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Nas próximas décadas, a humanidade 
vai enfrentar um grande desafio: crescer 
de forma sustentável. Por um lado, temos a 
oportunidade de melhorar o padrão de vida 
das pessoas, através de inovação tecnoló-
gica e acesso à energia de qualidade. Por 
outro, surge um novo paradoxo mundial ca-
paz de mudar os rumos do desenvolvimen-
to das nações. Falo aqui do trinômio água, 
energia e alimentos. No estudo “New Lens 
Scenarios - a shift in perspetive for a world 
in transition”, produzido pela Shell recente-
mente, fica a perspectiva de que a deman-
da global por energia, água e alimentos 
deve aumentar entre 40 e 50% até 2030.

O Brasil como detentor de parcela sig-
nificativa da água doce do planeta, tem alta 
responsabilidade no seu uso presente e fu-
turo. Faz isto através do compartilhamento 
de responsabilidade e marco regulatório 
eficiente. Na questão de alimentos, mes-
mo o Brasil figurando como grande produ-
tor mundial, precisa avançar no embarque 
de tecnologias como a exploração da nu-
tracêutica, por exemplo. Isto pode dobrar 
sua capacidade de oferta, além de gerar 
riqueza de alto valor agregado. No caso da 
energia, possuímos uma matriz energética 
diversificada, com 4.921 empreendimentos 
em operação. São, 158,2 GW de potência 
instalada, dos quais 60,8% são de origem 
hídrica, complementados pelo crescimento 
das fontes alternativas de energia, como eó-
lica (7,5%), biomassa (8,7%) e solar (0,6%). 
Estes números de participação de renová-
veis na geração elétrica brasileira são inve-
jados por países europeus, pressionados 
por metas anuais de implantação de novas 
fontes e redução da dependência de fontes 
fósseis. Somos um país com grande poten-
cial para gerar oportunidades de negócios. 
E a energia está no centro do desafio de 

crescer de forma sustentável através de 
três eixos: social, econômico e ambiental.

Ao recriar a Secretaria de Minas e Ener-
gia, o governo indicou que estes temas re-
ceberiam atenção na atual gestão. Trans-
mite, assim, à sociedade que a construção 
de um Estado moderno passaria por novas 
soluções de desenvolvimento sustentável. 
Através de planejamento, foi possível for-
talecer os modais de energia estabeleci-
dos e potencializar fontes alternativas su-
bexploradas. Esse mapeamento conduziu 
ao Plano Energético do RS. A exemplo, o 
encontro de soluções para impulsionar a 
produção de biogás e, desta forma, forta-
lecer o agronegócio ao mesmo tempo em 
que se equaciona um problema ambiental 
recorrente de resíduos de produção ali-
mentícia, resultou na criação da Política 
Estadual do Biogás. Outras iniciativas, vol-
tadas às fontes de energia eólica e solar, 
também ocorrem de forma concomitante.

Recentemente, estivemos na Missão 
Energias Renováveis e Biogás nos Países 
Baixos, onde foi possível trocar conheci-
mentos entre os dois países. Constatamos 
que a Holanda possui projetos interessan-
tes de biogás, viabilizados através do uso 
de tecnologias avançadas. São projetos 
com alta capacidade para serem replica-
dos no Brasil.

Passo a passo vamos evoluindo e con-
solidando o Rio Grande do Sul como pro-
tagonista em renováveis, também mun-
dialmente. É um grande ganha-ganha, 
evoluindo e garantindo o nosso crescimen-
to, gerando emprego, renda e qualidade de 
vida aos gaúchos. São passos importantes 
e sólidos na direção do desenvolvimento 
sustentável do RS.

ARTIGO

Responsabilidade para crescer

Susana Kakuta
Secretária Estadual de Minas e Energia

Elton Gialdi
Presidente do CIC-BG Gestão 2018/2019

A cidade pensa no amanhã
Depois de uma Movelsul que deu novo ânimo ao 

polo moveleiro, em março, o mês de abril chega com 
outras duas feiras que comprovam a vocação do 
município em sediar eventos com foco nos negócios.

Mas não apenas isso. Fiema e Envase também 
são a mostra de como Bento Gonçalves diversifica 
suas matrizes produtivas – um alento e tanto para 
épocas bicudas, já que não fica refém de uma única 
indústria.

Bento já não é, há algum tempo, apenas a cida-
de dos móveis e dos vinhos. Claro que sempre será 
conhecida por essas atividades, mas também apre-
senta pujança em áreas como metalurgia, alimentos, 
plástico e, claro, turismo – entre tantas outras.

A Fiema, que aparece como a mais importante fei-
ra voltada à gestão ambiental – assunto vital para o 
futuro das organizações – e a Envase – importante 
evento para nossa cadeia vitícola e de outras bebi-
das – são a prova de que Bento trabalha pensando 
no amanhã. Avante!
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Um time de todos: assim se define em seu 
logo o Clube Esportivo de Bento Gonçalves. 
Visando a união da comunidade local, a agre-
miação está procurando parceiros para manter 
as atividades da categoria amadora planejadas 
para este ano – e a ideia é utilizar as leis de in-
centivo ao esporte para que empresas possam 
destinar parte de seus impostos ao clube.

Na última segunda-feira, a diretoria do Es-
portivo apresentou a situação financeira do 
clube ao conselho deliberativo do Centro da 
Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gon-
çalves (CIC-BG), a fim de buscar apoio para a 
campanha de sensibilização do empresariado.  
“Para mantermos a base e o time jogando, esse 
ano ainda precisamos de um aporte financeiro 
de em torno de 100 mil reais”, diz o diretor fi-
nanceiro do clube, Edgar Brandelli.

O Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos 
é um dos complexos mais bem estruturados do 
interior do Brasil e o clube continua em proces-
so de expansão. Além de contar com alojamen-
to e academia, tanto para a base quanto para 
os profissionais, a diretoria está investindo na 
construção de um campo complementar. Po-
rém, as maiores despesas provêm da manu-
tenção da base.

Parte da receita do clube é oriunda da venda 
de camisetas, das mensalidades dos sócios, 
das vendas de placas publicitárias, da bilheteria 
e de patrocínios em geral. Contudo, o montante 
não é suficiente para superar um déficit que o 
clube possui em relação à divisão amadora. As 
despesas se dão pela desproporcionalidade 
entre o que é lucrado com o profissional e o 
que é oferecido à base. 

Aposta nas categorias de base 

A base do clube Esportivo, atualmente, é re-
ferência na região. São mais de 200 crianças 
e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos 
atuando nas categorias. Parte delas compõe o 
núcleo de treinamento no município de Monte 
Belo do Sul. A proposta do clube, mais do que 
preparar atletas, é preparar esses jovens para 
vida, formando cidadão íntegros e preparados 
para o convívio em sociedade. “Começou a ser 
mais do que apenas futebol. Entrou na vida de-
les como uma oportunidade de organização, 
de responsabilidade”, cita Rogério Capoani, 

Esportivo busca recursos

Clube procura parcerias para a manutenção
da estrutura das categorias de base

diretor do Esportivo.
Mesmo sabendo das dificuldades de um 

time do interior em conseguir emplacar atletas 
nas grandes equipes de futebol do Brasil, o 
clube mantém a linha de pensamento de im-
plantar um esquema tático compatível a todas 
as categorias, a fim de que o time, como um 
todo, adquira um padrão. E mais do que isso, 
se responsabilize por educar futuros cidadãos. 
“É pouco provável que algum deles consiga 
jogar no Barcelona ou na dupla Gre-Nal, por 
exemplo, mas só de saber que conseguimos 
fazer parte de uma etapa da vida deles, tendo 
a responsabilidade de proporcionar uma vida 

melhor, é fabuloso”, comenta o presidente do 
Conselho Superior do CIC e conselheiro do Es-
portivo, Laudir Miguel Piccoli.

Os treinos ocorrem no antigo estádio da 
Montanha dos Vinhedos, na avenida Osvaldo 
Aranha. Cada categoria treina duas vezes por 
semana, totalizando cerca de cinco horas de 
atividade que ocorrem sempre em turno opos-
to ao das aulas. As categorias participam de 
competições locais e estaduais. Atualmente, 14 
meninos que residem fora de Bento ficam no 
alojamento. Para a participação nas disputas, 
o Clube Esportivo oferece aos atletas subsídio 
em alimentação e transporte.
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A noite que abriu o ciclo de palestras no 
Centro da Indústria, Comércio e Serviço de 
Bento Gonçalves teve como protagonista o dis-
curso do prefeito Guilherme Pasin destacando 
as ações de seu governo a fim de construir o 
sonho grande de Bento Gonçalves. E as am-
bições não são pequenas: entre elas, o chefe 
do Executivo quer fazer de Bento Gonçalves a 
melhor cidade para se viver do Brasil. Para isso, 
se baseia nas pautas que são desenvolvidas. 
“As grandes agendas do futuro devem ser do 
tamanho dos nossos sonhos. E sonhos gran-
des nos fazem ir adiante”, disse o prefeito na 
noite de 19 de março.

Pasin sabe que, para chegar lá, precisa do 
apoio da comunidade. Por isso, resgatou, em 
2013, o planejamento estratégico Bento 2027, 
confeccionado há 11 anos em conjunto entre 
poder público e a comunidade através de enti-
dades e associações. Parte daquele documen-
to está pautando algumas ações da prefeitura, 
como a primeira Estação de Tratamento de 
Efluentes no Barracão, a menos de 100 dias de 
ser concluída a entrega junto à Corsan.

O sonho grande de Pasin também passa 
pela retirada do presídio da área central da ci-
dade, contrato que deve ser assinado em breve 
– o prefeito já fala em comemorar a implosão 
da antiga casa prisional. Um município, para 
ser o melhor de se viver, também precisa ser 
limpo. Assim, Bento ganhará com a conclusão, 
ainda neste ano, da parceria público-privada 
(PPP) da Usina de Resíduos Sólidos Urbanos. 
Já em abril, empresas selecionadas mostrarão 
o modelo que pretendem construir e, posterior-
mente, a prefeitura lançará o edital de licitação 
para a construção da usina que dará destino 
energético para 1,3 milhão de toneladas de re-
síduos produzidos anualmente.

Entre investimento que reforçarão a vocação 
turística do município, como a construção do 
terminal de passageiros no aeroporto, Pasin 
disse que é necessário que a cidade não fique 
refém de visões políticas. “Precisamos de uma 
agenda mínima para que as próximas gerações 
façam Bento Gonçalves avançar”, disse.

O sonho grande de Pasin também passa por 
caminhos prioritários como é o do emprego e 
renda. “O maior programa social é o emprego”, 
destacou. No ano passado, foram abertos 804 
empreendimentos. Muito em face da lei 6012, 
de 2015, desburocratizando processos e agi-
lizando licenças. “Consolidamos um ambiente 
favorável, com segurança jurídica, mão de obra 
qualificada, infraestrutura e inovação”, argu-
mentou o prefeito, citando fatos que colocaram 
a cidade como uma das 100 melhores para se 
investir no ranking da revista Exame.

 
PPPS e gestão

Pasin também usará a PPP para melhorar a 
iluminação pública da cidade, substituindo lâm-
padas incandescentes e de vapor de sódio por 
de tecnologias LED, reduzindo o gasto de R$ 5 
milhões anuais com a fornecedora de energia. 
Neste edital também se prevê o investimento 

O grande sonho de Guilherme Pasin para Bento

Prefeito destaca ações
do Executivo na abertura 

da temporada de
palestras no CIC-BG

em 100 câmeras de videomonitoramento para 
ampliar o cercamento eletrônico da cidade.

Além disso, a prefeitura aposta numa ges-
tão pública mais eficiente para cortar gastos. 
Neste ano, 14 secretarias e departamentos 
públicos estarão concentrados na Rua 10 de 
Novembro, no mesmo endereço onde funcio-
nam as Secretarias de Saúde e de Mobilidade 
Urbana. A primeira vantagem é a de centralizar 
o atendimento, seguida da economia com alu-
guel, que deve ser de mais de R$ 1,2 milhão 
anuais. Outra frente de atuação é a abertura à 
comunidade de um edital de PPP para o centro 
administrativo.

O grande sonho de Pasin se vale também do 
potencial turístico da cidade e de sua vocação 
para gerar eventos de negócio, voltando um 
olhar global que utiliza as características locais 
para buscar novos públicos. “Em todos exem-
plos vemos como poder púbico e iniciativa pri-
vada se aliam em torno de algo maior para o 
sonho grande de Bento Gonçalves, e nosso 
governo aposta nesta parceria”.

 
R$ 19 milhões para melhorar

infraestrutura viária
No espaço destinado às perguntas, o prefei-

to Guilherme Pasin falou sobre um projeto de 
R$ 19 milhões para melhorar o trânsito. Apro-
vado ainda em 2013 com recursos do Bade-
sul, sofreu alterações por conta de novas ne-
cessidades - o que exclui o túnel previsto na 

Assis Brasil com a Humberto de Alencar Costa 
e Silva. O investimento será no trevo norte, para 
contemplar as necessidades que surgiram com 
o aumento populacional naquela região da ci-
dade nos últimos anos e um novo loteamento 
com cerca de 700 lotes que se abrirá atrás da 
Montanha dos Vinhedos.

Pasin também respondeu a questionamen-
tos sobre a falta de representatividade política 
de Bento Gonçalves nos parlamentos federal e 
estadual. O prefeito, que garantiu permanência 
no cargo, disse que é preciso respeitar a auto-
nomia dos partidos na apresentação de candi-
datos, mas defendeu que haja um comprometi-
mento com as causas da cidade.

Outro assunto polêmico da noite foi em rela-
ção ao plano diretor. O texto deve ser desarqui-
vado na próxima semana depois de não ter ido 
à votação no ano passado para nova redação 
de emendas. Depois, se iniciará mais uma vez 
o debate com a comunidade junto aos verea-
dores.

Sobre segurança, Pasin disse que neste ano 
deve ser aberto concurso público para contra-
tação dos agentes municipais de segurança 
armados que formarão a guarda municipal da 
cidade e cujo treinamento ficará a cargo da Bri-
gada Militar.

 
Exercício de cidadania

e da boa política
A oportunidade proporcionada pelo CIC-

-BG ao promover a palestra com o prefeito 
Guilherme Pasin foi um grande exercício de ci-
dadania, na opinião do presidente da entida-
de, Elton Paulo Gialdi. “O momento é oportuno 
para conhecer em detalhes o que está sendo 
feito e o que está sendo pensado para Bento 
Gonçalves. Sempre que o Prefeito vem a esta 
casa, está aqui para discutir e construir o fu-
turo da nossa cidade, para compartilhar bons 
exemplos e boas práticas, conciliando ideias e 
esforços nesta complexa engrenagem que é a 
busca por desenvolvimento – e da qual todos 
nós somos agentes, tanto na condição de po-
der público, de iniciativa privada ou de entidade 
representativa de classe”, disse.

Além de defender a criação de um ambien-
te favorável de cooperação, Gialdi lançou luz 
sobre a questão do exercício da boa prática 
política, que permita voltar aos tempos em que 
o município era bem representado em âmbito 
estadual e Federal. “Neste ano, que temos elei-
ções, esperamos dos partidos políticos de Ben-
to Gonçalves a seriedade necessária. Acima de 
tudo que, visem os projetos e o melhor para 
Bento Gonçalves. Que não lancem candidatos 
somente para agradar a partidos, para atrapa-
lhar eleições ou desagregar outras candidatu-
ras. Dessa forma, todos sairemos vencedores”, 
ressaltou.

A programação da noite teve, também, ho-
menagem ao empresário Laudir Miguel Picco-
li, presidente do CIC-BG na gestão 2016/2017 
– agora ocupante do cargo de presidente do 
Conselho Superior da entidade.



O mundo globalizado e competitivo dos 
negócios exige profissionais capazes de li-
dar com situações adversas. Uma boa forma 
de enfrentar isso é exercer a criatividade a 
partir do conhecimento técnico. Neste mês, 
um dos cursos oferecidos pelo Centro da In-
dústria, Comércio e Serviços de Bento Gon-
çalves (CIC-BG) promete aprimorar o poten-
cial criativo a fim de facilitar o processo de 
inovação – qualidade muito exigida nos vi-
gentes modelos de negócios.

O curso Desenvolvendo a Criatividade e 
Inovação, ministrado pela professora En-
dinara Siqueira, acontecerá de 17 a 19 de 
abril. Nesta qualificação, a ministrante mos-
trará técnicas para desenvolver a criativi-
dade na busca por solucionar problemas, 
trazendo mais eficiência às empresas. “O 
treinamento vai despertar no participante as 
habilidades que já existem dentro de cada 
um. Muitos acreditam que não nascem ou 
não podem desenvolvê-las, e o treinamento 
mostra justamente o contrário”, afirma Endi-
nara. Segundo ela, qualquer um que se dis-
ponha a sair de sua zona de conforto e não 
tenha medo de errar está capacitado para 
desenvolver suas capacidades.

Além deste curso voltado a um público 
mais amplo, outras qualificações de cará-
ter mais específicas serão promovidas pelo 
CIC. A primeira delas inicia-se no dia 9 e 
segue até o dia 11 deste mês. Trata-se do 
curso Controle Estatístico do Processo, mi-
nistrado pelo professor João Antônio Pires 
Rodrigues e voltado para o entendimento de 
ferramentas estatísticas para inspecionar e 
testar suas operações. 

O mesmo professor também irá apresen-
tar o curso de Redução de Perdas no Pro-

CIC oferece chance de aprimoramento profissional

Em abril, quatro cursos de capacitação serão oferecidos a 
fim de aperfeiçoar o desempenho de empresas

CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO
Data: 9, 10 e 11 de abril de 2018 
Horário: 18h30min às 22h30min 
Facilitador: João Antônio Pires Rodrigues 
Conteúdo: Um curso para compreender as ferramen-
tas estatísticas básicas utilizadas na identificação e na 
análise de problemas, nas avaliações de estababilidade 
e capabilidade do processo e métodos para manter a 
melhoria contínua, trocando a detecção pela prevenção. 
Programa: Introdução ao CEP; importância do CEP para 
tomada de decisão; conceito de controle de processo, 
conceitos estatísticos básicos, amostragem; adminis-
trando através de métodos estatísticos; análise das 
causas comuns e causas especiais de variação; análise 
e interpretação de cartas de controle para atributos; 
análise e interpretação de cartas de controle para vari-
áveis; cálculo e aná- lise de capabilidade do processo.; 
definição de medidas de processo: CP e CPK; aplica-
ção das ferramentas: diagrama de pareto, causa e efei-
to, espinha de peixe e correlação, implantação do CEP

ORÇAMENTO MATRICIAL – COMO GERENCIAR 
OS GASTOS DA SUA EMPRESA 
Data: 16 e 17 de abril 
Horário: 18h30min às 22h30min 

AGENDE-SE / CURSOS Facilitador: Carlos Wanderlei Reis da Silva Conteúdo: Um 
curso de qualificação em análise matricial que busca escla-
recer a metodologia para planejamento e controle orçamen-
tário, incentivando você a construir estratégias sólidas para 
gerenciar os gastos no seu negócio 
Programa: Planejamento estratégico; conceitos; metodolo-
gia; parâmetros e clusters; definição de metas; processo de 
acompanhamento sistêmico

DESENVOLVENDO A
CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO 
Data: 17, 18 e 19 de abril 
Horário: 18h30min às 22h30min 
Facilitador: Endinara Siqueira 
Conteúdo: Um curso para aprimorar o potencial criativo do 
profissional com técnicas e conhecimentos sobre criativida-
de, solução de problemas e métodos de inovação, trazendo 
eficiência e competitividade para profissionais e negócios. 
Programa: Desenvolvimento pessoal; criatividade e inova-
ção; processo criativo; bloqueios para a criatividade e a 
inovação

REDUÇÃO DE PERDAS NO
PROCESSO PRODUTIVO

Data: 23, 24 e 25 de abril
Horário: 18h30min às 22h30min 
Facilitador: João Antônio Pires Rodrigues 

Conteúdo: Um curso para compreender quais os me-
lhores mé- todos para identificar as perdas no processo 
produtivo, promovendo a diminuição de prejuízos e a 
ampliação da produtividade 
Programa: composição do trabalho: efetivo, adicional 
e perdas; as sete perdas do processo produtivo; ferra-
mentas da qualidade; MASP - Metodologia de Análise e 
Solução de Problemas; CQZD - Controle da Qualidade 
Zero Defeitos; os tipos de erros; inspeção para descobrir 
defeitos; inspeção para reduzir defeitos; inspeção para 
eliminar defeitos; inspeção na fonte; indicadores de quali-
dade e produtividade

COMO TRABALHAR SUA DICÇÃO
E ORATÓRIA PARA OBTER RESULTADO
EM SUA PROFISSÃO? 
Data: 8, 9 e 10 de maio
Horário: 18h30min às 22h30min 
Facilitador: Endinara Siqueira Conteúdo: Um curso que 
busca capacitar profissionais a refletir e adotar uma 
postura mais aprimorada nas suas expressões em pú-
blico. Através de técnicas e conhecimentos específicos 
da oratória, deseja preparar o profissional para obter os 
melhores resultados ao se comunicar publicamente 
Programa: Conceito de dicção e oratória; expressão cor-
poral; comunicação verbal e não verbal; a voz; vocabulá-
rio ideal/ linguagem técnica; entusiasmo/emoção; vícios 
de linguagem; medos/fobias/deslizes; dicas práticas
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cesso Produtivo, nos dias 23, 24 e 25 de 
abril, que abordará os melhores métodos 
para identificar as perdas no processo pro-
dutivo, promovendo a diminuição de prejuí-
zos e a ampliação da produtividade. Já nos 
dias 16 e 17, haverá o curso Orçamento Ma-
tricial – Como Gerenciar os Gastos da Sua 
Empresa. Quem vai ministrar é o educador 

Carlos Wander Reis da Silva.
Além desses, também está programado o 

curso Como Trabalhar Sua Dicção e Orató-
ria para obter resultado em sua profissão?, 
que ocorrerá no início de maio. Mais infor-
mações sobre os cursos podem ser obtidas 
pelo e-mail qualificacao@cicbg. com.br ou 
pelo telefone (54) 2105.1999.
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Palco de grandes eventos de negócios, cul-
tura e comemorações, a Fundação Parque de 
Eventos e Desenvolvimento de Bento Gonçal-
ves (Fundaparque) planeja atrair cada vez mais 
eventos à Capital do Vinho. Para isso, a equipe 
aposta em melhorias estruturais e na articula-
ção com entidades, parceiros e empresas da 
região ligadas ao turismo.

Entre os ajustes já realizados no parque, es-
tão a aprovação do PPCI permanente, novas so-
luções para o fornecimento de energia elétrica 
– representando economia para os promotores 
de eventos –, melhorias na iluminação externa e 
nas sinalizações de trânsito horizontal e vertical. 
“Esses investimentos, entre outros que foram 
feitos, tornam o espaço bem mais moderno e 
qualificado. Como reflexo, até agora a agenda 
deste ano soma 26 eventos de diversos tipos 
confirmados. Nossa meta é encerrar 2018 ten-
do abrigado 33 eventos”, ressalta o presidente 
da Fundaparque, Silvio Sandrin.

As prioridades elencadas para este ano con-
templam a reestruturação dos espaços locados 

Fundaparque investe em captação de eventos 
para movimentar Bento Gonçalves

Com diversas melhorias 
estruturais, meta é 

encerrar 2018 com mais de 
30 eventos realizados

cionadas aos polos de referência no segmento, 
como Porto Alegre, Florianópolis Curitiba e São 
Paulo. Além disso, buscamos ampliar o trabalho 
em rede com o Bento Convention Bureau e os 
departamentos comerciais dos hotéis de Bento 
Gonçalves e região”, pontua o vice-presidente 
da Fundaparque, Gilberto Durante.

O Parque de Eventos de Bento Gonçalves 
possui estrutura preparada para abrigar varia-
dos eventos, dispondo de 322.566 m² de área 
territorial, sendo um dos maiores espaços co-
bertos e climatizados para eventos da América 
Latina (58.000 m²). A estrutura reúne torre de 
telefonia, internet, cobertura Wireless, heliponto, 
reservatórios de água próprios, estacionamen-
to asfaltado para 2.500 automóveis, entre ou-
tras vantagens. Os pavilhões recebem grandes 
eventos nacionais e internacionais. No primeiro 
semestre de 2018, figuram Movelsul Brasil, Fei-
ra de Carros Adaptados, Rodada de Negócios 
do Bento Convention Bureau, show da banda 
Maneva, Fiema Brasil, Envase Brasil, Festival da 
Cerveja Gaúcha, ExpoBento e Transposul.

dentro do parque, como novas salas para enti-
dades locais e novos parceiros; instalação de 
elevador para o espaço onde será instalado o 
Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin); captação 
de novas receitas e conhecer novas possibilida-
des de eventos para o município com base em 
visitas estratégicas.

“Os principais desafios, hoje, são evoluir na 
criação de novas formas de redução de custos 
operacionais para quem organiza os eventos e 
investir em ações promocionais e visitas dire-
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Bento Gonçalves está realmen-
te engajada no desafio de cons-
truir uma sociedade mais segura e 
com melhor qualidade de vida para 
essa e também para as próximas 
gerações – quem comprova essa 
constatação são os números de 
doações repassadas ao Consepro 
(Conselho Municipal de Segurança 
Pública). Em um complexo exercí-
cio de solidariedade, as contribui-
ções de pessoas físicas e pessoas 
jurídicas realizadas no ano passa-
do registraram um impressionante 
crescimento de quase 206% em 
relação a 2016. Os números fa-
zem parte do relatório financeiro de 
2017, divulgado pelo órgão nesta 
semana. Cada Real adicionando 
ao montante ajuda a fortalecer os 
organismos de repreensão ao cri-
me em Bento Gonçalves. Mais do 
que esperança, empresas e mo-
radores depositaram nos cofres 
do Consepro R$ 470.021,88 – em 
2016, as contribuições foram de R$ 
153.605,03. Essa foi a maior fonte 
de recursos da entidade, respon-
dendo por 44,2% do montante da 
receita total de R$ 1.062.648,87. 

Alunos de várias turmas da Escola Municipal 
de 1º Grau Incompleto Félix Faccenda vivencia-
ram uma semana repleta de fantasia – mas tam-
bém com uma boa dose da melhor realidade 
que um voluntário pode entregar. Duas ações 
coordenadas pela Parceiros Voluntários com-
provaram que, em época de Páscoa, doces são 
ótimos acompanhamentos para o renascimento 
da esperança. Na quarta-feira (28) foi a vez da 
equipe Jane Beauty visitar a escola para cortar o 
cabelo da meninada. Já na segunda-feira (26), 
a equipe da Iva Espaço de Beleza visitou as ins-
talações do projeto Pelotão Curumim e cortou o 
cabelo dos 30 adolescentes que frequentam a 
entidade. Nesse mesmo dia, a senhora coelha 
passou pelo bairro Municipal para deixar mais 
açucarada a vida da criançada, ao mesmo tem-
po em que os reais preceitos da Páscoa foram 
celebrados de forma a contemplar as atividades 
escolares.

Tradicional parceira da Parceiros Voluntários, 
a Jane Beauty atua ao lado da ONG há três 
anos. Cada mês, um setor do centro estético 
envolve-se com uma entidade indicada pela 
Parceiros Voluntários. “Assim, fizemos com que 
toda a equipe (de 38 pessoas) se envolva para 
ajudar o próximo”, comenta Janete Grégio, dire-
tora da empresa, que nesta ação cortou o cabe-
lo de cerca de 100 crianças.

Para explorar a ludicidade da Páscoa, a vo-

Doações ao Consepro crescem mais de 200%

Parceiros Voluntários realiza ações na Escola Félix Faccenda

equipamentos de segurança.
A Polícia Civil recebeu R$ 

103.224,37, fatiando de forma 
quase equânime os recursos en-
tre os 1º e 2º Distritos Policiais, 
a Delegacia de Polícia de Pronto 
Atendimento e a Delegacia Espe-
cializada de Atendimento à Mulher. 
No Consepro, foram investidos R$ 
146.501,42 e na Justiça Restaurati-
va, R$ 3.853,00.

Com números positivos e as-
sertividade em suas campanhas, 
o Consepro segue apostando na 
conscientização como instrumento 
eficaz na soma de novos doado-
res para a segurança pública. Na 
última quarta-feira, a entidade ofe-
receu um café da manhã aos co-
laboradores da agência Centro do 
Banrisul para explicitar a causa e 
solicitar apoio na busca por arreca-
dações do Posto de Identificação. 
Como a taxa é quitada no banco, a 
ideia é que a colaboração espontâ-
nea seja oferecida aos clientes no 
momento do pagamento da iden-
tidade. No ano passado, quase R$ 
78 mil aportaram ao Consepro via 
Posto de Identificação.

ceiros Voluntários reforçam os vínculos entre 
escola e comunidade, além de promover ale-
gria aos estudantes. “É muito importante estar 
junto deles, conversando, passando um tempo 
diferente, isso levanta a autoestima das crian-
ças”, opina.

Ainda, o PV realizou duas ações de valoriza-
ção da mulher. Na Associação dos Deficientes 
Físicos de Bento Gonçalves (Adef), as mães 
dos atendidos pela entidade foram embeleza-
das com os serviços profissionais do estúdio 
Iva Espaço de Beleza, que ofereceram atendi-
mento de maquiagem, cabelo e manicure, e ou-
viram a palestra da advogada e fundadora da 
Rede Mulheres Mais Felizes, Beatriz Peruffo. No 
dia 8, na Via del Vino, as manicures voluntárias 
da Jane Beauty prestaram atendimento às mu-
lheres que visitaram o estande da PV.

“O que temos a dizer à comuni-
dade é muito obrigado. É ela que 
tem viabilizado boa parte das me-
lhorias que estão sendo implanta-
das e que ajudam a manter servi-
ços com mais qualidade”, diz o 
presidente do Consepro, Laércio 
Pompermayer. Em contrapartida à 
evolução dos recursos doados por 
empresas e moradores, o auxílio 
advindo da prefeitura caiu quase 
28%, passando de R$ 417.747,01 
em 2016 para R$ 301.000,86 no 

luntária Kely Ginar Viana estreou no papel de 
senhora coelha, atendendo a um chamado da 
escola. Como atividade de produção textual, 
os alunos convidaram a coelhinha para o colé-
gio, aprendendo, dessa forma, a como escre-
ver uma cartinha. Pela primeira vez, Kely vestiu 
uma fantasia e, além de distribuir doces, contou 
a história da data. “Estava nervosa, mas abracei 
a causa da escola, porque a gente recebe muito 
mais do que dá nessas ações, ainda mais com 
crianças que têm um coração muito puro”, diz 
a voluntária. Numa outra atividade, os alunos 
precisaram pesquisar uma receita de Páscoa e 
levar para a escola. Após, escolheram uma para 
preparar no refeitório e se deliciar com o quitute.

A supervisora pedagoga da escola, Luciane 
Comparini, comenta que as atividades da Par-

Presidente do Consepro,
Laércio Pompermayer

Presidente do CIC-BG, 
lton Paulo Gialdi

ano passado.
Do total da receita, o Consepro 

aplicou R$ 890.470,07 nas forças 
de segurança da cidade. A Briga-
da Militar ficou com a maior parte 
dos recursos, com R$ 566.484,28 
– ou seja, 63% do total. Com a ver-
ba, entre outras aquisições, o Con-
sepro doou três veículos de gran-
de porte – Kia Sorento –, concluiu 
o Centro Integrado de Operações 
– monitoramento por câmeras da 
cidade – e entregou uniformes e 



Como destinar? A destinação pode ser feita durante a declaração 
anual do imposto de renda, em março e abril, por meio do Pro-
grama Gerador da Declaração. Essa modalidade, no entanto, está 
disponível apenas para pessoas físicas, no limite de 3% do mon-
tante devido. Importante: No momento que o contribuinte estiver 
elaborando a sua declaração, no Programa Gerador da Declaração 
de IR, deve-se escolher o Fundo Municipal de Bento Gonçalves, e 
o próprio programa faz o cálculo sugerindo o valor a destinar. Ou 
seja, o programa já calcula o valor possível. Basta confirmar o valor, 
emitir o DARF correspondente, pelo próprio sistema e recolher até 
30/04/2018.

Tenho Imposto a Restituir – Eu Também posso? É possível ser 
feito por contribuintes que têm restituição de impostos de renda. 
E com uma vantagem. O Sicoob Meridional recolhe a guia para o 
contribuinte, mediante a entrega de um cheque, que será descon-
tado somente quando a restituição do IR for creditada na conta da 
pessoa física que foi sensibilizada pelo projeto.

SAIBA MAIS
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O prazo para acer-
tar as contas com o 
Leão encerra no dia 
30 de abril para to-
dos os brasileiros – e 
existe uma forma de 
transformar essa obri-
gação em um valioso 
exercício de solidarie-
dade e responsabili-

dade social. Pessoas físicas podem aproveitar 
a proposta do projeto Leãozinho do Bem para 
tornar dedutível um percentual de seu débito 
com o governo – e ainda garantir recursos para 
quem mais precisa de ajuda em Bento Gon-
çalves. Para completar essa importante contri-
buição comunitária, no entanto, é preciso ficar 
atento a alguns detalhes. A destinação precisa 
ser feita pelo programa gerador de declaração, 
e o limite é de apenas 3% do IR devido. Somen-
te pessoas físicas podem proceder desta for-
ma nesse último mês de prestação de contas 
– diferentemente do que ocorreu até dezembro, 
quando pessoas jurídicas também puderam 
participar e os índices dedutíveis eram maiores.

O Leãozinho do Bem, cuja criação está liga-
da à Associação dos Profissionais e Empresas 
de Serviços Contábeis (Apescont-BG), oportu-
niza o aporte de recursos a 35 entidades regis-
tradas no Conselho Municipal da Criança e do 
Adolescente (Comdica). “Essas doações fazem 
muito mais do que apenas manter ativo o traba-
lho dessas associações, elas beneficiam cente-

Leãozinho do Bem sensibiliza comunidade
na reta final da declaração do IR

Palestra sobre destinação de IR

nas de jovens e renovam a esperança dessas 
crianças”, diz Marcos Fracalossi, integrante da 
Apescont.

A Apescont estima que a cidade possa ge-
rar até R$ 3,7 milhões em recursos oriundos de 
destinações do IR. Atualmente, a captação anu-
al está na casa dos R$ 800 mil – bem abaixo do 
potencial máximo. “A cidade vem respondendo 
muito bem ao nosso pedido, porque aqui vivem 
pessoas que se preocupam com os outros. O 
projeto Leãozinho do Bem ainda é jovem, tem 
apenas dois anos. Certamente em breve va-
mos poder colaborar ainda mais para o neces-
sário trabalho dessas entidades assistenciais, 
que oportunizam melhor qualidade de vida à 
cidade”, comenta Fracalossi. O Leãozinho do 
Bem conta com o apoio do Centro da Indús-
tria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves 
(CIC-BG), do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (Comdica), do Si-
coob Meridional e da imprensa local. 

“Continuamos abertos
por causa desses projetos”

O projeto Leãozinho do Bem tem colabora-
do para que diversas entidades mantenham e 
ampliem seus trabalhos em prol de uma so-
ciedade mais justa. Uma delas é a Associação 
Integrada ao Desenvolvimento Down (AIDD), 
que atende atualmente a 23 pessoas. “Continu-
amos abertos por causa desses projetos”, diz 
a vice-presidente da entidade, Onívia Soranzo. 

Os fundos de incentivos fiscais podem 
ajudar uma série de entidades a aumenta-
rem o número de crianças e adolescentes 
beneficiados por propostas sociais. Dirimir 
dúvidas quanto à destinação do imposto de 
renda a esses mecanismos é o tema da pa-
lestra-jantar que o auditor fiscal e delegado 
da Receita Federal em Caxias do Sul, Nilson 
Sommavilla Primo, fará no Centro Empresa-

Além de iniciativas como a do Leãozinho, edi-
tais do Comdica e de empresas, como a Ceran, 
por exemplo, também auxiliam a entidade na 
busca de recursos para promover o desenvolvi-
mento integral da pessoa com down, buscando 
sua inclusão na sociedade. Atualmente, a AIDD 
atende de bebês a adultos, oferecendo ofici-
nas de dança e arte, entre outras atividades de 
inclusão social. Também realiza atendimentos 
individuais e especializados nas áreas de fono-
audiologia, psicologia, pedagogia, psicomotri-
cidade e psicopedagogia.

rial Bento Gonçalves, no dia 9, às 19h30min.
A conversa será centrada, principalmente, 

nas possibilidades de destinações dedutíveis 
aos fundos de incentivo aos jovens. Na pales-
tra Destinação do Imposto Renda - Ato de Ci-
dadania, Primo abordará, entre outros temas, 
as principais dúvidas quanto a procedimentos 
e vantagens em apoiar causas sociais. “Mui-
tas pessoas acreditam que, ao fazerem a des-

tinação, ela pode ficar retida em malha, o 
que não é verdade”, diz.   

Primo é formado em Administração de 
Empresas e Ciências Contábeis, com espe-
cialização em Contabilidade Financeira, e já 
ffoi chefe da agência de Bento Gonçalves 
da Receita Federal. Adesões e mais infor-
mações sobre a palestra-jantar pelo telefone 
(54) 2105.1999.



O que: Envase Brasil / Embala Sul
Quando: De 24 a 27 de abril de 2018
Horário: das 14h às 21h
Onde: Parque de Eventos de Bento Gonçalves (RS) – Pavilhão E
Informações: (54) 3452.9136 ou (11) 5572.1221 

SERVIÇO

O quê: Fiema Brasil – Feira de Negócios, Tecnologias e 
Conhecimento em meio ambiente
Quando: 10, 11 e 12 de abril de 2018, das 10h às 19h
Onde: Parque de Eventos de Bento Gonçalves, RS
Informações e inscrições para os seminários: www.fiema.com.br
Eventos FiemaCon, a partir das 09h

SERVIÇO
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Principal feira do Sul do país voltada à ges-
tão ambiental, a Fiema Brasil chega à sua 8ª 
edição entre os dias 10 e 12 de abril, em Bento 
Gonçalves. Único encontro de negócios e in-
formação desse tipo realizado no Rio Grande 
do Sul, o evento gratuito reunirá cerca de 100 
expositores e espera receber 10 mil visitantes, 
transformando o Parque de Eventos do municí-
pio em um universo de informação, novidades e 
bons negócios. A abertura oficial ocorre no Au-
ditório 1 do pavilhão E, às 13h30min.

Nesta edição, a Fiema aposta na integração 
entre pesquisas e tecnologias, duas frentes es-
senciais no que tange às melhorias que podem 
ser aplicadas no presente visando à promoção 
de empresas mais sustentáveis. “A área am-
biental é um mundo de oportunidades para em-
preendedores. O que estamos fazendo com a 
Fiema é fomentar exatamente isso, criando um 
novo polo de negócios ambientais e enxergan-
do onde podemos nos inserir”, adianta o presi-
dente Jones Favreto. A feira tem a assinatura da 
Fundação Proamb em sua realização.

Para reforçar esse propósito, o visitante po-
derá conhecer de perto as soluções trazidas por 
expositores em nichos como resíduos, agua, 
efluentes, energia, tecnologia e gestão. Outra 
oportunidade diferenciada é o acesso ao co-
nhecimento durante a programação do Fiema-
Con, com terá cerca de 50 palestras e seminá-
rios ocorrendo paralelos à feira – momento ideal 

Entre os dias 24 e 27 de abril, o Parque de 
Eventos recebe os expositores da Envase Brasil 
– Embala Sul 2018, feira voltada aos setores de 
alimentos e de bebidas.

O vinho, a cerveja, os laticínios e o azeite 
de oliva são os destaques do encontro, mas 
segmentos como o de suco, refrigerante, água 
mineral, cachaça e destilados, cervejas arte-
sanais, bebidas lácteas, entre outros, também 
compõem o universo das novidades em em-
balagens e envase. Soluções em máquinas, 
equipamentos, produtos e serviços estarão em 
exposição na feira, e as Rodadas de Negócios 
e Relacionamentos e o Projeto Comprador são 
grandes oportunidades para quem busca abrir 

Fiema Brasil 2018 abre no dia 10

Envase oportuniza negócios para
indústrias de alimentos e de bebidas Negócios na Movelsul

superam os R$ 300 milhões

Negócios, tecnologia e conhecimento estarão em pauta na 
maior feira de gestão ambiental do Sul do Brasil

novos canais e fortalecer parcerias. A Envase 
Brasil ainda terá uma programação paralela 
com painéis, workshops, rodadas e conferên-
cias em torno de temas atuais e relevantes.

Em quatro dias, a Movelsul injetou novo ânimo 
na retomada da confiança do setor moveleiro. A 
feira que chegou à 21ª edição entre os dias 12 
e 15 de março reuniu quase 250 expositores e 
movimentou mais de R$ 300 milhões. Ao todo, 
mais de 30 mil visitantes passaram pelo Parque 
de Eventos, que recebeu lojistas e distribuidores 
de 32 países, além do Brasil, reforçando seu ca-
ráter internacional.  “O Sindmóveis (promotor da 
feira) conhece as necessidades do setor e sabia 
que a necessidade desse momento era um im-
pulso forte de retomada. Foram meses buscando 
alternativas, buscando reinventar, buscando atrair 
o expositor e o lojista. O resultado mostra que 
conseguimos”, salienta o presidente. A próxima 
edição da feira será em 2020.

para se informar diretamente com especialistas 
que são referência em suas áreas de atuação. 
Os visitantes poderão assistir às explanações 
voltadas a segmentos como segurança do tra-
balho, tecnologias para ambiente, energias re-
nováveis, gestão ambiental na agropecuária e 
resíduos industriais e urbanos. 

Basta, para isso, participar de encontros 
como o 6º Congresso Internacional de Tecno-

logias para Meio Ambiente; 6º Seminário Brasi-
leiro de Gestão Ambiental na Agropecuária; 5º 
Seminário de Segurança do Trabalho; 4º Mee-
ting Empresarial e 1º Seminário Internacional de 
Resíduos Industriais e Urbanos. As inscrições 
nos eventos do FiemaCon são pagas e podem 
ser realizadas pelo site www.fiema.com.br, onde 
também há informações completas sobre cada 
programação.



Com 20 anos de atuação no mercado moveleiro completa-
dos no dia 31 de março, a Finotoc é uma empresa que acre-
dita no design como elemento inspirador para criar ambientes 
de desejo. Sua produção baseia-se na confecção de aca-
bamentos em laccato e madeira natural de altíssimo padrão 
de qualidade. Esses objetos podem ser aplicados em portas 
para móveis de cozinha, divisórias de ambiente, dormitórios, 
painéis, prateleiras e até em peças personalizadas para diver-
sos tipos de projetos. Dessa forma, imprime conceito estético 
aliado à qualidade dos materiais utilizados, sem esquecer da 
importante funcionalidade tão inerente à atividade moveleira. 
Parte deste know-how criou-se a partir da crença da Finotoc 
em pesquisas e novas tecnologias para produzir seus mate-
riais. Além disso, tem no comprometimento da equipe, na po-
lítica de responsabilidade ambiental e no respeito ao cliente 
outros vetores que norteiam as ações da empresa. 

Atualmente, a Finotoc apresenta a seus clientes duas co-
leções desenvolvidas para portas divisórias e outras 10 para 
portas e complementos para mobiliário. Em comum, o cuida-
do com os detalhes que fazem seus produtos terem reconhe-
cimento em todo o país. Para conhecer mais sobre o trabalho 
da Finotoc, acesse o site www.finotoc.com.br. A empresa tam-
bém mantém perfis no Facebook e no Instagram. A Finotoc 
está localizada na BR-470, KM 211, s/nº - bairro São Roque 
– (54) 3454.1796.

Tradicional escola de idiomas presente no Brasil desde 1950, o Yázigi ini-
ciou suas atividades em Bento Gonçalves há quase 50 anos. Desde lá, tem 
pautado sua trajetória no desenvolvimento do ser humano, capacitando seus 
alunos para viverem num mundo sem fronteiras.

O Yázigi faz parte da Pearson, empresa líder no segmento de educação, 
e utiliza programas pedagógicos com certificação internacional, adotando o 
método blended learning, que alia o ensino mais tradicional ao tecnológico. 

Os alunos aprendem com material didático próprio e também por meio da 
plataforma YConnect e da internet. Na plataforma de ensino, o aluno conta 
com o suporte de professores online que irão ajudá-lo a solucionar dúvidas e 
aprimorar conhecimentos – além disso, o celular é bem-vindo na sala de aula 
e faz parte do aprendizado.

Atualmente, a escola oferece os cursos de inglês – a partir dos três anos 
–, francês, espanhol, alemão e italiano, com ênfase na comunicação oral, 
sem esquecer habilidades como ler, escrever, ouvir e compreender. O Yázigi 
também tem sua própria agência de intercâmbio e disponibiliza, ainda, aulas 
em empresas e cursos para os mais importantes testes do mercado, como 
TOEIC, TOEFL, ITP e D.E.L.E., além de inglês para negócios, para viagens e 
voltado a workshops específicos.

Para conhecer mais sobre os métodos de ensino do Yázigi, acesse yazigi.
com.br ou facebook.com/yazigi.bentogoncalves. A escola fica localizada na 
Rua Júlio de Castilhos, 614 – fone (54) 3452.2120.
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Finotoc chega aos 20 anos VALORIZANDO o design 

Yázigi oferece vivência sem fronteiras



De uma representada de madeiras nobres do Norte do país 
para uma exitosa empresa de móveis planejados. Se fosse pos-
sível, esse seria o resumo de 25 anos da Casttini Planejados.

Mas não há como sintetizar um quarto de século em duas 
linhas. Antes de ser um case de sucesso do ramo moveleiro 
local, a empresa – então chamada Norte Sul Madeiras Ltda – 
dedicava-se à busca das melhores madeiras da região amazô-
nica para o setor. Foi em 1996 que o embrião da atual empresa 
seria lançado.

Vislumbrando uma oportunidade de crescimento, a empre-
sa troca de rumo e passa a fabricar componentes para camas. 
Logo, a investida deu certo e passa também a fabricar móveis 
para todo o quarto. Em 2002 é criada a marca Casttini que, seis 
anos depois, deu origem à Casttini Planejados.

Hoje, com foco em tecnologia e maquinário de alta precisão, 
a empresa conta com colaboradores capacitados para produzir 
todo tipo de móvel para casa e ambientes corporativos. Seus 
produtos são feitos 100% em MDF e utilizam a cola PUR (poliu-
retano reativo), de alto poder de fixação. Além da qualidade de 
seus móveis, a Casttini é conhecida pelo seu rigoroso esquema 
de prazo de entrega e pela baixa manutenção.

Para saber mais, acesse www.casttini.com.br ou facebook.
com/casttini. A empresa está localizada na Rua Giovani Ba-
tista Fracalossi, 1.280 – Distrito Industrial São Valentim – (54) 
3458-1007.

Formada por um conjunto de cinco empresas, o Grupo 
Cenci atua há mais de 35 anos na proteção dos trabalhadores 
dos mais diversos segmentos produtivos.

Suas unidades de negócios estão espalhadas por 10 ci-
dades do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, 
além da matriz localizada em Bento Gonçalves – a Cenci e Cia 
Ltda., maior distribuidora de equipamento de proteção indivi-
dual (EPI’s) do Estado e com mais de 2,3 mil produtos à pronta 
entrega.

Em Canoas encontra-se a Epitec, fabricante de cremes de 
proteção, de vestimentas de couro e de luvas, além de atuar 
na importação de mais de 50 itens. A Cenci Luvas, que fabrica 
luvas e vestimentas de malha de aço, está localizada em Cha-
pecó (SC). O grupo conta ainda com a Cenci Uniformes – que 
fabrica uniformes profissionais –, e a Cenci Service – respon-
sável por otimizar a gestão de segurança na planta fabril dos 
clientes, através de serviços de armazenamento e gerencia-
mento, entre outros – ,ambas em Bento Gonçalves.

O grupo tem entre seus atributos a qualidade de atendi-
mento ao cliente, preocupando-se com conscientização, con-
fiança, orientação e treinamentos. Também tem destacado 
apoio comercial, apoio técnico e agilidade de entrega através 
de logística avançada. A matriz do grupo encontra-se na Rua 
Darcy Longhi, 385 – Distrito Industrial – (54) 3455-4000. Saiba 
mais sobre a empresa acessando www.cenciseg.com.br.
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Casttini Planejados comemora 25 anos no mercado

Cenci atua na proteção ao trabalhador
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Dentro de pouco mais de dois meses Ben-
to Gonçalves sedia aquela que é a maior fei-
ra multissetorial do país – e melhor opção de 
compras e lazer na Serra gaúcha – a ExpoBento 
2018, que ocorre de 7 a 17 de junho, no Parque 
de Eventos. Os mais de 200 mil visitantes que 
circulam em cada edição já dispõem de uma 
facilidade extra para garantir, mais uma vez, 
sua presença no encontro: já é possível adquirir 
pacotes de ingressos antecipados, com condi-
ções promocionais. Com essa facilidade, cada 
ingresso sai pelo valor de R$ 2 (o combo com 
100 unidades custa R$ 200). Durante o período 
de realização da feira, as entradas custarão R$ 
5 de segunda a sexta-feira e R$ 10 nos sába-
dos, domingos e feriados.

Esse atrativo é especialmente válido para 
empresas e entidades – que podem garantir 
os convites com preço extremamente acessí-
vel e presentear seus colaboradores, familiares, 
associados ou dependentes, permitindo que 
aproveitem as atrações de compras e entrete-
nimento do evento. A promoção também con-
tribui para que o evento se integre ainda mais à 
comunidade, reunindo as famílias na feira mais 
esperada do município. “Com expositores de 
segmentos tão diversos, como vestuário, gas-

ExpoBento 2018 já tem ingressos
antecipados à venda

Comercialização em lotes e preço diferenciado
facilitam o acesso à principal feira do município

tronomia, móveis, cosméticos, agroindústrias e 
outros tantos, visitar a ExpoBento é encontrar 
‘um mundo de opções’. Por isso, estamos tra-
balhando para que esta seja mais uma edição 
repleta de bons negócios para visitantes e ex-
positores”, pontua o diretor geral da ExpoBen-
to, Leocir Glowack.

Os ingressos antecipados podem ser adqui-
ridos por quaisquer empresas – que costumam 
oferece-los aos colaboradores, na condição de 
benefício. Esses convites garantem ao porta-
dor acesso ao Parque de Eventos, onde esta-
rão concentradas diversas atrações, o espaço 
gastronômico, agroindústria, Salão Automotivo, 
desfiles de moda, apresentações artísticas, cul-
turais e musicais, além da oportunidade de co-
nhecer as novidades de diversos segmentos. 
Interessados em reservar ou adquirir os lotes 
devem entrar em contato com o Centro da In-
dústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçal-
ves (CIC-BG), entidade promotora do evento, 
pelo telefone (54) 2105.1999. 

A ExpoBento é a maior feira multissetorial do 
Brasil e chega a sua 28ª edição entre os dias 
7 e 17 de junho de 2018, no Parque de Even-
tos de Bento Gonçalves. O evento se atualiza e 
inova a cada ano, sempre apresentando algum 

diferencial aos visitantes e expositores. Como 
resultado, é referência no segmento de encon-
tros de negócios programações de lazer para 
toda a família. Portanto, a ExpoBento oferece 
ótimas oportunidades comerciais para seus 
expositores, sejam eles industriários, comerci-
ários ou prestadores de serviços.

Em 2018 as novidades já começam na estru-
tura, cuja proposta mais sensorial será focada 
em experiências e interação. O novo layout terá 
a ‘Praça do Encontro’, ponto reunir os amigos e 
curtir a feira. Sucesso na edição passada, o pro-
jeto “Quer casar comigo?” ganhou uma releitu-
ra e agora se chama “Case em Bento” – mostra 
que reunirá fornecedores para a apresentação 
de produtos e serviços no segmento de eventos.

O quê: ExpoBento 2018
Quando: de 7 a 17 de junho
Horários: segunda a sexta-feira, das 18h às 22h30min; sábados 
e feriados das 10h às 22h30min e ao domingos das 10h às 21h
Mais informações: no site www.expobento.com.br, pelo email 
expobento@expobento.com.br ou pelo telefone (54) 2105.1966.

SERVIÇO


