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Ao comemorarmos mais um Dia do Tra-
balho e dos trabalhadores, muitas são as 
reflexões que inevitavelmente nos vêm à 
mente, sobremodo neste importante mo-
mento pelo qual passa a humanidade e so-
bremodo nosso amado Brasil.

Parece claro estarmos passando por 
mais uma das grandes revoluções pelas 
quais historicamente tem passado a huma-
nidade, cujo resultado é a ruptura quase 
que completa dos modelos tradicionais, 
exigindo de todos nós ampla capacidade 
de adaptação e criatividade.

Os modelos ortodoxos de trabalho já se 
alteraram significativamente na medida em 
que a mecanização e a robotização predo-
minam no ambiente industrial, sendo este 
um caminho sem volta e que tende a se 
intensificar com a implantação já disponí-
vel da inteligência artificial, que substituirá 
o humano em muitas de suas tarefas, so-
bremodo naquelas repetitivas e que exijam 
baixo nível de criação.

Depois das empresas de transporte por 
aplicativos, os carros autônomos já são 
uma realidade e irão modificar ainda mais 
o transporte de passageiros e de cargas, 
disruptura que também já ocorre no setor 
de hospedagem com o Airbnb, no setor do 
agronegócio com o uso de drones e a in-
tensa automação do campo, onde as má-
quinas laboram quase que independentes.

Os exemplos da inovação extrema em 
todos os setores da economia são inter-
mináveis e nos permitiriam escrever várias 
laudas apenas sobre eles, fazendo com 
que as impressoras 3D e suas criações já 
não sejam mais uma novidade, da mesma 
forma que a tão falada indústria 4.0.     

A pergunta é, como será o nosso traba-
lho de cada dia passada mais uma década 
de inventos e modernizações?

Vocês têm alguma dúvida de que nos-
sas metas serão outras e outros serão nos-
sos desafios? Ocorre que para termos con-
dições de acompanhar toda esta evolução 
e sermos capazes de reinventar a nós, os 
nossos negócios e a nossa forma de tra-

balhar, precisamos ser ágeis, visionários, 
inovadores e altruístas.

Não é possível sair ileso de toda esta 
revolução sem fazer diferente e sem experi-
mentar outros caminhos. Não chegaremos 
em outro lugar percorrendo os mesmos tra-
jetos. Neste percurso, urge a mudança de 
postura do Estado e das Leis, que devem 
também se adaptar à nova realidade que 
se impõe. Precisamos de um Estado me-
nor, focado em garantir as necessidades 
primordiais dos cidadãos (educação, saú-
de e segurança) e leis que permitam aos 
empresários empreender com segurança, 
movimentando assim a economia, gerando 
empregos e oportunidades.

O momento é de ação, visão, mudanças 
e muito trabalho para que possamos todos 
acompanhar o bonde da história, sobre-
vier a mais esta revolução, que já mudou e 
mudará ainda mais o mercado de trabalho 
para todos nós, único caminho para que 
possamos ampliar as oportunidades de 
emprego e reduzir o número de mais ou 
menos 13 milhões de desempregados do 
nosso país.

Neste norte, entristece as manifesta-
ções contrárias à evolução e as cegueiras 
que não querem ver a incontestável neces-
sidade de significativas mudanças no nos-
so dia a dia, única forma de fazermos frente 
à realidade que se impõe.

O Brasil, a exemplo de outros impor-
tantes países do mundo, recentemente 
promoveu uma tímida, mas necessária re-
forma trabalhista, que permite alguns bons 
avanços na realidade das relações labo-
rais, a qual precisa ser validada por toda a 
sociedade a ponto de poder ser festejada 
por todos.

Vivemos um tempo de oportunidades, 
que exige de nós significativas mudanças e 
boa condição de adaptação, porém, neces-
sária toda nossa atenção para podermos 
redefinir nosso mapa, enxergar e escolher 
os adequados caminhos que nos levarão a 
um novo momento e uma outra realidade, 
mais adaptada ao momento atual.

ARTIGO
O trabalho nosso de cada dia e a realidade que se impõe

Ricardo Abel Guarnieri
Advogado sócio da Dupont Spiller Advogados, 
especialista em Direito do Trabalho

Elton Paulo Gialdi
Presidente do CIC-BG Gestão 2018/2019

Precisamos ser engajados
Ao longo do tempo, a história mostrou que as lutas que trou-

xeram avanços à humanidade partiram das pessoas que, por 
uma ou outra razão, tinham a necessidade de verem suas co-
munidades se desenvolverem. 

O próprio surgimento do CIC seria um exemplo. Sua con-
cepção está ligada ao fato da urgência de infraestrutura que 
Bento Gonçalves apresentava entre fins do século 19 e início 
do século 20. O prolongamento da via férrea à cidade, à época, 
simbolizava a esperança de crescimento, pois se encontraria, 
assim, uma forma facilitada de escoamento da já crescente 
produção vitivinícola. Aqueles que encamparam essa luta aca-
bariam dando início ao que hoje é o CIC.

E, como em tantos momentos de nossa história que nos co-
locamos à disposição dos interesses de Bento, sendo, inclusi-
ve, protagonista de ações em prol de muitos deles, o CIC volta 
a mostrar seu engajamento para que nossa região seja cada 
vez mais fortalecida por uma infraestrutura que condiz com sua 
força econômica. 

Vamos aproveitar a presença, neste mês, da senadora Ana 
Amélia Lemos no nosso CIC, para fazermos uma ação no senti-
do de concluir a BR-470, um dos principais corredores do trans-
porte da produção gaúcha. Precisamos que esta estrada seja 
segura e ofereça condições de trafegabilidade, ligando a Serra 
ao norte do Estado de maneira ágil e confiável.

Neste mês, ainda recebemos o presidenciável Flávio Rocha, 
ex-vice-presidente da companhia que controla a Riachuelo. 
Portanto, convidamos nossa classe a prestigiar os eventos e 
também a mostrar a participação empresarial nas questões po-
líticas que definem os rumos de nosso país.
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O atual momento vivenciado pela política 
brasileira será o tema da palestra-almoço com 
a senadora gaúcha Ana Amélia Lemos (PP), no 
Centro Empresarial de Bento Gonçalves, dia 18 
de maio.

No encontro promovido pelo Centro da In-
dústria, Comércio e Serviços (CIC-BG), Ana 
Amélia abordará temas nacionais como Lava-
-Jato, segunda instância e foro privilegiado. A 
senadora mostrará seu posicionamento em de-
fesa da investigação da Polícia Federal acerca 
da lavagem de dinheiro no país e também por 
que é favorável ao encarceramento em proces-
sos em segunda instância e ao fim do foro pri-
vilegiado.

A palestra da senadora também passa-
rá pela prestação de contas de seu mandato, 
além de algumas leis, projetos e relatorias de 
sua autoria. 

Ana Amélia elegeu-se senadora em 2010. 
Na Casa, presidiu a Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária e foi vice-presidente da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte e integrou 

Ana Amélia fala sobre cenário político em Bento

Senadora participa de 
palestra-almoço no CIC-BG, 

no dia 18 de maio

a Comissão Especial do Impeachment. É autora 
de pelo menos seis leis já em vigor nas áreas 
da saúde, agricultura e economia, além de ou-
tros 90 projetos que tramitam no Senado ou na 
Câmara.

As leis e relatorias voltadas aos pacientes 
com câncer renderam, em 2017, o prêmio Oc-
távio Frias de Oliveira, do Instituto do Câncer de 
SP/Folha de S.Paulo. A senadora gaúcha tam-
bém foi condecorada pelo Conselho Nacional 
do Ministério Público e homenageada pela Polí-
cia Federal por sua atuação em defesa do com-
bate à corrupção.

Adesões pelo telefone 2105.1999.

Agenda de maio tem qualificações
em gestão e oratória no CIC-BG Flávio Rocha

palestra no CICAinda há vagas disponíveis para quem qui-
ser aproveitar os temas em pauta na agenda 
de qualificações oferecidas pelo Centro da 
Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gon-
çalves no mês de maio. Uma das capacita-
ções é o curso ‘Dicção e Oratória’. As aulas 
ocorrem entre os dias 08 e 10 de maio, das 
18h30min às 22h30min, na sede do CIC-BG, 
com duração total de 12 horas.

Durante os encontros, os participantes 
conhecerão técnicas que favorecem a desi-
nibição, especialmente frente ao público. “O 
mercado exige profissionais capacitados para 
se comunicarem de maneira clara com clien-
tes, fornecedores e até mesmo colegas de 
empresa. Trabalhar a voz e a expressão cor-
poral, além de aprender a lidar com medos e 
deslizes, estão dentro do que o curso abor-
dará”, conta a ministrante do curso, Endinara 
Siqueira, que é graduada em Relações Públi-
cas e possui ampla formação na área de co-
municação. O investimento para associados é 

de R$300,00 e para a comunidade em geral é 
R$600,00. 

Também no mês de maio o CIC-BG promo-
ve um curso direcionado ao aperfeiçoamento 
na área de gestão: Programa 8S - A Base da 
Filosofia Seis Sigmas, entre os dias 14 e 16 de 
maio. A formação abordará o programa que 
envolve diferentes sensos que contribuem e 
são essenciais para a motivação do ser huma-
no, liderança efetiva e comunicação eficiente. 
O ministrante é João Antônio Pires Rodrigues, 
graduado em Engenharia Mecânica e Admi-
nistração de Empresas e mestrado em Enge-
nharia de Produção, além de possuir outras 
especializações na área. A duração será de 
12 horas e, nos três dias, o horário de aula se 
estende das 18h30min às 22h30min. 

Para mais informações e inscrições nos 
cursos, o interessado pode entrar em contato 
com o CIC pelos e-mails pgqpbento@cicbg.
com.br, com Angélica, ou qualificacao@cicbg.
com.br, com Denise, e pelo fone 54 2105-1999.

O Centro da Indústria, Comércio e 
Serviços de Bento Gonçalves promove 
no dia 11 de maio a palestra-almoço “O 
Brasil que queremos para 2022”, com o 
pré-candidato a presidente da Repúbli-
ca Flávio Rocha (PRB).

Rocha foi o principal executivo do 
Grupo Guararapes, que inclui as Lojas 
Riachuelo, e é um dos 15 maiores em-
pregadores do país, com 40 mil colabo-
radores diretos. Fundou o Instituto do 
Desenvolvimento do Varejo e hoje está à 
frente do Brasil 200, movimento que pro-
move ideias liberais no país. 

Adesões pelo telefone 2105.1999.



O emprego de verbas e recursos em bene-
fício coletivo é tarefa confidenciada aos gesto-
res públicos –, porém, é direito – e dever – da 
sociedade verificar o andamento do processo. 
Engajado no desafio de sensibilizar a popu-
lação a participar desse importante exercício 
de cidadania, o Observatório Social de Bento 
Gonçalves vem mostrando os retornos positi-
vos de sua atuação em favor da comunidade.

Exemplo dessa força-tarefa pela dissemi-
nação dos resultados conquistados ocorreu 
no fim da tarde de 23 de abril, quando o pre-
sidente do órgão, Daniel Amadio, apresentou 
os trabalhos à diretoria do Centro da Indús-
tria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves 
(CIC-BG). A explanação foi oportunidade de 
mostrar que a existência do Observatório So-
cial cumpre papel determinante para o bom 
andamento das contas públicas e, consequen-
temente, da qualidade dos serviços sociais.

Em Bento Gonçalves, o órgão opera des-
de 08 de dezembro de 2016. De lá para cá, 
a organização foi ganhando forma e cada vez 
mais colaboradores. Atualmente, o OSBG tem 
10 mantenedores que garantem a sua susten-
tabilidade. Além disso, conta com outros cola-
boradores que apoiam o projeto por reconhe-
cerem a importância da iniciativa. “Estamos 
trabalhando para que consigamos cada vez 
mais voluntários, pois o trabalho de monito-
ramento exige bastante tempo e dedicação”, 
aponta o presidente. 

O Observatório trabalha com quatro eixos 
de atuação fundamentais: o da gestão pública, 
o de educação fiscal, com palestras de cons-
cientização sobre a importância do trabalho, o 
de ambientes de negócios, com capacitações 
a gestores, e de transparência, averiguando 
portais públicos. 

As contas bento-gonçalvenses

O programa de monitoramento do OSBG 
divide-se em duas frentes: as contas do po-
der legislativo e as do poder executivo. Den-
tro deles, subprogramas auxiliam no processo 
de verificação dos recursos. Até o momento, 
o observatório não consegue atender todos 
eles, mas a expectativa é de que, com uma 
maior estruturação, será possível realizar as 
ações por completo. 

Outro aspecto no qual o observatório auxilia 

Observatório Social destaca importância do
monitoramento das contas públicas em reunião no CIC-BG

Órgão é aliado da sociedade na verificação do destino dos 
recursos públicos. Comunidade é convidada a voluntariar
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é a questão do incentivo para que empresas 
do município participem mais dos processos 
licitatórios. “80% das vendas de serviços são 
feitas para empresas de fora de Bento Gon-
çalves. Muitas vezes a burocracia emperra as 
tratativas para entrar no processo e isso im-
possibilita um ciclo econômico interno”, conta 
Amadio.

Em nível de exemplo da eficiência do traba-
lho realizado pelo observatório, de setembro a 
dezembro de 2017 foram economizados mais 
de três milhões de reais do poder executivo. 
Nesse montante, está o caso do remédio Ate-
nolol 50mg, que, a princípio, iria ser licitado 
por 0,35 centavos, enquanto o valor real era 
de 0,032 centavos. Somente com esse caso 
foram poupados quase 56 mil reais. “Muitas 
vezes por pequenos erros de digitação muito 
dinheiro é empregado erroneamente, ocasio-
nando uma desproporcionalidade entre o que 
é gasto e o que realmente é adquirido”, relata 
Daniel.

Contudo, esse monitoramento não interfe-
re na boa relação com os gestores públicos. 

“Sempre tivemos um bom diálogo com os po-
deres, pois todos nós entendemos que um 
complementa o outro”, afirma.

Como ajudar o OSBG

Além de toda uma diretoria, o Observatório 
Social conta, em sua sede, com uma coorde-
nadora, uma estagiária e sete voluntários. Po-
rém, mais reforço é necessário. Por isso, na 
reunião com a CIC-BG, o presidente solicitou o 
apoio da entidade e da comunidade no geral. 
A pretensão é que mais dois estagiários pos-
sam ser contratados e que mais voluntários se 
disponibilizem a participar. “Nós aceitamos a 
contribuição de pessoas físicas também, pois 
é de extrema importância que façamos algo a 
mais pela coletividade”, convida o presidente.

O Observatório Social de Bento Gonçalves 
fica localizado no Campus Universitário da 
Região dos Vinhedos, no bloco H, sala 108. 
Mais informações podem ser obtidas pelos 
fones (54) 3452-7411 e 98432-9337 ou pelo 
e-mail bentogoncalves@osbrasil.org.br.



Em mais uma demonstração do associa-
tivismo que tem colocado Bento Gonçalves 
na vanguarda gaúcha em assuntos ligados à 
segurança pública, o Centro da Indústria, Co-
mércio e Serviços (CIC-BG) e uma série de 
entidades parceiras comemoraram mais uma 
etapa rumo à construção do Presídio Estadual 
no município.

O governador José Ivo Sartori assinou o 
contrato de permuta de área construída do 
Estado para a construção da Penitenciária 
Masculina, na Linha Palmeiro. A assinatura do 
documento ocorreu na tarde de 9 de abril, no 
Palácio Piratini. O novo presídio terá 420 va-
gas e as obras começam nos próximos dias, 
com previsão de conclusão para dezembro 
– mas o prazo oficial para a Verdi Sistemas 
Construtivos Ltda, que construirá o presídio, é 
de 10 meses. 

No total, serão investidos R$ 30.892.312,74 
na obra que ocupará uma área de mais de 5,6 
mil metros quadrados, na Estrada do Barra-
cão, um terreno dado pela prefeitura ao Esta-
do. A área permutada, incluída no Programa 
de Gestão e Aproveitamento de Imóveis da 
Secretaria da Modernização Administrativa e 
Recursos Humanos (Smarh), é de proprieda-
de do Departamento Autônomo de Estradas 
de Rodagem (Daer/RS), na Rua Eugênio Val-
duga, 103, no bairro São Francisco. O imóvel, 
permutado à Verdi, é de R$ 19,1 milhões. A 
diferença (R$ 11.792.312,74) será paga com 
recursos provenientes do Fundo Estadual de 
Gestão Patrimonial (Fegep).

A atuação integrada – tão bem conhecida 
pelos bento-gonçalvenses através do Conse-
pro, que tem liderado constantes doações da 
comunidade para melhorar a atuação dos ór-
gãos de segurança – que envolveu as secre-
tarias da Segurança Pública, dos Transportes 
e de Obras Saneamento e Habitação foi ce-
lebrada pelo governador. “Atuando de forma 
integrada, com criatividade e inovação, é pos-
sível consolidar muitos avanços, como este 
contrato de permuta que estamos firmando 
hoje”, afirmou Sartori.

O prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme 
Pasin, ressaltou o compromisso de união das 
entidades da cidade e os esforços do governo 
para a proposta avançar. “Buscamos aglutinar 
forças vivas com o objetivo de fazer acontecer. 
Este é um momento de enaltecer o mérito da 
coragem, do reler as normas administrativas e 
fazer novos entendimentos frente aos desafios 
modernos”. O atual presídio tem capacidade 
para 98 presos, mas comporta, atualmente, 300. 

AVALIAÇÃO
DAS LIDERANÇAS

Elton Paulo Gialdi, presidente do CIC
“Esse foi mais um passado firmado em uma 
caminhada longa que já temos feito, uma 
conquista de extrema importância não só pra 
Bento Gonçalves mas para toda região, fruto 
de muita luta do poder público bem como de 
diversas entidades que buscaram, com dedi-
cação a realização deste projeto que há muito 

Entidades avaliam de forma positiva
anúncio da construção do Presídio Estadual

Previsão de conclusão é para dezembro; nova casa 
prisional mais que quadruplica capacidade da atual cadeia

JORNAL DO CIC, Bento Gonçalves, Maio de 2018 Segurança 05

tempo desejamos. Assinala, também, o mo-
mento em que se fortalece uma nova visão de 
união das lideranças, trabalhando juntos para 
um mesmo objetivo e conseguindo viabilizar 
resultados concretos”.

Laércio Pompermayer,
presidente do Consepro
“O Consepro vem, há décadas, trabalhando 
pela consecução de medidas que resultem 
em mais segurança para a comunidade – mo-
tivo pelo qual vem reivindicando a construção 
do Presídio Estadual e concorda com a atual 
proposição. A retirada do presídio do centro 
da cidade se faz necessária pela proximida-
de do ponto com escolas, creches, hospitais 
– sendo um risco permanente para a popula-
ção. Outro ganho será a capacidade ampliada 
para manter 400 detentos, sem depender de 
outros presídios para acomodar os apenados 
locais. Com isso, o trabalho das forças poli-
ciais ganha reforço, permitindo que os deten-
tos sejam, realmente, mantidos em cumpri-
mento de suas sentenças.”

Daniel Amadio, presidente do Sindilojas
“O erário público é uma assunto complexo, 
pois envolve se desfazer de um patrimônio 
que às vezes está emperrado pela própria 
legislação. Neste momento, quebrou-se um 
paradigma com a boa-vontade de todos os 
poderes, tanto estadual quanto municipal. 
O presídio no centro de Bento não tem mais 
condições, é uma bomba-relógio. Demonstra-
mos que quando uma comunidade quer algo 
ela ultrapassa todos os problemas e acaba 
conquistando”.

Álvaro Becker, delegado titular da 2ª DP
“Hoje temos muito o ‘prende e solta’ porque 

falta um local para que os indivíduos cum-
pram suas penas. A construção do novo pre-
sídio vai ser uma nova visão para o Poder 
Judiciário em manter estes indivíduos. O pre-
sídio vai ampliar a segurança de Bento Gon-
çalves”.

Volnei Zago, diretor do Presídio
Estadual de Bento Gonçalves
“É importante sair do centro pois tam-
bém resolve o problema de superlotação 
e também resolve um problema de estru-
tura, pois foi construído em 1956 e já ofe-
rece grande problema de estrutura. Além 
de maior espaço para os apenados, com 
uma estrutura diferente, podemos pen-
sar em retomar alguns PAC (Protocolo de 
Ação Conjunta) internos que por falta de 
estrutura e espaço físico foi cancelado”.

Guilherme Pasin,
prefeito de Bento Gonçalves
“Em primeiro lugar, essa notícia significa o 
afastamento da casa prisional do centro de 
nossa cidade e a possibilidade iminente de 
uma rebelião, uma fuga, e de colocar em ris-
co toda a comunidade da área central da ci-
dade. Por outro lado, temos mais de 270 pre-
sos alocados num presídio com capacidade 
para menos de 100, portanto, de forma nada 
digna e uma iminência de risco. Com o novo 
presídio, vamos fazer a ressocialização e se-
gregaremos aqueles que não conseguem vi-
ver em sociedade daqueles que querem se 
desenvolver em vida cotidiana. Queremos 
agradecer todas as forças vivas da nossa ci-
dade, representadas pelo CIC por esse apoio 
a essa que não é uma causa de governo, é 
uma causa de Estado, não é uma causa de 
gestão, mas uma causa de comunidade”.
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Dentro de pouco mais de um 
mês, a maior feira multissetorial 
do país começa a receber seus 
visitantes – a expectativa é supe-
rior a 200 mil pessoas – para onze 
dias de boas compras, lazer e en-
tretenimento. A ExpoBento 2018 
compartilha com o público alguns 
dos destaques da programação 
de sua 28ª edição apostando na 
diversidade de atrações para ofe-
recer um verdadeiro mundo de 
opções. Quem visitar o Parque de 
Eventos de Bento Gonçalves en-
tre os dias 07 e 17 de junho vai 
encontrar os produtos e serviços 
de mais de 400 expositores de va-
riados segmentos – são cerca de 
30 mil itens contemplando desde 
moda feminina, masculina e infan-
til, utilidades para o lar e produtos 
da agroindústria até automóveis 
e imóveis. Além disso, poderá 
desfrutar delicias gastronômicas 
para todos os tipos de gostos e, 
ainda, apreciar uma vasta gama 
de atrações artísticas e culturais 
diariamente apresentadas – são 
espetáculos e shows oferecendo 
oportunidades de lazer e diversão 
para toda a família. “Estamos prio-
rizando aquilo que o visitante bus-
ca na ExpoBento: boas compras 
e entretenimento. Preparamos 
uma feira que faz jus ao slogan da 
edição deste ano: um verdadeiro 
mundo de opções para o público”, 
avalia o diretor-geral, Leocir Glo-
wacki. São nove espaços temáti-
cos: Mundo da Indústria, Comer-
cio e Serviço; Mundo do Imóvel; 
Mundo do Agronegócio; Mundo 
do Vinho; Mundo da Moda; Mun-
do da Gastronomia; Mundo Auto-
motivo; Mundo das Variedades e 
Mundo das Crianças.

Projeto ‘Tá na Mesa’
é novidade na área da

gastronomia

Quem gosta de comer bem vai 
encontrar na ExpoBento 2018 um 
‘prato cheio’ para curtir à vontade. 
Um dos destaques da edição, a 
área Gastronômica é a que mais 
reúne novidades.Um dos desta-
ques da edição, a área Gastro-
nômica é que a mais reúne novi-
dades. No quesito alimentação, 
mais opções estarão disponíveis 
para saciar a fome dos visitantes 
– o número de estabelecimentos é 
10% maior que na edição anterior 
– trazendo cozinha gourmet e culi-
nárias étnicas como italiana, japo-
nesa e chinesa, além de lanches 
variados.  A edição deste ano traz, 
ainda, a estreia do projeto “Tá na 

Boas compras, entretenimento e gastronomia
são destaques da ExpoBento 2018

Maior feira multissetorial do país divulgou atrações
da 28ª edição, de 07 a 17 de junho

Mesa”, com aulas-show abertas, 
permitindo ao público conhecer o 
trabalho de chefes e escolas de 
gastronomia locais, valorizando 
receitas e ingredientes produzidos 
na região. Outra atração na pro-
gramação são as oficinas culiná-
rias gratuitas para crianças, aten-
dendo a 80 jovens, previamente 
cadastrados, em uma parceria 
com o SENAC. 

Empreendedorismo
em alta

Os pequenos negócios que 
ajudam a movimentar a econo-
mia local ganham visibilidade ex-
tra na ExpoBento 2018. O mundo 
da Agroindústria terá a participa-
ção de 50 pequenos produtores 
locais, ofertando delícias como 
cucas, pães, queijos, salames, 
chimias, capeletti, licores e mui-
tos outros itens representativos 
da produção local. Fruto de uma 
parceria firmada com o Governo 
do Estado para subsidiar a ade-
são de pequenos produtores, a 
iniciativa coloca na vitrine o traba-
lho das micro-indústrias familiares 
de bento-gonçalvenses e de mu-
nicípios vizinhos. Ampliado com 
relação à edição anterior da feira, 
o espaço destaca-se pela signifi-
cativa contribuição ao fomento da 
economia, com geração de renda 
e emprego para a comunidade.

Conforto e segurança
para o visitante 

Para que o visitante possa 
apreciar todas as atrações da Ex-
poBento 2018, a diretoria prepa-
rou novidades que garantirão mui-
to mais conforto e comodidade ao 
público. Uma delas é a abertura 
de 400 novas vagas de estaciona-
mento – coberto – no espaço do 
Pavilhão E, facilitando o acesso 
à feira. Além disso, diversos in-
vestimentos em segurança estão 
sendo feitos para garantir o bem-
-estar de expositores e visitantes: 
são mais de 190 câmeras de mo-
nitoramento no Parque de Even-
tos, acompanhadas permanente-
mente por uma central. O acesso 
aos pavilhões será controlado e 
haverá policiamento ostensivo 
dentro e fora da feira. “Em 2017, 
não tivemos nenhum incidente cri-
minoso durante a feira. Estamos 
trabalhando para continuar assim 
em 2018”, diz Glowacki.

Música, arte, teatro
no palco da feira

Ao adquirir seu ingresso para 
a ExpoBento, o visitante tem o di-
reito de apreciar, sem custo extra, 
qualquer atração da programação 
– isso porque a feira amplia o con-
ceito de acessibilidade e concen-
tra as apresentações artísticas e 
musicais no palco principal, loca-

lizado no Mundo da Gastronomia. 
A agenda de atrações traz, como 
destaque, performances de teatro 
que prometem chamar a aten- ção 
dos visitantes, abordando de forma 
lúdica temáticas como amizade, 
leitura, alimentação, saneamen-
to básico e dança. As opções de 
entretenimento continuam com a 
apresentação de stand up comedy 
de Cris Pereira (08/06), mostrando 
o bagual Gaudêncio, personagem 
‘chucro’, típico morador do interior 
e, no caso gaúcho, um tradiciona-
lista ferrenho. Divertido, o espetá-
culo arranca risos da plateia com 
cenas comuns para os moradores 
do Rio Grande do Sul. Além de sho-
ws locais durante a feira, artistas 
regionais e nacionais subirão ao 
palco para oferecer trilhas sonoras 
com diferentes ritmos aos visitantes 
da ExpoBento. Entre os destaques 
estão Sunset Riders (07/06), Nei 
Van Soria (09/06), Oswaldir e Quin-
teto Nativo (10/06), Joca Martins 
(11/06), Rodrigo Soltton (12/06), 
Padre Ezequiel (13/06) e Demônios 
da Garoa (14/06), entre outros.

AGENDA TEATRAL
“O Vendedor de Palavras”, 

dia 09 de junho

Há uma grande falta de pala-
vras no mundo e as pessoas fi-
cam repetindo as mesmas poucas 
que têm. Se cada palavra vale um 
pensamento, quanto mais pala-
vras, mais pensamentos – essa é 
a descoberta de Milho, um menino 
do interior que sonha em ir para 
a capital encontrar sua “amiga” 
Espiga, que o espera para juntos 
encherem o mundo de pensamen-
tos, sonhos e. palavras. Odete e 
Adam, avós de Milho, não pou-
parão palavras nem artimanhas 
para manter o jovem sob suas 
asas, garantindo boas risadas e o 
humor próprio do teatro popular. 
Uma história de amor às palavras, 
aos livros e às pessoas.

“Flor da Vida”,
dia 09 de junho

O Teatro Mototóti falará de sua 
própria jornada ao contar a histó-
ria de dois palhaços que se encon-
tram e buscam realizar seu grande 
sonho: fazer teatro. Provando dos 
sabores e dissabores da vida de 
casal, Charle’s Tone e Thalia Tha-
luda caminham juntos fazendo es-
colhas dia a dia, até que um in-
cêndio arrebatador destrói quase 
tudo o que eles têm. Qual será o 
desfecho dos dois?



beleza, suas contradições, fragili-
dades e força. Por meio de uma 
seleção de textos e músicas, en-
tram em cena as diferentes mulhe-
res que encontramos atualmente, 
ou seja, a mãe, a esposa, a dona 
de casa, a mulher doce e ingênua, 
a mulher fatal e tantas outras que 
cabem nesse ser maravilhoso e 
misterioso que é a mulher.

“Abra a Boca e Feche os 
Olhos”, dia 16 de junho

Íris se divide entre a casa, os 
filhos e o seu trabalho na TV. Está 
super empolgada com um novo 
projeto: ser apresentadora do 
programa infantil “Abra a Boca e 
Feche os Olhos”, sobre alimentos 
que a natureza nos dá. Mas os 
filhos Pedro e Maria sentem falta 
das conversas, dos almoços em 
família, dos passeios, da cumplici-
dade com a mãe. Íris, que trabalha 
dessa forma para dar todo o con-
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demônios da garoa Nei Van Soria

Tholl, Imagem e Sonhogaudêncio

“Entrando Pelo Cano”,
dia 10 de junho

Retinho é um rato muito es-
perto que vai tentar provar a uma 
comunidade de ratos e ratazanas 
do submundo do esgoto de uma 
cidade que grandes problemas 
estão por vir. Ele se lança em 
uma aventura secreta em busca 
de seus antepassados, levando 
em sua bagagem uma informação 
muito importante, que vai mudar 
a vida das pessoas e dos animais 
que habitam os esgotos. Um es-
petáculo que procura discutir e 
refletir com as crianças sobre o 
significado e a importância do sa-
neamento básico.

Tholl, Imagem e Sonho,
dia 13 de junho

Tholl, Imagem e Sonho é um 
espetáculo consagrado nacional-
mente e, por onde passa, arrebata 
corações, ganha novos fãs e des-
perta, em especial nos jovens, o 
gosto pela arte circense. Estreado 
em novembro de 2002, usa rou-
pagem moderna e arrojada para 
a arte circense, sendo denomina-
do de “novo circo”.  O elenco usa 
perucas estilizadas e figurinos de 
luxo com toque de modernidade. 
O espetáculo tem iluminação so-
fisticada, dança coreografada e 
música vibrante e marcada. Tholl 
libera os espectadores para que 
façam sua própria leitura de forma 
simples e sincera, transportando-
-os a um mundo de sonho e fan-
tasia. São 75 minutos de alegria e 
muita magia!

‘Mulheres – Um Musical
Poético”, dia 15 de junho

A peça retrata a mulher com sua 

O quê: ExpoBento 2018
Quando: de 7 a 17 de junho
Onde: Parque de Eventos de Bento Gonçalves
Horários: segunda a sexta-feira, das 18h às 22h30min; 
sábados e feriados das 10h às 22h30min e aos domingos das 10h às 21h
Ingressos:
Antecipados: R$ 2,00 (lotes de 100 unidades)
Dias de semana: R$ 5,00
Fins de semana e feriados: R$ 10,00
Estacionamento: R$ 12,00 (dias de semana) e R$ 15,00 (fins de semana e feriados)
Estacionamento coberto: R$ 22,00 (dias de semana) e R$ 25,00 (fins de semana e feriados)
Mais informações: www.expobento.com.br
Promoção: Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves

SERVIÇO

forto aos filhos, será surpreendida 
em sua rotina de trabalho, geran-
do reflexões sobre saúde, família, 
qualidade de vida e muito mais.

“Mas Bah Tchê - Como é 
Grande o Meu Rio Grande”, 

dia 17 de junho

Um divertido musical que conta 
a história do Rio Grande do Sul, 
da descoberta até a Revolução 
Farroupilha, passando pela forma-
ção do povo gaúcho, suas lendas, 
costumes e tradições. Um grupo 
de cantadores gaúchos invade a 
cena para dar início a esta fasci-
nante viagem pelo tempo.
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Parceiros Voluntários e Sicoob
promovem Campanha do Agasalho

Projeto ‘Viajando Pelo Mundo do Teatro’ amplia apresentações em maio

Antes mesmo que os termômetros come-
cem a registar as primeiras quedas de tem-
peratura, o calor advindo da solidariedade 
promete aquecer os corações dos bento-
-gonçalvenses com a Campanha do Aga-
salho 2018 promovida pelo Sicoob Vale do 
Vinho, em conjunto com a Parceiros Voluntá-
rios de Bento Gonçalves. A ação é uma ini-
ciativa da cooperativa de crédito, que com-
preende os estados de Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. 

Na Serra gaúcha, quatro cidades partici-
pam da mobilização: Caxias do Sul, Farrou-
pilha, Flores da Cunha e Bento Gonçalves. 
Cada agência busca apoiadores ao projeto 
em seus respectivos municípios. Em Bento, 
a Câmara da Indústria, Comércio e Serviços, 
por meio da Parceiros Voluntários, é a alia-
da do Sicoob a fim de arrecadar donativos 
para comunidades carentes. O lançamento 
da campanha no município foi realizado na 
última quarta-feira (25).

A ação começou no último dia 30 e segue 

Donativos poderão ser 
entregues até o dia

31 de maio em dois
pontos de coleta

até 31 de maio. “Esperamos fazer a triagem 
do material logo após o encerramento da 
campanha e entregar para a comunidade 
carente na segunda semana de junho, para 
que as pessoas beneficiadas consigam uti-
lizar as peças antes do final do inverno e se 
mantenham aquecidas nos dias de frio rigo-
roso”, esclarece a gerente geral do Sicoob 
Bento Gonçalves, Aline Ansiliero.

Como doar
os agasalhos

As peças de roupas, agasalhos, coberto-
res e calçados devem estar em bom estado 
de conservação para que outras pessoas 
possam utilizar e amenizar o frio de imedia-
to. As caixas estarão identificadas com a lo-
gomarca da campanha até o dia 31 de maio. 
A doação pode ser feita nos pontos de cole-
ta do município, na agência do Sicoob-BG, 
na Rua Marechal Floriano, próximo ao Sine, 
no Centro, e na sede do CIC-BG. 

O encantamento lúdico que o teatro pro-
porciona foi o grande aliado para promover o 
incentivo à leitura durante a série de três dias 
de exibição da peça teatral ‘A menina da bi-
blioteca’, do projeto ‘Viajando Pelo Mundo do 
Teatro’. 

Depois de ser assistido por cerca de 1,4 
mil alunos entre os dias 25 e 27 de abril, a 
temporada de apresentações segue entre os 
dias 22 e 25 de maio. Nesse período, a Casa 
das Artes sediará cinco sessões da peça, nos 
turnos da manhã e tarde, recebendo diversos 
alunos das escolas municipais e estaduais, 
que terão a oportunidade de assistir ao espe-
táculo. A obra ‘A menina da biblioteca’ retrata 
as temáticas do teatro e da literatura, por meio 
de personagens que abordam essas duas im-
portantes artes para o desenvolvimento crítico 
e cultural de crianças e adolescentes.

A obra ‘A menina da biblioteca’ retrata as 
temáticas do teatro e da literatura, por meio 
de personagens que abordam essas duas im-
portantes artes para o desenvolvimento críti-
co e cultural de crianças e adolescentes. Em 
abril, a peça foi vista por alunos das escolas 
municipais Professor Félix Faccenda, Profes-
sor Ulysses Leonel de Gasperi, Noely Clemen-
te de Rossi, Santa Helena, Ouro Verde e Pro-
fessora Maria Borges. 

O projeto ‘Viajando Pelo Mundo do Teatro’ 
é uma realização do Ministério da Cultura/
Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da 

Companhia Energética Rio das Antas (Ceran), 
Orquídea e Crediare/Colombo. A promoção é 
do Centro da Indústria, Comércio e Serviço de 
Bento Gonçalves.

Público mirim na ExpoBento 2018

Além de enriquecer a rotina de aprendizado 
escolar com a apresentação das peças, o pro-
jeto ‘Viajando Pelo Mundo do Teatro’ traz outro 
benefício para os estudantes da rede públi-
ca: a distribuição gratuita de ingressos para 
a ExpoBento 2018. Cerca de seis mil convites 
devem ser entregues às escolas contempla-
das pela iniciativa. As entradas são válidas 

para qualquer dia da feira – que terá, em sua 
grade de atrações, diversas apresentações 
artísticas e culturais para o público infanto-
-juvenil. “Dessa forma, conseguimos oportu-
nizar que os jovens venham a ExpoBento e 
aproveitem a programação de lazer e entre-
tenimento. Assim, a feira cumpre importante 
papel social, facilitando a inclusão por meio 
da acessibilidade, gerando uma contrapar-
tida positiva para a comunidade”, avalia o 
diretor-geral Leocir Glowacki.

A ExpoBento é a maior feira multisseto-
rial do Brasil e será realizada no Parque de 
Eventos de Bento Gonçalves de 7 a 17 de 
junho de 2018.
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Suporte de empresas que buscam na gestão 
um caminho para se destacar no mundo corpo-
rativo, o Comitê Regional Bento Gonçalves do 
Programa Gaúcho da Qualidade e Produtivida-
de (PGQP) promete trazer um leque repleto de 
ações para 2018. O comitê estimulará projetos 
que abordem os desafios de trabalhar o desen-
volvimento das empresas para a excelência da 
gestão, para a inovação na busca de melhores 
resultados e para a transformação das cidades 
através da gestão qualificada e da competitivi-
dade sustentável. 

Para maio, uma atividade voltada à gestão 
financeira pessoal e à inovação em empresa fa-
miliar já está confirmada. Trata-se do Programa 
8S, curso que o comitê promove entre nos dias 
14, 15 e 16 de maio, no Centro Empresarial. No 
planejamento, o ministrante João Pires Rodri-
gues mostrará o conceito ligado ao programa, 
suas bases de sustentação e sua metodologia, 
o histórico do 8S e as diferenças para o 5S, en-
tre outros aspectos. O programa 8S é uma evo-
lução do 5S e compreende senso de determina-
ção (shikari yaro), senso de treinamento (shido), 
senso de utilização (seiri), senso de ordenação 
(seiton), senso de limpeza (seiso), senso de 

Sede de expressivos eventos – encontros de 
negócios, conferências técnicas, reuniões cor-
porativas, festividades temáticas, entre outros 
–, Bento Gonçalves vem se beneficiando dos 
frutos advindos do turismo de negócios. 

De acordo com dados divulgados pela Se-
cretaria Municipal de Turismo, a Capital do Vinho 
atingiu a marca de 1,4 milhão de visitantes nos 
roteiros locais em 2017. “O turista que vem para 
negócios, por exemplo, normalmente estende 
sua estadia e usufrui da mesma estrutura de um 
turista de lazer. Sendo assim, a compilação dos 
dados é medida pelo impacto do ISSQN total 
das atividades econômicas do ramo”, explica o 
secretário da pasta, Rodrigo Ferri Parisotto.

A Fundação Parque de Eventos e Desenvol-
vimento de Bento Gonçalves (Fundaparque), 
maior espaço expositivo do município (são 58 
mil m² de área coberta), tem papel crucial na 
consolidação da cidade como polo nesse seg-
mento. Em 2017, a maior parte das 274.431 
pessoas que visitaram o local foram atraídas 
por feiras, congressos e seminários. Neste ano, 
26 eventos já figuram na agenda da Fundapar-
que – no mês passado, por exemplo, o espaço 
recebeu dois de grande porte, a Fiema Brasil e 
a Envase Brasil/Brasil Alimenta.

“A movimentação econômica que as feiras 
geram para Bento Gonçalves vai além das tran-
sações nos estandes, pois turistas e exposito-
res também utilizam hotéis, restaurantes, tu-
rismo, aluguel de automóveis e comércio, por 
exemplo. Nesse sentido, a Fundaparque pode 
ser considerada uma das indutoras do turis-

PGQP dá suporte a quem busca diferenciação

Fundaparque fomenta o turismo de negócios em Bento Gonçalves

Curso sobre o programa 8S ocorre
de 14 a 16 de maio, no Centro Empresarial

mo de negócios na região, uma vez que sedia 
eventos frequentados por pessoas do Brasil e 
do exterior que unem compra e venda de pro-
dutos e serviços ao entretenimento”, ressalta o 
presidente da Fundaparque, Silvio Sandrin. 

Ainda em 2018, o local receberá eventos 
como Festival da Cerveja Gaúcha (tira fora) 
ExpoBento, Transposul, Wine South America 
e Avaliação Nacional de Vinhos. O Parque de 

bem-estar (seiketsu), senso de autodisciplina 
(shitsuke) e senso de economia e combate aos 
desperdícios (setsuyaku). Rodrigues é mestre 
em Engenharia de Produção e tem formação 
em Administração de Empresas e Engenharia 
Mecânica, atuando como professor universitário 
e consultor nas áreas de manufatura/produção, 
qualidade total e preparação de líderes para co-
mandar fábricas. O curso será das 18h30min às 
22h30min. O investimento para associados ao 
CIC, termo de adesão ao PGQP e estudantes é 
de R$ 270. Demais público, R$ 500. Mais infor-
mações pelo telefone 2105-1999, com Angélica.

Comitê baseia ações na 
dedicação e no trabalho

Homenageado nos últimos três anos na en-

trega do Prêmio Qualidade RS PGQP, o comi-
tê procura, antes de tudo, atuar de forma par-
ticipativa junto à comunidade empresarial. “As 
conquistas são frutos da dedicação e da entre-
ga voluntária para o tema. Caso isso leve a um 
reconhecimento, é claro que é excelente, mas 
não é o que norteia nossas ações”, comenta a 
presidente do Comitê Regional Bento Gonçal-
ves, Jussara Canabarro.

As empresas que desejam fortalecer conhe-
cimentos e evoluir suas práticas de gestão po-
dem buscar no PGQP programas adequados a 
sua realidade. “A adesão inicia com a vontade 
das empresas, não ocorre de forma impositiva. 
Ao comitê, cabe acolher estas iniciativas e mos-
trar caminhos que leve à evolução através da 
promoção de eventos sobre o tema da gestão”, 
diz Jussara.

Eventos de Bento Gonçalves possui infraestru-
tura preparada para abrigar variados eventos, 
dispondo de 322.566 m² de área territorial, sen-
do um dos maiores espaços cobertos e climati-
zados para eventos da América Latina. A estru-
tura reúne torre de telefonia, internet, cobertura 
Wireless, heliponto, reservatórios de água pró-
prios, estacionamento asfaltado para 2.500 au-
tomóveis, entre outras vantagens.



Há mais de 30 anos, a Padaria e Confeitaria Daline atua 
no ramo de panificação e confeitaria em Bento Gonçalves. 
Surgida em 1986 na casa dos proprietários, o estabeleci-
mento começou produzindo pão colonial. 

A aceitação do produto reforçou a vocação do negócio 
e, logo, outros itens passaram a ser incorporados ao cardá-
pio. Com a prosperidade, foi necessária uma mudança de 
localização para atender melhor os clientes, onde os produ-
tos foram ampliados e aperfeiçoados. 

Hoje, a padaria oferece uma grande gama de pães espe-
ciais e também de doces e salgados. Chocotones e cucas, 
em meio a opções de lanches, tortas, bolos e biscoitos, são 
hoje responsáveis pelo sucesso da padaria. 

Muito deste reconhecimento está atrelado à qualidade 
dos produtos e à equipe de atendimento da Daline. O esta-
belecimento está localizado na Avenida Marechal Humberto 
de Alencar Castelo Branco, 496, no bairro Licorsul. 

Novidades e atualidades da Daline podem ser acompa-
nhadas nos perfis da padarina no Facebook (@padariae-
confeitariadaline) e no instagram (@padariadaline). Mais 
informações pelo telefone 3452.6492.

Empresa voltada à garantia da segurança patrimonial, a 
Inovar conquistou uma sólida reputação de confiança com 
seus clientes em seus oito anos de atuação.

Com o compromisso de garantir agentes treinados e ca-
pacitados, além de dispositivos que ofereçam a proteção 
necessária para empresas, residências, clubes, lojas, entre 
outros estabelecimentos, a Inovar também possui, além de 
sua base em Bento Gonçalves, uma unidade em Esteio, na 
Região Metropolitana. 

Entre os serviços oferecidos pela empresa estão escolta 
armada, vigilância (armada ou não), zeladoria, vigia, portaria 
e monitoramento de alarme. A empresa ainda comercializa, 
instala e presta manutenção de alarmes, câmeras, sistemas 
biométricos, controles de acesso e cercas eletrificadas, 
oportunizando aos clientes uma extensa gama de aparatos 
de segurança disponibilizados por uma única empresa.

A empresa, preocupada com a constante qualificação 
de seu pessoal e dos serviços, está credenciada junto ao 
Departamento de Polícia Federal. A Inovar está localizada 
na Rua Espírito Santo, 34 - salas 01 e 02, no bairro Botafogo 
- telefone 3454.6000. Para saber mais, acesse www.inovar-
vigilancia.com.br.
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Daline oferece qualidade em confeitaria e panificação

Inovar, confiança em segurança patrimonial



Desde que o despertar da consciência para uma alimen-
tação mais saudável, diversificada e equilibrada começou a 
ser disseminada ao redor do mundo, estabelecimentos que 
fossem ao encontro destes preceitos ganharam a preferência 
dos consumidores.

Voltado a uma filosofia que defende a gastronomia como 
uma atividade social, o Valle Rustico é um refúgio no Vale dos 
Vinhedos onde o conceito slow food está da paisagem que 
se avista da janela ao ato de comer. Ali, o preparo dos pratos 
seguem os ciclos da natureza, com produtos frescos e orgâ-
nicos, de modo a valorizar os pequenos produtores locais, a 
fim de que o restaurante seja mais um agente a alimentar a 
economia de seu entorno.

É necessário desfrutar de tempo para apreciar e saborear 
os aromas e as texturas do menu do Valle Rustico, servido 
em etapas para que se extraia o máximo potencial. Sempre 
harmonizados com rótulos da região – outra forma de valorizar 
a economia local –, os pratos do restaurante extraem da pro-
cedência pesquisada dos ingredientes a proposta defendida 
pelo chef e proprietário da casa, Rodrigo Bellora: reconectar o 
homem à natureza.

O restaurante Garibaldense está localizado na Linha Mar-
cílio Dias, no Vale dos Vinhedos, com atendimento de quar-
ta a sábado (das 19h30min às 22h) e aos domingos (das 
12h às 15h). Reservas podem ser feitas pelos telefones (54) 
3067.1163 e (54) 9 8123.0080 ou pelo e-mail restaurante@val-
lerustico.com. Acompanha as novidades da casa pelos sites 
www.vallerustico.com.br e www.facebook.com/vallerustico.

ESPAÇO ABERTOJORNAL DO CIC, Bento Gonçalves, Maio de 2018 11

Valle Rustico valoriza a ecogastronomia
Igor Guedes
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Atletas amadores e profissionais de todo o Brasil já podem ga-
rantir sua participação na Sparkling Night Run 2018, tradicional 
corrida noturna que ocorre pelas ruas de Bento Gonçalves, na 
Serra Gaúcha. As inscrições devem ser realizadas no site www.
sparklingnightrun.com.br. Ao fazer a inscrição, o atleta tem direito 
a um kit que contempla o número de peito e chip; uma camise-
ta de manga curta e uma sacola personalizada. Além disso, o 
participante recebe um combo para curtir a Festa do Espumante, 
encontro de confraternização que ocorre após a prova com de-
gustação de bebidas premiadas e delícias da gastronomia local, 
contendo um ticket para taça de acrílico; um ticket para degusta-
ção de espumante; um ticket para degustação de massa; duas 
pulseiras de acesso à área VIP. Os ingressos serão comercializa-
dos em três lotes. No primeiro deles, há desconto de 10% para 
equipes com cinco ou mais participantes.

A Sparkling Night Run une atividade física, diversão e belos ce-
nários em percursos de 5 km e 10 km, nas categorias Individual e 
Dupla. A quinta edição da corrida traz, também, uma novidade: a 
modalidade ‘caminhada’, com trajeto de 4km. Os pontos de par-
tida e de chegada serão na Via Del Vino, área central da cidade, 
e o percurso passa por monumentos como as igrejas Cristo Rei 
e São Bento, além do Museu Municipal. A SNR tem patrocínio da 
Orquídea e do Sicredi e conta com apoio da ExpoBento, Apolo e 
Nova Aliança. A promoção é do CIC-BG.

Sparkling Night Run está confirmada
para o dia 10 de novembro

Inscrições já estão abertas e podem
ser feitas no site oficial da corrida

Pensar a cidade de maneira estratégica, de 
forma a oportunizar que ela seja mais humana e 
organizada, foi um dos eixos centrais do progra-
ma O Futuro da Minha Cidade, realizado no dia 
26 de abril, no Centro Empresarial. 

Organizado pela Ascon Vinhedos, o encontro 
reuniu mais de 130 representantes de entidades 
e convidou a sociedade a um debate do qual 
qual o poder público não pode ser excluído: a 
Bento Gonçalves de amanhã. “Estamos dando 
um pequeno passo, a fim de sensibilizarmos 
nossa comunidade de que é possível a mudan-
ça, de que é possível uma parceria público-pri-
vada no sentido de norteamos as ideias, para 
que possam ser utilizadas na agenda do prefei-
to, ou dos futuros candidatos a prefeito de nos-
so município”, disse o presidente da entidade, 
Adriano De Bacco.

Para ajudar a montar esse panorama, dois 
convidados com distintas bagagens em transfor-
mações de cidades ilustraram a noite com seus 
cases. A primeira foi a jornalista Natália Garcia, 

Ascon promove encontro para debater futuro da cidade
cês Henri Lefevbre.

Outro especialista a falar foi Silvio Barros, ex-
-prefeito de Maringá (PR), cidade planejada no 
conceito de cidade-jardim. Para ele, a popula-
ção precisa exercer seus mecanismos de cida-
dania para conquistar projetos de seu interesse. 
“A sociedade civil organizada deve blindar pro-
jetos políticos, para que sejam pensados ao en-
contro do projeto da sociedade. O prefeito deve 
ser um executivo que administra os recursos 
públicos”, afirmou. Os palestrantes, ao lado do 
prefeito Guilherme Pasin, responderam a per-
guntas da plateia, sob mediação do coordena-
dor do projeto, Rogério  Spiller, e da presidente 
do projeto Viva Bento, Letícia Zanesco. Ainda, os 
participantes interessados em formar um grupo 
de trabalho assinaram uma lista para dar anda-
mento às ações. O evento arrecadou 55 kg de 
alimentos não-perecíveis que foram destinados 
á doação. O Sinduscon-RS e a Câmara Brasilei-
ra da Construção Civil (CBCI) foram parceiras da 
Ascon Vinhedos na realização do encontro.

criadora do projeto Cidades para Pessoas. O 
trabalho dela consiste em investigar a vida urba-
na de modo a interpretar e experimentar ideias 
para cidades humanas. “Cada cidade precisa 
descobrir sua vocação e buscar exemplos bem-
-sucedidos para melhorar. “Numa cidade, pre-
sente, passado e possível são indissociáveis”, 
disse, parafraseando o filósofo e sociólogo fran-

Márcio Rodrigues


