipal de Turismo, e do Centro da Indústria, 
Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, 
entidade promotora da ExpoBento e da Fe-
navinho. Mais informações podem ser con-
feridas no site https://bento.tur.br/fenavinho/

Resgate histórico
e cultura é desafio

Importante passo na caminhada de cons-
trução do resgate da Fenavinho, a escolha 
da corte representante da 16ª edição é uma 
iniciativa que rememora o espírito comuni-
tário e coletivo essencialmente ligado às 
origens da festa. “Estamos prestando um 
tributo ao empreendedorismo do saudoso 
Moysés Michelon, empreendedor e idealiza-
dor da primeira Fenavinho, em 1967, e tam-
bém a todos que trabalharam e colaboraram 
a história dessa grande festa”, apontou o 
presidente do Centro da Indústria, Comér-
cio e Serviços de Bento Gonçalves, entidade 
promotora da ExpoBento e da Fenavinho, El-
ton Paulo Gialdi.

A realização do concurso para escolha 
da corte da 16ª Fenavinho vem acrescida de 
um propósito macro muito nobre: o resga-
te histórico da festa e a valorização cultural 
que a acompanha, na opinião do Secretário 

Fenavinho escolhe corte para 16ª edição 

de Turismo de Bento Gonçalves e também 
integrante do comitê da Fenavinho, Rodri-
go Parisotto. “A Imperatriz e suas Damas 
de honra cumprirão a importante missão de 
representar a Festa Nacional do Vinho – e 
também a história de Bento Gonçalves, sua 
essência, seus atrativos, sua economia. Aci-
ma de tudo, terão a oportunidade de com-
partilhar com todo o país nossa paixão pela 
Fenavinho”, disse.

Quem visitar a festa – que ocorre de for-
ma concomitante a ExpoBento 2019 – terá 
o privilégio de vivenciar, na prática, essa 
experiência que mescla atrativos culturais, 
artísticos e enogastronômicos, conforme 
antecipou o diretor-geral da maior feira mul-
tissetorial do Brasil, Rogério Capoani. “Es-
tamos engajados em uma verdadeira for-
ça-tarefa para conciliar os atrativos dessa 
grande feira e dessa bela festa durante onze 
dias de programação, que certamente vão 
se traduzir em incontáveis oportunidades de 
negócio, de lazer e diversão para os exposi-
tores e para o público. A ExpoBento trará a 
bagagem de seus mais de 400 expositores, 
com um mix de produtos e serviços varia-
dos. Oportunizará uma agenda de shows e 

Espaço temático de Fenavinho e ExpoBento recebeu público na 
abertura da vindima

Sandra Guerra Mocellin

Arquivo Pessoal

atrações artísticas para divertir toda a famí-
lia. Reunirá opções gastronômicas e espa-
ços de integração que serão o palco para 
aproveitar ótimos momentos. A essa gama 
de opções, agregaremos a riqueza cultural 
da Fenavinho, com sua história, sua cultura, 
seus produtos vinícolas”, destacou. 

Quem viveu a história: Sandra Guerra 
Mocellin, primeira imperatriz do vinho

Desde que foi lançada, em 1967, a Festa 
Nacional do Vinho já teve o reinado compos-
to por 15 trios de soberanas – que honra-
ram a nobre missão de divulgar e valorizar 
o nome de Bento Gonçalves por todo o ter-
ritório brasileiro. Quem vivenciou a experiên-
cia coleciona lembranças marcantes – como 
conta Sandra Guerra Mocellin, a primeira im-
peratriz do vinho. O baile da escolha ocorreu 
há mais de 50 anos, em 26 de novembro de 
1966, nos salões de festa do Clube Ipiranga 
- mas as memórias dos momentos de emo-
ção continuam vivas na mente da eterna so-
berana.

Naquela época, a comissão organizado-
ra percorria as casas da comunidade convi-
dando as possíveis candidatas ao título. Ao 
aceitarem o desafio, as moçam começavam 
um intenso processo de preparação para a 
escolha. “Havia representantes do município 
e de distritos. Nós participávamos de pales-
tras sobre as etapas de produção do vinho 
e etiqueta, além de ensaios para desfile em 
passarelas”, conta.

Quando foi anunciada vencedora, Sandra 
tinha 16 anos – e carrega a lembrança até 
hoje, prestes a completar sete décadas de 
vida. “Participaram do concurso candidatas 
bem preparadas, muito desenvoltas e boni-
tas. Por isso, até hoje, penso que fui agra-
ciada com uma honraria pela qual muito me 
orgulho”, relembra emocionada. Ela foi elei-
ta imperatriz ao lado das damas de honra 
Iegle Gehlen e Liane Mazzini.

Dentre tantos momentos marcantes du-
rante todo o processo que envolveu a rea-
lização da 1ª Fenavinho, Sandra destaca a 
divulgação em grandes veículos comunica-
cionais do país. “A vinda do jornalista As-
sis Chateaubriand (presidente dos Diários 
Associados – um império de comunicação 
do século passado), bem como a partici-
pação nos programas da Hebe Camargo e 
do Chacrinha me marcam muito”, relata. A 
principal característica da festa, e que ela 
lembra bem, foi o envolvimento e a dedica-
ção da comunidade local em prol do evento. 
“Foi justamente o esforço conjunto da po-
pulação e de empresários que tornou a Fe-
navinho tão marcante. Cada morador deu a 
sua contribuição - seja pintando suas casas, 
arrumando os jardins ou até mesmo hos-
pedando os turistas em suas casas, já que 
existiam poucos hotéis e pousadas. Os visi-
tantes ficavam encantados com a alegria do 
povo”, enfatiza.

Exata Comunicação



População pode auxiliar forças policiais com
contribuição espontânea ao Consepro
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José Carlos Zortéa

Bento Gonçalves é exemplo e referência 
pelo engajamento comunitário e pelas redes 
de parceria que têm rendido resultados vis-
tosos. Uma das uniões mais representativas 
estabeleceu-se entre o Consepro, os empre-
sários, as entidades e a população do mu-
nicípio – em 2017, eles foram responsáveis 
por injetar quase R$ 1 milhão em projetos de 
segurança coordenados pelo órgão.

Em mais um movimento importante para 
auxiliar as forças policiais da cidade, o Con-
sepro cria uma força-tarefa de sensibilização 
social, convidando os bento-gonçalvenses a 
colaborarem com o trabalho em prol da se-
gurança no município. “Estamos apresentan-
do às pessoas uma forma de contribuir as-
sertivamente para que tenhamos uma cidade 
mais segura, com mais e melhor qualidade 
de vida. Por isso, fazemos um apelo à cons-
ciência de cada um e incentivamos a seguin-
te reflexão: se todos fizermos nossa parte, 
participando com uma pequena contribui-
ção, teremos um resultado muito expressivo, 
que certamente trará benefícios a todos. É 
importante criarmos uma rede forte de exer-
cício da cidadania – e, para isso, colocamos 
à disposição da comunidade o trabalho sério 
e a credibilidade do Consepro”, diz o presi-
dente da entidade, José Carlos Zortea.

Junto com o Imposto Predial e Territorial 
Urbano, uma guia de contribuição espontâ-
nea no valor de R$ 15 foi emitida como opor-
tunidade de ajudar o Consepro a continuar 
financiando o trabalho das polícias. “Todo 
dinheiro arrecadado será aplicado na se-
gurança pública, para que nossas polícias 
consigam trabalhar melhor, estarem mais 
presente na rua e com maior capacidade de 
investigação. O benefício é direto para toda 
a população”, explica Zortea. Essa mesma 
estratégica foi adotada em 2017. Naquele 
ano, a comunidade contribuiu com R$ 33,8 
mil ao Consepro. Os recursos auxiliaram 
para o rateio de investimentos em combustí-
vel, em equipamentos de proteção e até em 
veículos para órgãos como a Brigada Militar 
e a Polícia Civil. 

O que é feito com as doações 

A modesta contribuição individual se 
transforma em um aporte, muitas vezes, fun-
damental para viabilizar a atuação das forças 
policiais. “A ajuda do Consepro nos propor-
cionou grandes avanços tecnológicos, com 
o monitoramento eletrônico, por exemplo. 
Também teve o apoio na renovação da fro-
ta de veículos, na manutenção de viaturas, 
e isso faz grande diferença no nosso traba-
lho. Os recursos que chegam até a Brigada 
oportunizam um retorno que pode ser visto 
nas ruas, com a Brigada tendo mais condi-
ção de trabalho e sendo mais eficiente”, diz 
o capitão Diego Caetano, do 3º Batalhão de 

Policiamento de Áreas Turísticas (3º BPAT).
O titular da Delegacia de Polícia de Pronto 

Atendimento (DPPA), delegado Arthur Regu-
se, endossa a opinião do oficial militar e diz 
que a contribuição do Consepro, além de aju-
dar na manutenção dos serviços, fortalece o 
poder de investigação da Polícia Civil. “Nós 
não temos autonomia financeira orçamentá-
ria, então o trabalho do Consepro é muito 
importante no auxílio aos atendimentos e às 
necessidades prementes da delegacia. Em 
2018 fomos contemplados com uma viatura 
nova e tivemos troca de equipamentos que 
permitiu avanços tecnológicos. Espero que 

boa parte da população tenha condições de 
contribuir com esses R$ 15”, diz o delegado.  

Para o secretário municipal da Segurança, 
José Paulo Marinho, a comunidade tem um 
papel importante na construção de uma so-
ciedade mais segura. “Nossa própria Cons-
tituição estabelece a segurança como sendo 
dever do Estado, mas de responsabilidade 
de todos”, observa. “Portanto, nós, como ci-
dadãos, também temos a responsabilidade 
para tentar fomentar a segurança, que ne-
cessita constantemente ser mantida. O Con-
sepro tem ajudado muito, junto com o poder 
público e toda comunidade, a oportunizar 
uma forma de auxiliar a segurança pública”, 
comenta Marinho. 

Como doar

O Consepro é uma fundação que atua 
no auxílio aos órgãos policiais e é formado 
por representantes voluntários de diversas 
entidades de classe de Bento Gonçalves. 
Na condição de fundação, tem o exercício 
de suas atividades periodicamente auditado 
pelo Ministério Público, o que garante a li-
sura e transparência de suas operações. O 
cidadão pode colaborar pagando o boleto 
de R$ 15,00 que está sendo encaminhado 
junto ao carnê do IPTU. Também é possível 
fazer doações de outras importâncias. Mais 
informações sobre o trabalho desenvolvido 
e também sobre outras formas de colaborar 
podem ser obtidas pelo fone (54) 3452-6920.

Arquivo Ascom Davi Da Rold

Taxa de R$ 15 pode ser paga junto ao IPTU, gerando benefícios
às polícias em equipamentos e em tecnologia
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Cada vez mais presente no ambiente corpo-
rativo, a neurociência tem sido um importante 
aliado das empresas para identificar melhorias 
em gestão e em inovação, por exemplo. No 
próximo dia 21, executivos, gestores e líderes 
poderão conhecer, através de um workshop 
que será ministrado no CIC-BG, como essa 
área da medicina tem sido aplicada para ajudar 
na tomada de decisões mais racionais e asser-
tivas - tema de um inédito MBA que ocorrerá 
a partir de abril em Bento Gonçalves, promo-
vido pela Fundação Proamb e pela instituição 
de ensino superior espanhola ESIC Business 
& Marketing School. “Muitas vezes tomamos 
decisões apoiadas em aspectos emocionais 
e justificamos depois de forma racional”, diz o 
ministrante do workshop, Daniel Piardi, mestre 
em Neuromarketing pela Universidade Cristã 
da Flórida, nos Estados Unidos.

Um dos docentes do MBA em Neuroestraté-
gia e o Pensamento Transversal®, Piardi abor-
dará no workshop a neurociência como estra-
tégia para gestão organizacional. “Queremos 
instigar os participantes a entenderem como 
as emoções e os aspectos cognitivos influen-
ciam os processos de tomada de decisão”, 
comenta.

O MBA foi desenvolvido para que líderes e 
colaboradores aproveitem as experiências vi-
venciadas nas organizações a fim de que as 
técnicas e as ferramentas apresentadas nas 
aulas auxiliem na evolução do desempenho 
profissional. Durante o curso, também serão 
apresentadas formas de avaliar as possibili-
dades que são geradas para tomarmos uma 
decisão e esgotar, desta maneira, as opções 
criadas com o objetivo de ser mais assertivo na 
execução de um planejamento. 

O MBA em Neuroestratégia e o Pensa-
mento Transversal® permite, mesmo a quem 
não tenha concluído o ensino superior, cursar 
o pós e receber o certificado de especializa-
ção com certificação internacional. “A  ESIC 
entende que a prática, dentro do ambiente 
acadêmico, gera um ganho exponencial para 
os colegas que estão cursando o MBA e tam-
bém para esse profissional que busca agre-
gar novas técnicas e conhecimentos para 
as suas atividades profissionais”, diz Piardi. 

Para ele, essa ampliação da habilidade de 
tomar decisões, despertando o espírito crítico 
e a consciência empresarial, favorece também 
para novas possibilidades de negócios, valori-
zando as relações interpessoais. “Existem as-

Workshop debate neurociência para gestão organizacional

Encontro é introdutório ao 
MBA em Neuroestratégia 
promovido pela Proamb

pectos que podemos utilizar em nosso pensa-
mento para aproximar a empresa no mercado 
B2B (empresa para empresa) e não apenas 
no B2C (empresa para consumidor), mas em 
ambos existem a relação humana que envol-
ve emoções e não podemos negligenciar isso 
pois tudo que nos envolve está relacionado ao 
H2H (pessoa para pessoa)”, comenta o pales-
trante e docente de Neurociência aplicada à 
gestão empresarial.

Piardi é doutorando em Neuromarketing e 
tem especialização em Gestão Empresarial 
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), com for-
mação em Administração de Empresas pela 
Universidade de Caxias do Sul (UCS). Diretor 

O que: workshop Neurociência para Gestão Organizacional, com Daniel Piardi
Quando: 21 de fevereiro, às 18h30min
Onde: Bento Gonçalves Centro Empresarial – CIC-BG (Rua Avelino Luiz Zat, 95)
Quanto: 1kg de alimento não perecível, com vagas limitadas pelo link https://tinyurl.com/y75edhfq
Informações: (54) 3055.8732 ou 3055. 8703 ou educacao@proamb.com.br

da empresa Brain for Business (B4B), ele tem 
experiência na área comercial, onde atua como 
gerente de relacionamento no setor financeiro 
e consultor nas áreas financeiras e marketing, 
sempre empregando a neurociência nos traba-
lhos realizados.

Sobre o MBA | O MBA em Neuroestratégia 
e o Pensamento Transversal® é coordenado 
pelo professor e consultor Luciano Salamacha 
e terá duração de um ano e meio. As aulas 
serão no Dall’Onder Grande Hotel, em Bento 
Gonçalves, e estão programadas para ocor-
rerem a partir de abril, sempre às sextas, das 
17h às 22h, e aos sábados, das 8h às 14h.  No 
dia 14 de março, Salamacha ministra palestra 
aberta, no Dall’Onder Grande Hotel, marcando 
o início da capacitação.

A programação do curso está dividida em 
três módulos, cada um deles contendo seis 
disciplinas. A primeira fase será dedicada à 
evolução do pensar, enquanto as outras duas 
etapas serão voltadas à interação do indivíduo 
com a sociedade e com o mundo corporativo 
e ao papel das organizações e como elas in-
fluenciam a sociedade.

Início das aulas: 12 de abril de 2019
Carga Horária: 360 horas
Local: Dall’Onder Grande Hotel
Processo seletivo: Inscrições abertas 
Aulas: Quinzenais
Horário: Sextas-feiras, das 17h às 22h, e sá-

bados, das 8h às 14h
Público Alvo: Gestores de empresas que 

buscam uma nova maneira de pensar e ana-
lisar o ambiente competitivo onde atuam; Em-
preendedores que detêm considerável conhe-
cimento prático e que buscam elevar o grau 
de compreensão sobre o ambiente complexo 
decorrente da globalização

Informações: (54) 3055.8732 ou 3055. 8703 
ou educacao@proamb.com.br

Studio 7, divulgação



A Meber Metais assinala a passagem de seu 58º aniversário de 
fundação, dia 1º de fevereiro, com renovado otimismo para con-
solidar as projeções de um 2019 de resultados positivos.

A celebração da data, comemorada com um almoço de inte-
gração para o grupo de aproximadamente 190 colaboradores, 
compartilhou com a equipe o reconhecimento pelo desempenho 
dos negócios no ano passado, quando a empresa cresceu 7% em 
faturamento. A conquista, reflexo do comprometimento coletivo, foi 
atribuída ao compromisso de cada área com a busca pela excelên-
cia no trabalho e, também, à determinação para superar desafios.

A Meber carrega a expertise de uma atuação focada no aper-
feiçoamento permanente, que vem sendo exercitada diariamente 
desde 1961. Atualmente, ocupa posição de relevância entre as 
quatro principais fabricantes do segmento no cenário nacional e 
a condição de líder de presença no mercado gaúcho. O mix é 
composto por linhas completas para cozinhas e salas de banho, 
incluindo peças de design diferenciado que apostam em formas 
vanguardistas a cada lançamento. Entre as soluções, monoco-
mandos, torneiras, temporizadores, duchas, acessórios, básicos 
e complementos.

A Meber fica na Rua Joana Guindani Tonello, 3.000 – Distrito 
Industrial – (54) 3455-3333. Acompanha as novidades da empresa 
pelo site meber.com.br e pelo facebook.com/mebermetais.

Referendada por diversas premiações que elevam a Masutti Co-
pat a uma das mais destacadas empresas nacionais na fabricação 
de acessórios para toda a casa, a empresa de Bento Gonçalves 
construiu uma sólida parceria com o setor moveleiro.

Por isso, aproveitará a Fimma Brasil, que ocorre no Parque de Even-
tos entre os dias 26 e 29 de março, para apresentar uma novidade: a 
inclusão de itens que fazem parte da estrutura do mobiliário em seu 
portfólio. O destaque é a linha M.Start, sistema de estruturas tubula-
res capaz de se adaptar a todos os ambientes, sejam eles de proje-
tos residenciais ou corporativos. O sistema construtivo é formado por 
estruturas metálicas robustas, com cinco opções de alturas, que po-
dem ser compostas entre si, criando diferentes níveis de montagem.

A empresa tem se destacado por suas peças que aliam praticida-
de e design, recebendo premiações importantes, como no Prêmio 
Design MCB e no Salão Design – Casa Brasil. A Masutti Copat tem 
grande variedade de itens, que agregam mais praticidade, funcio-
nalidade e design a cozinhas, áreas de serviço, banheiros e dormi-
tórios.

Para saber mais sobre a empresa, que está há mais de 30 anos 
no mercado e também é especializada em acessórios para móveis, 
acesse o site masutticopat.com.br. A Masutti Copat está localizada na 
Rua João Stefenon, 90, no bairro Santo Antão – fone (54) 2521-8888.

Meber completa 58 anos com otimismo renovado

Masutti Copat traz acessórios par toda casa
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MASUTTI - Karine Fonseca, divulgação
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Oportunidade de boas vendas, ampliação 
de negócios, contato com intenso fluxo de 
clientes, fortalecimento de marca, prospec-
ção de parcerias – diversos são os atrativos 
que motivam empresas de todo o país a par-
ticipar da ExpoBento, maior feira multisseto-
rial do Brasil que ocorre pela 29ª vez de 13 
a 23 de junho em Bento Gonçalves. Cientes 
desse extenso rol de possibilidades favorá-
veis, muitos expositores garantem de forma 
antecipada sua presença no encontro.

Para a edição deste ano são esperadas 
mais de 400 marcas expositoras – que po-
derão apresentar seus produtos para um 
público superior a 200 mil visitantes, duran-
te dez dias. Seja no segmento da indústria, 
imóveis, comércio, serviços, gastronomia, 
automóveis ou qualquer outro, o expositor 
têm a disposição uma ampla infraestrutura e 
a oportunidade de geração de novos negó-
cios. Isso faz com que muitas empresas já 
tenham carimbado na agenda a ExpoBento 
como destino certo em junho de 2019.

Esse é o caso da Loja Carllize. Participante 

Expositores antecipam presença na ExpoBento

Feira, que ocorre em junho, já movimenta comercialização de espaços e empolga participantes

de todas as edições da feira, o empreendimen-
to bento-gonçalvense aposta anualmente na 
ExpoBento por ser uma oportunidade ímpar 
de prospecção de negócios. “É uma chance 
de divulgar ainda mais os nossos produtos e 
trabalhar com a venda direta ao consumidor”, 
avalia Helenir Bedin, proprietária da loja.

Outro expositor com experiência na feira 
é a ThermoAquecimento. Também de Bento 
Gonçalves, a empresa participa do encontro 
desde 2012 e segue garantindo presença 
ano após ano pela visibilidade que oferece à 
marca. “A principal vantagem da ExpoBento 
é que conseguimos fazer com que o cliente 
venha até a ThermoAquecimento e, assim, 
podemos mostrar nossa estrutura, equipa-
mentos e atendimento, fazendo com que o 
consumidor entenda os nossos diferenciais. 
É a melhor feira do setor, com certeza, sendo 
bem organizada e sempre trazendo muitos 
negócios, tanto na feira quanto no pós”, co-
menta o proprietário, Tiago Casagrande.

Na mesma perspectiva está a Roder Cou-
ro. Por ser uma feira que ocorre onde a marca 

O que: 29ª edição da ExpoBento, maior feira multisse-
torial do país
Quando: de 13 a 23 de junho de 2019
Onde: Parque de Eventos de Bento Gonçalves
Informações comerciais: pelos telefones (54) 
2105.1966 ou (54) 9.9139.2951 ou no site  www.
expobento.com.br

SERVIÇO:

Agora, a Farmácia Tacchimed tem novo endereço:

Rua Saldanha Marinho, 506
(prédio do laboratório do Hospital Tacchini)

 3455.4166

NOVO ENDEREÇO
PARA MELHOR ATENDER VOCÊ

tem fábrica e lojas instaladas, a participação 
se torna corriqueira e essencial. “O principal 
motivo em apostar na ExpoBento é a rota-
tividade de pessoas, dando oportunidade 
de expor os produtos, concretizar vendas e, 
principalmente, divulgar nossa estrutura no 
município. A feira é muito bem planejada, 
tendo um bom alcance com a comunicação 
e divulgação, resultando em boas vendas e 
engajamento do público”, explica a proprie-
tária da empresa, Daniela Roratto.

Jeferson Soldi, divulgação


