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EXPOBENTO 2017 TEM ATRAÇÕES
DIÁRIAS PARA TODA A FAMÍLIA

A 27ª edição da maior feira multissetorial do país será realizada de
08 a 18 de junho e apresenta vasta e diversificada programação
para agradar todos os gostos
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CIC DE BENTO GONÇALVES
APRESENTA NOVOS
ASSOCIADOS

APAE RECEBE DOAÇÃO DE 
EMPRESA ATRAVÉS DA
PARCEIROS VOLUNTÁRIOS

PARCEIROS VOLUNTÁRIOS
REALIZA AÇÃO DE
DIA DAS MÃES

Consepro realiza entrega de veículos à Brigada Militar PÁGINA 4



É fundamental unirmos esforços se quiser-
mos deixar como legado para as próximas ge-
rações uma sociedade com mais qualidade de 
vida. A solução das deficiências na segurança 
pública depende de cada um de nós, traba-
lhando juntos em prol da coletividade. Em Ben-
to Gonçalves temos diversas comprovações de 
que quando esse esforço é conjunto, os resulta-
dos aparecem. Em março, o CONSEPRO liderou 
uma força-tarefa de empresários e entidades e 
viabilizou a entrega dos novos alojamentos para 
o 3º BPAT. Essa estrutura já está sendo utilizada 
para soldados e policiais em treinamento, co-
locando o município em condição de destaque 
perante todo o Estado. Esse é, sem dúvida, um 
importante reforço e incentivo para melhorar nos-
so policiamento. A doação feita pela MOVERGS, 
FIMMA Brasil e SINDMÓVEIS para a compra de 
60 coletes balísticos é mais um exemplo de que 
quando existe boa vontade, encontram-se cami-
nhos. Também tivemos o repasse de três viatu-
ras, adquiridas pelo CONSEPRO, com o apoio 
de tantos parceiros, e servirão exclusivamente 
aos bento-gonçalvenses. Esses veículos serão 
utilizados pelas forças policiais do município, no 
policiamento ostensivo, trazendo mais segurança 
para nossa comunidade. É mais uma conquista 
relevante que merece o nosso aplauso. Estamos 
todos engajados, fazendo a nossa parte em bus-
ca de soluções. Um trabalho integrado: comunidade, iniciativa privada, entidades e poderes 
públicos, em todas as suas esferas e representações. Vamos continuar nesse caminho e, em 
breve, estaremos comemorando muitas outras conquistas para Bento Gonçalves.

PÁGINA 2 ABRIL/MAIO/2017

Carlos Ben

Compromisso com o coletivo
JORNAL DO CIC

DIRETORIA EXECUTIVA
CIC/BG GESTÃO 2016 / 2017

Laudir Miguel Piccoli: Presidente

Gustavo Bertolini: 1º Vice-Presidente para assuntos da Indústria

Andre Giovannini: 2º Vice-Presidente para assuntos da Indústria

Diego Trevisan: 1º Vice-Presidente para assuntos de Comércio

Daniel De Toni: 2º Vice-Presidente para assuntos de Comércio e Diretor de Serviços e 
Alimentação da ExpoBento 2017

Paulo Geremia: 1° Vice-Presidente para assuntos de prestação de serviços

Diego Bertolini: 2° Vice-Presidente para assuntos de prestação de serviços 

Jussara Canabarro: 1ª Diretora Secretária

Gianfranco Bellé: 2º Diretor Secretário e Diretor de Projetos da ExpoBento 2017

Edegar Brandelli:1º Diretor Tesoureiro

Fabiano Larentis: 2º Diretor Tesoureiro

Fábio Piccoli: Diretor da Área Jurídica e de Pequenas Empresas

Vitor Agostini: Diretor Área de Assuntos Internacionais

Elton Gialdi: Diretor da Área de Comunicação e Marketing

Soraia L. da Veiga: Diretora Área Turismo, Cultura e Gastronomia

Magda Brandelli Zandoná: Diretora Área Vitivinícola 

Geraldo Marini: Diretor da Área de Construção Civil

Leticia Zanesco: Diretora Projeto Viva Bento

Cleuni Mezzomo Piccoli: Diretor da Área Social e Relacionamento com o Associado

Cleimar Sfredo: Diretor de Infraestrutura, Urbanismo e Logística

Juliano Frizzo: Diretor de Gestão e Inovação

Roger Maurício Bellé: Diretor e diretor-geral da ExpoBento 2017

Alexandro Almeida Barreto: Diretor de Marketing da ExpoBento 2017

Gabriel Poletto Luchese: Diretor Jurídico da ExpoBento 2017

José Carlos Zortéa: Diretor e Comercialização da ExpoBento 2017

Leocir Glowacki: Diretor Área de Tecnologia e Diretor de Eventos da ExpoBento 2017

Rafael Fantin: Diretor

Caroline Morás Basso: Diretora Executiva 

JORNAL DO CIC É UMA PUBLICAÇÃO DO 
CENTRO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 

DE BENTO GONÇALVES-CIC/BG

Alameda Fenavinho, 481 - 95703-364 - Bento Gonçalves - RS

Fone (54) 2105 1999 - cicbg@cicbg.com.br

www.cicbg.com.br - facebook.com/cic.bg

Edição: Exata Comunicação

Editoração Eletrônica: Ricardo Passarin

Impressão: Jornal Pioneiro | Tiragem: 2 mil exemplares

Distribuição: Gratuita



Coronel, responsável 
pela Brigada Militar no RS, 
esteve na cidade a 
convite do CIC-BG

A rede de parcerias firmadas entre 
sociedade e classe empresarial de Ben-
to Gonçalves foi festejada pelo coman-
dante-geral da Brigada Militar do Estado 
do Rio Grande do Sul, coronel Andreis 
Silvio Dal’Lago, em palestra no Centro 
da Indústria, Comércio e Serviços (CIC), 
realizada na noite de 25 de abril.  No 
que ele se referiu a um “movimento de 
otimismo”, pediu aos gaúchos para se-
guirem os passos da cidade que con-
clamou seus cidadãos a apoiarem a 
segurança e entregou, somente neste 
ano, alojamento novo para o 3º BPAT 
e três veículos à Brigada Militar, ambos 
por intermédio do Consepro, (leia mais 
abaixo), além de 60 coletes balísticos 
doados por entidades moveleiras.

“Aqui em Bento Gonçalves tem um 
movimento de otimismo. Esse é uma 
movimentação de virada, de espírito pú-
blico e de brasilidade. Precisamos so-
mar as forças para multiplicar o grau de 
efetividade de cada instituição”, disse o 
militar durante sua palestra sobre Ges-
tão da Polícia Ostensiva na Atualidade.

Ao mostrar o modelo implantado 
no comando da corporação, destacou 
os pilares que sustentam o processo 
diante da crise financeira pela qual o 
Estado atravessa. O principal deles é 
a gestão por resultado, ou seja, cada 
ação adotada precisa agregar valor e 
ser planejada, tendo em vistas o custo 
operacional dela – algo bem similar ao 
que os empresários, público especta-
dor do encontro, estão acostumados a 
fazer. Outros pontos são os processos 
e projetos, o compartilhamento de boas 
práticas – ao todo são 16 comandos re-
gionais no Estado – e o reconhecimento 
aos soldados – o que faz jus aos 180 
anos que a BM comemora em 2017.

Dal’Lago expôs números preocu-
pantes, como os da histórica defasa-
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gem de efetivo – mais de 15 mil homens. 
Mas trouxe algum alento: em julho, 1,1 
mil soldados estarão formados, e há 
um plano futuro para que o efetivo des-
ligado a cada ano da corporação seja 
reposto em igual número acrescido de 
10%, a fim de chegar aos ideais 37 mil 
soldados. No olhar micro sobre Bento 
Gonçalves, as estatísticas dos grupos 
criminais têm retraído no comparativo 
entre o primeiro trimestre de 2017 e o 
mesmo período de 2016, como os ho-
micídios (36%) e os roubos a estabele-
cimentos comerciais, financeiros e de 
ensino (51,3%). Porém, os roubos a pe-
destres cresceram 18%.

Para que todos tipos de crimes 
apresentem retração nos índices, o co-
mandante-geral da BM defende que o 
Estado cumpra o seu espaço e retome 
diretrizes constitucionais como o esta-
do de direito. “Todos falam do estado 
democrático e esquecem o de direito. 
Não existe democracia sem o direito ser 
cumprido”, sustentou. E também conta 
com a consciência dos cidadãos para 
não alimentar a indústria do crime com-
prando produtos de receptação, por 
exemplo. “O filósofo cristão Agostinho 
dizia que não existe o mal, existe a au-
sência do bem. Temos que potencializar 
o bem”, ponderou.

Assim fizeram Movergs, Fimma e 

Comando da BM enaltece “movimento de otimismo” de Bento

Sindmóveis, responsáveis pela doação 
de R$ 60 mil para a compra de coletes 
à prova de bala, mais um trabalho cola-
borativo que teve entrega ontem. É uma 
atuação que corrobora o atual momento 
vivenciado pelos poderes constituídos, 
pelos empresários, pelas entidades e 
pela sociedade bento-gonçalvense. 
“Nessa agenda comum que temos 
construído não existe espaço para egos, 
vaidades, críticas vazias ou interesses 
particulares – nosso compromisso é 
um só: trabalhar de forma integrada por 
uma sociedade melhor para nós, para 
as nossas famílias e para as próximas 
gerações”, afirmou o presidente do CIC, 
Laudir Miguel Piccoli.

Consepro entrega
veículos à BM

Três veículos Kia Sorento destinados 
à Brigada Militar foram entregues ontem 
pelo Consepro como fruto dos primeiros 
resultados do projeto Segurança para 
Todos. Lançada pelo órgão em setem-
bro do ano passado, a campanha de 

fortalecimento da segurança em Bento 
Gonçalves arrecadou R$ 327,7 mil até 
agora, recursos advindos de 44 empre-
sas e seis pessoas físicas – ao todo, 
com outras receitas, os valores chegam 
a R$ 456,8 mil.

A aquisição dos veículos abocanhou 
R$ 212,5 mil desse montante. “É certo 
que nosso plano inicial relativo a estas 
viaturas sofreu análise e readequação 
para necessidades atuais. Mas muito 
nos orgulha a entrega de Veículos com 
adequado espaço interno, motorização 
forte e tração apta para diversos terre-
nos de patrulhamento”, disse o presi-
dente do Consepro, Elton Gialdi, duran-
te a prestação de contas do primeiro 
trimestre de 2017. No mês passado, 
o órgão entregou o novo alojamento 
construído no quartel da BM, um espa-
ço para receber até 30 soldados numa 
estrutura com sanitários individualiza-
dos, beliches e armários privativos, além 
de ar-condicionado. “Quando falamos 
em Consepro, enfatizamos na participa-
ção de nossa sociedade. O Conselho foi 
criado há 36 anos, e a segurança conti-
nuaria existindo, mas tenho certeza que 
não seria da maneira que se faz hoje”, 
elogiou o presidente da Câmara de Ve-
readores, Moisés Scussel.

Para a juíza de Direito da 3 Vara, 
Romani Terezinha Dalcin, a junção de 
entidades cria estratégias para superar 
crises financeira e de credibilidade das 
instituições. “É tempo de aproximação 
dos poderes com as instituições e a 
comunidade. Aqui, temos estreitados 
esses laços”. É o jeito Bento Gonçalves 
de trabalhar, decidindo coletivamente 
como quer sua cidade. “Queremos in-
vestir de forma cooperada, conjunta e 
irmanada para multiplicar ainda mais 
nossas condições de prevenir a crimina-
lidade”, acrescentou o prefeito de Ben-
to, Guilherme Pasin.

Encontro no CIC teve palestra com o comandante estadual da BM e prestação de contas do CONSEPRO

Consepro fez o repasse de três viaturas a Brigada Militar de Bento Gonçalves

INVESTIMENTOS

DE ONDE VEM O DINHEIRO

ITENS        VALOR
Compra veículos BM      R$ 212.596,00
Custos gerais e administrativos     R$ 28.677,00
Despesas posto de Identificação     R$ 5.335.78 
Apoio à Policia Civil (moradia, manutenção)    R$ 14.325,78
Apoio à Brigada Militar (moradia, desp. veículos, manutenção, alojamento) R$ 56.181,94
Total:         R$ 317.116,50

R$ 327.761,00   44 empresas e seis pessoas físicas 
R$ 33.788,27   Boletos contribuição espontânea junto ao IPTU
R$ 18.080,11   Doação espontânea posto de Identificação
R$ 50.036,48   Repasse Prefeitura área Azul
R$ 27.190,07   Receita projetos Jecrim 
Total: R$ 456.855,93
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Consepro de Bento Gonçalves recebe
recursos para compra de coletes balísticos
Entidade comemora auxílio 
vindo da Movergs/Fimma e 
do Sindmóveis/Movelsul, que 
deve chegar a R$ 60 mil

A melhora nas condições de se-
gurança pública tem permanecido 
constantemente no topo das reivin-
dicações da comunidade bento-gon-
çalvense – mobilizando a sociedade, 
as entidades e a iniciativa privada 
em busca de soluções efetivas. Esse 
esforço combinado em prol da cole-
tividade teve mais um resultado posi-
tivo: o CONSEPRO de Bento Gonçal-
ves recebeu subsídios para articular 
a aquisição de 60 coletes balísticos, 
destinados à Brigada Militar do mu-
nicípio. 

A doação veio da MOVERGS 
(Associação das Indústrias de Mó-
veis do Estado do RS), promotora 
da FIMMA Brasil, e do SINDMÓVEIS 
(Sindicato das Indústrias do Mobili-
ário de Bento Gonçalves), realizador 
da Movelsul. “Recebemos essa notí-
cia com grande alegria, foi um gesto 
de enorme grandeza desses parcei-
ros, que simboliza mais uma vitória 
e importante conquista na busca de 
nossos objetivos em favor da comu-
nidade. O CONSEPRO é grato aos 

empresários Volnei Benini, Rogério 
Frâncio e Edson Pelicioli, que pronta-
mente atenderam nossa solicitação, 
demonstrando o compromisso social 
com Bento Gonçalves. Prova de que 
sua atuação vai muito além de repre-
sentar os interesses do segmento ou 
gerar negócios – está diretamente 
relacionada ao comprometimento de 

Entidades moveleiras fizeram doação para compra de 60 coletes balísticos para BM
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Para homenagear as mães, que 
tanto zelam por seus filhos, nada me-
lhor do que oferecer a elas um mo-
mento de cuidado, cheio de carinho. 
Foi isso que a Parceiros Voluntários 
proporcionou na tarde desta terça-
-feira, dia 9. O Iva Espaço da Beleza, 
que integra o Programa Voluntário 
Pessoa Jurídica da entidade, pausou 
as atividades no salão para realizar 
um dia de beleza para as mães dos 
alunos da Associação Pró-Autistas 
Conquistar (Apac), de Bento Gonçal-
ves. A ação ocorreu na sede da Apac.

Na oportunidade foram oferecidos 
diversos serviços de beleza, como 
manicure, cabelo e sobrancelha. 
Tudo feito com muita dedicação pela 
equipe qualificada de profissionais 
do centro de beleza. Para a proprie-
tária do estabelecimento, Iva Vivan, 
poder proporcionar este presente 
para as mães foi gratificante. “Fazer 
parte da Parceiros Voluntários é uma 
pequena coisa que a gente deveria 

Parceiros Voluntários organiza Dia da Beleza para as mães na Apac
fazer sempre na vida, porque faz mui-
to bem ao coração”, destaca.

Sobre o Programa Voluntário 
Pessoa Jurídica (VPJ)

O propósito do Programa Volun-
tário Pessoa Jurídica é incentivar o 
envolvimento das empresas na trans-
formação da realidade social, através 
da prática do trabalho voluntário de 
seus colaboradores. As companhias 
interessadas em desenvolver algum 
projeto social recebem da unidade o 
auxílio necessário para a criação e a 
realização de ações comunitárias que 
contem com a participação de seus 
colaboradores As atividades podem 
acontecer dentro ou fora da empresa 
e com frequências variadas. O resul-
tado desse engajamento, além de 
uma significativa contribuição à so-
ciedade, é a presença colaboradores 
mais felizes e com melhor relaciona-
mento interpessoal.

atuar em prol da coletividade. Isso é 
um exemplo”, comenta Elton Gialdi, 
presidente do Conselho Comunitário 
Pró-Segurança Pública.

A compra dos 60 coletes solicita-
dos está estimada em R$ 60 mil. O 
equipamento, de extrema importân-
cia para o policial que está em ser-
viço, possui prazo de validade que 

costuma ser em torno de 6 anos. De-
pois, precisa ser inutilizado, uma vez 
que sua capacidade de proteção fica 
comprometida – da mesma forma 
que ocorre quando a vestimenta re-
cebe algum disparo de arma de fogo. 
Agora, o CONSEPRO está fazendo 
as tomadas de preço para, posterior-
mente, encaminhar a compra.
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Heitor Müller traça perspectivas para empresariado
Presidente da FIERGS traz o 
tema ‘O Brasil na Travessia 
2017/2018’, abordando a 
situação atual do país e o 
encaminhamento para o ano 
de eleições gerais

Com a experiência de quem car-
rega vasta bagagem no associativis-
mo e o conhecimento adquirido no 
decorrer de duas gestões à frente da 
Federação das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Sul, Heitor Müller 
vem a Bento Gonçalves no dia 17 
de maio palestrar sobre o tema ‘O 
Brasil na Travessia 2017/2018’. O 
presidente da FIERGS/CIERGS é o 
convidado do Centro da Indústria, 
Comércio e Serviços para comparti-
lhar com o empresariado local seus 
pareceres sobre a situação atual do 
país e o encaminhamento, para o 
próximo ano – marcado pelas elei-
ções gerais federais e estaduais. 
“Todos os segmentos de abrangên-
cia do CIC poderão ter uma ideia de 
como a Federação acredita que será 
este período, quais as consequên-
cias e os reflexos que poderão ser 
sentidos, principalmente na indús-
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tria”, adianta Müller. 
Com formação de Técnico em 

Contabilidade e Direito, está na sua 
segunda gestão consecutiva como 
presidente da Fiergs/Ciergs, tendo 
já atuado em diversas entidades 
como União Brasileira de Avicultu-
ra (UBA), Associação Brasileira dos 
Exportadores de Frangos (ABEF), 
Associação Gaúcha de Avicultura 
(Asgav) e Sindicato das Indústrias 
de Produtos Avícolas do Estado do 
Rio Grande do Sul (Sipargs).

As confirmações de presença 
para a palestra-almoço com o pre-
sidente da FIERGS podem ser feitas 

pelo e-mail qualificacao@cicbg.com.
br ou pelo telefone (54) 2105.1999, 
com Denise. O investimento para as-
sociados do CIC é R$ 75,00 e para 
não associado é R$ 105,00.

Sobre Heitor Müller

O industrial Heitor José Müller 
está na sua segunda gestão conse-
cutiva como presidente da Fiergs/
Ciergs. Foi eleito pela primeira vez 
em 2011, e reeleito no ano de 2014 
para o atual mandato, que vai até ju-
lho de 2017. Nesse cargo, também 
administra o Sesi, o Senai e o Insti-
tuto Euvaldo Lodi do Rio Grande do 
Sul. A atuação associativa caracte-
riza a sua biografia. Ele presidiu a 
União Brasileira de Avicultura (UBA), 
foi vice–presidente da Associação 
Brasileira dos Exportadores de Fran-
gos (ABEF), presidente da Associa-
ção Gaúcha de Avicultura (ASGAV), 
e fundador, depois presidente, do 
Sindicato das Indústria de Produtos 
Avícolas do Estado do Rio Grande 
do Sul (Sipargs). No Sistema Fiergs/
Ciergs, foi vice-presidente e, antes, 
como diretor das entidades, coorde-
nou vários Conselhos Temáticos. Por 
dois períodos consecutivos, fez par-
te do Conselho de Desenvolvimento 

Heitor José Müller, presidente da Fiergs
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A troca de experiências e com-
partilhamento de conhecimentos 
é uma prática eficiente entre as 
ferramentas de qualificação pro-
fissional – uma vez que estimula 
o aprendizado colaborativo e co-
loca o gestor diante de um novo 
universo de vivências e possibili-
dades. Assim, conhecer os exem-
plos positivos de quem obteve 
êxito e aprender a partir deles é 
uma estratégia valiosa para aque-
les gestores que buscam a evolu-
ção permanente de seus empre-
endimentos. Aliado das empresas 
nesse desafio, o Centro da Indús-

Visita técnica ao Hotel Vinocap
tria, Comércio e Serviços (CIC) de 
Bento Gonçalves promove uma vi-
sita técnica ao Hotel Vinocap no dia 
22 de maio.

A programação tem duração 
estimada em três horas, iniciando 
às 8h, com o café da manhã, que 
é um dos serviços diferenciais ofe-
recidos pelo hotel. Na sequência, 
os participantes poderão conhecer 
diversos setores do empreendimen-
to, suas funcionalidades e organi-
zação, como a recepção/reservas, 
os aptos (incluindo os adaptados), 
sala jogos, fitness e de eventos, ga-
ragem e lavanderia. Fundado em 

Econômico e Social (CDES) da Pre-
sidência da República. Tem forma-
ção de Técnico em Contabilidade e 
Direito. Sua atuação empresarial co-
meçou no setor de avicultura, evo-
luindo para a engenharia genética 
e fundição, com empreendimentos 
no Rio Grande do Sul. A trajetória 
industrial vai da Frangosul, até ser 
adquirida por capitais franceses, à 
Agrogen (hoje Vibra) e Fundimisa, 
nas quais ocupa cargos de Conse-
lho ou diretivos.

1968, o hotel é um dos mais tradi-
cionais do município, mantendo em 
suas raízes a cultura local, mas sem 
deixar de lado a modernidade e o 
conforto. Estrategicamente localiza-
do no centro da cidade, possui 119 
apartamentos em três categorias, 
Standard, Luxo e Luxo Superior, 
conta ainda com agência de Turis-
mo dentro do hotel. 

Os interessados podem entrar 
em contato pelo e-mail qualifica-
cao@cicbg.com.br ou pelo telefone 
(54) 2105 1999 até o dia 17.05.2017, 
com Denise. A participação é gra-
tuita, mas as vagas são limitadas.

O quê: Palestra-almoço ‘O Brasil na Travessia 
2017/2018’

Palestrante: Heitor José Müller, presidente da 
Fiergs

Quando: quarta-feira, dia 17 de maio, a partir 
das 11h30

Onde: sede do CIC-BG, localizado na Alameda 
Fenavinho, nº 481

Investimento: R$ 75 para associados e R$ 
105 para não associados

Confirmações: qualificacao@cicbg.com.br 
ou pelo telefone (54) 2105.1999, com Denise.

O quê: visita técnica ao Hotel Vinocap, Rua 
Barão do Rio Branco, nº 245, no centro de 
Bento Gonçalves

Quando: segunda-feira, dia 22 de maio de 
2017

Horário: a partir das 8h

Investimento: Gratuito

Inscrições: até o dia 17 de maio, pelo e-mail 
qualificacao@cicbg.com.br ou pelo telefone 
(54) 2105-1999, com Denise.
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Feira chega a sua 27ª edição com atrações di-
árias para toda a família
Maior feira multissetorial do 
país ocorre de 08 a 18 de 
junho, em Bento Gonçalves, 
com diversificada agenda de 
atrações para todos os perfis 
de público e oportunidades 
de boas compras

Programa ideal para curtir com 
a família e os amigos, com oportu-
nidade de compras – são mais de 
30 mil itens em oferta – shows, apre-
sentações artísticas, musicais e cul-
turais, além de projetos especiais, 
compondo uma agenda diária de 
atrações para todos os gostos. As-
sim é a ExpoBento 2017, maior fei-
ra multissetorial do país, que ocor-
re de 08 a 18 de junho no Parque 
de Eventos de Bento Gonçalves. 
Quem visitar o encontro terá a cer-
teza de encontrar opções de lazer e 
diversão em cada um dos onze dias 
(confira na programação de eventos 
a seguir). 

“Durante o último ano, a comis-
são organizadora esteve trabalhan-
do com o cuidado permanente de 
proporcionar ao público visitante 
uma feira que encante e emocio-
ne, não só na parte arquitetônica 
e decorativa, mas também no que 
diz respeitos a atrações culturais, 
shows e espetáculos. Buscamos a 
combinação ideal de oferecer um 
encontro que, além de lazer e entre-
tenimento, proporcione vendas e um 
excelente resultado para aquelas 
empresas que aliaram a sua marca 
a ExpoBento. Teremos muitos atra-
tivos surpreendentes para encantar 
os mais de 200 mil visitantes espe-
rados neste ano”, adianta o diretor-
-geral, Roger Bellé.

Um dos mais representativos 
destaques é o rol de expositores 
– cerca de 450 –, organizados em 
áreas temáticas, como o ‘Espaço da 
Moda’, incrementado por desfiles; 
Salão Automotivo, Espaço Viníco-
la, Agroindústria Familiar, Salão do 
Imóvel, Espaço Variedades e, para 
os pequenos, o Espaço Kids. 

Na Praça Gastronômica, remo-
delada para essa edição, de modo 
a privilegiar os momentos de convi-
vência e integração, o público po-
derá, além de degustar o melhor da 
culinária local, apreciar uma série de 
shows e atrativos artísticos – sem 

qualquer custo adicional – ou seja, 
o ingresso de acesso à feira permi-
te, também, conferir todas as apre-
sentações ali realizadas. “Inovamos 
nessa proposta para permitir que os 
visitantes realmente possam apro-
veitar toda a programação que es-
tamos trazendo a ExpoBento 2017. 
São inúmeros atrativos com acesso 
facilitado, o que reforça a proposta 
da feira de ser, realmente, um exce-
lente roteiro para toda a família”, diz 
Bellé. 

Entre as apresentações já confir-
madas estão Tati Portella e Rodrigo 
Soltton (08); Claus e Vanessa e o co-
mediante Elzinga (09); Thedy Corrêa 
(13); Invernada Gaúcha (14); Guri 
de Uruguaiana e espetáculo circen-
se Menorah (15); Nei Van Soria (16); 
Oswaldir e Carlos Magrão (17). A 
programação tem uma série de ou-
tras apresentações e pode ser con-
ferida, na íntegra, abaixo e no site 
www.expobento.com.br 

Projetos Especiais
agregam novidades

à feira

Quem visitar a ExpoBento 2017 
vai encontrar no Parque de Eventos 
uma série de novos projetos temá-
ticos especialmente trazidos à pro-
gramação da feira para garantir op-
ções de lazer e diversão aos mais 
variados perfis de público. Essas 
atrações ocorrem de forma parale-
la à feira e podem ser acessadas 
livremente pelo visitante. Conheça 
alguns dos destaques:
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Quem visitar a ExpoBento 2017 
terá a oportunidade inédita de 
apreciar experiências gastronômi-
cas diferenciadas com a programa-
ção do Buona Forchetta. O projeto 
traz uma agenda de atrações como 
cursos, food truck, winebar e de-
gustações variadas, valorizando o 
que há de me melhor na cultura de 
comidas e bebidas da Serra gaú-
cha – principalmente o conceito de 

Entre os dias 10 
e 13 de junho have-
rá a inédita mostra 
Quer Casar Comi-
go?, Expositores de 
toda a região – for-
necedores diversifi-
cados, de todos os 
segmentos envol-
vidos na realização 
de um casamento 
–, de cerimonialis-
tas a buffets, de estilistas/alfaiates 
a agências de viagens, passando 
por fotógrafos e salões de beleza, 
mostrarão seus serviços no Pavi-
lhão F do Parque de Eventos. Por 
ali, uma extensa programação para 
entreter os pombinhos está sendo 
preparada com palestras, desfiles, 
esquetes teatrais, shows de músi-

Buona Forchetta

Mostra Quer Casar Comigo?
ca e de dança e ex-
posição de fotos e 
de vestidos de noi-
va. Entre os desta-
ques, uma conversa 
com Gabi Chanas, 
blogueira conheci-
da por seu envolvi-
mento no universo 
de casamentos, nos 
dias 11 e 12. 

Noivos com ca-
samento marcado e casais que 
desejam reafirmar os votos estarão 
concorrendo a uma viagem ao Peru 
ao preencherem a ficha para ter 
acesso à mostra.  O ingresso para 
a ExpoBento (veja quadro) dá direi-
to à visitação da Quer Casar Comi-
go?, realizada pelo Grupo RSCOM 
e Vera Quadros Eventos.

comer e beber bem, em um ritual 
quase festivo, de integração e cele-
bração, tradicionalmente praticado 
na região.

O Buona Forchetta na ExpoBen-
to é patrocinado por Tramontina, 
Cooperativa Santa Clara, Sindica-
to Empresarial de Gastronomia e 
Hotelaria Região Uva e Vinho e Or-
quídea. O apoio é de Senac Bento 
Gonçalves e Ibravin.
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Passadas cinco décadas do 
marco que foi a primeira Festa 
Nacional do Vinho, a ExpoBento 
abre espaço de honra na progra-
mação de sua edição de 2017 
para prestar-lhe merecido tribu-
to. A maior feira multissetorial do 
país promove o Salão Fenavinho 
50 anos, de 15 a 18 de junho, no 
Pavilhão F do Parque de Eventos. 
O projeto propõe o resgate histó-
rico do evento, referenciando sua 
representatividade por meio de 
uma série de atrações que serão 
apresentadas ao público. 

Quem visitar o Salão poderá 
acompanhar apresentações cul-

A dupla sertaneja feminina de 
maior sucesso na atualidade de-
sembarca em Bento Gonçalves 
para um show que promete deixar o 
Dia dos Namorados ainda mais ro-
mântico para na Serra gaúcha. Na 
noite de 12 de junho, as cantoras 
fazem sua apresentação na Expo-

A ExpoBento 2017 
se transforma em palco 
para receber o talento 
dos dançarinos que par-
ticipam da segunda edi-
ção da ‘Dança dos ‘Nem 
Tão’ Famosos’, competi-
ção que promete sacudir 
o Parque de Eventos de 
Bento Gonçalves no dia 
13 de junho, das 15h às 
17h, na praça Gastronô-
mica da feira, onde ocor-
rem as apresentações. 

Neste ano são sete 
as duplas inscritas na 
disputa, formadas por alunos, 
professores e Equipe Artística do 
Via Attiva Espaço da Dança, que 
se enfrentam nas coreografias 
de Forró e Soltinho. Os dança-
rinos serão avaliados por cinco 
jurados: dois técnicos, profissio-
nais da dança, e três artísticos. 
As atividades ocorrerão em duas 

O ronco dos motores de milha-
res de motos poderá ser ouvido, 
mais uma vez, durante a ExpoBen-
to 2017. A maior feira multisseto-
rial do país sedia, pelo 18º ano, o 
MotoSerra, tradicional encontro de 
motociclistas que ocorre na Ser-
ra Gaúcha. A expectativa é reunir 
mais de sete mil participantes, vin-
dos de diversas regiões do Brasil e 
também de fora do país, entre 16 e 
18 de junho, no Parque de Eventos 
de Bento Gonçalves. As inscrições 
para o MotoSerra podem ser feitas 
diretamente no local, no período do 
encontro. Todas as motos deverão 

Além de sua referência como fei-
ra de negócios, a ExpoBento é um 
importante difusor de atividades de 
entretenimento e lazer para os visi-
tantes. Neste ano, pelo menos seis 
apresentações teatrais estão ga-
rantidas na Praça Gastronômica do 

O desafio que a ExpoBento 2017 
tem de chegar à marca de 200 mil 
visitantes durante os onze dias de 
sua vigésima sétima edição conta 
com um aliado muito importante a 
seu favor: a venda antecipada de 
ingressos, com preços promocio-
nais. É possível adquirir os convites 
pelo valor unitário de R$ 2,00 – em 
lotes mínimos de 100.

A ExpoBento é uma realização do Centro da Indústria, Comércio e Ser-
viços de Bento Gonçalves, contando com o patrocínio de Banrisul, Gu-
terres, Sulgas, Correios, Casttini Moveis, Ceran, Mérica Logistica (Projeto 
ExpoBento); Orquidea (Projeto Buonna Forchetta/ExpoBento); Tramontina, 
Cooperativa Santa Clara, SEGH, Salton (Projeto Buonna Forchetta); IBRA-
VIN (projeto Salão Fenavinho) e o apoio de SESC (apresentação Thedy 
Correa e Buonna Forchetta), Fecomércio, Sindilojas Bento e SENAC (apre-
sentação Thedy Correa). Concresul, Hospital Tacchini e Hotel Vinocap.

Salão Fenavinho

Show da Maiara e Maraisa
no dia 12 de junho

Dança dos ‘Nem Tão’ Famosos

MotoSerra

Teatro para divertir e conscientizar

Venda de ingressos promocionais
para empresas

turais típicas de corais, grupos 
musicais e teatrais que remen-
tem à tradição italiana, sempre 
muito valorizada pela Fenavinho. 
Esse elemento também ganha 
destaque com o espaço para os 
jogos: bochin, bocha e cartea-
do, trazidos da Itália e replicados 
através das gerações. O protago-
nista máximo da festa – o vinho 
– brilhará também nesse projeto. 
Estão previstos diversos pontos 
de serviço da bebida e suas va-
riações (sucos e espumantes), 
acompanhados das mais sabo-
rosas iguarias da culinária típica 
italiana. 

Bento 2017. Os fãs já podem pro-
videnciar a compra dos ingressos 
em Bento Gonçalves no Moovie 
Arte Cinemas, Bangalô ou CIC-BG; 
em Caxias do Sul na Provoq Store 
ou pelo site www.blueticket.com.br. 
A promoção do show é uma parce-
ria com a GDO Produções.

etapas para que seja definida a 
dupla campeã. O prêmio para o 
aluno vencedor são três meses 
de aulas de dança gratuitas e, 
para o professor, R$ 300. O con-
curso ‘Dança dos ‘Nem Tão’ Fa-
mosos’ é uma realização conjun-
ta da Expobento com o apoio da 
Via Attiva Espaço da Dança.

pagar estacionamento, no valor de 
R$ 5,00 por dia. 

O MotoSerra é uma promoção 
do Moto Clube Bento Gonçalves, 
Moto Clube Serra Nostra, Moto 
Grupo Rota 470 e Moto Clube Har-
ley Brothers, em parceria com a 
ExpoBento e apoio da Prefeitura 
de Bento Gonçalves, através da Se-
cretaria Municipal de Turismo, De-
partamento Municipal de Trânsito 
(DMT), Brigada Militar e Associação 
dos Motociclistas do Rio Grande do 
Sul (AMO-RS). Outras informações 
pelo e-mail: motosserra@motoser-
rabg.com.br

Parque de Eventos: “A menina da 
Biblioteca”, “Entrando pelo Cano”, 
“Viajando no Suco de Uva” e “Mas 
Bah Tchê - Como é Grande o meu 
Rio Grande”, todas encenadas pelo 
grupo Teatro Luz e Cena, de Novo 
Hamburgo. 

Os interessados em adquirir os 
lotes devem entrar em contato com 
o Centro da Indústria, Comércio e 
Serviços de Bento Gonçalves (CIC/
BG), pelo telefone (54) 2105.1999. 
Quem deixar para adquirir as entra-
das durante o período de realização 
da feira pagará R$ 5,00 de segunda 
a sexta-feira e R$ 10,00 nos sába-
dos, domingos e feriados.
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CIC-BG apresenta novos associados
Conheça as empresas 
que passam a integrar o 
quado associativo

O Centro da Indústria, Comércio 
e Serviços de Bento Gonçalves apre-
sentou 16 novos associados durante 
palestra almoço realizada no dia 10 
de abril. Eles passam a compor o 
grupo total de mais de 700 estabe-
lecimentos que integram a entidade. 
As empresas que ingressam junto ao 
quadro associativo do CIC são Ades-
so Mobili; Ágape Estofados; Banco 
Santander; Cia do Sono; Communi-
catio Assessoria Linguística; Exata 
Transfer; Gross Cargo; Luminescen-
ce; Magik Decorações; Metalúrgica 
CGM; Moderna Automação Residen-
cial; MV Comunicação e Planejamen-
to; Nutriyupi Alimentação; Pizzaria 
Belgrano; Purificadores Europa e 
TGM Máquinas.

Com atuação centenária, o CIC-
-BG cresce como representante dos 
setores envolvidos e reforça seu 
compromisso de luta pelo fortaleci-
mento do município nas mais diver-
sas áreas. “É uma satisfação rece-
ber em nosso quadro de associados 
estes novos integrantes. Ampliamos 
nossa representatividade, sem es-
quecer que também aumenta nossa 
responsabilidade. Isto é resultado do 
trabalho realizado pelo CIC junto à 
comunidade, visando o desenvolvi-
mento coletivo”, destaca o presiden-
te da entidade Laudir Piccoli.
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NOVOS ASSOCIADOS:

• Adesso Mobili 

• Ágape Estofados 

• Banco Santander 

• Cia do Sono 

• Communicatio Assessoria Linguística 

• Exata Transfer 

Fortalecendo alianças em bus-
ca de ações colaborativas capa-
zes de trazer retorno positivo para 
a comunidade, o presidente do 
Centro da Indústria, Comércio e 
Serviços (CIC-BG), Laudir Miguel 
Piccoli, esteve reunido com o pre-
sidente da Câmara de Vereado-
res de Bento Gonçalves, vereador 
Moisés Scussel Neto. Em pauta, 
a criação de alternativas para tra-
balhos de parceria e fomento a 
projetos de desenvolvimento. O 
encontro ocorreu na sede do Le-
gislativo municipal no dia 24 de 
março contando, também, com a 
presença da diretora executiva da 
entidade, Caroline Morás Basso, e 
do diretor geral da Câmara, Henri-
que Nuncio.

Essa aproximação que o CIC 
procura com o poder Legislativo 

Presidente do CIC visita Câmara de Vereadores em aproximação com o Legislativo
Audiência Pública

Na oportunidade, o presidente 
do CIC recebeu convite para par-
ticipar da Audiência Pública sobre 
a Reforma Previdenciária. A ação 
ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 
7 de abril, às 19h, na Câmara de 
Vereadores de Bento Gonçalves, 
que fica na Av. Dr. Casagrande, nº 
270. A realização é do Legislativo 
Municipal e do movimento Intersin-
dical de Bento Gonçalves, com o 
apoio da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), subseção Bento Gon-
çalves. “A participação da entidade 
é de grande valia neste momento 
e em todas as ações e projetos da 
Câmara. Somente com a soma de 
forças é que construiremos bons 
resultados e que realmente aten-
dam às necessidades da comuni-
dade”, destacou Scussel.

Representando a entidade, Laudir Miguel Piccoli, esteve no gabinete da presidên-
cia da Casa para conversa sobre gerar alternativas de trabalho colaborativo

• Gross Cargo 

• Luminescence 

• Magik Decorações

• Metalúrgica CGM 

• Moderna Automação Residencial 

• MV Comunicação e Planejamento 

• Nutriyupi Alimentação 

• Pizzaria Belgrano 

• Purificadores Europa 

• TGM Máquinas 

atende a missão de atuar pela repre-
sentatividade política dos setores 
produtivos do município, estimulan-
do seu engajamento e participação 
nos processos que dizem respeito 

ao progresso social. “É importante 
acompanharmos o que está sendo 
realizado na Câmara pois precisa-
mos trabalhar juntos, contribuindo 
com a comunidade”, avalia Piccoli.
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Apae recebe doação de empresa
através da ONG
Sole Aquecimento entregou 
cadernos de desenho para 
os alunos da entidade. 
Atividade resultará em 
exposição dos trabalhos de 
personalização das capas

Unir solidariedade, educação e 
comprometimento só pode dar um 
resultado excelente. E essa mis-
tura pode ser conferida na manhã 
desta quarta-feira, dia 3, na Asso-
ciação de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais (APAE) de Bento Gon-
çalves. A Parceiros Voluntários 
organizou um encontro com os 
alunos e a Sole Aquecimento, que 
é parceira da ONG. Na oportunida-
de, a empresa entregou cadernos 
de desenho, confeccionados com 
a capa branca.

A ideia é que os alunos persona-
lizem a capa do seu caderno com 
trabalhos realizados durante as au-
las. Após concluírem esse proces-
so, a Sole irá fotografar e imprimir 
as capas. Com este material será 
organizada uma exposição, em lo-
cal a ser definido, para mostrar o 
trabalho desenvolvido. Para Gabrie-
la Jorge, da Sole, a experiência foi 
muito positiva. “Temos uma progra-
mação de atividades, mas a gente 
nunca tinha feito um trabalho com a 
Apae e foi muito legal. Acho que a 

Bertuol, acredita que estas ativida-
des auxiliam no trabalho. “As visitas 
são sempre uma alegria. Nós fica-
mos felizes e nossos alunos tam-
bém ficam contentes. Acredito que 
esta iniciativa vai ter um resultado 
muito bom, vão poder mostrar a 
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Muito mais do que compartilhar chocolates, balas e pirulitos, a 
Parceiros Voluntários de Bento Gonçalves distribuiu carinho e solida-
riedade para tornar mais doce a celebração da Páscoa de diversas 
crianças do município. Duas ações marcaram as comemorações da 
data neste ano – uma delas ocorreu na quinta-feira (13), para os pe-
quenos da escola municipal de educação infantil Luz do Amanhã.

Eles receberam doações que foram arrecadadas pelo centro es-
tético Jane Beauty – um dos estabelecimentos participantes do pro-
grama Voluntário Pessoa Jurídica. A coleta de guloseimas engajou 
tanto os clientes do estabelecimento quanto os próprios profissionais 
– resultando em 70 kits entregues a alunos de dois a quatro anos, das 
turmas maternal I e maternal II.

A cada sala visitada na creche, a equipe da Parceiros era re-
cebida com aplausos, risadas de celebração, agradecimentos e 
gritos animados para o Coelho. “Cabe a nós, adultos, lembrar as 
crianças do significado genuíno da Páscoa, que vai muito além do 
chocolate.

Com essas ações, levamos também o afeto e o exemplo de uma 
comunidade unida”, comenta a coordenadora da Parceiros Voluntá-
rios em Bento Gonçalves, Angélica Somenzi. Na cidade, a ONG é 
mantida pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC-BG).

Solidariedade compartilhada em ações de Páscoa
Para ser voluntário

A Parceiros Voluntários acredita que o 
exercício da cidadania, a partir da práti-
ca do voluntariado, é indispensável para 
a transformação da realidade social. Por 
isso, a ONG, que é mantida pelo Centro 
da Indústria, Comércio e Serviços (CIC-
-BG) atua em uma campanha permanen-
te para incentivar o trabalho voluntário e 
inspirar novas parcerias. “Quando uma 
pessoa ou empresa decide abraçar a fun-
ção voluntária todos acabam ganhando, 
não só quem é ajudado, mas quem aju-
da. Cada um é importante nessa rede do 
bem, podendo fazer a diferença”, destaca 
Angélica Somenzi, coordenadora da Par-
ceiros Voluntários de Bento Gonçalves. 
Interessados em fazer parte da Parceiros 
Voluntário podem entrar em contato pelo 
telefone (54) 2105.1999. 

Alunos irão personalizar as capas dos cadernos, as quais serão tema de exposição para divulgar atividades da Apae

exposição será uma forma de mos-
trarem para a comunidade o que 
tem sido feito pela entidade”, co-
menta. 

A diretora da Escola Educação 
Especial Mundo Alegre, que faz 
parte da Apae, Bernardete Carraro 

criatividade e divulgar o trabalho da 
Apae”, avalia a diretora. Os alunos 
ficaram muito animados com o novo 
desafio e já questionavam as pro-
fessoras de quando poderiam usar 
e se levariam para casa. A mostra 
promete ser um sucesso.

Voluntárias celebram com pacien-
tes do Hospital Tacchini

Outra atividade social importante ocor-
reu no início do mês, juntamente com o 
Grupo de Humanização do Hospital Tac-
chini: os integrantes da Parceiros Volun-
tários realizaram uma ação para marcar 
a data na casa de saúde. Devidamente 
fantasiadas, interagiram com os pacien-
tes de todas as unidades de internação, 
distribuindo doces e levando palavras de 
fé e otimismo, de modo a elevar a auto-
estima de cada um deles. “Aproveitamos 
esse momento de reflexão acerca da vida 
e da esperança como estímulo para nos 
fazermos mais presentes àqueles que es-
tão passando por um momento delicado. 
Atenção e boas energias são o que de 
mais valioso podemos oferecer”, analisa 
Angélica.  
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ESPAÇO ABERTO

A LS Bolsas iniciou suas ativi-
dades em 1986, terceirizando ser-
viços de costura para uma fábrica 
de móveis, na fabricação de toldos, 
em uma pequena sala de 12m², na 
garagem da residência do seu só-
cio-proprietário, Lucindo Sganzerla. 
Hoje, se tornou referência na fabri-
cação de bolsas, mochilas, esto-
jos, necessaires e acessórios, com 
produtos personalizados de acordo 
com a necessidade do cliente, in-
cluindo customização de logotipo, 
cores e materiais. Conta com nova 
e moderna planta industrial com 
mais de 3.000m², estrutura esta 
que abriga máquinas com tecnolo-
gia de última geração.

Tudo isso é resultado de dedica-
ção, perseverança e ousadia. Atual-
mente a empresa tem uma linha de 
fabricação própria, e desde o ano 
de 2008 também importa produtos 

O Hotel Vinocap, que é sinôni-
mo de tradição na área hoteleira, 
cresceu com a ideia que os me-
lhores hotéis são aqueles que têm 
história e mantêm em suas raízes a 
cultura do lugar onde estão insta-
lados. Com quase cinquenta anos 
de experiência em receber pesso-
as, o empreendimento leva Bento 
Gonçalves em sua essência: valo-
riza a cultura da Capital do Vinho 
e das tradições herdadas dos ita-
lianos, mas sem deixar de lado a 
modernidade e o conforto que os 
hóspedes buscam quando visitam 
a cidade. Com uma localização 
privilegiada no coração de Bento 
Gonçalves, o hotel fica no centro, 
com acesso fácil aos principais 
pontos turísticos da região. Um lu-
gar acolhedor e hospitaleiro, per-
feito para aproveitar toda a beleza 

LS é a marca mais lembrada quando assunto é bolsas e mochilas

Vinocap é referência em hotelaria

cado e seu público-alvo. Busca 
sempre a excelência da qualidade 
em seus produtos e serviços, e no 
relacionamento tanto com seus 
representantes quanto com seus 
clientes, oferecendo um suporte de 
primeira em todas as fases da ven-
da e pós-venda. 

Tem como missão oferecer pro-
dutos de primeira linha, práticos, 
resistentes e competitivos, para as-
sim continuar crescendo ao lado de 
seus clientes e consumidores. As-
sim, a LS é a marca mais lembrada 
quando o assunto é mochilas, bol-
sas, estojos e pastas escolares.

A LS fica na Rua Cavalheiro José 
Farina, nº 944, no bairro Licorsul, 
em Bento Gonçalves. O contato 
pode ser feito através do contato@
lsbolsas.com.br e da página face-
book.com/lsbolsas. Mais informa-
ções pelo www.lsbolsas.com.br.

e aconchegantes da cidade, ideal 
para desfrutar de ótimos momen-
tos na Serra Gaúcha.

Entre os serviços oferecidos 
estão o café da manhã, que con-
ta com opções variadas e o me-
lhor da gastronomia italiana, sala 
de jogos, espaço fitness, sala de 
eventos, estações de trabalho, 
lavanderia, wifi e garagem ex-
clusiva. Além disso, conta com 
o diferencial de ter uma agência 
de Turismo dentro do hotel. Tudo 
com uma ótima relação custo-
-benefício. O Hotel Vinocap está 
localizado na Rua Barão do Rio 
Branco, nº 245, no centro de Ben-
to Gonçalves. O contato pode ser 
feito pelo (54) 3455 7100 ou pelo 
email reservas@vinocap.com.br. 
Mais informações no www.vino-
cap.com.br.

prontos, como forma de aumentar 
a gama de itens voltados aos mais 
diversos tipos de mercados. Como 
diferencial, a LS permanece como 
uma das poucas fornecedoras des-
se segmento que continua fabri-
cando produtos no Brasil. Dessa 

forma, a LS Bolsas tem investido 
muito em qualidade, sempre bus-
cando a melhor maneira de poder 
atender o cliente e suas reais ne-
cessidades.

A empresa está permanente-
mente focada em conhecer o mer-

e cultura da região dos Vinhedos. 
A evolução ao longo da história é 
visível, hoje com 119 apartamen-

tos em três categorias, Standard, 
Luxo e Luxo Superior, tornou-se 
um dos hotéis mais confortáveis 
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A Pizzaria Belgrano chegou a Bento Gonçalves para trans-
formar o conceito de comer pizza. Fundado em agosto do 
ano passado, o estabelecimento traz uma grande variedade 
de pizzas e sabores diferenciados para agradar até os pala-
dares mais exigentes. Com uma massa especial, recebe in-
gredientes de qualidade para compor as tradicionais, como 
Alho e Óleo, Portuguesa e Calabresa, além de ter uma varie-
dade de combinações exclusivas.

Belgrano era o nome de um navio a vapor que partiu de 
Havre, na França, em 1872. A bordo estavam imigrantes de 
diversas nacionalidades, entre eles os colonizadores da Ser-
ra Gaúcha, que desembarcaram no Rio de Janeiro. Assim, o 
estabelecimento faz uma homenagem aos antepassados que 
fizeram a região tornar-se referência pela farta gastronomia.

A ideia de abrir o negócio surgiu há 16 anos. “Um amigo 
estava fazendo um trabalho de conclusão de curso e projetou 
uma pizzaria, desde sua construção até seu funcionamento. 
Porém, ele foi morar na Inglaterra para fazer um estágio e re-
solveu ficar morando lá”, conta o proprietário, José Antônio 
Gava. Para que a ideia não se perdesse, o projeto então foi 
colocado em prática por outras pessoas, e, a partir disso, a 
pizzaria Belgrano foi fundada e é um grande sucesso.

A pizzaria possui uma equipe qualificada, visando uma ex-
celente experiência gastronômica aos seus clientes. Com dois 
endereços em Caxias do Sul, está instalada em um ambiente 
amplo e agradável em Bento, na Avenida Presidente Costa e 
Silva, nº 300, no bairro Planalto, com estacionamento. O con-
tato pode ser feito através do telefone (54) 3055 7500.

Belgrano apresenta qualidade e dedicação na produção de pizzas

ESPAÇO ABERTO

A Odontoserra já alcançou o 
status de tradição no mercado de 
assistência odontológica. Com 18 
anos de história, a Clínica Odon-
tológica proporciona tratamento 
diferenciado no seu ramo de ati-
vidade. Com qualidade e compro-
misso com a saúde dos clientes, o 
estabelecimento tem se destacado 
no mercado.

Com suas instalações em Ben-
to Gonçalves e Carlos Barbosa, 
tem conseguido uma abrangência 
grande na região. A equipe garan-
te a satisfação do cliente através 
dos tratamentos oferecidos, resga-
tando o autoestima e o gesto mais 

Odontoserra trabalha cuidando de sorrisos
tes, proporcionando maior con-
forto e segurança. A Odontoserra 
oferece benefícios, próprio, indivi-
dual, familiar e empresarial, além 
de ter parcerias com Unimed, Tac-
chimed, IPE e sindicatos.

A matriz fica na Av. Osvaldo Ara-
nha, nº 381, no bairro Cidade Alta, 
em Bento Gonçalves. O telefones 
para contato são (54) 3451 4733 e 
3055 4733. A filial, em Carlos Bar-
bosa, está localizada na Rua Rio 
Branco, nº 440, no Centro. Contato 
pelo (54) 3461 5484. A clínica con-
ta ainda com a página facebook.
com/odontoser raodonto log ia , 
onde são postadas diversas dicas.

belo do ser humano, o sorriso. A 
Odontoserra tem em seus valores 
um atendimento humanizado, tra-
balhando sempre com transparên-
cia e ética.

A clínica conta com profissio-
nais altamente qualificados e aten-
de todas as especialidades. Tam-
bém dispões de uma excelente 
estrutura para oferecer aos clien-




