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O turismo também
depende de nós
Bento Gonçalves vive um momento único no que
diz respeito aos esforços para alavancar o turismo.
Desde 2007, quando foi escolhido pelo Ministério do
Turismo como um dos 65 Destinos Indutores do Turismo no Brasil, Bento passou a acolher programas,
pesquisas, projetos que visam diagnosticar, planejar
e traçar estratégias que façam de Bento Gonçalves
um destino turístico cada vez mais procurado e que
encante cada visitante que aqui chegar. É fato que o
Talise Valduga Zanini
turista vem a Bento em busca de nossas paisagens,
Diretora de Turismo da CDL/BG
do vinho e da gastronomia, e também para participar
e Presidente do COMTUR
de inúmeros eventos, feiras e congressos que aqui
acontecem todos os anos. Porém, é necessário que cada setor envolvido faça a sua parte
nesse processo contínuo de amadurecimento. O turismo é sem dúvida uma fonte de
desenvolvimento econômico e social desde que devidamente conduzido e planejado. É
por isso que a CDL participa e apóia ativamente todas as ações que estão acontecendo em
prol do desenvolvimento turístico.
Recentemente foi lançado o Tour Via Del Vino, o roteiro turístico do Centro da cidade
que conta um pouco de nossa história e de como nosso município desenvolveu-se a partir
de nossa rua central. Passando pelos prédios históricos tem-se contato com um pouco da
cultura, do trabalho e da fé que formaram as bases de nossa sociedade. O objetivo da
formatação deste roteiro é que não só o turista mas cada bentogonçalvense conheça e
valorize nosso patrimônio e viva o Centro da cidade de uma forma totalmente renovada.
Sabe-se das inúmeras necessidades que separam nosso centro de um lugar ideal, mas o
primeiro passo sempre é necessário quando se tem uma longa caminhada pela frente.
Que o Tour Via Del Vino seja, então, esse primeiro passo rumo a um Centro mais bonito, mais feliz, mais atraente para visitantes e moradores. Os próximos passos precisam
da ajuda e do empenho de todos, em especial do Comércio que agora tem a responsabilidade de oferecer opções de compras interessantes aos visitantes em horários adequados,
com mix de produtos diferenciados e atendimento impecável. Afinal, turismo e hospitalidade não se fazem só com hotéis e restaurantes. Façamos, então, nossa parte!!!!

OLÍVIO GUIZZO

Diretor Operacional
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Notificação de Inscrição não precisa
mais ser por Aviso de Recebimento
Diante da recente decisão do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) fica desnecessária
a comprovação mediante a aprovação do
Aviso de Recebimento (AR). Porém, isso
não significa que o lojista possa deixar
de comunicar previamente o cliente do
débito, antes de encaminhar o seu nome
para o cadastro do Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC).
A CDL/BG alerta que é extremamente
importante uma maior rigidez na abertura

do cadastro e a máxima precisão na coleta dos dados, através dos documentos de
identificação como CPF, RG e outros, bem
como, no que se refere à confirmação de
endereço. Sugerimos que o lojista solicite
um documento que comprove o endereço
(luz, água, telefone, contrato de locação,
etc.). Após o preenchimento de todos os
dados cadastrais é de suma importância
a confirmação desses dados pelo cliente,
através da assinatura do seu cadastro.
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Campanha de Prêmios 2009
será lançada dia 10 de outubro
Automóvel 0 km e três motos estão entre os prêmios a serem sorteados
A Campanha de Prêmios
2009 “Dê uma carona para a
sorte” será lançada pela Câmara de Dirigentes Lojistas
de Bento Gonçalves (CDL/
BG) no dia 10 de outubro, às
11 horas, na Via Del Vino, integrando as comemorações

dos 119 anos do município.
A exemplo de anos anteriores, a promoção tem o objetivo de incrementar as vendas no período de final de
ano. Para isso, a entidade
estará sorteando entre os
consumidores que efetua-

rem suas compras nas lojas
participantes um automóvel
0 km e três motos.
Um dos diferenciais desta edição é que os funcionários da empresa identificada
no cupom sorteado para o
primeiro prêmio receberão

o valor de R$ 5 mil.
Os critérios de participação serão apresentados no
lançamento da campanha,
assim como as peças promocionais. A intenção da
entidade é distribuir mais
de meio milhão de cupons.
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Abertura aos domingos

inicia dia 11 de outubro
Sucesso do projeto depende da avaliação do mix de produtos oferecido
e da adesão das empresas instaladas no trajeto do Tour Via Del Vino
Atrair turistas para o centro da cidade. Este é um dos
objetivos do comércio de Bento Gonçalves, que aposta no
Projeto Tour Via Del Vino, um
passeio turístico pelos prédios
históricos remanescentes no
centro do município. Entretanto, o sucesso da iniciativa
depende do envolvimento e
conscientização dos estabelecimentos comerciais localizados no trajeto do tour. As
empresas precisam se adaptar
a realidade e, diante disso,
passar por uma mudança de
comportamento. Para que
isso aconteça, a Câmara de
Dirigentes Lojistas de Bento
Gonçalves (CDL/BG), que integra o Viva Bento, juntamente
com a Secretaria de Turismo,
Conselho Municipal de Turismo (Comtur), CIC, Sindilojas e
Sebrae, está promovendo encontros semanais com lojistas,
especialmente aqueles que
atuam no trajeto do tour. A finalidade é esclarecer dúvidas
e apontar sugestões capazes
de contribuir para o êxito do
projeto. O comércio do centro
da cidade começará a abrir
aos domingos a partir do dia
11 de outubro, em forma de
rodízio.
A presidente da CDL/BG,
Helenir Bedin, garante que a
entidade vai continuar promo-

vendo este tipo de encontro
até que o comércio se conscientize que o grande beneficiado com o projeto é o
próprio setor. “Ainda estamos
num grupo reduzido, mas não
vamos desistir”, enfatiza. A
previsão é de que em pouco
tempo o roteiro do Tour Via
Del Vino seja ampliado, beneficiando outras avenidas
centrais.
Além de valorizar a história da cidade e as construções
antigas existentes na Via Del
Vino, o tour é o mais novo
atrativo turístico de Bento.
Agências de turismo receptivo já incluíram a novidade
em seus pacotes, atendendo
grupos de até 25 pessoas diariamente em dois horários: 9
e 14 horas. De acordo com a
secretária de Turismo, Ivane
Fávero, o tour pode ser auto
guiado e também dá acessibilidade aos deficientes visuais
através do desenvolvimento
do folder em braile. Ela explica que o projeto estará sendo
contemplado, ainda este ano,
com melhorias no banheiro
público da Praça Walter Galassi. Também já está sendo
trabalhado o projeto de revitalização da Via Del Vino, que
prevê, além da pavimentação,
iluminação e embelezamento, a fiação subterrânea no lo-

cal. “O Tour Via Del Vino é um
dos projetos para o turismo
de Bento Gonçalves. Avançar
na identidade do comércio é
essencial para garantir o sucesso do projeto”, ressalta.
A Diretora de Turismo
da CDL/BG e presidente do
Comtur, Talise Valduga Zanini,
afirma que a tendência é unir
trabalho e lazer. “Quem vem
a Bento para fazer turismo de
negócios aproveita a estada
para esticar a permanência na
cidade”. Além de roteiros já
consagrados como o Vale dos
Vinhedos, os Caminhos de
Pedra e a Maria Fumaça, entre outros, o centro se tornou
mais um diferencial devido ao
seu apelo cultural. Foi nesta
área que surgiu o município.
Parceiro do projeto, o Sindilojas tem a importante tarefa de negociar a abertura
do comércio aos domingos e
feriados. O presidente da entidade, Jovino Demari, apóia
a iniciativa, esclarece que a
liberação já foi tratada com o
Sindicato dos Empregados no
Comércio. O coordenador do
Viva Bento e membro da comissão de negociação, Plínio
Mejolaro, confirma que o comércio de Bento está na frente em relação a outros municípios. “Somos pioneiros em
abrir aos domingos e agora

Encontros semanais para
conscientizar lojistas da
importância do projeto

estamos servindo de exemplo
para regiões como as de Lajeado, Caxias do Sul, Erechim e
Uruguaiana”, relata.
Informações sobre o Tour
Via Del Vino podem ser obtidas através do 0800-6036060,
pelo e-mail turismo@turismobento.com.br ou pelo site
www.turismobento.com.br.

Percurso
Centro de Atendimento
ao Turista, Clube Aliança,
Banco Santander, Prefeitura Municipal, Praça Walter
Galassi, Casa Fasolo, Casa
Alegretti, Casa Toschi,
Casa Bertani, Ex-Banco da
Província (atual Secretaria
de Finanças), Monumento
a Bento Gonçalves, Cruzinha e Santuário de Santo
Antônio.
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Conheça o Tour Via Del Vino
Fabiano Mazzotti

Almir Dupont

Fabiano Mazzotti

2

1 Centro de Atendimento

ao Turista: Local onde tem início

o Tour Via del Vino com a acolhida
pelos condutores e a apresentação de vídeo sobre o município. É
também o lugar onde se podem
obter informações sobre os demais
roteiros turísticos e serviços que o
município oferece.

Clube Aliança: A sociedade
civil Clube Aliança foi fundada em
1906 e é considerada a mais antiga
do município. Sua sede atual foi
concluída em 1946 com o objetivo
de abrigar seus associados para
encontros, conversas, bailes sociais,
espetáculos cinematográficos e
competições esportivas.
Almir Dupont

Almir Dupont

Fabiano Mazzotti

3 Banco Santander: Prédio

construído na década de 1950,
para abrigar o Banco Nacional do
Comércio que foi, posteriormente,
transformado em Banco Sulbrasileiro, Banco Meridional e, atualmente,
Banco Santander.
Almir Dupont

4 Prefeitura Municipal:

Prédio construído em 1901 para
sediar a Intendência Municipal.
Parte de sua estrutura serviu também como presídio e, parte, como
colégio elementar, onde estudou o
ex-presidente da República Ernesto
Geisel. De composição arquitetônica clássica, exibe os bustos de Bento Gonçalves da Silva e Giuseppe
Garibaldi.
Almir Dupont

6 Casa Fasolo: Primeiro curtu-

5 Praça Dr. Walter Galassi:

Largo surgido no encontro da estrada Montenegro-Campos de Vacaria
e a estrada do Barracão. Foi urbanizada em 1928 com o nome de
Praça Centenário. Em 1952 recebeu
a atual denominação. É conhecida
pela Calçada da Arte – obras de
diversos artistas locais dispostas no
piso como lajes.

me de Bento Gonçalves, que passou
a funcionar em 1925. O curtume
tinha filial em Erechim. No mesmo
local, havia uma loja que comercializava seleiros, estofados, calçados,
malas e artigos para viagem. O
fundador do curtume foi Guilherme
Fasolo, que chegou a Bento Gonçalves em 1890.
Fabiano Mazzotti

Almir Dupont

7 Casa Alegretti: Construída

em 1905 por Luiz Alegretti. Em
1894, Alegretti começou a elaborar
vinhos na Linha Eulália, onde hoje
é a casa Toniolo. Decidiu, então,
construir esta casa e fazer a cantina
de vinhos no porão, que funcionou
até meados de 1920. As primeiras
máquinas para produção de vinhos
foram importadas de Milão.
Fabiano Mazzotti

8 Casa Toschi: Construída em

1896. O proprietário, Luiz Alegretti,
foi o responsável pelo projeto e
construção. O andar superior servia
como residência e no térreo havia
uma loja de secos e molhados,
onde eram vendidos alimentos em
geral, tecidos e materiais de construção. Mais tarde, foi vendida para
a família Toschi.

11 Monumento a Bento

9

Casa Bertani: Construída em
1927, servia de residência no piso
superior e ponto comercial no térreo. Abrigou importantes atividades
para o crescimento do município,
como tabelionato, consultório dentário, gráfica e imobiliária.

Gonçalves: No centenário da Revolução Farroupilha, em 1935, foi erguido
este monumento que homenageia
o seu líder. Além do busto de Bento
Gonçalves, possui baixo-relevo com as
efígies de Anita e Giuseppe Garibaldi.

10 Ex-Banco da Província:

Prédio inaugurado em 1917 para
abrigar a primeira casa bancária do
município. O pavimento superior
servia de residência para o gerente.
Atualmente é utilizada pela Secretaria Municipal de Finanças.

Fabiano Mazzotti

12 Cruzinha:

A cruz de concreto
que remete ao primeiro nome da
cidade foi instalada em 1926 na praça
ao lado do Santuário de Santo Antônio.
A primitiva cruz era de madeira, e assinalava o local da morte de um tropeiro
junto à atual Praça Walter Galassi. O
monumento está em seu local atual
desde 1976.

Fabiano Mazzotti

13 Santuário de Santo Antônio:

M
Marco
da religiosidade do imigrante, o
SSantuário de Santo Antônio concluído em
1894 passou por diversas reformas até chegar
aao seu estágio atual. Possui campanário
de 40 metros de altura e, em seu interior,
d
pinturas murais que retratam a vida do santo.
p
A tradicional Festa em honra ao Padroeiro é
rrealizada no dia 13 de junho, desde 1878.

Ainda fazem parte da Via del Vino outros dois prédios históricos:
a Casa Giovannini e a antiga Vinícola Salton.
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“Eu caminho devagar,
mas nunca caminho
para trás”.
Abraham Lincoln

Fonte: Revista Venda Mais

Você é indispensável
para seus clientes?
Confira o que fazer para eles
não viverem sem você
z Criar e manter um fluxo de
novidades e produtos/serviços
z Desenvolva confiança
z Crie uma conexão com
seus clientes
z Veja o grande resultado
z Encante, envolva e enfeitice

RELACIONAMENTO

Aprimore suas habilidades na arte de construir relacionamentos e os bons negócios serão conseqüência
natural. Confira, a seguir, algumas formas de iniciar seu
network e, com o passar do tempo, desenvolverá suas
próprias técnicas:
z Conversar no elevador
z Eventos
z Entidades de classe, associações e federações
z Hotéis e aeroportos
z Cursos
z Redes sociais on-line de relacionamento
z Antigas agendas

8 maneiras de vender
valor para seus clientes
1 Descubra por que o cliente compra e
depois dê a solução.

2 Conheça os principais concorrentes e

ofereça benefícios que eles não possuem.

3 Apresente testemunhos de clientes satis-s-

feitos, estatísticas e histórias de sucesso.
o.

4 Mostre o que o consumidor ganhará a médio

e longo prazos com seu produto ou serviço (relação custo-benefício).

5 Ofereça algo extra no fechamento do negócio, como: brinde, frete
gratuito, manual de aplicação do seu produto, etc.

6 Faça perguntas inteligentes para identificar as necessidades dos
clientes, isso passa profissionalismo e você ganha informação.

7 Venda conveniência fazendo o consumidor poupar seu tempo,
por exemplo: deixe seu celular à disposição em período integral.

8 Seja rápido, fácil de negociar e confiável. Crie uma experiência
memorável para seus clientes a ponto de um negócio com você
ser um prazer.

EMPREENDEDORISMO
Caso você esteja pensando em abrir seu negócio
e pretenda legalizá-lo, verifique se já prestou atenção a alguns detalhes de planejamento que são
essenciais:
z Gosta do negócio que vai desenvolver?
z Pesquisou o público e o local para aquele empreendedorismo?
z Tem o investimento necessário?
z Qual é o “tempo pessoal” que dará ao negócio?
z Como irá divulgar o empreendedorismo e de que
maneira crescerá?
z
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CDL/BG comemora seus 40 anos
homenageando ex-presidentes
e primeiros associados
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Bento Gonçalves (CDL/BG)
completou no dia 12 de agosto,
40 anos de fundação. Para comemorar a data, a entidade promoveu um coquetel festivo no
Salão Nobre da Prefeitura, reunindo cerca de 200 convidados.
Recepcionados pela música
de Rodrigo Soltton, autoridades,
associados, lideranças empresariais e de entidades e imprensa lotaram as dependências do
Salão Nobre da prefeitura. Na
ocasião, além de agradecer a todos que ajudaram a escrever a
história da CDL/BG, a presidente
Helenir Bedin, fez questão de
homenagear o colaborador Olívio Guisso que atua na entidade
desde sua fundação.
Em seu pronunciamento,
Helenir Bedin destacou que os
desafios que moveram a CDL
nesses 40 anos devem servir de
incentivo para que a entidade
continue forte, atuante e empe-

nhada em contribuir para o desenvolvimento do comércio de
Bento Gonçalves. “Dizem que a
vida começa aos 40. Sendo assim, temos uma longa estrada a
ser percorrida. Desejamos que
cada dia desta nova etapa que
inicia hoje seja repleta de sucesso”, finalizou a dirigente. Para
brindar a data, a presidente da
CDL abriu um espumante pelo
método do sabrage (espada).
Outras homenagens também foram reservadas aos expresidentes e aos primeiros
associados da CDL, que foram
agraciados com uma jóia exclusiva em ouro 18 K, criada especialmente para a data. Momento
especial da noite foi a homenagem prestada ao ex-diretor da
CDL/BG, Norberto De Barcellos,
idealizador do projeto que instituiu o Dia do Comércio em âmbito nacional no dia 12 de agosto, mesma data de fundação da
CDL/BG.

Fotos: Gilmar Gomes

Autoridades e ex-presidentes da entidade comemoraram os 40 anos

Autor do projeto
que instituiu o Dia
do Comércio no
Brasil, Norberto de
Barcellos recebeu
uma homenagem
especial da Presidente da CDL/BG
Helenir Bedin

Ex-Presidentes Homenageados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Marcos Cabone, presidente da CDL Jovem do RS; Ademar Petry, presidente do Centro da Indústria e Comércio de Bento Gonçalves; Gentil
Santalucia, vice-prefeito de Bento Gonçalves; Jovino Demari, presidente
do Sindilojas de BG; Helenir Bedin, presidente CDL
Primeiros associados da CDL também foram homenageados

Hilário Caetano Pozza
Nestor Ângelo Arioli
Júlio Antônio Fianco
Valdir Peliccioli
Ilvo De Gasperi
Lívio D’Arrigo
Plínio Mejolaro
Delmar Demari
Gentil Theophilo Pompermayer
Firmino Jacques da Silva
Vilson Ivo Milani
Vanius Lorenzini
Aparício Pressi
José Ernesto Morgan Oro
Beder Koff
Ildoíno Pauletto
Wilmar Bucco
Antônio Natal de Barba
Jovino Antonio Demari
Antonio Cesa Longo
Sérgio Luís Gallina
Silvênio Ruaro
Alcides De Gasperi
Carlos Lazzari
Solange Pavan

1969/1970
1970/1971
1971/1972
1972/1973
1973/1974
1974/1975
1975/1976
1976/1977
1977/1978
1978/1979
1979/1980
1980/1982
1982/1984
1984/1986
1986/1988
1988/1989
1989/1990
1990/1992
1992/1994
1994/1996
1996/1998
1998/2000
2000/2002 e 2002/2004
2004/2006
2006/2008

Primeiros Associados Homenageados
Edegar Pozza, da Irmãos Pozza Ltda
Celeste Milan, da Ibanor Milan e Irmãos
z Plínio Mejolaro, da Basílio Mejolaro
z Wilson Milani, da Farmácia e Drogaria Americana
z Ilvo De Gasperi, da Ferragens Planalto Ltda
z Hermes Peruffo, da Irmãos Peruffo
z
z
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Jamirton Benazzi relata sua trajetória
empresarial em mais um Case Café
O segundo encontro deste ano do
Case Café, projeto
desenvolvido
pela
CDL Jovem de Bento
Gonçalves, revelou a
trajetória de sucesso
do empresário Jamirton Benazzi, diretor
da Vízia Óptica. No
evento, realizado na
manhã do dia 15 de
setembro, na Fundação Casa
das Artes, Benazzi abordou o
tema “Determinação: A chave
para o sucesso”.
Conforme o empresário,

as oportunidades são sempre
acompanhadas por grandes
desafios e, para superá-los,
é preciso determinação. Ele
destacou a importância do

planejamento, da qualificação
profissional e do envolvimento
com os mais diferentes setores
e com a comunidade para que
as empresas prosperem. “Na
atual administração não há espaço para amadorismo. É preciso pensar, planejar, buscar
o apoio de profissionais qualificados e não ficar contando
com a sorte”, ressaltou.
Além de definir seu foco de
atuação e buscar a excelência
nos serviços que presta, Benazzi também apontou ações
que podem ser determinantes
para o sucesso das empresas.

Entre elas, a busca de um diferencial, a administração participativa e o desenvolvimento de
projetos sociais foram citados
como fundamentais para o sucesso da Vízia Óptica.
Dirigida aos associados da
CDL/BG, o Case Café reuniu
mais de 50 jovens lojistas. O
projeto, lançado em 2002, já
contou com a participação de
diversos empresários da cidade. A intenção é proporcionar,
principalmente aos jovens lojistas, a troca de informações a
partir de experiências diferenciadas.

CONVÊNIO

CDL/BG quer aumentar número de
empresas locais na ExpoBento 2010
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Bento Gonçalves (CDL/
BG) acaba de renovar parceria
com a ExpoBento com o propósito de aumentar o número de
empresas locais na 20ª edição
da feira que acontece de 3 a 13
de junho de 2010. A iniciativa,
que vem sendo adotada pela
entidade desde 2008, tem garantido excelentes resultados.
Na última edição, por exemplo,
64% da área comercializada na
feira foi ocupada por empresas
de Bento.
Para atrair mais empresas à
feira, a CDL/BG reuniu associados em sua sede no dia 1º de
outubro, a partir das 19h30min.
Na ocasião, foram apresen-

tados os cases de sucesso da
Vízia Óptica, Carllize, Soberana e A. Da Campo. A entidade
está oferecendo um subsídio
de 5% do valor do espaço
para cada empresa associada
interessada. O percentual de
desconto pode chegar a 22%,
sendo 12% oferecidos pela ExpoBento, 5% para as empresas
associadas ao CIC e mais 5% às
associadas a CDL.
A entidade aposta na feira
como uma grande estratégia
de vendas para o período. Na
ExpoBento 2009 mais de 170
mil pessoas passaram pelo
local, sendo 65% de outras
cidades, o que torna o evento ainda mais atrativo para as

empresas sediadas em Bento.
Neste sentido, a presidente
Helenir Bedin espera incentivar mais associados a exporem
seus produtos na feira.
Criada em 1990 com a finalidade de oportunizar às micro
e pequenas empresas de Bento Gonçalves maior projeção e
oportunidades de negócios, a
ExpoBento, ao longo dos anos,
deixou de ser uma feira exclusiva para organizações locais. O
crescimento do evento, tanto
no número de visitantes como
na área de exposição, levou a
feira a abrir espaços para empresas de outros municípios,
constituindo-se como a maior
vitrine da Serra Gaúcha.

Medicina
do Trabalho
Dr. Mário Schimit
Descontos nos serviços médicos de atestados
admissionais, exames periódicos, exames de retorno ao trabalho e atestados
demissionais. (Rua Ramiro
Barcelos, 458, Bairro Centro - Horário de atendimento: segunda a quinta,
das 9h às 10h30min e das
14h às 16h30min; nas sextas, das 8h às 10h).

