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Foco na gestão
Q Comércio contribui para profissionalizar e qualificar empresas do setor,
refletindo em resultados positivos na organização do tempo, no planejamento e
no faturamento dos negócios. Entra em ação o ciclo 2014. Página 5

Viva Bento segue com o
objetivo de unir forças
Letícia Zanesco assume a coordenação. Página 9

Copa do Mundo 2014
Planejamento contribui para ter êxito nesse
período em que turistas estarão no estado em
maior número. Página 3
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comentário
No ritmo do comércio
A velocidade com que o comércio se transforma é algo que nenhum

Fazendo a diferença

Gilmar Gomes

outro setor da economia consegue acompanhar. Tivemos a oportunidade de
ver isso na NRF, maior feira do varejo do mundo, realizada nos Estados Unidos. O comércio de Bento esteve lá, garimpando, pesquisando e aprendendo
com cases que inspiram qualquer lojista. É impressionante como o mundo do
varejo é gigantesco, com variação de ideias, versátil, criativo e altamente mutante. E o bom de tudo isso é que começamos a ver empresários do comércio
Marcos
de nossa cidade investirem em novas práticas, movidos pelo entusiasmo que foi
Rogério
assistir de camarote essa gigante do varejo.
Carbone
E toda essa revolução de pensamentos e atitudes estamos vendo, também, na
Presidente
ação de lojistas que envolvem suas equipes em torno do Q Comércio, um programa
CDL BG
que está transformando o nosso comércio, demudando a realidade de nossas lojas.
Estamos em pleno período de inscrições para o ciclo de 2014 e esperamos que mais e
mais empresas tenham a coragem de fazer parte do Q Comércio, seja por necessidade,
seja por compreender que é preciso ter atitude para crescer e se fortalecer. Vamos lá! O
tempo é agora. O momento é este. Participe!
E para completar este início de ano recheado de boas notícias, não poderia deixar
de citar o Mérito Lojista, nosso Oscar do Comércio, que distingue lojistas reconhecidos
pelos próprios colegas de setor numa verdadeira valorização do trabalho. Conheceremos
num grande evento, em 10 de abril, três empresários que se destacaram no ano de 2013,
fruto do trabalho e do empenho no avanço de suas empresas, nas rodas da sociedade e
na conduta de cidadão.
Esperamos os associados, parceiros, fornecedores e apoiadores do comércio para
confraternizar juntos, rever amigos, fazer novas amizades e homenagear os aguerridos
do Mérito Lojista 2013.
Grande abraço.

Andréia Zucchi assumiu a função de 1ª secretária na gestão
2013-2014 com o propósito de representar a CDL BG em eventos
externos voltados ao turismo, contribuindo, dessa forma, para o
crescimento do comércio e consequentemente da cidade. Em
se tratando de turismo, a Copa do Mundo 2014 é uma excelente
oportunidade para a capacitação de equipes e ações de divulgação, aproximando o comércio do segmento do turismo.
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120 mil turistas para a Copa do Mundo
Estimativa é do Sebrae-RS ao incluir turistas do interior do estado, nacionais e internacionais
Faltam três meses para a Copa do
Mundo 2014 e os empresários gaúchos
do setor varejista já precisam estar preparados para receber os 120 mil turistas,
estimados pelo Sebrae-RS, que visitarão
o estado entre os meses de junho e
julho. Apesar de Porto Alegre ser uma
das 12 cidades-sede, muitos outros municípios turísticos no entorno da capital
e do interior podem se beneficiar com
o megaevento esportivo. Bento Gonçalves é uma delas devido seu forte apelo
enoturístico.
Para a Federação das Câmaras de
Dirigentes Lojistas do Rio Grande do
Sul (FCDL-RS), visitantes com hábitos
semelhantes, como os argentinos que
serão em maior número, são vistos com
otimismo pelo comércio gaúcho. “Acreditamos que o número de visitantes argentinos pode chegar a cerca de 40 mil,
especialmente chegando pela via rodoviária, dispostos a torcer pela sua seleção e consumir”, ressalta o presidente
da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

Divulgação FCDL-RS

Presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch

Conforme dados divulgados pela
federação com relação aos turistas que
virão em função das seleções jogarem
em Porto Alegre, o maior país da Oceania, a Austrália, apesar de não ter o futebol como esporte popular, concentra
sua população, de elevado poder aquisitivo, nas regiões litorâneas, o que poderá ser benéfico para lojistas de moda
praia e artigos para esportes marítimos,
como o surf. França e Holanda deverão
enviar ao Rio Grande do Sul pelo menos
oito mil visitantes, que tenderão a con-

sumir mais artigos de vestuário,
calçados e produtos de uso pessoal. Por sinal, está prevista a visita
de um significativo número de turistas holandeses na Serra Gaúcha.
Argélia e Nigéria estão estreitamente ligadas à cultura árabe e
têm a tradição de forte religiosidade. Os negócios que conseguirem
aliar essa questão ao lazer associado à Copa do Mundo terão boas
oportunidades, especialmente na
hotelaria e alimentação. Ainda estão na
lista Honduras e Coreia do Sul.
Para a gerente Setorial do Comércio
e Serviços do Sebrae-RS, Amanda Bonotto Hoffmann Paim, existe uma série
de áreas do comércio que podem ampliar suas vendas em função da Copa
do Mundo 2014. “Produtos típicos regionais, como souvenirs e produtos da
agricultura familiar, confecções e acessórios nas cores da bandeira e moda
praia estão entre os pontos fortes”,
alerta.

Divulgação Sebrae-RS

Preparação

Gerente Setorial do
Comércio e Serviços do
Sebrae-RS, Amanda Bonotto
Hoffmann Paim

Planejamento: palavra de ordem
Amanda enfatiza que um bom planejamento é imprescindível
para ter sucesso, inclusive durante o mundial. “O empresário precisa
planejar suas compras, pois se fizer uma encomenda mal feita poderá ter estoques em excesso ao final do evento ou ver no primeiro dia
de venda seu produto esgotar”, explica. Para a gerente do Sebrae,
o lojista precisa investir em ações que atraiam os olhos dos clientes, com vitrines atrativas, boas chamadas e agregar novos serviços,
como facilidade na logística, ampliação de horários e investimento
em funcionários que falem mais de um idioma. “É preciso considerar o tempo de permanência dos vários tipos de turistas. Quanto
aos brasileiros, por exemplo, muitas famílias anteciparão suas férias
em função do evento e estarão circulando pelo estado, inclusive na
Serra Gaúcha, uma região que atrai muito público principalmente
no inverno. Os estrangeiros, pela distância, já definiram o tempo de
permanência, sendo que alguns também planejaram os locais de
visitação”, complementa.

Luciano Kessler, diretor da Hering Store em Bento, diz que sua loja já conta
com atendimento capacitado para atender tanto consumidores da cidade quanto
turistas nacionais e internacionais, e pretende investir na vitrine com camisetas
de seleções. “Acredito que o tripé hospedagem, atração turística e comércio precisa ser fortalecido na cidade para todos
juntos ganharmos, tanto em visibilidade
quanto em vendas”.
Rosângela Longhi/Conceitocom Brasil

Hering está preparada com
roupas para a Copa do Mundo tanto para moradores da
cidade e turistas nacionais e
internacionais
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Eles fazem o Comércio
Fotos: Rosângela Longhi / Conceitocom Brasil

Cristiane dos Santos Frare
e Michele Missiaggia
Eugênia Cavagnoli

Fuzuê
Moda Infantil

Fortaleza Moda

Ano de fundação: 2012

Ano de fundação: 1988

Área de atuação: confecção e calçados infantis de
recém-nascido ao tamanho 18

Área de atuação: confecção e calçados femininos
e masculinos e acessórios

Localização: Av. São
Roque, 1439, sala 02, São
Roque
Metas 2014: a intenção
das sócias para este ano
é ampliar o número de
clientes que frequentam a loja, em especial,
moradores do São Roque.
Por sinal, este é um dos
principais desafios percebidos. “Abrir a loja no
bairro foi justamente para
tentar beneficiar e facilitar
o dia a dia de quem
vive por aqui”, destaca
Cristiane. A loja trabalha
com grandes marcas de
confecções e calçados e o
grande destaque está no
atendimento. “Por sermos
mães também conseguimos ter uma percepção
melhor das necessidades
dos clientes, por isso
focamos em bem atender,
pois sabemos que isso faz
diferença”.

Localização: Rua Fortaleza, 280, Botafogo
Metas 2014: nos últimos
três anos a loja superou as metas de vendas
programadas. De acordo
com Eugênia, o segredo é
o bom atendimento, com
condições de pagamento,
variedade e qualidade dos
produtos. As mulheres
são as maiores frequentadoras e compradoras na
loja, fazendo compras até
mesmo para os namorados ou maridos. Para ela,
a persistência foi o que
a motivou a continuar no
mercado, mesmo com
a concorrência. “O sol
brilha para todos, não
podemos desistir fácil”,
revela. Como principal
diferencial, a empresária
destaca o atendimento.
“Sempre oriento minhas
funcionárias a atender
bem. Mesmo que o
cliente não compre nada
naquele dia, pode ser que
em outro momento ele
volte”, comenta.

Ludovico Carrer

Comercial
Agrícola
AgroBento
Ano de fundação: 1988
Área de atuação: ferramentas, jardinagem, rações
Localização: Travessa Bagé,
115 - Cidade Alta
Metas 2014: há 26 anos
no mercado, a empresa se
destaca por ofertar uma
grande variedade de marcas
direto de fábrica, como
exemplo, rações. Para o
sócio, Ludovico Carrer, o
preço é um grande diferencial da Agrobento, o que
permite aos clientes encontrar tudo o que procuram e
a voltarem com frequência
ao estabelecimento. Entretanto, a alta carga tributária
é um dos principais desafios, segundo Carrer, que
reclama do amplo controle
por parte do governo. Como
segredo para se manter por
tanto tempo no mercado
está o planejamento. “Não
fazemos nada de forma
precipitada, desde o início
temos um planejamento
sério e procuramos seguir
fielmente”, conclui.

Andréia Zucchi

Andreaz
Ano de fundação: 2011
Área de atuação: comércio
de moda feminina, acessórios e cosméticos
Localização: Rua Erny
Hugo Dreher, 204 - Sala 02
- Bairro Planalto
Metas 2014: para este ano
Andréia pretende ampliar a
divulgação da loja para que
ela seja ainda mais lembrada e procurada pelas
mulheres bento-gonçalvenses, transformando a rua
também em uma referência do comércio, visto que
a gastronomia já é ponto
forte. Por estar localizada próxima a um hotel,
Andréia revela que muitos
turistas procuram a loja.
Peças e marcas diferenciadas estão entre os atrativos
da Andreaz, que oferece
peças tanto para mulheres básicas quanto para
aquelas mais contemporâneas. O trabalho constante,
por meio de lançamento
de coleções, promoções
e constante contato com
o cliente estão entre os
segredos do sucesso.
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Q Comércio com inscrições abertas até 10 de abril
Empresas que receberam selo Ouro falam sobre as mudanças e benefícios do programa

Foto Pavan

Planejamento, foco no curto prazo, nova estrutura organizacional que ajuda a administrar a
falta de tempo e técnicas de gestão são alguns
dos ensinamentos que o empresário do comércio varejista pode receber ao aderir ao Q Comércio, programa que contribui para a profissionalização e qualificação do setor.
Os interessados em participar já podem fazer as inscrições até o dia 10 de abril na CDL
BG para dar início aos trabalhos e ingressar na
primeira etapa do processo de qualificação, em
busca do selo Bronze. As demais etapas consistem nos selos Prata e Ouro, que acontecem na
sequência da implantação.
Bento Gonçalves é pioneira no programa e
foi a primeira cidade a aderir ao Q Comércio no

Rio Grande do Sul, em 2011, servindo de exemplo
para outras CDLs.
Para o presidente da CDL BG, Marcos Carbone,
o programa é vital no processo de amadurecimento da gestão das empresas. Até o momento, 22
empresas de Bento Gonçalves já foram certificadas pelo Q Comércio.
O programa é coordenado pela FCDL-RS, tem
o apoio do Sebrae/RS e o acompanhamento e
atendimento da CDL local. O selo da qualidade
tem validade de um ano e sua concessão e manutenção dependem do resultado da avaliação. O
tempo de participação no programa determina o
tipo do selo: Bronze, Prata ou Ouro. Em 2014 uma
empresa está ingressando no selo Prata e quatro
no selo Ouro.
Rosângela Longhi/Conceitocom Brasil
Foto Pavan

Cristiane
Milani Marin
Tanti Ótica

Helenir Bedin
Lojas Carlize

“Antes de aderirmos ao Q Comércio não
tínhamos plano de ação, somente algumas
metas definidas e pouco cobradas. A partir do
momento que começamos a trabalhar com a
ferramenta Scopi, priorizamos metas e definimos ações com prazos e responsáveis, e um
acompanhamento diário e eficaz. A partir daí,
atingimos nossos objetivos de forma excepcional, estamos medindo nosso desempenho mensalmente, ganhamos qualidade no atendimento,
aumentamos o faturamento e a nossa lucratividade, e o nosso cliente também reconheceu o
nosso empenho em sermos excelentes no que
fazemos, e que estamos preocupados, não só
com o cliente, mas também com a sociedade
e o meio ambiente. Participar do Q Comércio,
foi fundamental para o crescimento de nossa
empresa, também nos tornou mais competitivos
e conscientes de que se quisermos e trabalharmos em busca de um objetivo comum, podemos
fazer cada vez melhor.”

Danielle da Cruz
Foto Pavan
“Para nós foi muito interessante
participar do programa e gratificante
conquistar o selo Ouro. Conseguimos visualizar uma nova forma de organizar
as duas lojas e, com isso, definir bem
os nossos serviços, realizar mudanças
no atendimento pessoal, adequar alguns
itens na parte financeira, como prazos e
inserir novas atividades no planejamento. O programa também nos permitiu
criar mais”.

Rosângela Longhi/Conceitocom Brasil

Selvina Durli
Savariz
Saís Confecções

Rosângela Longhi/Conceitocom Brasil

“Qualidade é essencial em qualquer serviço e por meio do programa Scopi conseguimos visualizar os indicadores e fazer um
planejamento futuro com mais segurança”.

Plínio Mejolaro
Mejolaro Móveis e
Decorações

“Na época
em que aderimos
à primeira fase
do programa Q
Comércio, nossa
empresa passava
por um momento
de transição de sua
marca antiga para a
nova marca,Vízia Óptica. Naquele momento,
havia muitas dúvidas na reestruturação da
nova etapa, mas com as orientações do Q
Comércio conseguimos nortear as ações e
atingir nosso objetivo. Costumamos dizer que
o programa nos estimula a não “parar no
tempo”, pois apresenta todas as ferramentas
necessárias na gestão do negócio. Hoje, nos
sentimos confiantes e seguros em cada atitude
lançada pela empresa, pois nossa base está
formada. Queremos agradecer aos mentores
desse sucesso que é o Q Comércio e incentivar
nossos colegas varejistas a aderir, visto que os
resultados são expressivos!”

“O Q Comércio foi uma reivindicação dos
lojistas de Bento e aderimos porque percebemos
que o projeto permitia um automonitoramento
das ações por meio do sistema Scopi, que fornece estatísticas em tempo real, o que permite
o aprimoramento das ações, em especial, para
melhoria da gestão da empresa. Entre os destaques internos da empresa está o setor de controle, que garantiu à área administrativa um monitoramente melhor das ações das vendedoras.
Sugiro que todos os lojistas possam aderir ao
programa, pois faz uma grande diferença tanto
interna quanto externamente”.
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Evento deverá reunir cerca de 200 lojistas

E o prêmio Mérito Lojista 2013 vai para...
CDL BG já entregou essa distinção para 38 empresários da cidade
Falta pouco para o maior
reconhecimento do comércio de Bento Gonçalves. Os
homenageados do prêmio
Mérito Lojista relativo ao desempenho em 2013, realizado pela Câmara de Dirigentes
Lojistas de Bento Gonçalves
(CDL BG), serão anunciados
na noite do dia 10 de abril,
a partir das 20h, durante cerimônia que acontecerá no
Salão de Eventos Carmenére,

no Dall’Onder Grande Hotel.
Desde 1989, 38 empresários já receberam a distinção
nas categorias Comércio,
Serviços e Jovem Empreendedor, eleitos pelos próprios
empreendedores da cidade
por se destacarem pela visão
empreendedora e atuação
na comunidade em prol do
crescimento econômico.
Para o presidente da CDL
BG, Marcos Rogério Carbone,

Tramontini Advogados Associados
Paulo Roberto Tramontini

Com relação aos atestados
médicos a princípio a empresa
teria que aceitar todos.
Porém a lei disciplina a hierarquia dos atestados, sendo
que o art. 6º, §2º, da Lei nº
605/49 dispõe:
“A doença será comprovada mediante atestado de
médico da instituição de Previdência Social a que estiver
filiado o empregado, e, na
falta deste e sucessivamente,
de médico do Serviço Social e
do Comércio ou da Indústria;
de médico da empresa ou por
ela designado; de médico da
serviço de repartição federal, estadual ou municipal,
incumbida de assuntos de
higiene ou de saúde pública;
ou não existindo estes, na
localidade em que trabalhar,

o Mérito Lojista quer exaltar
os empresários que se dedicam, apesar de todas as dificuldades enfrentadas no dia
a dia, e contribuem para os
avanços do comércio, serviço e do empreendedorismo
jovem da cidade. “O prêmio
também pretende servir de
estímulo para que os já homenageados continuem engajados no processo de desenvolvimento e os demais

sejam estimulados à indicação com o passar dos anos”,
enfatiza. O Mérito Lojista se
diferencia por expressar a
vontade do lojista que, por
meio do voto democrático,
exerce seu poder manifestando seu desejo.
Ingressos para o evento
estão disponíveis na sede da
CDL BG, ou podem ser solicitados pelo e-mail: cdlbento@
cdlbento.com.br

DOS ATESTADOS MÉDICOS
- BREVES COMENTÁRIOS -

de médico de sua escolha”.
Assim, não dispondo a
empresa de serviço médico, o
atestado poderá ser concedido
por:
a) médico do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);
b) médico do Serviço Social
da Indústria (SESI);
c) médico do Serviço Social
do Comércio (SESC);
d) médico de repartição federal, estadual ou municipal,
incumbida de assuntos de higiene ou saúde;
e) médico do sindicato a
que pertença o empregado;
f) na ausência destes, na localidade em que o empregado
trabalhar, médico de sua escolha.
De qualquer maneira, teria
que verificar na convenção co-

letiva para ver se disciplinam
algo em sentido contrário.
De acordo com a súmula 15
do TST deve haver o respeito a
hierarquia estabelecida em lei,
que incide na espécie assevera:
Súmula nº 15 do TST
ATESTADO MÉDICO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20
e 21.11.2003
A justificação da ausência
do empregado motivada por
doença, para a percepção do
salário-enfermidade e da remuneração do repouso semanal, deve observar a ordem
preferencial dos atestados
médicos estabelecida em lei.
Caso não haja este respeito
pode a empresa se recusar a
receber o atestado e não pagar
os 15 dias de atestado.

Contudo, se a empresa
vem aceitando atestados de
médicos particulares, caso passe a não aceita-los, criará uma
situação que pode repercutir
futuramente na justiça, já que
há entendimentos que haveria
uma alteração contratual lesiva
ao funcionário.
Com relação aos 15 dias,
caberá a empresa fazer o pagamento, se o empregado continuar afastado a partir do 16º
dia cabe ao INSS fazer o pagamento. Se o empregado voltar
a trabalhar no 16º dia, e se no
período 60 dias do retorno voltar a ficar afastado pela mesma
doença, cabe o INSS efetuar o
pagamento. O CID (código da
doença) não pode ser exigido,
cabe ao paciente permitir que
apareça ou não.

Divulgação
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A experiência na 103ª Convenção
da National Retail Federation (NRF)
Nova Iorque (EUA) foi o
cenário da 103ª Convenção
da National Retail Federation (NRF) realizada entre
os dias 12 e 15 de janeiro e
que contou com a participação de seis empresários de
Bento Gonçalves. Os lojistas
integraram uma comitiva de
50 micro e pequenos empresários gaúchos, organizada
pela Federação das Câmaras
de Dirigentes Lojistas do Rio
Grande do Sul (FCDL-RS) e
puderam assistir palestras e
participar de visitas técnicas
a empresa americanas.
Saiba um pouco mais
sobre a avaliação de alguns
lojistas que participaram da
NRF:

Helenir Bedin
Participar da NRF nos
proporcionou uma oportunidade de conhecer
novos mercados, inovação
e tecnologia. Além disso,
nunca se ouviu falar tanto
em pessoas, atendimento
personalizado e saber as
necessidades dos clientes,
inovar e criar ambientes
que as pessoas confiam.
As compras pela internet
crescem a cada ano, por
isso nas lojas físicas o
diferencial precisa ser o
atendimento, proporcionar
ao cliente uma experiência
positiva, encantar.

Vanderlei
Dalla Costa
Foi a primeira vez que
participei dessa feira, porém de todos os eventos
que eu já visitei esse foi o
melhor. O evento possibilitou um aprimoramento
de forma mais genérica
do varejo e não apenas na
minha área de atuação,
permitindo analisar vários
setores, e captar o que
cada um está inovando
e trazer para a realidade
do meu negócio. Na volta
da feira já promovi uma
reunião de planejamento e inclui uma série de
iniciativas e experiências
da NRF.

Seis empresários
bento-gonçalvenses
participaram do
evento, considerado
o maior do setor
varejista no mundo

Plínio Mejolaro
Foi uma experiência
nova e positiva, primeiro por ter sido a minha
primeira participação em
uma missão internacional e segundo porque
aprendemos muito nas
visitas técnicas, palestras
e feiras de automação
e gestão para lojistas.
Sem dúvida, abriu muito
nossos horizontes. Percebemos que temos um
caminho longo a seguir,
mas o primeiro passo já
foi dado que é a busca
por novidades.
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CDL BG facilita procedimentos
para certificação digital
Em agosto
acontece a
sexta edição
do Armazém
das Pontas
A Câmara de Dirigentes
lojistas (CDL BG) já deu início aos preparativos para a
sexta edição do Armazém
das Pontas, que neste ano
acontecerá nos dias 22, 23 e
24 de agosto, no Salão Paroquial São Roque. O evento é
promovido pelo Viva Bento,
que tem como entidades integrantes a CDL BG, Sebrae
RS, Sindilojas e CIC/BG.
Inicialmente, terão preferência por espaços os estabelecimentos comerciais
que integram o projeto Viva
Bento e em caso de sobra
os demais lojistas poderão
fazer a ocupação. Para isso
é preciso encaminhar e-mail
para a CDL BG (cdlbento@
cdlbento.com.br) demonstrando interesse no espaço.
Estão aptos a participar lojistas dos setores de confecções (masculino, feminino
e infantil), linha esportiva,
moda jovem, lingeries, perfumes, calçados, acessórios,
óculos e relógios.
O Armazém das Pontas
foi criado com a intenção de
girar o estoque de moda inverno dos lojistas e também
como forma de oportunizar
aos consumidores que adquiram peças de qualidade
com preço diferenciado.
O evento está programado para acontecer na sextafeira, das 12h às 19h e no
sábado e domingo, das 9h
às 19h. A venda dos espaços
terá início no mês de maio.

Clientes podem encaminhar requerimento inicial
preenchido sem custo adicional
O certificado digital é uma assinatura digital que permite comprovar a
identidade de uma pessoa, uma empresa ou um site, para assegurar as transações on-line e a troca eletrônica de
documentos, mensagens e dados, com
presunção de validade jurídica. Diversos
segmentos da economia já utilizam a
certificação em suas atividades, garantindo privacidade e inviolabilidade.
A CDL BG oferece há dois anos e
meio soluções de certificação digital,
em parceria firmada com a Autoridade
de Registro Safeweb, de acordo com a
necessidade do cliente, sem a necessidade de ser associado à entidade. A partir deste ano, a CDL BG está facilitando
o processo para os clientes ao providenciar o requerimento inicial necessário
para gerar a certificação. O custo acon-

tece somente no
tipo de produto
adquirido.
“Com isso nosso suporte de serviços fica ainda
mais qualificado e
atento às necessidades dos clientes,
como forma de minimizar tempo para todas as pessoas da
empresa envolvida”, enfatiza o presidente
da CDL, Marcos Carbone.
Importante ressaltar que esta possibilidade aplica-se somente aos serviços do
parceiro SafeWeb, não aplicando-se ao Serasa. As empresas interessadas em iniciar
esse procedimento devem solicitar a ficha
cadastral pelo e-mail:
certificadodigital@cdlbento.com.br

Bento-gonçalvenses endividados
Mulheres, solteiros e jovens com até
20 anos formam o perfil do público com
maior endividamento na cidade de Bento Gonçalves. O valor devido pelos consumidores no ano de 2013 foi 15,14%
superior na comparação com 2013. É o
que mostra levantamento realizado pela
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL BG).
Para o presidente da CDL BG, Marcos Carbone, isso é reflexo da falta de
planejamento financeiro dos clientes do
comércio, o que se torna uma situação
preocupante. “É preciso que o lojista tenha mais cuidado no momento de fe-

char o negócio e consulte o CPF do consumidor e o SPC para garantir que o valor da
compra seja seguro”, alerta. Em 2013 a CDL
contabilizou 24 mil registros de operações
de débito, com 13 mil CPFs.
Entre janeiro e fevereiro deste ano 40%
dos CPFs consultados apresentaram restrições, um percentual bastante significativo.
“Isso significa que a cada 100 consultas,
40 registraram problema”, complementa
Carbone. Como ponto positivo, no mesmo
período, o comércio registrou recuperação
de 70% dos CPFs com 53% do valor financeiro recuperado.

Quem é o endividado*
CPFs femininos
CPFs masculino
Solteiros
Casados
Até 20 anos
De 21 a 30 anos
De 31 a 50 anos
Acima 50 anos
* comparativo 2013 com 2012

alta 7,65%
alta 2,76%
alta 9,31%
queda 8,74%
alta 12,71%
alta 4,82%
alta 7,10%
alta 9,26%
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“A união mais uma
vez é o que importa”
Nova diretora do projeto Viva Bento, Letícia Zanesco,
aborda ações e ponto de vista sobre a cidade
A arquiteta e urbanista
Letícia Zanesco, do escritório
de arquitetura e urbanismo
Zanesco Galeazzi, assumiu
em dezembro de 2013 como
diretora do Projeto Viva Bento, coordenado pelo Centro
da Indústria, Comércio e
Serviços de Bento Gonçalves
(CIC/BG) e que tem como entidades parceiras a Câmara
de Dirigentes Lojistas local
(CDL/BG), Sindilojas e Sebrae.
Para Letícia, o Viva Bento é um projeto que nasceu
com o objetivo de unir forças
e buscar junto ao poder público propostas de interesse
comum. “Acredito que esta
é a melhor forma de participação dos debates que acontecem diariamente na nossa
cidade. Ao mesmo tempo
em que buscamos respostas,
também estamos colocando
a nossa opinião para o debate ser mais amplo e, consequentemente, mais assertiva”, ressalta.
Entre as prioridades para
2014, Letícia aponta a implantação da Lei das Placas

Lucinara Masiero / Conceitocom Brasil

e a atualização do projeto do
quadrilátero central. “Este último já foi bastante discutido
no passado, mas precisa se
adequar à nova realidade. Em
reunião com o prefeito Guilherme Pasin foi solicitada a
retomada de nossas reuniões
junto às secretarias para que
os projetos de mobilidade e
quadrilátero central sejam
pensados
integralmente”,
explica.
A Lei das Placas é uma necessidade faz muito tempo e
precisamos fazê-la sair do papel. As cidades que iniciarem
este processo de despoluição visual estarão sem dúvida na frente. A nossa cidade
é turística, mas também é a
cidade de cada um de nós.
Os grandes centros já estão
se transformando e Bento
Gonçalves tem condições de
ser pioneira no interior com
esta mudança.

Projetos

Letícia Zanesco, nova diretora do projeto Viva Bento

De acordo com a diretora recém-empossada, os
projetos que já estão em andamento e com resultados

positivos para as entidades e
a cidade terão sequência. O
projeto lançado este ano em

União
Segundo Letícia, o projeto Viva Bento
faz parte do Plano Diretor pela força e envolvimento das entidades que participaram
com a prefeitura na época de implantação.
Nele estão formados os cinco grupos de
trabalho que deram origem ao Anexo 20.
“Os grupos formados pelo CIC, CDL, Sindlojas e Sebrae ficaram mais unidos e diversos
projetos importantes foram implantados. A
participação de outras entidades que estavam nos grupos, mas que com o passar
dos anos foram deixando o projeto, serão
revistas para ampliarmos o debate sobre a
cidade”, explica.
A diretora explica que o Viva Bento sempre teve apoio de arquitetos e urbanistas,
profissionais formados para tratar justa-

mente dos assuntos que se referem à cidade e cita os atuais temas que estão em pauta nos últimos dias, como a Lei das Placas
e as faixas seletivas, diretamente ligados ao
urbanismo. “Acredito que a união mais uma
vez é o que importa, o comércio só ficará
mais forte nas suas ações”, conclui.
Letícia faz parte, desde 2011, da diretoria
Associação dos Engenheiros e Arquitetos da
Região do Vale dos Vinhedos (Aearv), representante da Aearv no Conselho Municipal
de Planejamento de Bento Gonçalves (Complan) e representante do Complan na Junta
de Análise e de Recursos Publicitários (Jarp).
No CIC participa como suplente no Conselho
Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico
e Cultural de Bento Gonçalves (Comphac).

parceria com o Sebrae, chamado “Desenvolver os espaços comerciais na Serra Gaúcha”, foi renovado para mais
dois anos. “Este é o tipo de
projeto que faz o setor ficar
cada vez mais fortalecido”,
aponta.
Outros projetos, como o
Armazém das Pontas, que já
fazem parte do calendário do
Viva Bento como apoiadora,
também são de importância
indiscutível.
“Pretendemos
ampliar
a discussão sobre a cidade
para além do centro. Recentemente em Bento Gonçalves foi feita uma pesquisa
inovadora realizada pela
UCS, baseado no contexto
das Cidades do Conhecimento e esse trabalho nos traz
novas perspectivas de desenvolvimento”, acrescenta.
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Fraudes em cheques
Cuidado nunca é demais ao receber folhas de cheque
como pagamento. De acordo com a Cartilha do Cheque, criada pela CNDL, há falsificações em que partes adulteradas são
coladas no cheque, como valor por extenso
e em algarismos e os números e códigos da parte
superior e inferior. Uma
verificação mais atenta
permite identificar olhando o material contra a luz,
pelo tato ou dobrando a
folha do cheque de forma
arredondada.
Caso haja desconfiança,
peça para o emitente assinar
no verso do cheque e compare as assinaturas.
Não aceite cheques rasurados, pois podem ser devolvidos pelo banco. Além disso,
tenha cuidado ao receber cheques previamente preenchidos
ou assinados.
Por fim, se ainda houver dúvida, condicione a venda à
compensação do cheque.
Mais detalhes, acesse http://cndl.org.br/docs/CartilhadeCheque.pdf

Segurança
para seu
estabelecimento
l Preste atenção em pessoas suspeitas nas imediações
de comércios. Caso necessário, acione a PM.
l Antes de dar emprego, peça referências sobre o novo
funcionário.
l Melhore a segurança física de seu imóvel. Dificulte a
ação do infrator.
l Sempre que ocupar um novo imóvel, troque todas as
chaves do estabelecimento.
l Guarde valores em lugares seguros e evite deixar
quantias vultosas de dinheiro nos caixas.
l Oriente seus funcionários a não reagirem em caso
de assalto.
l Oriente empregados e clientes no cuidado a bolsas
e sacolas.
l Estreite o relacionamento com a Polícia Militar. Procure saber os tipos de delitos mais comuns na sua região.

(SPC Brasil)

Toda promoção precisa estar clara para o consumidor,
seguindo regras determinadas pela legislação, o que impede transtornos para os lojistas. Confira algumas dicas:
l Cartazes na entrada da sua loja ou próximo aos
caixas e crediário com informações pode ser uma boa
alternativa para deixar visível e claro algumas restrições,
como não aceitar cheques e quando o desconto é válido apenas para dinheiro e não para cartão de crédito e
débito.
l Não esqueça de fixar o valor dos descontos no produto.
l Quando a venda for a prazo, exija CPF, RG, comprovantes de residência e de renda para evitar a inadimplência e não esqueça de fazer a consulta ao SPC Serasa.
l Aceitar cheques é uma decisão particular de cada
lojista pois eles são considerados títulos de crédito, e
não moeda.

Bento em Páscoa vai

Reprodução

movimentar o comércio

Maquetes
mostram
como ficará
parte da Praça
Via Del Vino
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O

comércio de Bento
Gonçalves ganhará um aliado para atrair os consumidores nesta época que antecede a Páscoa. É o Bento
em Páscoa. A experiência
de sucesso entre a Prefeitura, por meio da Secretaria
de Turismo e a CDL BG, com
a decoração natalina, será
aplicada entre os dias 14 e
21 de abril, na Praça Via Del
Vino, com direito a ovos de
Páscoa e coelhos. Diversas
atrações culturais também
estão previstas, incluindo
ações na Casa das Artes.
Para o presidente da
CDL BG, Marcos Carbone,
iniciativas como esta são
muito positivas, pois estimulam o público a passear pela cidade e ajudam a
movimentar o comércio.
“Esperamos que essa inovação possa incrementar as
vendas para os lojistas”.
Mais informações na Secretaria de Turismo ou CDL
BG.

CDL BG questiona prefeito em evento do CIC/BG
No dia 17 de março, mais
de 170 empresários participaram da abertura dos trabalhos do Centro da Indústria,
Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC/BG) com
a palestra-jantar “Encontro
com o Prefeito”, com a presença de Guilherme Pasin.
Sete representantes de
entidades da cidade, entre
eles o presidente da CDL BG,
Marcos Carbone, tiveram a
oportunidade de questionar
o prefeito sobre um tema de
interesse. Confira a abordagem da CDL BG e a resposta
de Pasin.
De que forma o município deve encaminhar
a tramitação da legislação da Lei das Placas?
Em quanto tempo, na
visão da administração,
teremos uma definição
em torno do assunto?

“Existe uma lei que está
em vigor no nosso município
sobre a Lei das Placas. Nós
trabalhamos uma revisão
dessa legislação, porque entendemos como necessário
e até ouvimos as entidades
de Bento Gonçalves, e desse acúmulo de informações
do processo eleitorado e dos
próprios comerciantes, as entidades pediram alterações e
então propusemos a alteração disso.
Enviamos esse ano o
projeto para a Câmara de
Vereadores e a comunidade
interpretou um mal isso. No
nosso entendimento, o anteprojeto precisa ser elaborado
pela administração, mas o
que precisa é de audiência
pública para alteração. Foi
realizada audiência publica
pela comissão de Obras da
Câmara de Vereadores, res-
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Presidente da CDL BG, Marcos Carbone, questionou o prefeito Pasin

peitamos a audiência pública
e retiramos esse projeto de
votação para que do resultado da audiência pública viessem informações para agregar e fortalecer ainda mais
este projeto inicial colocado

em tramitação. Retiramos,
mas não é, de forma alguma,
um retrocesso. Durante a audiência pública não surgiram
muitas sugestões. O que nós
queremos é o melhor para
Bento Gonçalves”.

Lucinara Masiero/Conceitocom Brasil

45ª Convenção
Estadual Lojista
começa a
ganhar forma
CDL de Bento começa a
receber inscrições em abril

Secretário de Turismo de Bento, Gilberto Durante; presidente da CDL BG, Marcos Carbone;
prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pasin; e presidente da FCDL-RS, Vitor Kock

O

comércio local tem um motivo
a mais para celebrar os 45 anos da CDL
na cidade, comemorados em agosto. É
a 45ª Convenção Estadual Lojista que
acontecerá nos dias 14 e 15 de agosto,
no Parque de Eventos de Bento Gonçalves.
Pela terceira vez na história da entidade, lojistas de todas as partes do
estado estarão reunidos na Capital Bra-

sileira do Vinho para viver a atividade
em todas suas faces. Afinal, o evento é
o maior encontro de atualização do varejo no Rio Grande do Sul.
Mesmo faltando mais de quatro meses do evento, empresários do comércio de todas as regiões do estado já podem manifestar interesse em participar
do evento a partir de 1º de abril. As pré-inscrições podem ser feitas por meio

dos telefones (54) 3455.0555 na CDL BG
ou (51) 3213.1777 na FCDL-RS.
“Já realizamos duas grandes convenções em Bento. A Convenção deste ano
ficará gravada na memória dos lojistas.
Estamos preparando muitas surpresas e
vamos mobilizar o comércio local para
bem receber nossos colegas gaúchos”,
observa o presidente da CDL/BG, Marcos Carbone.

