
Acelera!

Comércio vive a melhor época de vendas do 
ano. É hora de apostar na criatividade, no bom 
atendimento, na diversidade de produtos e 
em boas condições de pagamento. É tempo 
de presentear e celebrar bons negócios. A 
campanha “Acelera Natal 2013” chega para 
incrementar os negócios e unir forças com 
o varejo. Página 3

Ano da Copa do Mundo no Brasil, ano dos 45 anos 
da CDL/BG e ano de celebrar a realização da 45ª 
Convenção estadual Lojista em Bento. Página 4Pioneirismo do varejo local é destaque no Estado. Página 5

É Natal!

2014 tem convenção 
em Bento Gonçalves

Fabiano Mazzotti
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Q Comércio: seis das 12 empresas 
com Ouro são de Bento
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Muito a comemorar

Marcos
Rogério
Carbone

Presidente
CDL/BG

O comércio de Bento Gonçalves vive um momento de euforia; 
uma emoção que vem embalada por uma agenda intensa, muitas 
conquistas e boas expectativas. E para completar, nos aproximamos 
das festas de final de ano, melhor período de vendas para o varejo.

São boas notícias que não param de chegar. A mais recente e que 
nos enche de orgulho por onde andamos é a distinção do Q Comércio 

para onze empresas da cidade. A satisfação é ainda maior ao saber que 
das 12 organizações de todo o estado que conquistaram Selo Ouro, 

seis são de Bento. Nosso comércio está de parabéns pelo seu pionei-
rismo – fomos a primeira cidade a participar do programa -, inovação e 

superação. Nosso desejo daqui para frente é que mais empresas façam parte desta 
mudança. Começamos em 2011 e de lá para cá colecionamos selos Bronze, Prata e 
Ouro. Assim, construímos uma nova postura focada na qualidade da gestão.

Outra importante notícia é a realização da 45ª Convenção Estadual Lojista em 
2014 em Bento Gonçalves, ano em que nossa querida CDL estará completando seus 
45 anos. Este mérito é uma conquista conjunta entre a CDL e o Município e que de-
monstra nossa competência para realizar grandes eventos. O trabalho já começou 
e certamente, mais uma vez, faremos uma convenção diferenciada com destaque 
em todo o estado.

Regados a tantas alegrias, agora nos resta direcionar toda esta energia irradiante 
para os bons negócios que este final de ano projeta. Preparamos uma campanha 
que distribuirá mais de meio milhão de cupons e estamos trabalhando para reunir 
mais de 200 lojas participantes. Assim, com a distribuição de uma cautela a cada 
R$ 50 em compras vamos movimentar mais de R$ 25 milhões. Apostamos em uma 
dezena de prêmios para atrair olhares de consumidores daqui e de toda região, com 
destaque para um carro zero 0km. Assim, atuamos para incrementar as vendas no 
período. Aproveite esta oportunidade e faça a diferença.

Feliz Natal, ótimos negócios e um excelente 2014!

Fazendo a diferença 
Cristiane Milani Marin está à frente da diretoria para 

Assuntos de Comunicação e Eventos da CDL/BG atuan-
do, a partir desta área, na defesa dos interesses do va-
rejo local. Com foco no desenvolvimento da entidade, 
faz uso de atividades de comunicação e eventos para 
fortalecer o comércio da cidade, auxiliando na tomada 
de decisões junto aos colegas de diretoria e de setor. 
Apostando na dinâmica da comunicação, exerce gran-
de influência e colaboração na implantação de melho-
rias e inovações da entidade.

Gilmar Gomes
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Acelerando para as 
vendas do Natal

Para incrementar as vendas de final 
de ano no varejo local, a Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Bento Gonçalves 
(CDL/BG) coloca nas ruas a campanha 
“Acelera Natal 2013”. No embalo do es-
pírito natalino e de solidariedade que 
contagia as pessoas, levando-as a pre-
sentear familiares e amigos, a entidade 
aposta no sorteio de 10 prêmios, com 
destaque para um automóvel 0 km e 
uma moto Honda Bis, também 0 km. A 
promoção segue até 24 de dezembro, 
quando às 11h, na Via Del Vino, aconte-
ce o sorteio.

A intenção da entidade é distribuir 
mais de meio milhão de cupons, en-
volvendo a cidade e a região na cam-
panha. “Se por um lado o consumidor 
tem a chance de concorrer a grandes 

Atitude - a diferença no comércio
Todo ano a CDL/BG promove uma palestra motivacional às 

vésperas do Natal com o objetivo de estimular lojistas e co-
merciários a entrar no clima natalino e aproveitar o período 
para potencializar vendas. “Atitude - a diferença no comércio” 
será um momento para fazer uma reflexão profunda sobre 
metodologias eficientes e eficazes no atendimento, na busca 
de resultados e na harmonia das equipes de trabalho, além 
da prospecção e retenção dos clientes. A promoção é do Viva 
Bento, integrando CDL/BG, CIC/BG, Sindilojas e Sebrae.

Data: 27 de novembro
Horário: 19h
Local: Clube Ipiranga
Palestrante: Paulo Araújo
Ingressos: R$ 18 + 1Kg de alimento não perecível

PRÊMIOS “ACELERA NATAL 2013”

1º - Palio Fire Economy 1.0 - 8 válvulas 
Flex - ano 2013/2014 2P - Marca FIAT

2º - Moto Honda Bis 100Ks - Ano 2012/2013

3º - TV LED 32” LG

4º - Refrigerador Electrolux, 275 litros

5º - TABLET 7” HY-E702, sistema Android 4.0, Wi-Fi-GPS

6º - Forno Microondas Brastemp 30l

7º - Fogão a gás ATLAS, 4B

8º - Bicicleta Maori Houston, Aro 26, com cesto

9º - Tanque Centrifuga Britânia 12Kg

10º - Câmera Fotográfica 14 MP Fujifilm

Campanha “Acelera Natal 2013” dobra 
prêmios, apostando em automóvel 0 km

e uma moto bis como destaques

prêmios, por 
outro o lojista 
tem um apelo a 
mais para atrair 
seus clientes e, 
com isso, aumentar 
as vendas”, destaca o 
presidente da CDL, Mar-
cos Carbone. A estratégia 
para este ano foi dobrar o núme-
ro de prêmios da edição anterior.

Totalmente regularizada pela Caixa 
Econômica Federal sob o registro núme-
ro 6-1635/2013. Uma equipe da CDL/BG 
mantém contato com as empresas as-
sociadas para explicar o funcionamento 
da campanha. A adesão dá direito ao 
estabelecimento de receber cartazes 
para identificação da loja e cupons a se-

rem distribuídos aos clientes no ato da 
compra. A quantidade de cupons varia 
conforme o porte e interesse da empre-
sa, o que influi no valor empenhado. 
Quanto maior o número de cupons ad-
quirido menor o valor unitário.

Mais informações podem ser obti-
das pelo telefone (54) 3455.0555. 
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Está confirmado. A 45ª 
Convenção Estadual Lojista 
será realizada nos dias 14 e 15 
de agosto de 2014 em Bento 
Gonçalves. A notícia foi anun-
ciada no dia 24 de outubro, 
em Porto Alegre, durante a 
44ª Convenção Estadual Lojis-
ta, quando uma ação lidera-
da pela Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Bento Gonçalves 
(CDL/BG), juntamente com o 
Município, transformou o au-

Lojas Carllize, Tanti Ótica, Madesul Materiais 
de Construção, Mejolaro Móveis e Decorações, 
Saís Confecções e Foto Pavan. Estas são as seis 
empresas de Bento Gonçalves que receberam o 
Selo Ouro no programa Q Comércio num total de 
12 organizações em todo o estado. O varejo da ci-
dade também foi destaque na categoria Selo Pra-
ta com as empresas Jane Beauty Centro Estético, 
TR Cartuchos, Artelana e LimpBento Comércio de 
Produtos de Limpeza e na categoria Selo Bronze 
com a Conceitocom Brasil. Diante de um público 

CONCEITOCOM BRASIL
Lucinara Masiero

Mais uma
Convenção

Estadual Lojista  
em Bento

CDL de Bento entrou 
em campo para realizar 
o evento estadual em 
conjunto com a FCDL-RS 
no ano em que 
comemora seus 45 anos 
e acontece a Copa do 
Mundo no Brasil

Vinhos do Vale harmonizaram jantar
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Brinde oficial com o secretário de Turismo de Bento, Gilberto Durante;
o presidente da CDL/BG, Marcos Carbone; o prefeito de Bento, Guilherme Pasin 

e o presidente da FCDL/RS, Vitor Augusto Koch

ditório do evento num cená-
rio italiano, colocando na vi-
trine os principais atrativos da 
Capital Brasileira do Vinho. E 
motivos é o que não faltaram 
para fortalecer o convite: 45 
anos CDL/BG, 45ª Convenção 
Estadual Lojista e Copa do 
Mundo no Brasil. O time foi 
escalado, a jogada ensaiada. 
Agora é entrar em campo e 
jogar para vencer.

Para sensibilizar a dire-
toria da Federação das CDLs 
do Rio Grande do Sul (FCDL/
RS), a CDL/BG apostou em 
diferenciais do destino. A tá-
tica iniciou na taça, durante o 
jantar de abertura do evento 
no dia 23. Vinhos elaborados 
com as uvas emblemáticas 

da Denominação de Origem 
Vale dos Vinhedos – merlot e 
chardonnay, única no Brasil, 
harmonizaram o cardápio de 
mil lojistas, numa ação que 
teve participação da Associa-
ção dos Produtores de Vinhos 
Finos do Vale dos Vinhedos 
(Aprovale), através das vi-
nícolas Almaúnica, Aurora, 
Casa Valduga, Cavas do Vale, 
Dom Cândido, Don Laurindo, 
Gran Legado, Larentis, Miche-
le Carraro, Miolo, Peculiare, 
Terragnolo e Vallontano.

No dia seguinte, o auditó-
rio da convenção se transfor-
mou num verdadeiro cenário 
italiano, oportunizando aos 
presentes na Convenção, um 
mergulho nas tradições. Um 

coral típico italiano entrou 
cantando músicas folclóricas, 
além de entregar aos conven-
cionais uma taça personaliza-
da - um convite a degustar o 
produto maior do município: 
o vinho. A formalização do 
convite foi feito pelo prefei-
to Guilherme Pasin, seguido 
por um vídeo institucional 
do município. Para finalizar, 
o brunch foi regado a vinhos 
e espumantes do Vale dos Vi-
nhedos.

“Já realizamos duas gran-
des convenções em Bento. 
Temos experiência e uma es-
trutura diferenciada. Vamos 
fazer uma grande Conven-
ção”, assegura o presidente 
da CDL/BG, Marcos Carbone.

Convencionistas foram convidados a cantar e a 
degustar vinhos da Capital Brasileira do Vinho

Coral italiano envolveu o público lojista

Divulgação FCDL/RS Divulgação FCDL/RSLucinara Masiero / Conceitocom Brasil

Seis das 12 empresas com
Ouro são de Bento Gonçalves

Pioneiro no 
Q Comércio, 
varejo de 
Bento foi 
destaque na 
44ª Convenção 
Estadual Lojista

“Cada empresa deu o seu me-
lhor para chegar até aqui. Mu-
dou rotinas, implantou processos, 
melhorou práticas, tudo visando 
aprimorar o resultado e a gestão 
da empresa. Vamos continuar 
estimulando os nossos associa-
dos a investir em capacitação. 
O que antes estava distante do 
varejo agora é uma realidade”.
Marcos Carbone
Presidente da CDL/BG

formado por 1,1 mil lojistas, a premiação foi en-
tregue pelo presidente da Federação das Câmaras 
de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-
RS) e do Conselho Deliberativo do Sebrae RS, Vitor 
Augusto Koch durante a 44ª Convenção Estadual 
Lojista, realizada nos dias 23 e 24 de outubro, em 
Porto Alegre.

Em nome dos agraciados, a diretora da Tanti 
Ótica, Cristiane Milani, disse que o troféu é mé-
rito de cada empresa que acredita no potencial 
empreendedor. “Nos dispomos a transformar o 
nosso negócio para inová-lo e crescer ainda mais, 

saindo do comodismo e avançando 
rumo a qualidade total de nossas em-
presas”, destacou.

As seis empresas que receberam 
Ouro alcançam o reconhecimento má-
ximo por estar no programa com apro-
vação desde 2011. Já as quatro com 
o selo Prata estão no segundo ano, 
tendo sido certificadas com o Bronze 
ainda no ano passado. A única empre-
sa contemplada com o selo Bronze 
entrou no programa de qualidade este 
ano. A distinção tem validade de um 
ano e sua manutenção depende dos 
próximos resultados.

EMPRESAS CERTIFICADAS
SELO OURO

MEJOLARO MÓVEIS E DECOR.
Plínio Mejolaro e 
Denise Bergonci

TANTI ÓTICA
Cristiane Milani Marin

LOJAS CARLLIZE
Helenir Bedin e 

Andressa Somensi Didoné

MADESUL MAT. CONSTR.
Bruna Fachinetto

FOTO PAVAN
Solange Pavan

SAÍS CONFECÇÕES
Selvina Durli Savariz

SELO PRATA

TR CARTUCHOS
Fernando Freitas

JANE BEAUTY CENTRO 
ESTÉTICO

Jane Beauty

ARTELANA
Rejane Cobalchini

Damasio

LIMPBENTO COM. DE 
PROD.DE LIMPEZA

Ivania Dalmolin Nicolini

SELO BRONZE



54 vitrine vitrine

Está confirmado. A 45ª 
Convenção Estadual Lojista 
será realizada nos dias 14 e 15 
de agosto de 2014 em Bento 
Gonçalves. A notícia foi anun-
ciada no dia 24 de outubro, 
em Porto Alegre, durante a 
44ª Convenção Estadual Lojis-
ta, quando uma ação lidera-
da pela Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Bento Gonçalves 
(CDL/BG), juntamente com o 
Município, transformou o au-

Lojas Carllize, Tanti Ótica, Madesul Materiais 
de Construção, Mejolaro Móveis e Decorações, 
Saís Confecções e Foto Pavan. Estas são as seis 
empresas de Bento Gonçalves que receberam o 
Selo Ouro no programa Q Comércio num total de 
12 organizações em todo o estado. O varejo da ci-
dade também foi destaque na categoria Selo Pra-
ta com as empresas Jane Beauty Centro Estético, 
TR Cartuchos, Artelana e LimpBento Comércio de 
Produtos de Limpeza e na categoria Selo Bronze 
com a Conceitocom Brasil. Diante de um público 

CONCEITOCOM BRASIL
Lucinara Masiero

Mais uma
Convenção

Estadual Lojista  
em Bento

CDL de Bento entrou 
em campo para realizar 
o evento estadual em 
conjunto com a FCDL-RS 
no ano em que 
comemora seus 45 anos 
e acontece a Copa do 
Mundo no Brasil

Vinhos do Vale harmonizaram jantar

Lu
ci

na
ra

 M
as

ie
ro

 /
 C

on
ce

ito
co

m
 B

ra
si

l

Brinde oficial com o secretário de Turismo de Bento, Gilberto Durante;
o presidente da CDL/BG, Marcos Carbone; o prefeito de Bento, Guilherme Pasin 

e o presidente da FCDL/RS, Vitor Augusto Koch

ditório do evento num cená-
rio italiano, colocando na vi-
trine os principais atrativos da 
Capital Brasileira do Vinho. E 
motivos é o que não faltaram 
para fortalecer o convite: 45 
anos CDL/BG, 45ª Convenção 
Estadual Lojista e Copa do 
Mundo no Brasil. O time foi 
escalado, a jogada ensaiada. 
Agora é entrar em campo e 
jogar para vencer.

Para sensibilizar a dire-
toria da Federação das CDLs 
do Rio Grande do Sul (FCDL/
RS), a CDL/BG apostou em 
diferenciais do destino. A tá-
tica iniciou na taça, durante o 
jantar de abertura do evento 
no dia 23. Vinhos elaborados 
com as uvas emblemáticas 

da Denominação de Origem 
Vale dos Vinhedos – merlot e 
chardonnay, única no Brasil, 
harmonizaram o cardápio de 
mil lojistas, numa ação que 
teve participação da Associa-
ção dos Produtores de Vinhos 
Finos do Vale dos Vinhedos 
(Aprovale), através das vi-
nícolas Almaúnica, Aurora, 
Casa Valduga, Cavas do Vale, 
Dom Cândido, Don Laurindo, 
Gran Legado, Larentis, Miche-
le Carraro, Miolo, Peculiare, 
Terragnolo e Vallontano.

No dia seguinte, o auditó-
rio da convenção se transfor-
mou num verdadeiro cenário 
italiano, oportunizando aos 
presentes na Convenção, um 
mergulho nas tradições. Um 

coral típico italiano entrou 
cantando músicas folclóricas, 
além de entregar aos conven-
cionais uma taça personaliza-
da - um convite a degustar o 
produto maior do município: 
o vinho. A formalização do 
convite foi feito pelo prefei-
to Guilherme Pasin, seguido 
por um vídeo institucional 
do município. Para finalizar, 
o brunch foi regado a vinhos 
e espumantes do Vale dos Vi-
nhedos.

“Já realizamos duas gran-
des convenções em Bento. 
Temos experiência e uma es-
trutura diferenciada. Vamos 
fazer uma grande Conven-
ção”, assegura o presidente 
da CDL/BG, Marcos Carbone.

Convencionistas foram convidados a cantar e a 
degustar vinhos da Capital Brasileira do Vinho

Coral italiano envolveu o público lojista

Divulgação FCDL/RS Divulgação FCDL/RSLucinara Masiero / Conceitocom Brasil

Seis das 12 empresas com
Ouro são de Bento Gonçalves

Pioneiro no 
Q Comércio, 
varejo de 
Bento foi 
destaque na 
44ª Convenção 
Estadual Lojista

“Cada empresa deu o seu me-
lhor para chegar até aqui. Mu-
dou rotinas, implantou processos, 
melhorou práticas, tudo visando 
aprimorar o resultado e a gestão 
da empresa. Vamos continuar 
estimulando os nossos associa-
dos a investir em capacitação. 
O que antes estava distante do 
varejo agora é uma realidade”.
Marcos Carbone
Presidente da CDL/BG

formado por 1,1 mil lojistas, a premiação foi en-
tregue pelo presidente da Federação das Câmaras 
de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-
RS) e do Conselho Deliberativo do Sebrae RS, Vitor 
Augusto Koch durante a 44ª Convenção Estadual 
Lojista, realizada nos dias 23 e 24 de outubro, em 
Porto Alegre.

Em nome dos agraciados, a diretora da Tanti 
Ótica, Cristiane Milani, disse que o troféu é mé-
rito de cada empresa que acredita no potencial 
empreendedor. “Nos dispomos a transformar o 
nosso negócio para inová-lo e crescer ainda mais, 

saindo do comodismo e avançando 
rumo a qualidade total de nossas em-
presas”, destacou.

As seis empresas que receberam 
Ouro alcançam o reconhecimento má-
ximo por estar no programa com apro-
vação desde 2011. Já as quatro com 
o selo Prata estão no segundo ano, 
tendo sido certificadas com o Bronze 
ainda no ano passado. A única empre-
sa contemplada com o selo Bronze 
entrou no programa de qualidade este 
ano. A distinção tem validade de um 
ano e sua manutenção depende dos 
próximos resultados.

EMPRESAS CERTIFICADAS
SELO OURO

MEJOLARO MÓVEIS E DECOR.
Plínio Mejolaro e 
Denise Bergonci

TANTI ÓTICA
Cristiane Milani Marin

LOJAS CARLLIZE
Helenir Bedin e 

Andressa Somensi Didoné

MADESUL MAT. CONSTR.
Bruna Fachinetto

FOTO PAVAN
Solange Pavan

SAÍS CONFECÇÕES
Selvina Durli Savariz

SELO PRATA

TR CARTUCHOS
Fernando Freitas

JANE BEAUTY CENTRO 
ESTÉTICO

Jane Beauty

ARTELANA
Rejane Cobalchini

Damasio

LIMPBENTO COM. DE 
PROD.DE LIMPEZA

Ivania Dalmolin Nicolini

SELO BRONZE



6 vitrine

Fotos: Milena Schäfer / Conceitocom Brasil

EMPRESA
Mejolaro Móveis 

e Decoração

EMPRESÁRIO LOJISTA
Plinio Mejolaro

CONTATO: 3055-3922
lojasmejolaro@brturbo.com.br

LOCALIZAÇÃO: Rua Gomes 
Carneiro, 202 - Centro

O QUE FAZ
Trabalha com o comércio 
de móveis e artigos para 
decoração. Atua como ad-
ministrador da empresa que 
iniciou as atividades na cida-
de há mais de 60 anos e foi 
fundada por seu pai, Basílio 
Mejolaro. Plínio é um dos fi-
lhos que atua no negócio da 
família e tem a intenção de 
manter a linha, transferindo 
seus conhecimentos na área 
aos descendentes da família 
Mejolaro.

DIFERENCIAL
Com 3.750 metros quadrados 
de área construída, a loja tra-
balha com produtos diferen-
ciados e com grande varie-
dade. A Mejolaro Móveis e 
Decoração sempre atuou no 
mesmo ramo, por isso é es-
pecialista no que faz. Recen-
temente, foram incluídos ser-
viços de decoração e projetos 
para um atendimento mais 
completo. Conforme Plínio, o 
objetivo é sempre proporcio-
nar um melhor atendimento 
ao cliente.

EMPRESA
Lojas Soberana

EMPRESÁRIO LOJISTA
Manuel Aguiar Nobre

CONTATO: 3452-1144
compras@lojasoberana.com.br               

LOCALIZAÇÃO: Rua Marechal 
Floriano, 20 - Centro

O QUE FAZ
Atua há 21 anos no comér-
cio de confecções, calçados, 
cama, mesa e banho. Após 
ser funcionário no ramo, o co-
merciante abriu seu próprio 
negócio, a loja “A Solução” 
e após 9 anos transferiu suas 
instalações para o centro de 
Bento Gonçalves, abrindo a 
Lojas Soberana.

DIFERENCIAL
Preço, tradição, qualidade, 
e crediário são diferenciais 
do estabelecimento. “Eu me 
considero um comerciante 
insistente, tenho muita de-
terminação e não abro mão 
dos meus objetivos”, afirma 
Aguiar, que obteve sucesso 
no ramo após anos de luta e 
muito aprendizado.

EMPRESA
Ponto do Calçado

Ponto Certo
Ponto Infantil
Ponto Esportes

Ponto Cama, Mesa e Banho

EMPRESÁRIO LOJISTA
Gilmar Antônio Guidolin

CONTATO: 3451-4577 e 3452-
6167

LOCALIZAÇÃO: Rua Marechal
Deodoro da Fonseca, 51
Centro

O QUE FAZ
Atua no comércio de calça-
dos e vestuário, dirigindo 
estabelecimentos comerciais 
de destaque na cidade. Dina-
mismo e forte atuação fize-
ram Gilmar atingir o sucesso 
no ramo em que atua.

DIFERENCIAL
Em suas lojas, Gilmar trabalha 
com produtos de qualidade 
e oferece mix de produtos, 
atendimento personalizado 
e prazos de pagamento.O 
empresário se destaca pela 
constante busca pela inova-
ção e investimentos na mo-
dernização de suas instala-
ções.

EMPRESA
Irmãos Pozza

EMPRESÁRIO LOJISTA
Edgar Pozza

CONTATO: 3452-1533
lojaspozza@lojaspozza.com.br 

LOCALIZAÇÃO: Rua Doutor
Casagrande, 373 
Cidade Alta

O QUE FAZ
Edgar atua em família, como 
sócio-proprietário, no comér-
cio de artigos para viagem e 
tapeçaria. A empresa funda-
da por seu avô em 1922 está 
hoje na terceira geração de 
diretores. Edgar conta que 
cresceu dentro da loja e sem-
pre teve vontade de seguir 
com o negócio. Para aperfei-
çoar sua atuação, o empresá-
rio formou-se em Economia e 
ainda fez cursos de especiali-
zação em Administração.

DIFERENCIAL
A venda de linhas exclusivas 
de tapeçaria e artigos para 
viagem sempre foi o foco da 
loja. Tradicional no mercado 
de Bento Gonçalves, o esta-
belecimento também é distri-
buidor máster das linhas de 
tapete San Carlos. “Procuro 
sempre buscar novidades e 
atender a necessidade do 
consumidor da melhor ma-
neira possível”, afirma Edgar.

Eles fazem o Comércio
A partir desta edição, o Vitrine passa a apresentar o perfil de lojistas que 

se destacam no varejo local servindo de referência para todo o setor
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Tramontini Advogados Associados
Paulo Roberto Tramontini

Dumping Social
Tal tese vinha, até então, sendo trata-

da somente na nossa doutrina trabalhista 
pátria.

Porém, agora começa a ser adotada 
em alguns pedidos em ações individuais 
e coletivas com condenações judiciais 
em sede de primeiro grau.

A tese  se caracteriza por causar da-
nos morais sociais. A prática de dumping 
social merece repressão como forma de 
evitar vantagem competitiva injusta, em 
relação a outros empresários que não 
se utilizam do expediente de exploração 
abusiva da força de trabalho de seus em-
pregados.

A prática de dumping social ou, sendo 
mais direto, de “delinquência patronal”, 
segundo alguns autores, resulta em lesão 
à sociedade. Para os seguidores desta 
tese é preciso reprimir condutas, como 
a de algumas empresas que insistem no 
descumprimento sistemático e repetitivo 
da legislação trabalhista como forma de 
obter lucro, vantagens econômicas em 
relação a sua concorrência que cumpre 
integralmente aquelas normas. 

Eles explicam e justificam a indeniza-
ção, também, com o termo “delinquên-
cia patronal” para qualificar a atitude da 
empresa, não com intenção pejorativa, 
mas com o significado de que as condu-
tas daquelas, se enquadram em crimes 
contra a organização do trabalho, como a 
sujeição do empregado a condições aná-
logas à escravidão previsto no artigo 149 
do Código Penal (trabalho forçado, jorna-
da exaustiva e condições degradantes) 
e frustração de direito trabalhista (artigo 
203 do Código Penal). 

Enfim, a tese é nova e pode se enqua-
drar dentro do conceito de Dano Moral.

Entendemos que tal indenização so-
mente poderá ser aplicada e concedida 
na forma coletiva em ação dessa espécie 
e jamais diretamente ao trabalhador em 
uma ação individual, justamente pelo 
fato de tal prática atingir a sociedade no 
seu sentido difuso, porém não é o que se 
tem observado em algumas sentenças, 
com as quais não concordamos.

O Natal de 51 crianças de 3 a 10 
anos de idade este ano vai ser dife-
rente. Ao lançar a campanha “Abrace 
uma criança” e adotar a Escola Mu-
nicipal Aurélio Frare do bairro São 
João, a CDL Jovem está estimulando 
lojistas a transformar a data, que já 
é aguardada pelas crianças, em um 
momento ainda mais especial. Para 
participar as crianças escreveram car-
tas para o Papai Noel, entregues na 
sede da Câmara de Dirigentes Lojis-
tas de Bento Gonçalves (CDL/BG).

Agora, os jovens lojistas que inte-

A CDL Jovem de Bento Gonçalves 
está com nova presidente. Bruna Fachi-
netto, da Madesul Materiais de Constru-
ção, acaba de assumir o departamento 
em substituição a Rogério Pulga, que 
permanece na diretoria.

Comprometida com a CDL Jovem há 
4 anos, Bruna conduzirá o departamen-
to na realização de projetos tradicionais 
como o Case Café, o Dia da Liberdade 
de Impostos (DLI) e uma palestra anu-
al com grande nome nacional. “Nosso 
maior desafio para 2014 será a Conven-
ção Estadual Lojista em Bento, quando a 
nossa CDL Jovem estará completando 15 
anos”, declara.

Mais de 35 pessoas, grande parte 
lojistas, participaram de um café da ma-
nhã promovido pelo Projeto Viva Bento 
no dia 17 de outubro, no Dall’Onder 
Grande Hotel. Organizado pela CDL/BG 
e com o envolvimento do Sindilojas, do 
CIC/BG e do Sebrae, o encontro serviu 
para debater importantes questões re-
lacionadas ao varejo da cidade.

“Nós buscamos palestras, oficinas 
e também realizamos encontros como 
este café da manhã, para preparar os 

“Abrace
uma criança”
adota escola

CDL Jovem lança campanha natalina que vai beneficiar 51 crianças

gram a diretoria da CDL Jovem estão 
a procura de empresários do comér-
cio que queiram adotar as crianças. 
A sensibilização ocorre tanto pessoal-
mente quanto pelo envio de e-mails. 
“Precisamos de 51 padrinhos”, desta-
ca a presidente da CDL Jovem, Bruna 
Fachinetto.

O processo inicia com a escolha 
de uma carta. A partir daí, o lojista 
se compromete a adquirir um kit com 
mochila e materiais escolares, além 
de um brinquedo. A entrega será no 
dia 11 de dezembro na escola.

Bruna Fachinetto assume CDL Jovem
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Um encontro do Viva Bento
lojistas para atuarem com sucesso no 
mercado”, afirmou o presidente da 
CDL/BG, Marcos Carbone, que fez um 
chamamento, em nome da CDL, para 
que os associados participem dos 
eventos oferecidos pela entidade.

Profissionais do Procon esclare-
ceram dúvidas e apresentaram infor-
mações a respeito da garantia de pro-
dutos, assistência técnica, além das 
normas de precificação e formas de 
pagamento para o consumidor.

Milena Schäfer / Conceitocom Brasil



Parcelamento do Imposto
de Fronteira beneficiará 

varejo de Bento

Empresas de Bento Gonçalves com débitos fiscais 
vencidos até 31 de julho de 2013 poderão regularizar 
a situação com o parcelamento de até 120 vezes. A fa-
cilidade faz parte do programa “Em Dia 2013”, lançado 
em outubro pelo Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul com a finalidade de auxiliar as empresas com 
débitos em aberto, relativos ao Imposto de Fronteira. 
O programa iniciou no dia 1º de novembro e a estima-
tiva é que cerca de 2.300 empresas gaúchas estejam 
incluídas nesta situação.

“Conseguimos uma negociação ampla a todos de-
vedores de ICMS do Rio Grande do Sul. A multa de-
penderá da faixa que cada empresa irá adotar para o 
parcelamento. Os juros serão retirados e será mantida 
apenas a correção inflacionária. Não se trata de uma 
expectativa, mas sim de uma certeza que nossa de-
manda está sendo atendida”, afirma o presidente da 
Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL/
RS), Vitor Augusto Koch.

De acordo com o programa, os contribuintes que 
optarem pela quitação total da dívida serão beneficia-
dos com desconto decrescente de acordo com o núme-
ro de parcelas. As empresas que optarem pelo Simples 
podem fazer o parcelamento em até 120 vezes. Ficam 
enquadrados todos os débitos de ICMS, administrati-
vos ou judiciais. Os débitos do chamado Imposto de 
Fronteira das empresas do Simples Nacional também 
estão incluídos. Neste caso, quem optar pelo Regime 
Simplificado também pode parcelar o pagamento em 
até 120 vezes, além de ter desconto nos juros.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Bento Gonçalves (CDL/BG), repre-
sentada pelo presidente Marcos Carbone, marcou presença no Fórum 
Nacional do Comércio, em Brasília. Realizado de 10 a 12 de outubro, 
pelo Movimento Lojista, tratou de discussões acerca de projetos e ini-
ciativas do comércio no país. Mudanças socioeconômicas e legislação 
que regula o comércio também foram debatidas no encontro e, con-
forme suas deliberações, automaticamente vão sendo repassadas pela 
entidade às empresas associadas.

Empresários do comércio de Bento 
Gonçalves participaram do 14º Encontro 
Latino-Americano de Líderes, realizado 
nos dias 26 e 27 de outubro, no Sheraton 
WTC Hotel, em São Paulo. O encontro 
debateu assuntos atuais da economia 
e da sociedade, apresentados por gran-
des nomes do comércio, da indústria, 
do turismo, das empresas de serviços e 
do agronegócio. “Este fórum foi muito 
importante para a troca de conhecimen-
tos e a qualificação do varejo em Ben-
to Gonçalves”, afirmou o presidente da 
CDL/BG, Marcos Carbone.

Presença no Fórum Nacional do Comércio
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Apostando na formação de líderes
Divulgação CDL/BG


