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Elton Gialdi assume com desafio 
de criar oportunidades

Bento terá
5 feiras no
1º semestre

CIC anuncia
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Mérito Empresarial 



Um ano para criar 
oportunidades

opinião JORNAL DO CIC, Bento Gonçalves, Janeiro de 2018

Eu sabia que Bento Gonçalves era 
uma cidade acolhedora quando che-
guei aqui, há mais de 25 anos. Mas é 
impressionante como ela continua a 
me surpreender.

É por isso que quero, agora como 
presidente do secular Centro da In-
dústria, Comércio e Serviços, retribuir 
todo carinho que recebi e continuo a 
receber desta comunidade, pois sinto-
-me na obrigação de recompensar to-
das as oportunidades que esta cidade 
apresentou-me – e com as quais cons-
truí minha carreira e minha família.

Mais do que uma honra, sinto-me 
desafiado em exercer tal função, por-
que não quero e não posso decepcio-
nar todos que confiaram a mim essa 
responsabilidade. Como não bastasse 
o júbilo em ocupar a posição de presi-
dente do CIC-BG, terei o privilégio de 
ser o primeiro a despachar da nossa 
nova casa, construída com o trabalho 
conjunto de gerações e gerações.

Se é com o coletivismo que che-
gamos até aqui, desafiando crises e 
adversidades, assim nos manteremos 
para alcançar novos patamares de de-
senvolvimento. Façamos da integra-
ção das classes e das pessoas nosso 
esteio para avançar em direção a uma 
Bento Gonçalves cada vez mais frater-

na, justa e progressiva.
Posso garantir a todos comprome-

timento com as causas que cercam o 
CIC e a comunidade bento-gonçalven-
se, mas não vou assumir promessas. 
Porque nosso compromisso é com o 
trabalho, e com trabalho sabemos que 
podemos alcançar os objetivos pelos 
quais nos dispomos a lutar. Foi assim 
que construímos a Bento Gonçalves 
de hoje através dos anos, acreditando 
no trabalho como ferramenta de con-
quistas para o bem comum.

Para isso, é claro, precisamos de 
um pouco de doação de cada um dos 
bento-gonçalvenses em prol de nossa 
comunidade, porque as vitórias são 
sempre coletivas, nunca trunfos de 
uma única pessoa.

Então, convoco a todos – nossa 
diretoria, nossos associados, nossas 
entidades – para que, num exercício 
de criatividade, atuem no sentido de 
criar oportunidades de melhorias à in-
dústria, ao comércio e aos serviços. 
Sempre tendo foco nas parcerias e 
nos relacionamentos para, assim, ali-
mentar o CIC de colaborativismo para 
vencer nossos desafios.

Muito obrigado, Bento Gonçalves, 
por mais uma oportunidade e pela 
confiança.

Foram dois anos intensos vividos no Cen-
tro da Indústria, Comércio e Serviços de Ben-
to Gonçalves. Dois anos de convívio com de-
mandas e busca por soluções, dois anos de 
articulação com os poderes constituídos e com 
outras entidades de classe, dois anos de de-
safios e, por que não, de conquistas também. 

Mas, sobretudo, foram dois anos de convivência 
com pessoas. Sou grato a todas elas, especialmente 
as que fizeram parte da minha diretoria, por oportu-
nizarem momentos de ensinamentos que enrique-
ceram meu currículo e minha visão como gestor.

No final, tudo ganha mais sentido porque te-
mos pessoas ao nosso lado, seja para compar-
tilhar frustrações, seja para comemorar vitórias 
– até porque não conquistamos nada sozinhos. 
Foi com elas também que reaprendi o valor de 
estarmos unidos em prol de uma causa, porque 
comandar o CIC é mais do que gerir uma entida-
de, é trabalhar para os interesses de Bento Gon-
çalves. Por isso destaco as parcerias que foram 
estabelecidas ao longo desses anos, sem elas se-
ria impossível estar no patamar que estamos hoje. 

Eu não tenho a menor dúvida que o coleti-
vismo tem o poder de suplantar quaisquer ad-
versidades. Foi com o trabalho de todas as 
pessoas com as quais eu me cerquei que con-
seguimos produzir exitosos resultados para a 
nossa comunidade. O próprio Centro Empresa-
rial é o exemplo de quanto o trabalho associati-
vo está presente na nossa comunidade. Nossas 
conquistas na área de segurança, assim como 
na qualificação de nosso corpo empresarial, 
são igualmente resultado da união de esforços.

Que bom poder ressaltar valores assim. Que 
bom ter contado com pessoas tão qualificadas 
nestes meus dois últimos anos. Obrigado a cada 
um de vocês, foi um orgulho fazer parte deste time. 

Elton Gialdi, Presidente do CIC-BG Gestão 2018/2019
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O valor das pessoas

Laudir Miguel Piccoli,
Presidente do CIC-BG Gestão 
2016/2017
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A cidade dos vinhos, dos mó-
veis, do turismo é também uma 
cidade de negócios.

E 2018, que carrega consi-
go a esperança da retomada da 
economia, apresenta-se profícuo 
para Bento Gonçalves. Somente 
até junho, serão cinco feiras no 
Parque de Eventos, uma média de 
quase uma por mês. Em comum, 
a infraestrutura dos pavilhões, um 
colosso de 58 mil m² cobertos e 
climatizados, divididos em seis 
blocos. 

Tão grande quanto a estrutura 
é a diversidade dos segmentos re-
presentados pelas feiras. Móveis, 
gestão ambiental, equipamentos 
para as indústrias de bebidas e 
alimentos, muiltissetor e trans-
portes constroem o panorama de 
negócios que devem somar cifras 
em torno de R$ 1 bilhão.

Conheça um pouco mais so-
bre cada uma das feiras – Movel-
sul, Fiema, Envase, ExpoBento e 
Transposul – que estarão em bre-
ve em cartaz em Bento.

MOVELSUL
Quando: de 12 a 15 de março
Horário: das 12h às 20h

A feira: No maior polo movelei-
ro do Brasil, a Movelsul encontra 
respaldo para ser a maior feira 
moveleira da América Latina para 
o público profissional, com mais 
de 200 expositores que geram 
US$ 300 milhões em negócios. A 
feira vem cercada de grande ex-
pectativa, sendo tratada como a 
feira da retomada após os anos de 
recessão vivenciados pelo país. 

ExpoBento: maior feira multissetorial do país alia o turismo de compra ao lazer para toda família

JORNAL DO CIC, Bento Gonçalves, Janeiro de 2018

Fundaparque recebe cinco feiras até junho

Movelsul, Fiema, Envase, ExpoBento e 
Transposul movimentam calendário no 

primeiro semestre do ano

FIEMA
Quando: de 10 a 12 de abril
Visitação: das 10h às 19h

A feira: Na vanguarda brasi-
leira no que se refere à união de 
meio ambiente e desenvolvimen-
to, a Fiema se constitui numa feira 
em que a gestão ambiental, além 
de ser vital para amenizar emis-
sões de poluentes, é motivo para 
acelerar a produção com menos 
desperdício, deixando as em-

presas ainda mais competitivas. 
A Fiema apresenta soluções na 
área e ainda reserva um espaço 
para o conhecimento, com apre-
sentação de trabalhos científicos, 
exposição de cases e seminários 
segmentados em oportunidades 
de negócios a partir de matriz 
energéticas renováveis. 

ENVASE BRASIL E
BRASIL ALIMENTA

Quando: de 24 a 27 de abril

Horário: das 14h às 21h

A feira: Reunindo mais de 120 
expositores, a feira apresenta tec-
nologia e tendências em máqui-
nas e equipamentos para a indús-
tria de vinho, refrigerante, cerveja, 
laticínios, entre outras, além de 
embalagens e logística para a ca-
deia alimentícia. 

EXPOBENTO
Quando: de 7 a 17 de junho
Horário: de segunda a sexta, 

das 18h às 22h30min; sábados e 
feriados, das 10h às 22h30min; e 
domingos, das 10h às 21h

A feira: A maior feira multisse-
torial do país reúne o turismo de 
compra com lazer e entreteni-
mento para toda família. Congre-
ga quase 500 expositores dos se-
tores da indústria, do comércio e 
dos serviços, oferecendo espaços 
temáticos ao público, como Salão 
Automotivo, Salão do Imóvel, Va-
riedades, Agorindústria, Vinícolas, 
Moda, Espaço Kids, entre outros. 

TRANSPOSUL
Quando: de 27 a 29 de junho
Horário: das 13h às 21h

A feira: De volta à Serra, a 
Transposul vem a Bento mostrar 
grandes marcas da indústria de 
caminhões, implementos e equi-
pamentos rodoviários, autope-
ças, softwares de gestão de ar-
mazéns, financeiras, entre outros. 
Hoje, se consolida como a mais 
importante feira de transporte e 
logística do sul do país. 
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Envase Brasil: tecnologia em máquinas e equipamentos para as indústrias de bebidas e de alimentos Movelsul: maior feira moveleira da América Latina para o público profissional conta com mais de 200 expositores

Jeferson Soldi, SindmóveisEnvase Brasil, divulgação

Emerson Ribeiro



Clínica Tacchini
Atendimento para suas necessidades 
médicas em um só lugar

A Clínica disponibilizará aos beneficiários de 
convênios atendidos pelo Hospital Tacchini, 
acesso a consultas, diagnóstico, cirurgia  
e tratamento.

CLÍNICA

Central de atendimento

3455.4333
Rua General Osório, 238
Bento Gonçalves/RS

 Agendamento: 

Não há como dissociar a cul-
tura da uva de Bento Gonçalves. 
Por isso mesmo, o fruto que ren-
deu fama e dividendos à cidade, 
dando origem a seu principal 
produto turístico – o vinho –, é 
celebrado de maneira especial 
todos os anos.

E um dos meios de festejar 
a cultura da videira entronizada 
pela leva de imigrantes italianos 
que se instalaram na cidade a 
partir de 1875 é durante a colhei-
ta. Neste ano, o Bento em Vindi-
ma, programação realizada em 
parceria entre a prefeitura e as 

Fabiane Capellaro

Bento em Vindima começa dia 18

Programação terá atrações como pisa da 
uva, cursos de degustação, festas típicas e 

piqueniques ao ar livre

Turismo JORNAL DO CIC, Bento Gonçalves, Janeiro de 201804

A pisa de uvas é uma das mais clássicas cenas da vindima que ocorre anualmente na região

de vinhos, espumantes, geléias 
e sucos, corrida e passeios ci-
clísticos em meio aos parreirais, 
jantares harmonizados, festas tí-
picas nas comunidades, piqueni-
ques e almoços ao ar livre, entre 
outros. Mais informações podem 
ser obtidas na Secretaria Munici-
pal de Turismo, por meio do tele-
fone (54) 3055.7130.

Hoje, a indústria vinícola é 
responsável por mais de 18% da 
economia bento-gonçalvense, 
atrás apenas dos setores mo-
veleiro (36%) e metal-mecânico 
(19,3%).

entidades do setor, chega à sua 
nona edição entre os dias 18 de 
janeiro e 18 de março.

Será um período repleto de 
atividades em empreendimentos 
turísticos da cidade, desde viní-

colas e restaurantes, passando 
também por estabelecimentos de 
hospedagem. A programação in-
clui colheita e pisa das uvas – um 
dos momentos mais clássicos da 
vindima –, cursos de degustação 



A Parceiros Voluntários fin-
da 2017 motivada pelo sucesso 
das atividades realizadas duran-
te o ano e projetando ainda mais 
ações capazes de levar solidarie-
dade às pessoas em 2018. Foram 
diversas intervenções sociais que 
espalharam alegria, bem-estar e 
calor humano pela comunidade, 
promovendo o espírito da frater-
nidade entre as pessoas. “Nosso 
propósito com o capital humano 
não é apenas com as pessoas, 
mas sim com os setores que en-
volvem nossa entidade”, comenta 
Angélica Somenzi, coordenadora 
da ONG em Bento Gonçalves – 
projeto encampado, na cidade, 
pelo Centro da Indústria, Comér-
cio e Serviços. 

Distribuições de alimentos e 
brinquedos, como as ofertadas 
a estudantes e crianças de edu-
candários do bairro Municipal, 
misturaram-se a entregas de afe-
to e carinho, como as dedicadas 
aos vovôs do Lar do Ancião ou 

Em três apresentações emo-
cionantes, o projeto Encantos 
– música por todos lados – com-
partilhou com a comunidade de 
Bento Gonçalves um pouco da-
quilo que a região tem de melhor: 
a cultura de seu povo, traduzida 
na forma de arte. 

A iniciativa do Centro da In-
dústria, Comércio e Serviços 
(CIC-BG) emplacou três apre-
sentações de sucesso neste ano. 
Na noite de 21 de dezembro na 
Praça Padre Rui Lorenzi (junto à 
Igreja Cristo Rei), a comunidade 
assistiu às performances do Co-
ral Vale dos Vinhedos e do pianis-
ta Rodrigo Soltton, em um show 
temático inspirador para as co-

JORNAL DO CIC, Bento Gonçalves, Janeiro de 2018

Comemora ano de incentivo à solidariedade

Projeto Encantos compartilha magia do Natal com a comunidade

às pacientes de quimioterapia 
do Hospital Tacchini. No meio de 
tudo isso, ainda houve espaço 
para a disseminação de cultura e 
conhecimento, por exemplo, com 
o programa Tribos da Cidadania, 
envolvendo algumas escolas do 
município – destacando algu-
mas das ações mais marcantes 
promovidas ao longo do ano, e 
que beneficiaram 8.700 pessoas. 
“Cada uma das atividades que 

acompanhamos têm um impacto 
social imensurável, principalmen-
te porque oportuniza às pessoas 
e à comunidade a serem melho-
res, graças ao voluntariado”, ava-
lia Angélica.

A coordenadora ainda destaca 
o envolvimento pró-ativo dos vo-
luntários, que mesmo diante do 
pouco tempo disponível, encon-
traram formas de prestar atendi-
mento. “Eles não queriam apenas 
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ajudar, mas também fazer o di-
ferencial na vida de alguém”, diz 
Angélica.

Para participar desta corrente 
do bem basta entrar em contato 
com a Parceiros Voluntários – pelo 
telefone (54) 2105.1999 ou pelo e-
-mail parceiros@parceirosvolun-
tarios-bg.org.br. Tanto pessoas 
físicas quanto jurídicas podem 
ser agentes transformadores da 
sociedade, basta um pouco de 
disposição para o trabalho volun-
tário. Além de promover o bem ao 
próximo, os voluntários acabam 
tão – ou mais – beneficiados do 
que quem recebe a solidariedade. 
“No voluntariado nasce sempre 
a esperança de um ano melhor, 
então esperamos 2018 com mui-
tos parceiros e empresas cadas-
tradas, pois no final, quem mais 
ganha com o voluntariado é quem 
o pratica. Nessa corrente do bem 
fazemos amigos, acumulamos ex-
periências, nos nutrimos de puro 
amor”, opina a coordenadora.

memorações de fim de ano. No 
repertório, clássicos da música 
italiana e emocionantes canções 
natalinas para espalhar emoção e 
sentimento na plateia.

Já em 15 de dezembro, cente-
nas de pessoas estiveram na Pra-
ça Achyles Mincarone assistindo 
à programação. Em novembro, 
a Via Del Vino foi o palco para a 
estreia da programação. Sua re-
alização tem o apoio de CDL-BG 
e Prefeitura de Bento Gonçalves. 
São patrocinadores Santa Clara, 
Casttini Móveis e Mérica Trans-
portes e Logística. O financiamen-
to é do Governo do Estado do RS 
(Pró-Cultura RS), pela Lei de In-
centivo à Cultura.



Em seu primeiro pronunciamento na condi-
ção de presidente do Centro da Indústria, Co-
mércio e Serviços de Bento Gonçalves, Elton 
Gialdi foi categórico em afirmar: sua diretoria 
vai trabalhar pela criação de oportunidades 
de negócios, de parcerias, de relacionamen-
to e de qualificação. “Assumo com o desafio 
de tornar a entidade ainda mais forte e atra-
tiva, capaz de agregar novos associados. 
Para tanto, temos o compromisso de fazer 
um exercício intenso de gestão, inovação e 
criatividade, encontrando formas de efetiva-
mente contribuir para o desenvolvimento das 
indústrias, do comércio e dos prestadores de 
serviço de Bento Gonçalves. Acredito que as 
oportunidades não surgem ao acaso. Somos 
nós quem as criamos”, disse. A solenidade 
de posse da diretoria executiva do CIC-BG, 
gestão 2018/2019, ocorreu na noite de 14 de 
dezembro, na nova sede da entidade, presti-
giada por mais de 250 pessoas.

Comprometido em dar continuidade e 
avançar no trabalho de união e integração 
que o CIC-BG vem protagonizando com as 
demais entidades, aposta no associativismo 
para viabilizar importantes conquistas. “Pre-
cisamos de parceiros, seja no poder Público, 
na iniciativa privada ou no meio institucional. 
As alianças construtivas são as melhores 
estratégias para consolidarmos nossos ob-
jetivos. Isso porque jamais os interesses in-
dividuais podem se sobrepor aos coletivos, 
especialmente quando assumimos o com-
promisso público de representar com ética, 
honestidade e transparência aqueles que nos 
honraram com sua confiança”, declarou.

Proprietário da Mérica Transportes e Logís-
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Elton Gialdi assume CIC-BG com desafio
de criar oportunidades

Nova diretoria executiva da entidade para o biênio 
2018/2019 foi empossada dia 14 de dezembro
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Diretoria Executiva do CIC-BG 2018/2019 
Presidente: Elton Paulo Gialdi
1º Vice para Assuntos da Indústria: Vitor Agostini
2º Vice para Assuntos da Indústria: Adriano Ferronato
1º Vice-Presidente para Assuntos de Comércio: Edgar Brandelli
2º Vice-Presidente para Assuntos de Comércio: Maiara Poletto
1° Vice-Presidente Assuntos de Prestação de Serviços: Rogério Capoani
2° Vice-Presidente para Assuntos de Prestação de Serviços: César Anderle
1ª Diretora Secretária: Bruna Cenci
2º Diretor Secretário: Gianfranco Bellé
1º Diretor Tesoureiro: Jussara Canabarro
2º Diretor Tesoureiro: Aline Parisotto 
Diretor de gestão e inovação: Willian Rizzi 
Diretor de área de Viti-vinícola: Magda Brandelli
Diretor de área da construção civil: Andrey Arcari
Diretor de área de comunicação e marketing:  Adelgides Stefenon
Diretor para a área de assuntos internacionais: Bruno Benini 
Diretor de área de turismo, cultura e gastronomia: Gilberto Durante  
Diretor da área social e relacionamento c/ associados: Flávia Gallon Anceski 
Diretor de infraestrutura, urbanismo e logística: Leonardo Boaro
Diretor da área de Tecnologia: Leocir Glowacki 
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Diretor Pequenas Empresas: Juliano Frizzo
Diretora Executiva: Caroline Moras Basso 

tica, empresa com dez anos de tradição no 
setor de transportes, Gialdi acumula vivências 
institucionais a partir de experiências como 
diretor de Comunicação e Marketing do CIC 
gestão (2016/2017), Presidente da Fundação 
Consepro desde janeiro de 2017 e vice-presi-
dente da CICS Serra. Sua eleição ocorreu em 
assembleia realizada no dia 1º de dezembro.



Elton Paulo Gialdi sucede Laudir Miguel Pic-
coli na presidência do CIC-BG, que deixa o 
cargo para assumir a condição de presidente 
do Conselho Superior da entidade pelos pró-
ximos dois anos. Publicamente chancelado 
como líder nato e gestor, ele encerrou seu ciclo 
de comando deixando um legado de união, in-
tegração e diálogo. “Coloco-me diante da co-
munidade com a sensação de dever cumprido. 
Trabalhamos duro e podemos olhar para trás 
com orgulho daquilo que fizemos e ajudamos a 
construir. Nós cumprimos nossa missão. Tenho 
certeza que minha diretoria ajudou a construir 
uma sociedade melhor para nós e um futuro 
melhor para as próximas gerações”, avaliou.

Tomado por uma forma de atuação pró-ati-
va, Piccoli propôs uma gestão colaborativa, 
buscando a aproximação da entidade com os 
poderes executivo, legislativo e judiciário, além 
de fortalecer os elos com a iniciativa privada 
e, também, outras entidades representativas. 
“Finalizo minha gestão com um dos maiores 
aprendizados que tive nessa jornada: quando 
agimos juntos temos o poder de transformar a 
realidade”, disse.

Comprometido com a defesa 
de causas que vão além dos in-
teresses setoriais, o trabalho do 
CIC-BG, especialmente durante 
a gestão de Laudir Miguel Picco-
li, muito contribuiu para o desen-
volvimento de Bento Gonçalves, 
na avaliação do Prefeito de Ben-
to Gonçalves, Guilherme Pasin. 
“A entidade mostrou claramente 
querer o melhor de sua socie-
dade, entregando, por meio do 
associativismo, resultados a co-
munidade. Muito foi feito nesses 
últimos dois anos, superando 
fronteiras em busca de conquis-
tas coletivas. Esse propósito co-
laborativo precisa ter continuida-

Fotos: Jeferson Soldi

JORNAL DO CIC, Bento Gonçalves, Janeiro de 2018

Laudir Piccoli deixa cargo consagrado como liderança

Aposta no diálogo e nas parcerias é o grande legado

LEGADO 07

Guilherme Pasin Moises Scussel Neto Ronaldo Santini

de, e certamente terá durante a 
gestão de Gialdi, em benefício 
de todos nós”, avaliou.

A aproximação que Laudir Mi-
guel Piccoli promoveu entre a 
entidade e o poder Legislativo é 
um dos mais relevantes legados 
de sua gestão – e que precisa ter 
continuidade, na opinião do pre-
sidente da Câmara de Vereado-
res, Moisés Scussel Neto. “Tive-
mos a oportunidade de estreitar 
uma convivência positiva, que 
muitos avanços gerou em favor 
da comunidade. Essa constru-
ção constante, baseada no diá-
logo e no entendimento, foi um 
dos pontos fortes da gestão de 

Laudir Piccol e, esperamos que 
certamente tenha continuidade 
com o comando de Elton Gialdi”, 
disse. 

Essa modalidade de trabalho, 
que prioriza a formação de alian-
ças entre entidades, poderes 
públicos e iniciativa privada é, 
hoje, a única forma de promover 
o desenvolvimento do Estado, 
conforme o Deputado Estadual 
Ronaldo Santini, representando 
a Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Sul na solenidade. 
“Somente por meio de parcerias 
é que poderemos mudar o futuro 
do RS. Temos desafios gigantes 
pela frente (entre os quais citou 

a necessidade de combate o 
comércio informal, responsá-
vel por um prejuízo de R$ 51 
bi aos cofres públicos do Es-
tado) e diversas provas de que 
esse formato funciona (desta-
cando conquistas como a obra 
de intersecção da BR-470 com 
a RSC-453, entre Bento Gon-
çalves e Garibaldi, fruto das 
intervenções das entidades re-
presentativas junto ao Governo 
Estadual). Na atual situação que 
o Estado está, não podemos 
desperdiçar aliados, é preciso 
valorizar e apostas na mobili-
zação das instituições em prol 
da sociedade gaúcha”, disse.



A noite de 14 de dezembro marcou, tam-
bém, o início oficial da contagem regressiva 
para a 28ª edição daquele que é um dos mais 
emblemáticos projetos encampados pelo 
CIC-BG: a ExpoBento, maior feira multisse-
torial do país, agendada para ocorrer de 07 
a 17 de junho de 2018, nos pavilhões do Par-
que de Eventos de Bento Gonçalves. 

Comandando os trabalhos desta edição, a 
entidade anunciou Leocir Glowacki como di-
retor geral da ExpoBento 2018. “Temos apro-
ximadamente seis meses de muito trabalho 
para dar conta de um enorme desafio: apre-
sentar uma ExpoBento surpreendente, capaz 
de superar o sucesso absoluto desse ano. A 
inspiração para enfrentar essa missão é mui-
to clara para todos nós: a ExpoBento é uma 
feira que faz a diferença para Bento Gonçal-
ves, contribuindo para o desenvolvimento 
econômico da cidade e região por meio da 
geração de empregos, renda e, principalmen-
te, criação de oportunidades para as famílias 
fortalecerem seus negócios, para as empre-
sas ampliarem seus contatos, conquistarem 
novos mercados”, disse.

Continuando os preparativos e trabalhos 
de organização, a diretoria está focada em 
duas frentes prioritárias de ação: comerciali-
zação de espaços de exposição e captação 
de recursos junto a patrocinadores e apoia-
dores. A ExpoBento 2018 ocorrerá de 07 a 
17 de junho, no Parque de Eventos de Bento 
Gonçalves.

Fotos: Jeferson Soldi

ExpoBento 2018 anuncia Leocir Glowacki
como diretor geral

Feira ocorre de 07 a 17 de junho
no Parque de Eventos
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Diretor Geral: Leocir Glowacki
Diretor de Projetos: Gianfranco Belle
Diretor de Eventos: Rogerio Capoani
Diretor de Marketing: Juliano Frizzo
Diretor Jurídico: Gabriel Luchesi

Diretora Industrial: Letícia Zanesco
Comercialização: José Carlos Zortéa
Diretor de Serviços e Alimentação: Leonardo Boaro
Diretora Financeira: Caroline Moras Basso

Diretoria da ExpoBento 2018
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Conheça os vencedores do Mérito Empresarial 2017
Categoria indústria: Carlos Bertuol, Meber Metais

Categoria Serviços: Valdomiro Cruzetta, Bento Refeições

Categoria Comércio: Daniel Ferrari, BG Ferramentas

prêmio 09

São mais de 55 anos de expertise na 
fabricação de metais, combinando tra-
dição e inovação em cada peça com a 
assinatura da marca – que está entre as 
cinco principais do país no segmento. 
Seus produtos são líderes de mercado no 
Rio Grande do Sul. Na Região Sul, estão 
entre os três mais comercializados nos 
pontos de venda do nicho da construção 
civil. Com essa bagagem, a Meber Metais 
foi eleita pelos associados do Centro da 
Indústria, Comércio e Serviços de Bento 
Gonçalves como vencedora do troféu Mé-
rito Empresarial 2017.

Outorgada na categoria Indústria, a em-
presa recebeu a distinção na noite de 14 
de dezembro, durante solenidade realizada 
na sede do CIC-BG, perante a comunida-
de empresarial local. “Ficamos felizes pela 

Bem servir faz parte da lista de atributos 
da Bento Refeições Coletivas há 20 anos. E 
justamente no ano em que completou duas 
décadas de fundação – 2017 –, recebeu o 
reconhecimento de empresa que empre-
ende, cria e inova – o Mérito Empresarial 
na categoria serviços, ofertado pelo Centro 
da Indústria, Comércio e Serviços de Bento 
Gonçalves (CIC-BG). “O prêmio simboliza 
o reconhecimento e a valorização de nosso 
trabalho. Chegamos até aqui graças a to-
das pessoas que fazem parte da Bento Re-
feições”, diz o sócio-proprietário, Valdomiro 
Cruzetta.

Mas apenas a história oficial da corpora-
ção começou em 1997. Na década de 1970, 
a família do empresário já comercializava 
almoços a trabalhadores. Era o embrião do 
que faz hoje a empresa, mas agora com uma 

A BG Ferramentas adentra 2018, ano de 
seu quadragésimo aniversário, com um mo-
tivo extra para comemorar: foi agraciada, no 
segmento comércio, com o Mérito Empresa-
rial, certificado do Centro da Indústria, Co-
mércio e Serviços a empresas que se desta-
caram em seu ramo de atuação.

Para o diretor comercial da empresa, Da-
niel Ferrari, o prêmio representa uma espécie 
de recompensa, já que é cobiçado por inú-
meros empreendimentos referendados pela 
qualidade inerente ao corpo empresarial de 
Bento Gonçalves. “Recebo o prêmio com 
muito orgulho e satisfação, por ser escolhido 
entre tantos profissionais de grande capaci-
dade empreendedora, e principalmente por 
ser agraciado por uma entidade centenária 
e que conta a história do desenvolvimento 
econômico de nosso município. Tenho certe-

lembrança da marca e com o reconheci-
mento, que é muito motivador para toda 
equipe, especialmente no encerramento de 
um ano desafiador, como foi o de 2017”, 
avalia o diretor Carlos Bertuol, agradecen-
do aos associados à entidade pelo voto e a 
seus colaboradores, grandes responsáveis 
pela conquista desse resultado.

Especializada em metais para banhei-
ro, lavabo, cozinha e jardim, a Meber tem 
em seu portfólio coleções completas com-
postas por monocomandos, misturadores, 
torneiras, temporizadores, duchas, acessó-
rios, básicos e complementos. Atualmen-
te, emprega cerca de 200 colaboradores, 
tendo um parque fabril com mais de 10 mil 
m2 de área construída. Para conhecer mais 
sobre o trabalho da Meber, acesse www.
meber.com.br

estrutura moderna que permite, além de pro-
duzir as refeições e transportá-las aos clien-
tes, oferecer restaurante próprio, anexo às 
instalações da unidade, no bairro Licorsul.

Preocupada com a saúde de seus clien-
tes, a Bento Refeições adota um rigoroso 
processo de higienização no preparo de suas 
refeições. Um dos diferenciais está nos tem-
peros naturais que cultiva em horta própria, 
livre de agrotóxicos. A empresa também ofe-
rece outros serviços ligados à gastronomia, 
como elaboração de projetos e implantação 
de equipamentos para cozinhas e restauran-
tes em empresas. Além disso, comercializa 
uma ampla linha de congelados (lasanha, 
molhos, panquecas, brodo e feijão) em di-
versos pontos comerciais da cidade. Mais in-
formações podem ser obtidas pelo site www.
bentorefeicoes.com.br.

za que que este prêmio foi uma conquista de 
toda a equipe da BG Ferramentas”, comenta 
Ferrari.

Desde 1978, a BG Ferramentas tem atu-
ado na solução da área de manutenção au-
tomotiva – atendendo de oficinas a postos 
de serviços, passando por auto elétricas e 
autopeças –, além da indústria e do setor 
de construção civil. Com um centro de dis-
tribuição que conta com mais de 16 mil itens 
de marcas líderes de mercado, a empresa 
ainda oferece aos clientes profissionais que 
prestam atendimento personalizado, linha 
de financiamento de produtos e assistência 
técnica. A BG Ferramentas está localizada na 
Avenida Osvaldo Aranha, 700, no bairro Ju-
ventude, telefone (54) 3455-7000. Saiba mais 
sobre a empresa pelo site www.bgferramen-
tas.com.br 



Com um nome que presta homenagem ao imi-
grante italiano que aportou no Brasil a partir do 
quarto final do século 19, a Mérica Transportes e 
Logística é uma empresa que tem no capital huma-
no um de seus alicerces – porque acredita que são 
as pessoas que fazem diferença numa corporação.

Surgida em Bento Gonçalves – e hoje com uni-
dades também no Rio de Janeiro e em Niterói –, a 
empresa presta serviços em transportes dos mais 
variados produtos, desde cargas frágeis a equipa-
mentos grandiosos. A empresa consegue cumprir 
o vasto território nacional a partir de suas bases 
estrategicamente posicionadas, no transporte de 
cargas completas, e atende a todas cidades do 
Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul para cargas 
fracionadas. A frota da Mérica é composta por ca-
minhões modernos de grande, médio e pequeno 
porte, sendo todos equipados com rastreamento 
via satélite, o que permite a localização imediata 
dos veículos, bem como o detalhamento de rotas. 
A empresa ainda possui plano de seguro para to-
das suas cargas transportadas, garantindo tranqui-
lidade aos clientes.

Saiba mais sobre a Mérica acessando www.meri-
calog.com ou visite a empresa na Rua Carlos Gomes, 
518, no bairro São Roque – telefone (54) 2521.3700.

Atender às necessidades do diversificado par-
que industrial brasileiro no que compete a embala-
gens de produtos é a especialidade da Projepack. 
A empresa de Bento Gonçalves está há mais de 
20 anos no mercado e, neste meio tempo, adquiriu 
o know-how necessário para solucionar demandas 
de alta complexidade e oferecer aos clientes solu-
ções personalizadas.

A Projepack desenvolve equipamentos em sé-
rie e especiais para embalagens termoencolhível e 
stretch. A qualidade de seus produtos é contabili-
zada pela grande vendagem nessas duas décadas 
de atuação, com mais de 2,5 mil equipamentos co-
mercializados.

São produtos que permitem aumentar a produ-
tividade, reduzindo o consumo de matéria-prima e 
energia. Soma-se a isso a ampla rede de represen-
tantes regionais, espalhados por todos Estados da 
federação, além das equipes especializadas em 
assistência técnica ramificadas nos principais po-
los industriais do país, estrutura que permite entre-
gar agilidade e eficiência no atendimento a clientes.

A Projepack está localizada no Distrito Industrial 
de Bento Gonçalves, na Rua José Manfredini, 80 
– telefone (54) 2102.1155. Para saber mais: www.
projepack.com.br.
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Mérica valoriza capital humano como fator diferencial

Projepack cria soluções para a embalagem de produtos



O ano de 2018 será especial para a Gráfica 
Bento. A empresa comemora um quarto de sécu-
lo como uma das empresas de destaque no ramo 
gráfico da Serra.

Nascida Gráfica Serrana e, logo depois Gráfica 
e Editora Bento Gonçalves, a empresa hoje deno-
minada simplesmente Gráfica Bento oferece servi-
ço de folheteria em diversos formatos.

Catálogos, folderes, embalagens, livros e revis-
tas, entre outros produtos, fazem parte do portfó-
lio da empresa nascida em 1993 e que tem, entre 
seus diferenciais, prova de cor com softwares de 
gerenciamento, proporcionando alta fidelidade de 
cores. Outra das preocupações da Gráfica Bento é 
quanto à gestão ambiental. Desde 2010, a empresa 
trabalha com impressão de quatro cores simultâne-
as, com máquina de tecnologia alemã, juntamente 
com uma gravadora de chapas CTP Supraseter, 
ecologicamente correta.

A empresa também oferece serviços de orça-
mentos e de envio de arquivos online, agilizando o 
atendimento e garantindo pontualidade. A Gráfica 
Bento está localizada na Rua Ângelo Salton, 125, 
no Bairro Humaitá. Entre em contato pelo telefone  
(54) 2521.3601 ou acesse www.graficabento.com.
br ou facebook.com/graficabento.

Talvez pelo fato de estar sediada no polo move-
leiro gaúcho, a Masutti Copat sabe identificar o que 
é imprescindível para o setor. E por isso tem cria-
do acessórios cada vez mais indispensáveis para 
facilitar o dia a dia com suas soluções para toda 
a casa. A empresa tem se tornado uma das prin-
cipais fornecedoras do segmento moveleiro e cria-
do uma linha completa de produtos para cozinha, 
dormitório, home office, área de serviço e banheiro. 
Além da diversidade, a Masutti Copat prima pelo 
uso de matéria-prima de qualidade em seus pro-
dutos, aliando a isso um design responsável por 
premiações sucessivas à empresa.  

A exclusividade de alguns itens também confe-
rem à Masutti Copat a capacidade de se diferenciar 
no segmento que atua, entregando aos clientes um 
portfólio altamente competitivo e com capacidade 
de agregar valor. São produtos que, além de terem 
conquistado a confiança do mercado brasileiro, ca-
íram no gosto de outros países: a empresa exporta 
para mais de dez países. 

Para saber mais sobre a empresa que tem mais 
de 30 anos de expertise no ramo, acesse masutti-
copat.com.br. A empresa está localizada no bairro 
Santo Antão, na Rua João Stefenon, 90 – telefone 
(54) 2521-8888. 
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Gráfica Bento imprime com tecnologia e qualidade

Masutti Copat agrega design a seus acessórios para a casa



A 28ª edição da ExpoBento está sendo 
gestada para, mais uma vez, surpreender o 
visitante entre os dias 7 e 17 de junho, no 
Parque de Eventos.

Mas, em meio aos projetos novidadeiros 
pensados pela diretoria da feira, há os que 
são tradicionais e fazem parte do conjunto 
de ações que fazem deste o maior evento 
multissetorial do país: a segmentação em 
projetos temáticos.

Neste ano, alguns desses espaços de nicho 
já estão garantidos. É o caso do Salão Auto-
motivo, do setor destinados às vinícolas e às 
agroindústrias, do Salão do Imóvel, da Praça 
Gastronômica, dos núcleos direcionados à 
moda e às variedades, além dos já tradicionais 
Espaço Kids/Recreação, Empresas e Entida-
des e área da Indústria, Comércio e Serviços.

Conheça um pouco mais sobre
o funcionamento de cada um deles:

Salão do Imóvel
Imobiliárias têm uma grande vitrine para ex-
por os imóveis com os quais estão trabalhan-
do, sejam lançamentos ou usados para com-
pra ou aluguel. O melhor é que ainda podem 
oferecer tanto para interessados num primei-
ro imóvel quanto para quem está pensando 
em investir ou ter uma casa no interior.

Praça Gastronômica
Local de grande aglomeração – até por estar 
situado em meio ao palco principal da Expo-
Bento –, a Praça Gastronômica reúne uma gran-
de variedade de restaurantes e lanchonetes. 

Moda
Um local especialmente preparado para 
mostrar as novidades em vestuário, calçados 
e acessórios para toda a família. 

Variedades
Setor voltado a um mix diversificado de pro-
dutos – um dos preferidos da criançada – 
com preços acessíveis. De roupa a brinque-
dos, do cobertores a utilidades domésticas, é 
um local que se encontra um pouco de tudo.

Empresas e entidades 
Um dos compromissos da ExpoBento é pro-
mover a aproximação com as entidades re-
presentativas dos segmentos envolvidos na 
feira. Esta é uma forma de envolver todos os 
setores no evento, ampliando a gama de op-
ções e fortalecendo as relações com as mais 
variadas representações. 

Indústria, Comércio,
Serviços e Agricultura

Durante o evento, as empresas que integram 
o setor da indústria, comércio, serviços e 
agricultura têm a oportunidade de se aproxi-
mar do cliente, resgatar e estabelecer novos 
contatos e importantes parcerias pós-feira.

Encontre seu espaço de negócio

Segmentação em projetos temáticos será, mais uma vez, 
destaque da feira que ocorre em junho

 Salão Automotivo

 Agroindústria

Vinícolas

Espaço Kids/Recreação
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Os interessados em obter mais informações sobre sua participação na ExpoBento 2018
podem contatar pelo fone do CIC-BG, entidade promotora da feira (54. 2105-1999), pelo celular

(54) 99139.2951 ou pelo e-mail expobento@expobento.com.br

COMO MINHA EMPRESA PODE PARTICIPAR?

Uma das alas preferidas do público mas-
culino que visita a ExpoBento, o Salão Au-
tomotivo congrega as novidades de mon-
tadoras nacionais e estrangeiras. Com 
grande visibilidade nos pavilhões, o espa-
ço é uma ótima oportunidade para  con-
cessionárias prospectarem clientes e tam-
bém de se aproximarem do público-alvo.

A Serra é notabilizada por suas iguarias 
como queijos, salames e chimias. Em uma épo-
ca em que muitas pessoas estão fugindo da 
comida industrializada, este é o espaço ideal 
para a região mostrar sua produção colonial.

Estar em Bento e não degustar um vinho 
seria um sacrilégio. Vinícolas familiares ou 
grandes têm uma bela oportunidade para 
aproveitar o público circulante e apresentar 
sua carta de produtos e também lançamentos,

Lugar para as crianças curtirem com se-
gurança e diversão enquanto os pais visitam 
a feira, o espaço oferece recreacionistas e 
uma série de brinquedos.

Fo
to

s 
E

xa
ta

 C
om

un
ic

aç
ão


