
 

 

X Edição 

Dados da prefeitura 
 

CNPJ: 87.849.923/0001-09 

UF: Rio Grande do Sul 

Nome do município: Bento Gonçalves 

Orçamento municipal: R$ 480.000.000,00 

Prefeitura: Prefeitura de Bento Gonçalves /RS 

Endereço completo: Rua Mal. Deodoro, 70 

Bairro: Centro 

CEP: 95700-010 

Telefone: (54) 3055-7100 

E-mail: gabinete4@bentogoncalves.rs.gov.br 

Site: www.bentogoncalves.rs.gov.br 

 

Prefeito 
 

Nome: Guilherme Rech Pasin  

Partido: PP 
Quantidade de votos válidos: 44.129 

Percentual de votos válidos: 65,60% 

Telefone: (54) 3055-7111 

mailto:gabinete4@bentogoncalves.rs.gov.br
http://www.bentogoncalves.rs.gov.br/


Sabor de Bento: o DNA do Empreendedorismo Rural de Bento 

Gonçalves 

Categoria: Pequenos Negócios no Campo 
 

1) Quantidade de pequenos negócios beneficiados 

 
Agricultores familiares com DAP Produtores rurais Empreendimentos econômicos solidários 

21,00   

   

   

21,00 0,00 Total 

 

2) Setores econômicos beneficiados pelo projeto * 

 

☐ Administração pública, defesa e seguridade social 

☐ Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 

☒ Agricultura familiar e produtor rural pessoa física 

☒ Agroindústria 

☐ Agroecologia 

☐ Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 

☐ Alojamento e alimentação 

☐ Arte, cultura, esporte e recreação 

☐ Atividades administrativas e serviços relacionados 

☐ Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 

☐ Atividades imobiliárias 

☐ Atividades profissionais, científicas e técnicas 

☐ Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 

☐ Construção 

☐ Cooperativas e associações 

☐ Educação 

☐ Eletricidade e gás 

☐ Empreendimentos da economia solidária 

☐ Indústria de transformação 

☐ Indústria extrativa 

☐ Informação e comunicação 

☐ Organismos internacionais e outras instituições 

☐ Outras atividades de serviços 

☐ Outros setores 

☐ Saúde humana e serviços sociais 



☐ Serviços domésticos 

☐ Transporte, armazenagem e correios 

☐ Turismo rural 

☐ Outro (especifique) 

 
 

3) Recursos / Origens 

 
Coluna Fonte do Recurso Colunas Valor Financeiro – R$ Valor Econômico - R$ Total (%) 

Secretaria Municipal de Agricultura 3.000,00 41.260,53 44.260,53 100,00 
     

     

Total 3.000,00 41.260,53 44.260,53 100,00 

 

4) Aplicações / Despesas 

 
Natureza da 

Despesa 

Recurso 

Financeiro 

Prefeitura – R$ 

Recurso 

Econômico 

Prefeitura – R$ 

Recurso 

Financeiro 

Parceiros – R$ 

Recurso 

Econômico 

Parceiros –R$ 

Total - R$ (%) 

Material de 

Consumo 

 3.000,00   3.000,00 6,78 

Cursos Servidores  5.000,00   5.000,00 11,30 

Salários Servidores  18.460,53   18.460,53 41,71 

Manutenção Carro 

(S10) 

 3.000,00   3.000,00 6,78 

Combustível Carro 

(S10) 

 11.800,00   11.800,00 26,66 

Aquisição de 37.500 

Selos (grandes) 

1.500,00    1.500,00 3,39 

Aquisição de 

75.000 selos 

(pequenos) 

1.500,00    1.500,00 3,39 

Total 3.000,00 41.260,53 0,00 0,00 44.260,53 100,00 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



O objetivo geral do projeto Selo Sabor de Bento é valorizar as agroindústrias familiares do 

município, através de certificação da qualidade dos seus produtos. Já os objetivos específicos são: 

- Estimular a adesão ao Programa Municipal da Agroindústria Familiar (PMAF); - Proporcionar 

maior visibilidade dos produtos; - Oportunizar a ampliação do mercado; - Criar uma marca que 

valorize os produtos locais; - Agregar valor aos produtos; - Estimular o consumo dos produtos 

certificados; - Ofertar para a população produtos de qualidade e com procedência; - Facilitar o 

acesso Programa Estadual Selo Sabor Gaúcho; - Estimular o consumo dos produtos locais. No que 

se refere as metas, a principal delas é duplicar no final de 02 anos, ou seja, até 2020, o número de 

agroindústrias cadastradas no PMAF. 

A ideia surgiu no ano de 2013, em decorrência da necessidade de legalizar as agroindústrias 

familiares do município. À época existia um grande número de produtores rurais que estavam na 

informalidade, comercializando seus produtos de forma clandestina, causando perdas à 

economia local e gerando riscos à população. Também, uma das principais dificuldades era o 

processo de formalização, pois as agroindústrias eram equiparadas a uma empresa 

convencional, sendo mais burocrático e oneroso. Além disso, existia uma grande demanda no 

município de agricultores familiares que gostariam de diversificar a produção, beneficiando os 

excedentes da produção como meio de incremento de renda. Portanto, o surgimento da ideia se 

deu como uma forma de acabar com a clandestinidade e de incentivar que os produtores rurais 

saíssem da informalidade, aumentando a renda das famílias do meio rural, incentivando a 

permanência do jovem no campo. Isso se daria através de um programa que pudesse dar apoio 

no processo de legalização de uma agroindústria familiar, bem como de atestar por meio de um 

selo que os produtos ofertados pelas agroindústrias sejam de qualidade e procedência garantida. 

Com isso toda a população bentogonçalvense foi beneficiada (produtor rural e consumidor final). 

5) Objetivos e metas do projeto * 
 

 
 

6) Surgimento da ideia para o desenvolvimento do projeto 
 

 

7) Resumo da situação antes da implantação do projeto (cenário anterior) * 



Antes da implantação do Programa Municipal de Agroindústria Familiar em Bento 

Gonçalves e criação do selo de qualidade, denominado Sabor de Bento, em 2013, 

não existia no município um procedimento formal de legalização de 

agroindústrias familiares, acarretando em uma produção informal de alimentos. 

Muito dessa informalidade era em razão da falta de recursos financeiros dos 

agricultores, devido às grandes exigências que uma empresa convencional do 

ramo teria que cumprir. Assim, para a abertura de uma agroindústria, o agricultor 

acabava desembolsando uma quantia aproximada de R$2.969,06 (dois mil 

novecentos e sessenta e nove reais com seis centavos). Esse valor foi apurado em 

2018 pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e leva em 

consideração o licenciamento de uma empresa no ramo de alimentos, análogas 

às agroindústrias familiares, com porte semelhante e sem nenhum benefício, 

incluindo-se as seguintes taxas: - Alvará - Licença e Funcionamento (TLF) = 

R$240,56; - Alvará sanitário (TFS) = R$120,28; - Contratação de técnico para 

elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) = R$1.510,00; - Licença 

Ambiental de Operação (LO) = R$509,99; - Certidão de Zoneamento = R$36,07; - 

Limpeza de caixa d'água (1x) = R$180,00; - Controle de pragas e vetores (1x) = 

R$180,00; - Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio (PPCI) - Simplificado = 

R$120,00. - Taxas de protocolos (valor relativo ao protocolo vigente do ano 2018) 

= a) 18,04 (Alvará) + b) 18,04 (EIV) + C) 18,04 (Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente) + d) 18,04 (Certidão de Zoneamento). Outro ponto constatado foi a 

falta de incentivos do Poder Público, bem como a falta de apoio técnico para a 

correta instalação, produção e comercialização dos produtos oriundos das 

agroindústrias familiares. Também foi levantada, à época, a dificuldade de 

colocação de seus produtos nos mercados de consumo, visto que estes não 

possuíam qualquer tipo de certificação de qualidade e procedência, o que gerava 

o enfraquecimento das famílias rurais e dificultando a permanência delas no 

campo. 
 
 
 
 

8) Solução proposta * 
 



 

 

Instituir no município o Programa Municipal de Agroindústria Familiar (PMAF), através da 

publicação da Lei Municipal 5.553/2013 e Decreto 8458/2014, onde ficou regulamentado e 

caracterizado a agroindústria familiar e os procedimentos para a legalização no município 

(Anexo 1). Diante da criação da legislação supra citada, vislumbrou-se a oportunidade de 

criação de um selo de certificação dos produtos produzidos por estas agroindústrias. Para 

tanto foi criada a certificação 

 

Selo Sabor de Bento, sendo publicada a Lei Municipal nº 5560/2013 e o Decreto 8221/2013, 

que tratam da criação e uso da certificação “Selo Sabor de Bento”, definindo as 

responsabilidades e as regras para a utilização do Selo (Anexo 1), sendo também efetuado o 

registro de marcas e patentes, sob o nº 904254968 e publicado o manual de uso da marca 

(Anexo 1). Esta atitude inovadora e pioneira de regulamentação municipal das agroindústrias 

familiares, bem como, do uso do selo Sabor de Bento foi um marco para o processo de 

legalização dos interessados, servindo de modelo para outros municípios do Rio Grande do Sul 

e até mesmo do Brasil. A marca/selo Sabor de Bento é de propriedade do município de Bento 

Gonçalves, e tem por objetivo valorizar os produtos das agroindústrias familiares do município 

inscritas no PMAF, em formato de selo de premiação, para destacar a aquisição de um 

produto de procedência e com qualidade certificada. Também foram definidas as esferas de 

atuação de cada entidade, levando em consideração o ramo de atividade de uma 

agroindústria: - Agroindústria de origem vegetal: contempla os farináceos, geleias, compotas, 

chimias, legalizados com a emissão de Alvará Sanitário pela VISA. -Agroindústria de origem 

animal: contempla produtos como ovos, mel, embutidos, laticínios e produtos e subprodutos 

de abate, legalizados com a emissão de Título de Registro pelo Serviço de Inspeção Municipal. 

-Agroindústria de bebidas: contempla sucos e vinhos regulamentados pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), e vinho colonial regulamentado pela Lei 

Federal 12959/2014, cujo registro acontece através do reconhecimento pelo MAPA, mediante 

a prévia emissão de parecer técnico pela SMDA (Anexo 1). O acompanhamento destas 

agroindústrias é feito de forma contínua e permanente com a realização de vistorias conjuntas 

da SMDA, VISA e EMATER, com o intuito de verificar as condições sanitárias, estruturais e a 

sanidade dos produtos. (Ver complementação da resposta no Anexo 4) 
 
 
 

9) Ações da Prefeitura para o desenvolvimento e aumento da competitividade dos pequenos 

negócios no campo 
 



 

 

 

      

Alevinos/Cera Alveolada: concessão de 50% no valor de alevinos/cera alveolada 

para produtores rurais (Lei Municipal 3832/2005-Anexo 1). -Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA): visa dentre outros objetivos fortalecer a 

agricultura familiar (Lei Federal 12512/2011-Anexo 1). -Vacinação contra a 

Brucelose: a SMDA organiza o processo de vacinação. -Feira Ecológica/Feira 

Livre: Lei 6175/2017, Decreto 9428/2017 e Decreto 9429/2017-Anexo 1. -

Inseminação Artificial: concessão de 70% do valor das inseminações artificiais em 

animais para os produtores rurais (Lei Municipal n° 3798/2005 e Lei Municipal 

4888/2010- Anexo 1). -Máquinas Próprias: proporciona apoio com máquinas e 

implementos agrícolas para as atividades nas propriedades com um valor 

reduzido de mercado. -Máquinas Terceirizadas: disponibiliza aos agricultores o 

serviço terceirizado de máquinas agrícolas para realização de atividades nas 

propriedades rurais. -Olhar Atento/Ciências para a Vida: criado pela Secretaria 

Municipal de Educação (SMED), onde a SMDA assessora as visitas das crianças às 

feiras, às agroindústrias e às propriedades rurais. -Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE): garante a alimentação saudável e de qualidade aos 

alunos da rede pública de ensino, oportunizando o desenvolvimento das 

propriedades rurais. (Lei Federal 11947/2009-Anexo 1). -Qualificação e 

Desenvolvimento do Meio Rural: criado em 2013, possibilita a oferta de cursos, 

ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), EMATER em 

parceria com SMDA, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Sindicato Rural da 

Serra. (Lei Municipal 5627/2013-Anexo 1). -Redes de Água e Poços Tubulares 

Profundos: promover a disponibilização do poço tubular e de redes de água. 

Além disso, cria uma alternativa de autogerenciamento de abastecimento de 

água, gerando a independência dos núcleos populacionais rurais do município 

(Lei Municipal 4507/2009-Anexo 1). -Talão - Produtor Rural: unidade responsável 

por coordenar as atividades burocráticas relacionadas à comercialização da 

produção agrícola e emissão de talões de produtor. -Troca-troca de sementes: 

desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, 

disponibiliza variedades de sementes de milho para os agricultores com preço 

inferior ao do mercado e prazo de pagamento estendido. -Horas máquinas: 

concessão gratuita de até 100 horas máquinas para a implantação de 

agroindústria. Lei Ordinária 5565/2013-Anexo 1(Ver complementação da 

resposta no anexo4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Como ações do Município de Bento Gonçalves para a promoção e comercialização 

dos produtos dos pequenos negócios rurais, pode-se citar as seguintes: a) Cedência 

gratuita de espaços públicos para feiras: o Município disponibiliza um funcionário 

para a organização e assessoramento, em via pública e praças já estabelecidas, bem 

como há a disponibilização de agentes de trânsito para realizar também a 

organização do tráfego e circulação de transeuntes, feirantes e consumidores, 

podendo citar como exemplo, Feira do Produtor Rural, Feira Ecológica e o Brique 

Colonial; b) Cedência da Casa do Vinho: estrutura montada no centro da cidade, 

pelo Município, disponibilizando de forma gratuita para as agroindústrias 

cadastradas no PMAF e para os artesões legalizados, para que possam 

comercializarem seus produtos; c) Disponibilização gratuita de espaços adquiridos 

pelo Município para as agroindústrias cadastradas PMAF, para comercializarem seus 

produtos, como por exemplo, a Expobento; d) Convênio para a aquisição de placas 

padronizadas de identificação e localização para as agroindústrias cadastradas no 

PMAF; e) Promoção de roteiros turísticos contemplando as agroindústrias 

cadastradas no PMAF; f) Selo Sabor de Bento: certificação dada aos produtos das 

agroindústrias cadastradas no PMAF; g) Organização de Seminários, Palestras e 

Encontros com a finalidade de passar orientações e atualizações quanto aos 

assuntos pertinentes, sendo estes algumas vezes oriundos das demandas das 

próprias agroindústrias; h) Divulgação no site oficial do Município e mídia em geral, 

dos trabalhos realizados pelas agroindústrias cadastradas no PMAF e das atividades 

desempenhadas pela SMDA para promoção das agroindústrias; i) Realização de 

atividades de educação sanitária junto as escolas, entidades públicas e privadas e 

população em geral, onde, entre outros assuntos, é informado sobre a importância 

de aquisição de alimentos seguros; j) Parcerias com hotéis, empresários da iniciativa 

privada a fim de expor produtos das agroindústrias cadastradas no PMAF em seus 

estabelecimentos.. 

 

10) Ações da Prefeitura para a promoção e comercialização dos produtos dos pequenos negócios 

rurais 
 



No que tange aos incentivos realizados pelo Município, estão a redução das taxas oriunda da 
instituição do PMAF, mencionadas abaixo: - Licenciamento Ambiental: gratuito (através da 
EMATER); - Taxa de Alvará de Localização: 50% do valor = R$ 60,14; - ISSQN = isento; - Laudo de 
Potabilidade da Água: Município = R$ 88,00 (o valor normal é R$ 288,00); - Taxa de protocolo: 
R$ 18,04; - Habite-se: não é exigido. - EIV em parceria com o SEBRAE, no valor de 30% do total, 
somente para os casos quando a agroindústria se encontra em meio urbano; - PPCI Simplificado 
com Risco Baixo = R$ 288,00 (é feito online e para o agricultor que quiser a SMDA disponibiliza 
funcionário que auxilia no preenchimento do formulário. - Controle de pragas = R$ 150,00; - 
Taxa de protocolo para aquisição de mil selos = R$ 18,04; - Taxa de Alvará Sanitário/Registro 
SIM 50% do valor = R$ 60,14; - Curso de Boas Práticas de Manipulação, oferecido gratuitamente 
pela VISA; - Curso de higienização de caixa de água, oferecido gratuitamente pela EMATER que 
é aceito no reduzindo os custos. Com isso atualmente, o valor total para a legalização de uma 
agroindústria no Município é de R$ 682,72. É importantíssimo destacar que com a adesão ao 
PMAF o agricultor paga apenas 23% do valor que uma empresa do mesmo porte e ramo 
pagaria, conforme citado no item nº 7, cujo o custo total é de R$2.969,06. Também pode-se 
citar o incentivo financeiro de R$ 10.000,00 através do FEAPER (Fundo Estadual de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais), concedido para as agroindústrias 
cadastradas no PMAF, onde 80% do valor está definido a fundo perdido, restando apenas 20% a 
ser pago no período de 4 anos. Além disso, há a concessão gratuita de até 100 horas máquinas 
para agroindústrias cadastradas no PMAF e os subsídios para as máquinas terceirizadas que 
atualmente é de até R$ 900,00, concedido para o agricultor que possua talão de produtor. Por 
fim foram adquiridos, em 2013, 136 barracas sanfonadas e 84 balanças eletrônicas, por meio de 
um convênio firmado entre o Município e o MDS, para os agricultores e agroindústrias 
cadastradas no PMAF utilizarem nas Feiras do Produtor Rural, Feira Ecológica e demais eventos. 
Com isso foi firmado entre o Município e com cada agricultor/agroindústria um Termo de 
Permissão de Uso, para poder regulamentar a utilização desses equipamentos. (Ver 
complementação da resposta no anexo 4). 

 

11) Incentivos da prefeitura para os pequenos negócios rurais 
 



Com a implantação do Programa Municipal de Agroindústria Familiar no Município e em 

consequência disso, a criação da certificação que deu origem ao Projeto Selo Sabor de 

Bento, permitiu alcançar os seguintes resultados: - Melhores preços aplicados à 

população em geral, pois com a diminuição dos custos fixos das agroindústrias é possível 

a diminuição ao preço final do produto; - Aumento da renda dos empreendedores rurais, 

pois com a legalização das agroindústrias houve a ampliação de mercado, onde estes 

podem ofertar o produto a um maior número de consumidores; - Abertura de mercado 

para produtores regionais; - Competitividade para pequenos produtores; - Valorização do 

trabalho e permanência das famílias no campo; - Geração de emprego e renda; - 

Diversificação produtiva; - Possibilidade de inscrição no Programa Estadual Selo Sabor 

Gaúcho; - Desenvolvimento sustentável; - Atualmente são 21 (vinte e uma) agroindústrias 

cadastradas no PMAF, sendo 18 (dezoito) de origem vegetal, 02 (duas) de sucos e 01 

(uma) de vinho colonial. (Anexo 2). Ainda, em processo de regularização há 6 (seis) 

agroindústrias de origem vegetal, 01 (uma) agroindústria de origem animal e 03 (três) 

agroindústrias de vinho colonial. 

 
 

 

12) Resultados alcançados pelo projeto * 
 



Os principais desafios enfrentados quando da implantação do Programa Municipal de 

Agroindústria Familiar foram os seguintes: - Aceitação e convencimento das agroindústrias 

da importância das boas práticas de manipulação de alimentos e dos benefícios do 

programa; - Conscientização dos consumidores para aquisição de alimentos seguros; - 

Investimentos por parte dos agricultores familiares em suas propriedades para as 

adequações necessárias (previstas em lei). Já no que se refere aos desafios superados pode-

se destacar: - A distribuição de folders, oferecimento de palestras orientativas nas escolas e 

para a população em geral, com o objetivo de criar uma consciência coletiva para que se 

busque sempre produtos certificados e com garantias de qualidade e inocuidade; - Melhora 

na aceitação por parte dos interessados em realizar os investimentos necessários para 

adequar suas produções, visto que com o desenvolvimento do programa, pode-se dar 

maior ênfase de que a legalização da agroindústria possibilita redução dos custos (taxas) e 

também de que há um suporte e acompanhamento em todo esse processo por parte da 

SMDA; - Incentivo para que mais produtores rurais possam aderir ao programa, por 

intermédio de promoção de seminários e palestras, onde as agroindústrias já inscritas no 

programa contam suas histórias (cases de sucesso), de que trabalhar de maneira correta 

(legalizada) garante a qualidade dos produtos ofertados e a geração de lucros. 

 

13) Principais Etapas do Projeto (Cronograma) 

 
Etapa Prazo de Execução 

Organização de ideias da Legislação 6 meses (já executado) 

Publicação da legislação 6 meses (já executado) 

Visitação prévia nas agroindústrias Imediato (já em andamento) 

Inclusão no programa Imediato (já em andamento) 

Visitas periódicas Imediato (já em andamento) 

 

14) Principais desafios enfrentados e/ou superados (nível de dificuldade) * 
 



Para o desenvolvimento do projeto foram realizadas parcerias com as seguintes 

entidades: - Secretaria Municipal de Turismo; - Secretaria Municipal da Saúde - 

VISA; - EMATER/RS - ASCAR; - Embrapa Uva e Vinho; - IFRS - Campus Bento 

Gonçalves. 

O projeto não onerou os cofres públicos municipais, pois todos os recursos já 

eram anteriormente empregados, custo com funcionários, disponibilização de 

veículos entre outros. Por tanto os resultados alcançados são extremamente 

benéficos não só para o Município, como para as agroindústrias e ainda mais para 

o consumidor destes produtos. 

Para a continuidade e evolução do projeta busca-se maior incentivo do Governo 

Estadual e Federal, com o desenvolvimento de políticas públicas que visam 

combater a informalidade e a clandestinidade, através da criação de incentivos 

fiscais com intuito de reduzir o custo de legalização ou até mesmo diminuição de 

custos para a implantação e compra de insumos; - Também busca-se a criação de 

Fundo Municipal para o desenvolvimento de atividades relacionadas ao setor 

agroindustrial, como contratação de cursos específicos, promoção de 

intercâmbio entre Municípios através de viagens proporcionadas aos 

agricultores, entre outras ações. 

 

15) Parcerias realizadas para o desenvolvimento do projeto 
 

 

16) Relação entre recursos previstos e resultados alcançados (custo/benefício) 
 

 

17) Expectativas para a continuidade e evolução do projeto * 
 



 
 

18) Considerações finais 

 
Diante do que foi exposto, o programa pioneiro no estado se mostra de extrema 

importância para a população de Bento Gonçalves, uma vez que legalizou e organizou os 

procedimentos para a implantação de uma agroindústria familiar no Município, reduzindo 

em até 23% (vinte e três por cento) os custos (taxas) para a legalização. O Programa 

estimulou o consumo dos produtos certificados por meio da conscientização dos 

consumidores em obter um produto com procedência garantida. Possibilitando o 

desenvolvimento sustentável. Assim a produção das agroindústrias aumentou o que 

incentivou a permanência das famílias no campo, tendo em vista que houve geração de 

renda para elas. 

Possibilitou também a ampliação de mercado para as agroindústrias inscritas, visto que 

concedeu maior visibilidade aos produtos por meio da certificação atestada pelo selo 

Sabor de Bento. Com isso a marca valorizou os produtos locais, agregando valores aos 

mesmos. Valorizando também o trabalho desenvolvido pelas agroindústrias. Do mesmo 

modo, motivou que mais produtores rurais saíssem da informalidade, em razão dos 

inúmeros benefícios proporcionados pelo programa. Com isso através das diversas ações 

que o Município desenvolve, tendo sempre uma visão sistêmica da situação, onde 

conseguimos “fechar” todo o ciclo desempenhando atividades para a melhora da 

produção agrícola, legalização e formalização das agroindústrias e disponibilizando 

formas e espaços para a comercialização de seus produtos, seja em feiras, espaços 

públicos, através da aquisição pelo PAA e PNAE, bem como em mercados particulares, 

pois com os devidos credenciamentos estes podem comercializar o produto em qualquer 

lugar que queiram, com isso “fecha-se” a cadeia produtiva Sendo assim o Programa 

Municipal de Agroindústria Familiar do Município acabou se tornando referência no 

Estado, visto que Bento Gonçalves é a cidade que mais possui agroindústrias legalizadas e 

certificadas. Desde a implantação do programa, o Município vem recebendo visitas de 

outros Municípios aqui do Estado e também de outros Estados, com a finalidade de 

conhecerem o programa, bem como de poder visitar algumas das agroindústrias inscritas 

no programa. 



Janete Fracalossi Cericatto 

(54) 3458-1473 

“Meu nome é Janete Fracalossi Cericatto, há 18 anos faço produtos coloniais, a 

prefeitura me ajudou bastante a legalizar e fiscalizações. Olha se está tudo bem 

com a data da validade, depois eles me deram o selo sabor de bento. Para mim o 

selo é muito importante, porque ele mostra que é uma a agroindústria 

qualificada. Eu vendo na Casa do Vinho há bastante tempo, mas agora está bem 

melhor depois da reforma, tem os vidros, pra mim é muito boas as vendas ali”. 

19) Relato dos beneficiados pelo projeto - selecione a quantidade dos relatos apresentados 

 
◯ 1 

◯ 2 

✖ 3 

◯ 4 

◯ 5 

◯ nenhum 

 
 

19.3) Beneficiado 

Nome 

 
 
 

Telefone/e-mail 

 

Função 

 
 

Relato 

 

Nome 

 
 

Telefone/e-mail 

Anita Marcolin 

Agricultora 



 
 

Função 

 

Relato 

 
 

Nome 

 

Telefone/e-mail 

 

Função 

 
 

Relato 

Agricultora 

“Meu nome é Anita. Há 19 anos trabalho com os meus produtos, produto 

bastante valorizado. Eu faço pão, geleia, biscoito e os produtos que depois que 

comecemos também a trabalhar com o Sabor de Bento é um produto valorizado 

pelas pessoas que passam, que vê, bastantes procuram, olham, acham 

interessante o que a gente faz. O produto a gente faz com carinho, a gente faz 

com qualidade viu, a gente olha fazer qualidade não quantidade. Eu acho que é 

muito interessante pra nós, quem compra também, quando tem um produto 

bom...(ver complemento Anexo 4) 

(54) 3439-1125 

Agricultora 

Iracema Dal Piva 

3458-1246 

“Meu nome é Iracema Dal Piva eu estou aqui com os meus produtos, vendendo 

na Via deL Vino e tenho a minha agroindústria com também meu nome Iracema 

Dal Piva, trabalho no interior de Bento Gonçalves, no Distrito de Tuiuti, e estou 

muito contente por este espaço aqui no Centro, que a Prefeitura me cedeu, e 

vendo meus produtos uma vez por semana, todas a sexta-feira, eu venho de 

manhã até a noite e também depois que adquiri no ano de 2013 meu selo sabor 

de bento. Pra mim foi mais gratificante...(ver complemento Anexo 4) 



 

20) Equipe responsável pelo projeto 

 
Nome Telefone / email Função 

Cristiano Selbach da 

Silva 

(54) 3055-7170 selbcris@gmail.com Coordenador do DIPOA 

Rafael Medeiros 

Vieira 

(54) 3055-7277 

rafael.vieira@bentogoncalves.rs.gov.br 

Coordenador da VISA 

Neiton Peruffo (54) 3452-2289 nperufo@emater.tche.br Extensionista da EMATER 

João Carlos da Silva (54) 3055-7170 

joaocarlos.silva@bentogoncalves.rs.gov.br 

Secretário Municipal Adjunto da 

Agricultura 

Patrícia dos Santos (54) 3055-7170 

patricia.santos@bentogoncalves.rs.gov.br 

Assessor Administrativo DIPOA 

 
 

✓ Li e concordo com o termo de uso. 
 
 

 

Guilherme Rech Pasin 

19/07/2018 

mailto:selbcris@gmail.com
mailto:rafael.vieira@bentogoncalves.rs.gov.br
mailto:nperufo@emater.tche.br
mailto:joaocarlos.silva@bentogoncalves.rs.gov.br
mailto:patricia.santos@bentogoncalves.rs.gov.br

