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Aprendendo
com os desafios

história nos mostra que as grandes conquistas e descobertas
aconteceram em períodos de crise ou de sérias dificuldades.
É justamente nessas horas que deixamos a comodidade de lado e
partimos para uma postura mais proativa, com mudanças de conceitos e atitudes. Se analisarmos a atuação de empreendedores de
sucesso, veremos que enquanto a maioria reclama da crise, eles inovam, ousam, aproveitando o momento para crescer de forma sólida.
Hoje, o Brasil vive um período em que a economia avança, principalmente pelo aumento do poder aquisitivo. Isso é uma realidade
nova para o nosso país. Justamente por isso é que precisamos aprender a planejar, evitando ações desmedidas que podem comprometer
o nosso negócio.
Lojista! Aproveite esse novo cenário para qualificar sua equipe,
investir na gestão, apostar no novo. O que você fazia e oferecia no
ano passado já não é mais novidade. O mundo mudou e continua
mudando a cada dia. O consumidor sabe o que quer, o quanto custa
e onde tem vantagens, pois a informação está em todo o lugar. Não
basta informar, é preciso que você e sua equipe se comuniquem
com os seus clientes. Isso somente ocorre quando há interação, troca. Este é o grande desafio da atualidade.

Fique por dentro
Convenção Estadual
Lojista
A Convenção Estadual Lojista
2012 já tem data e local definidos.
O evento será realizado nos dias
10 e 11 de outubro no Hotel Plaza, em Porto Alegre. A exemplo de
anos anteriores, a CDL estará organizando uma caravana de lojistas
de Bento Gonçalves interessados
em participar da convenção. Mais
informações serão repassadas.

Vitrine

A CDL quer saber
a sua opinião
Uma pesquisa de opinião está sendo realizada com todos os associados da CDL com
o objetivo de avaliar a oferta e qualidade dos
serviços oferecidos pela entidade. O questionário está sendo entregue juntamente com a
pesquisa do Mérito Lojista 2011. Queremos ouvir a sua opinião para melhor atendê-lo. Basta
registrar sua nota de 1 a 10 em cada uma das
perguntas. Sua participação é muito importante e nos ajuda a melhorar nosso atendimento.
Publicação CDL/BG
Edição: Conceitocom | Editoração: Arte & Texto
Impressão: Gráfica Bento | Tiragem: 1.000 exemplares
Distribuição Gratuita
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Junho atinge maior número
de registros do ano no SPC
Quase 11 mil pessoas de Bento Gonçalves possuem registro junto ao Serviço
de Proteção ao Crédito (SPC). São 22.031
registros, ou seja, uma média de dois débitos por CPF. A dívida ultrapassa os R$ 32
milhões. O perfil do inadimplente mostra
que as mulheres são maioria com 57%,
contra 43% dos homens. No global, os
solteiros disparam entre os endividados
com 78%. O que mais preocupa a CDL é
que a consulta, ferramenta que previne o
crédito, não é uma prática de todos os associados, o que poderia evitar que o percentual fosse tão alto.
Segundo dados do SPC de Bento, cer-

ca de oito mil consultas são feitas mensalmente, sendo que 30,2% dos CPFs consultados têm registro. Isso significa que se
o lojista fizer consultas antes de liberar o
crédito, ele pode se prevenir em 30% de
um futuro calote.
Outro fator que influencia o aumento

da inadimplência é a facilidade de crédito, que apesar de ser positiva, diante do
aumento do poder aquisitivo, também reflete na falta de planejamento do consumidor que não projeta esse valor no orçamento e, com isso, não consegue honrar
a dívida.

SPC - BASE DADOS BENTO GONÇALVES
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

CPFs CADASTRADOS

10.454

10.502

10.504

10.567

10.723

10.918

N° DE REGISTROS

21.088

21.172

21.177

21.274

21.597

22.031

MÉDIA DEBITOS x CPF

2

2

2

2

2

2

VALOR DÍVIDA (R$ MILHÕES)

31,4 mi 31,5 mi 31,6 mi 31,6 mi 31,7 mi 32,1 mi

Vendas superadas na ExpoBento
A participação do comércio local na
ExpoBento 2012 mostrou que a feira é
uma grande oportunidade para quem
busca uma vitrine a mais para vender seus
produtos diretamente ao consumidor. O
grande número de visitantes – este ano
foram mais de 190 mil pessoas - que passa pelo evento nos 11 dias, vindo de todas
as regiões do Brasil, especialmente da
Serra Gaúcha, também se destaca por ser
um público comprador.
A feira, que dedica os primeiros 60
dias da comercialização de seus espaços
especificamente para empresas da cidade, vem sendo eleita por comerciantes locais como uma importante estratégia de
negócio e fortalecimento da marca.
A CDL/BG, como parceira da ExpoBento, incentiva seus associados a participar
da feira, por entender que o evento atrai
um grande público comprador para Bento
Gonçalves, o que oportuniza bons negócios e a certeza do incremento nas vendas. A entidade também aproveita o evento para divulgar seus produtos e serviços,
além de dar suporte aos expositores associados. Este ano, o foco esteve voltado
à divulgação da campanha nacional de
marketing do SPC Brasil com figuras como
o global Edson Celulari, chamando a atenção para o maior banco de dados de crédito do país.
O presidente da Expobento 2012, Roberto Carraro, assegura que a feira oferece uma grande oportunidade de venda
diante do expressivo volume de pessoas
que circula pelo evento. “Os expositores,
além de realizar boas vendas, ainda divulgam sua marca e fazem novos e sólidos
relacionamentos”, destaca.

Na voz de quem participa
“Participamos da ExpoBento há 22 anos, desde a primeira edição. Acompanhamos o desenvolvimento da feira e vemos que a
cada ano ela fica ainda melhor. As vendas são muito boas, incrementando nosso faturamento, expressivamente, em apenas 10
dias. O fluxo de visitantes, além de aumentar, é de alta qualidade.
A ExpoBento é um grande negócio”.
Jamirton Benazzi, diretor da Vízia Óptica
“Estamos na ExpoBento desde 2003 e pretendemos continuar
participando. A feira é excelente, pois nos permite ampliar nossas
vendas no período, além de divulgar nossa marca. A organização e
a divulgação atraem um público comprador que vem em busca de
qualidade e diversidade de produtos. Procuramos atender a expectativa de todos com diferenciais a cada ano”.
Enio Bianchetti, diretor da Ótica Debianchi
“Adotamos a ExpoBento como feira obrigatória desde a primeira
edição. Temos o privilégio de ter em nossa cidade uma feira como
essa, de qualidade, com público comprador, onde conseguimos
divulgar nossa empresa para milhares de pessoas, fortalecendo
nossa marca, além de firmar excelentes negócios, seja diretamente ao consumidor, seja por meio de parcerias. Nosso resultado na
ExpoBento sempre foi positivo”.
Helenir Bedin, diretora das Lojas Carllize
“Este é o segundo ano que participamos da ExpoBento e já conquistamos um aumento de 15% nas vendas. Voltamos com um pouco
mais de experiência, já conhecendo o público da feira, o que nos
permitiu adotar estratégias para alcançar melhores resultados. A feira
acaba sendo, também, uma vitrine para o nosso negócio, trazendo
clientes da região para a loja. A fidelização a gente faz na feira”.
Jean Carlo Oro, diretor da Trópico Surf Shop
“Este foi o sexto ano consecutivo que participamos da ExpoBento.
Nos três últimos estamos sendo no mesmo local, o que é muito bom,
pois o público já sabe onde nos encontrar. Apesar de termos percebido menos público em nosso estande, o resultado final ainda foi positivo. Certamente, em 2013 estaremos novamente na feira, investindo
e fidelizando nosso cliente como viemos fazendo. Gostaríamos que
a feira oferecesse mais atrativos ao público durante a semana”.
Isabel Cristina Prior, diretora da Loja Collecione

4 vitrine

Tramontini Advogados Associados
Paulo Roberto Tramontini

Norma que mantém plano
de saúde a demitido e
aposentado entra em vigor
Entrou em vigor no dia 1º de junho a resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) que assegura aos demitidos e aposentados
a manutenção do plano de saúde empresarial
com cobertura idêntica à vigente durante o contrato de trabalho.
Para ter direito ao beneficio, o ex-empregado
deverá ter sido demitido sem justa causa e deve
ter contribuído no pagamento do plano de saúde e assumir integralmente a mensalidade após
o desligamento. A norma regulamenta um direito
já previsto na lei 9.656 de 1998. Portanto, o benefício se refere aos contratos assinados após 1º
de janeiro de 1999, ou que foram adaptados à Lei
nº 9.656, de 1998. Segundo a medida, o empregador deve informar sobre essa possibilidade no
momento em que o funcionário estiver se desligando da empresa.
Para ter direito ao benefício o ex-empregado
deve ter contribuído no pagamento do plano de
saúde e deve fazer a adesão 30 dias após seu desligamento do emprego.
Os empregados demitidos poderão permanecer no plano de saúde por um período equivalente
a um terço do tempo em que foram beneficiários
dentro da empresa, respeitando o limite mínimo
de seis meses e máximo de dois anos.
Já os aposentados que contribuíram por mais
de dez anos podem manter o plano pelo tempo
que desejarem. Quando o período for inferior,
cada ano de contribuição dará direito a um ano no
plano coletivo depois da aposentadoria.
De acordo com a resolução, a contribuição significa qualquer valor pago pelo empregado, inclusive com desconto em folha de pagamento, para
custear parte ou a integralidade da contraprestação pecuniária do plano privado de assistência à
saúde oferecido pelo empregador em decorrência de vínculo empregatício, à exceção dos valores relacionados aos dependentes e agregados e
à co-participação ou franquia paga única e exclusivamente em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência
médica ou odontológica.
Segundo a ANS, a empresa poderá manter os
aposentados e demitidos no mesmo plano dos ativos ou fazer uma contratação exclusiva para eles.
No caso de planos específicos em separado para
aposentados e demitidos, o cálculo do percentual
de reajuste tomará como base todos os planos de
ex-empregados na carteira da operadora.
A norma prevê também a portabilidade especial, que poderá ser exercida pelo demitido e
aposentado durante ou após o término do seu
contrato de trabalho. Com a portabilidade, o beneficiário poderá migrar para um plano individual
ou coletivo por adesão sem ter de cumprir novas
carências.

Atenção às mulheres
empreendedoras
CDL e Sebrae promovem encontro empresarial para
incentivar participação ao Prêmio Mulher de Negócios
A inserção, cada vez mais crescente, da mulher no mercado de trabalho
representa um dos fatos mais marcantes na sociedade brasileira nas últimas
décadas. Em razão do avanço da industrialização no Brasil, a transformação da
estrutura produtiva foi uma consequência. O contínuo processo de urbanização
e a redução das taxas de fecundidade nas famílias proporcionaram a inclusão
das mulheres no mercado de trabalho. Hoje, elas disputam vagas com igualdade de qualificação e competência. A CDL, juntamente com o Sebrae, realiza de
forma inédita no dia 19 de julho, um Encontro Empresarial dirigido às mulheres.
A partir do tema “Os desafios da mulher empreendedora no contexto econômico atual” as participantes serão incentivadas a participar do Prêmio Mulher de
Negócios.
Pela primeira vez em Bento Gonçalves, o encontro reunirá empresárias do
comércio para discutir os desafios enfrentados por elas no momento, além de
interagir e expor vivências, erros e acertos. Integrando a programação, uma empresária que somente será conhecida durante o encontro, contará sua trajetória
de sucesso. O evento terá início às 8h com um café da manhã na sede da CDL,
no 5º andar. Durante duas horas, elas serão mediadas por uma consultora do
Sebrae, que promoverá debates, estimulando a participação do grupo para o
aprendizado coletivo. Ao final, todas receberão um relatório com as principais
estratégias discutidas.
O networking oportunizará a formação de uma rede de relacionamento para
compartilhamento de soluções. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo telefone 3455.0573, com Neusa ou pelo e-mail cdlbento@cdlbento.com.br.

Campanha de Dia das Mães
bate recorde de cupons
Mesmo com um número de
adesões abaixo da média histórica,
a Campanha de Dia das Mães promovida pela CDL/BG bateu recorde
de cupons. Pela primeira vez foram
distribuídos 65 mil cupons na campanha, um aumento de 30% em relação à promoção do ano passado. O
sorteio, realizado no dia 30 de maio
na sede da entidade, premiou cinco
consumidores que efetuaram suas
compras entre os 100 estabelecimentos comerciais participantes, todas
mulheres.
Simone Novello Paese foi a grande vencedora da promoção. Ela ganhou um televisor LCD 42” Full HD. A
Construbene, loja onde ela efetuou a
compra, ganhou um aparelho celular
3G. Ciane Zanotto, Gertrudes M. Negri, Flávia Rodrigues e Lidiane Oliveira

foram as outras ganhadoras.
A campanha “Sua mãe está ligada.
E você?” teve validade até o final do
mês de maio, ao contrário dos anos
anteriores, o que permitiu ao consumidor ampliar suas chances de concorrer aos prêmios. Esse maior prazo
também contribuiu para o aumento
do número de cupons distribuídos. A
presidente da CDL/BG, Helenir Bedin,
lamentou a baixa adesão do comércio,
porém comemora o aproveitamento
das 100 empresas que movimentaram a cidade com uma distribuição de
cupons nunca antes registrada para
o período. “Lançamos uma campanha com mais e melhores prêmios e
ampliamos os dias da promoção. Estamos fazendo a nossa parte. As 100
lojas que aderiram souberam aproveitar a promoção”, avaliou.

VENCEDORES, EMPRESAS E PRÊMIOS
1º - Simone Novello Paese (Construbene) 01 Televisor LCD 42” Full HD
2º - Ciane Zanotto (BG Materiais de Construção) 01 Televidor LCD 32”
3º - Gertrudes M. Negri (Iniciativa Modas) 01 Televisor LED 24” Full HD
4º - Flávia Rodrigues (Lojas Triunfante) 01 Celular 3G
5º - Lidiane Oliveira (Beltram & Cia) 01 Celular 3G
A Construbene, loja que sorteou o 1º prêmio, ganhou 01 Celular 3G
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Mérito Lojista 2011
O maior prêmio do comércio
CDL reúne associados no dia 9 de agosto para
homenagear três empresários do varejo, festejar
os 43 anos da instituição e o Dia do Comércio
Desde 1989, quando foi instituído em
Bento Gonçalves, o Mérito Lojista, maior
distinção do comércio, já homenageou
32 empresários do município. Para comemorar seus 43 anos e o Dia do Comércio,
ambos festejados em 12 de agosto, assim
como o Dia dos Pais, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Bento Gonçalves (CDL/BG)
prepara uma grande festa que também
será marcada pela divulgação e entrega
do prêmio Mérito Lojista 2011 para três
empresários nas categorias Comércio, Serviços e Jovem Empreendedor. O encontro
vai acontecer dia 9 de agosto na Tratoria
Mamma Gema, no Vale dos Vinhedos.
A presidente da CDL/BG, Helenir Bedin, destaca a importância da participação
dos associados no processo de indicação
dos lojistas. “O Mérito Lojista se diferencia das demais distinções justamente por
expressar o desejo de nossos associados.
São os próprios lojistas que votam, e essa
vontade é assegurada pela CDL, o que credibiliza ainda mais a homenagem”, ressalta. O jantar-festivo, que reunirá cerca de
150 pessoas entre profissionais do varejo,
autoridades e imprensa, reserva algumas
surpresas. Os ingressos estão à venda na
sede da entidade pelo valor de R$ 50 por
pessoa.
O processo de votação para o Mérito

Lojista 2011 já está em andamento. O Regulamento e o Formulário de Indicação
começaram a ser distribuídos no dia 25
de junho por uma equipe da instituição.
As empresas associadas têm até o dia 27
de julho para fazer suas indicações. De
posse dos votos e após a tabulação das
indicações, os nomes serão apresentados
ao Conselho Consultivo da instituição,
responsável pela homologação dos resultados. Cada empresa associada tem direito a um voto por categoria. A indicação
somente tem validade se feita através do
formulário oficial, que deve ser entregue
ao colaborador da CDL/BG que visitar o
estabelecimento ou diretamente na sede
da entidade (rua Marechal Deodoro, 139,
2º andar).
A distinção é uma homenagem que a
CDL/BG presta aqueles que se destacam
pela sua trajetória, sempre levando em
consideração a vontade de seus associados expressada através do voto.
Para indicar um nome em cada categoria, os associados devem considerar os
seguintes critérios: ser associados à CDL/
SPC de Bento Gonçalves; ser proprietário
da empresa; a empresa deve estar sediada na cidade há 2 anos, no mínimo; ter
realizado ações empresariais relevantes
no ano de 2011, como abertura de nova

Liquidação Relâmpago de aniversário
O Dia do Comércio (12 de agosto) não
será comemorado apenas durante o evento. Na sexta-feira, 10, a CDL/BG estará promovendo uma grande liquidação relâmpago. A proposta está sendo apresentada a
todo quadro social e a intenção é mobilizar
os estabelecimentos comerciais a praticarem descontos acima de 50% dependen-

do do setor. A promoção, válida somente
para o dia 10, tem o objetivo de presentear o consumidor com ofertas especiais.
O Dia do Comércio, instituído a partir de
um projeto desenvolvido pelo então diretor de Marketing, Norberto de Barcellos,
e aprovado pela Câmara de Vereadores, é
hoje celebrado em todo o país.

empresa, reformas e aumento da geração
de emprego; ser destaque em empreendedorismo, inovação, dinâmica, profissionalismo, atendimento e criatividade em
2011; participar ativamente de atividades
comunitárias e projetos sociais no ano de
2011; participar de ações promovidas pela
CDL/SPC; não ser presidente da CDL e CDL
Jovem. Para o Mérito Lojista Jovem Empreendedor, além de atender todos os critérios acima, ainda é necessário ter idade
entre 18 e 35 anos.

Linha do Tempo Mérito Lojista

1989 - BEDER KOFF (IN MEMORIAN)
1990 - JOVINO DEMARI
1991 - ILDOÍNO PAULETTO
1992 - ILVO DE GASPERI
1993 - AIDA MANFRÓI SPEROTTO
1994 - DÉCIO FERRARI
1995 - PLÍNIO MEJOLARO
1996 - ARMINDO TOLOTTI
1997 - LÊNIO ZANESCO
1998 - ÉRCIO BECKER
1999 - SÉRGIO GALLINA
2000 - HELENIR BEDIN
2001 - GILMAR GUIDOLIN
2002 - ANTÔNIO CESA LONGO
2003 - SOLANGE PAVAN
2004 - ANTONIO ZANINI
2005 - GERSON BALDISSERA
2006 - JUAREZ BANDEIRA (Comércio)
2006 - ALTAIR CASAGRANDE (Serviços)
2006 - GIOVANI CARLET (Comércio Jovem)
2006 - MARCOS CARBONE (Serviços Jovem)
2007 – ADALBERTO BOMBASSARO (Comércio)
2007 – TARCÍSIO VASCO MICHELON (Serviços)
2008 – JAMIRTON BENAZZI (Comércio)
2008 – MARCOS ROGÉRIO CARBONE (Serviços)
2008 – JEAN CARLO ORO (Jovem Empreendedor)
2009 – PAULO BRUSCHI (Comércio)
2009 – JOEL RASERA DA SILVA (Serviços)
2009 – IGOR MASUTTI (Jovem Empreendedor)
2010 – CARLOS CAINELLI (Comércio)
2010 – JAQUELINE TONIETTO (Serviços)
2010 – DIEGO TREVISAN (Jovem Empreendedor)

Lucinara Masiero
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Márcio Mancio
envolveu o
público durante
toda a palestra

Márcio Mancio desafiou 600 pessoas
Mais uma vez CDL Jovem reúne grande público e beneficia entidades com ação social

Superação. Esta foi a temática que conduziu a palestra
motivacional realizada pela
CDL Jovem no dia 8 de maio,
no Clube Ipiranga. O palestrante Márcio Mancio conduziu as
600 pessoas que participaram
do evento, desafiando o público a se superar. Mais uma vez
os jovens cedelistas obtiveram
sucesso de adesão, apostando
na motivação às vésperas do
Dia das Mães, segunda melhor
data do ano para o comércio,
além de beneficiar entidades
com ação social.
Com expectativa superada,
o presidente da CDL Jovem,

Gustavo Cecon, comemorou
o resultado em companhia
dos colegas cedelistas, que
se uniram para organizar o
evento. Porém, a coordenação
ficou com Rogério Pulga, que
destacou a importância de os
jovens empresários participarem da CDL Jovem tornando-se
cidadãos mais atuantes e envolvidos tanto com as causas
setoriais quanto sociais.
Durante a palestra, Márcio
Mancio falou dos desafios do
comércio para se obter resultados. Segundo ele, é essencial
estar aberto a mudanças, ter
disciplina, planejar, ser criati-

vo, inovar, ter bom humor e,
ainda, ser líder. Entretanto, a
empatia é o principal. “Todo
bom vendedor precisa ter a
capacidade de compreender o
sentimento ou reação da outra
pessoa”, garantiu.
Para Mancio a meta não
é apenas dizer que se quer
ter ou fazer algo. É preciso
determinar data e fazer um
cronograma claro, escrever e
desenhar a meta, mensurar,
compartilhar, avaliar e, por
fim, comemorar. “Para atingir
a meta, seja de vendas ou pessoal, é preciso se automotivar
com doses generosas de dis-

posição”, alertou. As empresas querem funcionários dispostos, comprometidos. Hoje,
90% das vagas de trabalho em
vendas estão sobrando porque
a maioria finge ser vendedor,
não faz a diferença. “Só agrega valor quem tem um ímã forte”, ressaltou.
A palestra contou com o
apoio do Sebrae e da CDL/
BG. Patrocinaram o evento a
ExpoBento 2012, Cadmax, O
Boticário, Modelo Pneus, Datamais, Pastore Grapiglia, Bazar
Rampanelli, De Toni Empreendimentos Imobiliários, Todeschini e Piacenza Pizzaria.

Compromisso social
Além de oportunizar a qualificação profissional, a CDL Jovem também cumpriu seu papel social ao arrecadar alimentos e agasalhos
entre os participantes, independente do valor
do ingresso. Nesta edição, o material arrecadado foi distribuído entre a Ação Social São
Roque e a Pactore – Pastoral de Apoio Comunitário ao Toxicômano – Reencontro. Vânia
Kratz Mendes, presidente da Ação Social São
Roque, que esteve prestigiando a palestra, já
recebeu as doações ainda no evento. A outra
parte foi entregue posteriormente.

Fotos: Neusa Picinatto

Parte dos donativos foi destinada à Pactore

Jovens cedelistas oficializaram entrega na
Ação Social São Roque
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CDL de Bento incentiva comércio a inovar
Entidade adere ao programa de Agentes Locais de Inovação. Meta já foi superada,
devendo atingir 50 empresas até o final do ano
Aumentar a capacidade
de competitividade do comércio local. É com esse objetivo que a CDL/BG, através do
CDL Treinamento, aderiu ao
programa Agentes Locais de
Inovação (ALI), desenvolvido
pelo Sebrae. A apresentação
da proposta ocorreu dia 24
de maio, em café da manhã
na sede da entidade, para um
grupo de cerca de 30 associados. A meta, que era atrair 40
empresas até dezembro, já foi
atingida. A previsão é de que o
ano encerra com a adesão de
50 empresas.
A presidente da CDL/BG,
Helenir Bedin, destacou a importância de o comércio investir em inovação. “Vamos trabalhar forte para aproveitar essa
oportunidade, sensibilizando
nossos associados a abrirem
suas portas para o ALI”, disse. O programa, apresentado

pela agente local de inovação,
Marjara Costa, foi estruturado
em parceria com o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq). Segundo Marjara, o
ALI vem suprir uma carência
do empresariado que não consegue tempo para pensar em
inovar por estar completamente envolvido com os processos. “Somente precisamos que
as empresas abram suas portas para crescer, a fim de que
possamos auxiliar a refletir,
planejar e atuar com estratégica”, frisou. O programa tem
data para iniciar, mas não para
terminar.
O programa
Gratuito, o ALI se constitui
em uma assessoria especializada no desenvolvimento de
projetos e produtos, além do
gerenciamento de gestão. O

principal diferencial do programa é o atendimento que é
dado ao empresário, que obedece a sua rotina fazendo com
que o agente se molde às necessidades da empresa. Customizado, todo atendimento é individualizado, o que garante a
definição de soluções distintas
para cada empresa. O próprio
plano de ação é desenvolvido
de acordo com as demandas
de cada participante, após a
realização do diagnóstico.
De forma contínua, o agente acompanha a implementação das ações propostas até
março de 2014 de forma proativa, ou seja, indo até a empresa em dia e horário que se
adaptam aos hábitos do empresário. Podem participar empresas com faturamento anual
entre R$ 360 mil e R$ 3,6 milhões e que não participam de
projetos coletivos do Sebrae.

Lucinara Masiero

Apresentação do programa

Benefícios do ALI
l Realização de diagnóstico para
identificação de oportunidades de
melhorias na empresa.
l Construção de um plano de ação
para inserção de soluções inovadoras no ambiente da empresa.
l Auxílio no processo de implantação dessas soluções.
l Informações sobre inovação e
tecnologia.
l Aproximação com as ICTs – Instituições Científicas e Tecnológicas.
l Realização de avaliação dos resultados gerados.

Alerta aos lojistas
Os lojistas têm até o dia 30
de outubro para se adequar à
Lei das Placas - Lei Municipal
5.118, de 29 de outubro de
2010, que regulamenta as fachadas e publicidade. A CDL
alerta seus associados para
que não deixem as mudanças
para a última hora, a fim de
evitar possíveis transtornos e
até multas. Com a intenção de
esclarecer dúvidas e ajudar o
comércio a regularizar a situação foi realizada na manhã do
dia 12 de junho uma reunião
entre representantes do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (Ipurb) e fabricantes de fachadas, além de

lideranças do setor. O
convite foi dirigido também a lojistas, mas não
houve adesão.
De acordo com o
diretor do Ipurb, Luís
Filipe Pires Trevisan, em
99% dos casos irregulares o motivo é a falta de
conhecimento. Entretanto, o Viva Bento, por meio
do CIC, CDL e Sindilojas, tem
atuado no sentido de conscientizar os empresários sobre
a necessidade de não deixar
ajustes para a última hora sob
pena de receber punições e
até multas.
Para facilitar o entendi-

Mesmo sem a adesão de lojistas,
encontro esclareceu dúvidas

mento, tanto a Lei quanto o
mapa estão disponíveis no site
www.bentogoncalves.rs.gov.
br. Como a responsabilidade
é do lojista, mas também do
profissional que fabrica as
placas, o Viva Bento convidou
esses prestadores de serviços

para o encontro, sendo prontamente atendido. O que gerou
insatisfação foi a ausência de
lojistas. “Estamos trabalhando
para ajudar nossos associados,
mas para isso precisamos que
eles também se ajudem e participem. Essa regulamentação
é uma lei aplicada a todos”, comentou a presidente da CDL,
Helenir Bedin.
A transição está sendo
feito de forma suave, conforme explica Trevisan. Segundo
ele, novas discussões podem
ocorrer se necessário, mas é
melhor não contar com a possibilidade de que o prazo seja
mais uma vez alterado.

Vem aí mais um Armazém das Pontas
A 4ª edição da maior
queima de estoque do
comércio de Bento Gonçalves já tem data confirmada. O evento será
realizado de 17 a 19 de
agosto no Salão Paroquial Santo Antônio.
O coquetel de lançamento está programado para o dia 16 de julho, às 17h, na sede
da CDL. Na oportunidade, será apresentado à
imprensa o funcionamento do evento, assim
como a relação de todos os expositores.
Mais de 20 empresas estarão comerciali-

zando seus produtos no evento. O Sebrae
participa com um subsídio de 50% do valor
do estande ou quiosque para cada expositor
que seja integrante do Projeto Vender Mais
na Serra Gaúcha.
Ainda restam alguns espaços. Interessados devem contatar com a CDL, por meio do
telefone 3455.0573, com Neusa. Associados
da CDL e do Sindilojas em dia com as mensalidades ainda contam com um incentivo de
R$ 250 por entidade.
O Armazém das Pontas é uma promoção
do Viva Bento. A realização é da CDL/BG,
com o apoio do Sebrae.

Empresas confirmadas

Fios da Serra
Lojas Thiany
l Encanto Modas
l Império Centro de Compras
l Malharia Gabriel
l Loja Sgabi
l By London
l Cor de Ouro
l Fortaleza Modas
l Carllize Bolsas
l Carllize Modas
l Penélope Valentina
l Loja Saís
l Fabro e Oliveira
l Colecione
l Azul Anil
l Água de Cheiro
l AnaVic
l
l

