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Integrantes da CIC Jovem e da diretoria eletiva da 
CIC ouviram, em 10 de agosto, o sócio da Tramon-
tina, Ruy José Scomazzon, e os diretores da unidade 
de Garibaldi, Valdir Baú, Felisberto Moraes e Marcos 
Parodes. A iniciativa comemorou os 18 anos do depar-
tamento jovem da Câmara de Indústria e Comércio de 
Garibaldi. Aos 90 anos de idade, desde 1949 na Tra-
montina, Scomazzon destacou que a filosofia empresa-
rial da empresa está baseada na descentralização. 

“Isso resume o que é a Tramontina. Grandes empre-
sas do passado, que eram nossas grandes concorrentes, 
optaram pela centralização e hoje já não existem mais. 
Cada empresa adota a filosofia que mais lhe convém, 
mas os exemplos e a experiência nos levaram a adotar 
esse critério”.

Segundo ele, não se pode começar nenhum empre-

PERSISTÊNCIA E CONHECIMENTO 

Ruy José Scomazzon participou de painel que comemorou os 18 anos da CIC Jovem

endimento sem conhecer o negócio e se interessar pelo 
assunto. “É preciso estar preparado. As universidades se 
empenham em incentivar o empreendedorismo, mas o 
que vemos são jovens investindo em muitas áreas sem 
ter o conhecimento necessário para fazer o que querem”.

O painel se tornou um diálogo com muitos questio-
namentos tanto dos jovens como dos diretores da en-
tidade. Falando sobre a estrutura de vendas, apontada 
por Scomazzon como o maior desafio de uma empresa, 
Moraes disse que a disputa de mercado com produtos 
importados é enfrentada pela força da marca Tramonti-
na no mercado nacional. “É preciso se diferenciar e não 
ter como único fator o preço. É preciso se diferenciar, 
seja na qualidade, atendimento, serviço ou entrega”, 
salientou.

O planejamento, a valorização da marca, investi-

mentos em tecnologia e a persistência também foram 
apontadas como fundamentais para o sucesso de um ne-
gócio. “Não existe um caminho, demasiadamente, cur-
to para se chegar a excelência empresarial, tecnológica 
e humana”, salientou Scomazzon.

Para mostrar que o caminho para alcançar o sucesso 
é forjado na persistência, Scomazzon contou uma his-
tória que poderia ter acabado com o futuro da Empresa: 
“Começamos a fazer canivetes e quando eu achava que 
tínhamos um produto melhor eu fui à São Paulo, de 
ônibus, tentar vender na 25 de março. O turco olhou 
pra mim e falou que eu parecia ser até um moço bem 
intencionado, mas que a empresa deveria desistir de 
atuar nesse ramo. O que teria sido da Tramontina se 
não tivesse optado pela persistência e por qualificar sua 
produção?”.

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

são imprescindíveis para o sucesso de uma 
empresa diz sócio da Tramontina na CIC



Garibaldi, a Capital Brasileira do 
Espumante vive um momento promissor 
no desenvolvimento turístico, que 
vem sendo construído com base 
no sentimento de pertencimento da 
comunidade garibaldense, com foco 
na sustentabilidade das ações e no 
planejamento de rotas, atrativos e 
eventos. 

A Secretaria de Turismo e Cultura 
vem intensificando o trabalho de 
divulgação da marca Garibaldi com 
a participação em feiras de nível 
nacional, em blog trips com blogueiros, 
buscando o fortalecimento do destino. A 
realização de eventos, como o Garibaldi 
Vintage, o Carnaval Retrô, o Natal 
Borbulhante, desfiles temáticos, que 
evidenciam a revitalização do Centro 
Histórico e com características típicas, 
também enaltecem as peculiaridades 
do município e o clima acolhedor, 
despertando no visitante o desejo de 
vivenciar experiências aqui. 

Cada vez mais percebemos a 
vinda de visitantes, principalmente na 
participação nos eventos, mas que 
permanecem no município, conhecendo 
as rotas turísticas e os atrativos, 
beneficiando todo o trade turístico, 
capitalizando os empreendimentos 
locais. Também como grande catalisador 
no fortalecimento do destino, a 
Fenachamp – Festa do Espumante 
Brasileiro, que junto ao CEC - Centro 
Empresarial e Cultural, a corte 2019 e 
diversas comissões comunitárias que 
trabalham na construção da festa, tem 
fortalecido a permanecia do turista.

A reestruturação da Rota dos 
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8h30min às 11h30min
13h30min às 17h30min

Novo Código de 
Obras é fruto da 
força da integração

As borbulhas do Turismo em Garibaldi

TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC

PAULO SALVI - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Este trabalho é 
mais uma prova 

de que a força da 
união supera todas 

as dificuldades e 
barreiras.Temos 
tido o privilégio 
de integrarmos 

essas mobilizações 
e ver aumentar 

o número de 
exemplos positivos

A Câmara de Vereado-

res aprovou no dia 19 de 

agosto o projeto de lei que 

atualiza o Código de Obras 

de Garibaldi. O acolhimento 

do texto apresentado é uma 

conquista que trará muitos 

benefícios para a moderni-

zação do município.

A proposta de revisão ao 

Código de Obras é fruto de 

um estudo que iniciou em 

abril de 2017 e buscou sim-

plificar e atualizar a legisla-

ção que vigora desde 1975. 

O trabalho foi desenvolvido 

pelo Departamento de Infra-

estrutura da CIC, que contou 

com a coordenação do engenheiro, Jeferson Gasperin, e forma-

do por profissionais da construção civil associados à entidade, re-

presentantes da CIC, da Câmara de Vereadores e da Prefeitura.

Além de modernizar a legislação, a desburocratização do pro-

cesso de tramitação para aprovação dos projetos, o aumento da 

segurança legal para quem constrói e quem fiscaliza e à própria 

comunidade são os maiores resultados da nova lei.

Por mais esta conquista é fundamental agradecer a todos 

que participaram e contribuíram com seus conhecimentos para 

o aprimoramento e simplificação deste Código. Este trabalho é 

mais uma prova de que a força da união supera todas as dificul-

dades e barreiras.

Temos tido o privilégio de integrarmos essas mobilizações e ver 

aumentar o número de exemplos positivos em várias áreas.

Entre Aspas

Espumantes, que congrega vinícolas 
familiares com as de grande porte 
do município, vai permitir ainda mais 
a oferta de experiências únicas aos 
visitantes da Capital do Espumante. A 
intenção do Poder Público é trabalhar 
em conjunto com a diretoria da rota, 
na intenção de potencializar as ações 
e eventos, com a visão voltada para a 
comunidade, ampliando a divulgação e 
propulsão do destino, visando a maior 
permanência do turista em Garibaldi.

Cada vez mais 
percebemos a vinda 
de visitantes que 
permanecem no 
município, beneficiando 
todo o trade turístico 
e capitalizando os 
empreendimentos locais
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ASSOCIADAS À CIC E CDL
TÊM EXCLUSIVIDADE PARA

A AQUISIÇÃO DE ESPAÇOS,

COM DESCONTO DE ATÉ 22%

3462 6779
cic@expogaribaldi.com.br

RESERVE

AGORA
PROMOÇÃO VÁLIDA ATÉ O FINAL DE SETEMBRO/2019

8 A 18 DE OUTUBRO 2020

PARQUE DA FENACHAMP

169 ESTANDES                  INDÚSTRIA                  COMÉRCIO                  SERVIÇOS                  GASTRONOMIA                  SHOWS                  ARTESANATO                  INGRESSO GRATUITO

INDÚSTRIA 4.0
 CONCEITOS NA SUA EMPRESA

COMO IMPLANTAR OS

PALESTRA COM CARLOS ARTUR TREIN
DIRETOR REGIONAL DO SENAI-RS

Auditório da CIC Garibaldi

05/09/2019

14h30min às 16h

Conceitos introdutórios e principais tecnologias habilitadoras

Desmisticando a Indústria 4.0 - como implantar em pequenas empresas

O cenário da produtividade no país

Como implantar na prática - algumas soluções para auxiliar sua empresa

Conceitos introdutórios e principais tecnologias habilitadoras

Desmisticando a Indústria 4.0 - como implantar em pequenas empresas

O cenário da produtividade no país

Como implantar na prática - algumas soluções para auxiliar sua empresa

EVENTO GRATUITO - FAÇA A SUA INSCRIÇÃO
3462 8500 ou coordenacao@cicgaribaldi.com.br

29/08
19 horas - Sede da CIC

Palestra

Os desaos da
mulher no mundo
dos negócios

SIMONE LEITE
Presidente da Federasul

Investimento

R$ 65,00 (individual)

Após, será servido

coquetel harmonizado

com espumante

29/08
19 horas - Sede da CIC

EMPREENDEDORAS 

HOMENAGEADAS

ROSA M. MENEGHINI
Diretora da Rosa Maria Decorações

VERA BIOLCHI
Diretora da Faculdade Fisul



04 - CIC EM AÇÃO AGOSTO / 2019

EMBUTIDOS ZILIO

GARIBALDI
PILCHAS

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI

O QUE FAZ
Somos especializadas em moda íntima 

feminina e masculina, linha praia e bouti-
que erótica

LOCALIZAÇÃO
Rua Jacob Ely, 99
Centro - Garibaldi

CONTATO
(54) 3462 5523
enamorare@gmail.com 
www.enamorare.com.br

PROPRIETÁRIOS
Valquiria Ben e Alexandre Piva

DIFERENCIAL
Marcas exclusivas, produtos diferen-

ciados de boa qualidade e sofisticação.

FUNDAÇÃO
11 de maio de 2000

COLABORADORES
Três

CLIENTES
Garibaldi, Carlos Barbosa, Bento 

Gonçalves

ENAMORARE MODA ÍNTIMA

O QUE FAZ
Embutidos (salame tipo italiano, salame tipo milano - magro 

-, lombo suíno temperado, culatello, sopressa, salame misto com 
carne de javali, linguiça de carne suína, linguiça de carne suína 
defumada.

LOCALIZAÇÃO
Santo Antônio de Castro
Carlos Barbosa

CONTATO
(54) 3461 7404
munarilisson@bol.com.br

DIFERENCIAL
Produtos com matéria-prima diferenciada e de ótima qualidade

PROPRIETÁRIOS
Alisson Henrique Munari
Daniel Zilio

FUNDAÇÃO
25 de fevereiro de 2016

COLABORADORES
Quatro

CLIENTES
Gramado, Canela, Carlos Barbosa e Lajeado

O QUE FAZ
Comércio de pilchas masculina e feminina (adulto e infantil), bombachas mas-

culinas e femininas, vestidos e saias, camisas, casacos, blusas, botas, chapéus, 
guaiacas e cintos, botas, lenços, alpargata campeira, laços, estribos, acessórios, 
cuias, bombas para chimarrão, mateiras, porta-ervas e porta-cuias facas, selaria, 
artesanato e muito mais.

- Participação em feiras tradicionalistas e rodeios.

LOCALIZAÇÃO
Rua Frei Miguel, 200
Bairro São Francisco - Garibaldi

CONTATO
(54) 99684 4879
(54) 99624 3392
E-mail: garibaldipilchas@gmail.com

PROPRIETÁRIO
Volmir Otelakoski

DIFERENCIAL
- Tratar com respeito a todos os clientes

- Flexibilidade de horários

- Atendimento personalizado com hora marcada

- Ampla variedade de produtos, tamanhos e cores 

FUNDAÇÃO
19 de agosto de 2008

COLABORADORES
Dois

CLIENTES
De todo o Rio Grande do Sul
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EMBUTIDOS ZILIO

PL SUL ENGENHARIA
ELÉTRICA
FOTOS DIVULGAÇÃO

ENAMORARE MODA ÍNTIMA

O QUE FAZ
Energia Fotovoltaica (Energia Solar)
Automação Industrial
Montagem de Painéis Elétricos
Serviços Elétricos

LOCALIZAÇÃO
Avenida Independência, 1011 sala 3 
Centro - Garibaldi

CONTATO
(54) 99908 2944
(54) 99971 4332
plsulservicos@gmail.com
www.plsul.com.br

PROPRIETÁRIOS
Diego Locatelli e Mateus Romio

DIFERENCIAL
A PL SUL tem como objetivo ser exemplo no ramo de energias renováveis, vi-

sando principalmente a segurança de nossos clientes e colaboradores. Realizamos a 
prestação de serviços com organização, agilidade e eficiência.

FUNDAÇÃO
01 de abril de 2014

COLABORADORES
Três

CLIENTES
Rio Grande do Sul

NOVIDADES
Há pouco tempo nos tornamos integradores WEG no setor de energia fotovol-

taica e inauguramos nossa primeira loja em Garibaldi, na Avenida Independência 
1011 sala 3.

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

NOVIDADES
Em fevereiro de 2018 a Enamorare foi 

totalmente reestruturada, tornando assim 
um ambiente mais moderno e aconche-
gante para seus clientes. Na ocasião tam-
bém firmamos uma parceria com a marca 
Hope, hoje umas das referências em lin-
geries em todo o país. Nestes 19 anos de 
Enamorare estamos sempre buscando o 
aperfeiçoamento para melhor atender nos-
sos clientes que são nossa razão principal 
de estarmos aqui.
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Enquete CIC

Espaço Livre

Você é a favor ou contra 
a Reforma da Previdência?

RORATTO SUPERMERCADO

ESPAÇO CORPO FELIZ

CONSELHO DO PISEG/RS

Inaugurou no dia 27 de julho, o Roratto Supermercado. Os proprietários, 
Alexandre Roratto e Evelini Alcara, recepcionaram seus clientes no esta-
belecimento localizado na Rua Café Filho, 626, antigo Nic Supermercado. 
O espaço foi totalmente reformado e agora, além da ampla diversidade de 
produtos, padaria, açougue, fruteira e restaurante, também conta com es-
paço de cafeteria.

O presidente da CDL e vice-presidente de Comércio da CIC, Carlos Adriano 
Morari, prestigiou, em 1º de agosto, a abertura do espaço Corpo Feliz. Ele 
foi recepcionado pela nutricionista, Renata Boscaini David, proprietária do 
estabelecimento e idealizadora do método de emagrecimento que leva o 
mesmo nome. Localizado na Rua Dr. Carlos Barbosa, o Corpo Feliz oferece 
programa e ferramentas de Coaching de emagrecimento, estética corporal e 
facial, lipo sem cortes, SPA e Programa detox e Psicologia Positiva.

FAVOR

Depois dos primeiros 100 dias, como
você avalia o Governo Bolsonaro?

7 - PLANEJE SUAS CONVERSAS

Antes de falar com uma pessoa, 
acostume-se a fazer uma série de 
perguntas prévias. Este é o melhor 
momento para abordá-la? Como ela 
está se sentindo hoje? O assunto 
pede delicadeza ou firmeza, gravidade 
ou leveza? O local é adequado para 
a conversa? Esse é um exercício 
de autorregulação, feito a partir da 
observação das emoções alheias e do 
aprendizado sobre os seus próprios 
padrões de comportamento. Mesmo 
assim a pessoa acabou se irritando 
com você? A dica é respirar fundo, 
não revidar e pedir gentilmente que a 
conversa continue mais tarde.

Ótimo: 31%    Bom: 28%    Péssimo: 24%    Ruim: 9%    Regular: 7%

SEM OPINIÃO

O presidente da Feconsepro-RS, Adilson Frá, participou, no dia 26 de julho, 
da primeira reunião do Conselho do Programa de Incentivo ao Aparelha-
mento da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (Piseg/RS). O objetivo 
é incentivar e propiciar que as empresas privadas possam auxiliar na aqui-
sição de equipamentos para melhorias das condições de trabalho para o 
policiamento no Estado. 

Resultado anterior

HÁBITOS DIÁRIOS PARA
AUMENTAR SUA
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

www.cicgaribaldi.com.br
Acesse o site da CIC e deixe a sua opinião

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

Conteúdo foi publicado originalmente em Exame.com

...continua

CONTRA

Os organizadores da 40ª edição do jantar 
Homem na Cozinha, realizada em 9 de agosto, 
realizaram a entrega de R$ 3.350,00 ao Banco 
Ortopédico Miriam De Nadal Milani. Desde o 
início de sua realização, em 2002, o Homem na 
Cozinha já destinou cerca de R$ 110 mil a enti-
dades de Garibaldi.

O evento foi organizado por Jader Piacentini, 
Igor da Costa, Vilson Antonio da Fonseca, Gusta-
vo Bianchini, Odair Panizzi Júnior, Roberto Ma-
cagnan, Bruno Boeno, Ridan Villa, Allan Grillo 
e Ivanor Frighetto, tendo como padrinho Marcio 
Foppa Simonaggio, sob a coordenação do vice-
-presidente de Serviços da CIC, Carlos Bianchi.

A presidente do Lions Clube de Garibaldi - 
entidade idealizadora e uma das mantenedoras 

Homem na Cozinha CIC chega a 40ª edição
e realiza doação ao Banco Ortopédico

do projeto -, Rosane Monego Pinto, recebeu a 
doação, resultado do evento. O serviço oferece, 
por empréstimo, diversos equipamentos ortopé-
dicos.

O menu servido teve massa ao pesto, sobre-
coxa marinada na cerveja com bacon, strogonoff, 
arroz e batata palha, mix de folhas verdes e repo-
lho agridoce, com sagu e creme na sobremesa. 
Na ocasião também foi divulgado a lista dos pró-
ximos organizadores. A primeira edição do Ho-
mem na Cozinha CIC de 2020 terá a coordena-
ção de Michel Bianchi, Lucas Pettine, Flademir 
Faccini, Gabriel Silvestre, Fernando Corbellini, 
Eclair Girardi Boeno, Ademar Grillo, Claudio 
Boscaini, Milton Piacentini, Andrei Rovea e Pau-
lo Roberto Pisoni, tendo padrinho Alan Grillo.



07 - CIC EM AÇÃO AGOSTO / 2019

O cardápio para a 4ª edição do 
jantar Jovens na Cozinha, promovi-
do pela CDL Jovem, foi confirmado 
pelos integrantes do departamento 
da Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Garibaldi. No evento, marcado para 
13 de setembro, os participantes te-
rão ao seu dispor um buffet com tor-
telone (ricota e nozes) ao molho de 
manteiga e sálvia, risoto de filé com 
mostarda e rúcula e sobrecoxa assa-
da marinada no espumante, além de 

CDL Jovem define 
cardápio do 4º Jantar 

Jovens na Cozinha

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

FOTO JULIANA DALCIN

A atenção para a qualificação e motivação dos 
colaboradores das empresas, na opinião do Mes-
tre em Administração, Rogério Bohn, deve rece-
ber tanta importância quanto os investimentos em 
tecnologia e inovação. “O maior erro dos empre-
sários é ignorar as pessoas que estão dentro e fora 
da empresa”, enfatizou.

Ele foi convidado do Bom Dia Associado CIC 
de quarta-feira, 14 de agosto. Professor Univer-
sitário, empresário e consultor, Bohn também é 
representante suplente do CRA-RS no Conselho 
Federal de Administração. Mais de 80 pessoas 
participaram do evento que teve como tema Ges-
tão e Inovação - os impactos dos novos modelos 
de negócio. 

“Vivemos na era dos negócios disruptivos. 
Temos a concorrência de empresas que sequer 
imaginamos que existem. Tudo isso faz parte das 
transformações que vivemos. A pergunta não é se 
isso vai impactar no seu negócio. A pergunta é 

A CIC promoveu na manhã de terça-feira, 6 de 
agosto, a 5ª visita técnica do ano. Diretores e profis-
sionais de empresas associadas à entidade conhe-
ceram os produtos, os investimentos em tecnolo-
gia, as projeções de mercado e puderam degustar 
algumas das cervejas elaboradas pela Cervejaria 
Leopoldina.

Ligada ao Grupo Famiglia Valduga, conhecido 
por seus vinhos e espumantes premiados, a Cerve-

A Festa do Espumante Brasileiro, 
que acontece de 3 a 27 de outubro, já 
tem seu jingle oficial. A música, que irá 
integrar o material de divulgação em 
rádio e TV, traz como principal caracte-
rística o tema principal da festa: “Sinta 
o Aroma da felicidade”. 

Com letra criada pela Criativa Áudio 
Produtora em parceria com a Fattore 
Group, o objetivo é embalar o público 
e começar a criar o clima de festa na 
cidade. 

Encerrou no dia 16 de agosto, o curso Formação de custos e estratégias 
de precificação, promovido pela CIC. Em 16 horas aula, o instrutor Eduardo 
da Motta Xavier, graduado em Administração de Empresas, ensinou como 
calcular os custos de produtos ou serviços, transformação em preço de ven-
da e técnicas sobre redução de custos, além de apresentar ferramentas para 
a redução do custo, definir o ponto de equilíbrio e indicadores gerenciais.

CERVEJARIA LEOPOLDINA ABRE SUAS
PORTAS AOS ASSOCIADOS DA CIC

JINGLE COMEÇA A EMBALAR
A FENACHAMP 2019

ENCERRADO O CURSO FORMAÇÃO DE 
CUSTOS E ESTRATÉGIAS DE PRECIFICAÇÃO

Mestre em Administração diz que a
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NÃO PODEM ESTAR 

ACIMA DAS PESSOAS EM UMA EMPRESA

quando isso vai impactar”, destacou. 
O convidado também salientou que não basta 

inovação e tecnologia se não houver gente capa-
citada e motivada para usá-la da melhor maneira. 

“De que adianta ser uma empresa inovadora, 
disruptiva, com pessoas qualificadas, se o atendi-
mento for ruim? Mesmo se eu criar um aplicativo 
novo, são as pessoas que irão usá-lo. Eu vou ven-
der para o ser humano e não para uma máquina. 
Precisamos pensar em maneiras que transformem 
o jeito natural de se fazer as coisas. Não podemos 
ficar parados”, comentou.

O presidente da CIC, Tobias Debiasi, disse 
que o Bom Dia Associado já se tornou uma re-
ferência de integração e troca de conhecimento 
entre os associados da entidade. Além disso, as 
empresas filiadas têm a sua disposição um espa-
ço para divulgar seus serviços e produtos através 
de material impresso (folders, cartões de visita e 
outros). 

salada (mix de folhas verdes e repo-
lho ao molho especial) e sobremesa 
(pudim e mousse de limão).

O evento será realizado na sede 
da CIC, a partir das 20h, sendo que 
os ingressos já podem ser adquiri-
dos, ao valor de R$ 60,00. Assim 
como nas três primeiras edições, o 
resultado do jantar será doado a uma 
entidade beneficente do município. 
Reservas podem ser feitas na CDL 
(3462 3365) ou na CIC (3462 8500).

SIGA O QR CODE E
OUÇA O JINGLE COMPLETO

jaria Leopoldina foi a nova aposta da empresa e já 
é considerada uma marca de sucesso em três anos 
de existência. 

A iniciativa integra o projeto Portas Abertas da 
CIC, que tem o objetivo de proporcionar à represen-
tantes de empresas associadas a visitação a empre-
endimentos de diferentes segmentos.  A próxima vi-
sita programada será ao Instituto Senai de Inovação 
e Tecnologia, em São Leopoldo, em 12 de setembro.
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“Tornamo-nos deuses 
na tecnologia, mas 
permanecemos 
macacos na vida”

Arnold Toynbee
economista inglês

Millôr Fernandes
- desenhista, jornalista, 
escritor, humorista, poeta e 
tradutor brasileiro

O presidente da CIC, Tobias Debiasi, participou em 23 de julho, da 
apresentação de um pacote de obras a serem realizadas no muni-
cípio. No evento, realizado no Centro de Convivência de Idosos, o 
prefeito Antonio Cettolin enumerou os investimentos que a Admi-
nistração Pública irá realizar, e assinou a ordem de serviço para 
mais de 20 pavimentações, além de construções e melhorias de 
infraestrutura em diversas as áreas.

Os presidentes da CIC e CDL 
participaram de um encontro promovido 
pela JBS Aves em 30 de julho, no 
Restaurante Casa Di Paolo. Tobias 
Debiasi e Carlos Morari foram recebidos 
pelo gerente de Relacionamento com 
as Comunidades da JBS, Leopoldo 
Mendonça e pelo gerente da Unidade da 
JBS em Garibaldi, André Hermes. Outras 
lideranças e autoridades participaram do 
evento, que teve como objetivo aproximar 
a empresa da comunidade e apresentar 
sua estrutura, projetos e ações em prol 
do desenvolvimento do município.

A CIC sediou a degustação das 146 
amostras da 17ª Avaliação de Vinhos, 
Espumantes e Sucos de Garibaldi. 
Promovido pela Associação dos 
Vinicultores de Garibaldi (Aviga), o 
eventou reuniu enólogos, sommeliers e 
conhecedores do setor para avaliar os 
produtos de 16 vinícolas. A premiação 
das melhores amostras em cada 
categoria foi realizada em jantar no dia 
23 de agosto.

Empresas aniversariantes
(Períodos de cinco anos de acordo com inscrição no CNPJ)

Homenagem da CIC por mais um ciclo completo por estas empresas
Parabéns

MADEIRA (5 ANOS)
05/08 - Molder Estruturas
15/08 - Amiga Centro de Ensino
18/08 - Floricultura Cattani
26/08 - Unionlog

ESTANHO (10 ANOS)
03/08 - Jornal Cidades da Serra
27/08 - Conducta - Eficiência em Energia

PORCELANA (20 ANOS)
03/08 - Restaurante do Alemão
05/08 - Floricultura Giardini
24/08 - Ana Maria Borghetti ME

PRATA (25 ANOS)
03/08 - Storm Land

“Só depois que a 
tecnologia inventou o 
telefone, o telégrafo, 
a televisão, a internet, 
foi que se descobriu 
que o problema de 
comunicação mais 
sério era o de perto”
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08/08 - Carniel Corretora de Seguros
08/08 - Punto Mobile
16/08 - Ótica e Relojoaria JÁ
30/08 - Filcar

PÉROLA (30 ANOS)
03/08 - Auto Elétrica Andreola
11/08 - EGE Empresa Garibaldense 
de Estaqueamento
31/08 - Maria Carrer Delazzeri ME

RUBI (45 ANOS) 
09/08 - Aliatti Comércio de Gás

OURO (50 ANOS)
15/08 - Frigorífico Chesini
29/08 - Simonaggio e Cia Ltda

BONS MOTIVOS PARA SUA EMPRESA SER ASSOCIADA À CIC

ECONOMIZE
planos de saúde empresarial
Valores diferenciados reduzindo seus custos e beneficiando 
seus funcionários

telefonia móvel e internet
Tarifas reduzidas e atendimento diferenciado. Economize tempo 
e dinheiro com nossos planos

espaços gratuitos para eventos empresariais
Utilize a estrutura da CIC até três vezes ao ano, sem custo 
de locação para uso de sua empresa. Faça convenções, 
treinamentos, reuniões com fornecedores e outros


