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Um encontro, realizado em 11 de dezembro, no Gabine-
te do Prefeito, marcou a apresentação das atividades desen-
volvidas a partir da pesquisa que avaliou o varejo e os con-
sumidores garibaldenses. As ações que irão se desenrolar 
a partir do trabalho, desenvolvido entre maio e novembro, 
começarão a ser colocadas em prática a partir do início de 
2019.

O vice-prefeito e secretário da Fazenda, Antônio Fachi-
nelli, disse que este trabalho segue o propósito da adminis-
tração que é de apresentar resultados através do trabalho 
coletivo. “É o momento de arregaçarmos as mangas e par-
tirmos para a ação”, resumiu.

As oportunidades de melhorias apontadas durante a pes-
quisa, desenvolvida pela Somos Romagna Mkt + Pesquisa, 

Ações irão possibilitar melhorias para
FORTALECER O COMÉRCIO

Resultado de pesquisa, realizada em conjunto pela CIC, Apeme, 
CDL e Prefeitura, atividades serão desenvolvidas a partir de março

foram discutidas por um grupo de trabalho - formado por re-
presentantes da CIC, Apeme, CDL e Prefeitura. A partir daí 
foram indicadas ações que possam resultar em ferramentas 
que fortaleçam o comércio local e aumentem o envolvimen-
to dos consumidores.

“Este trabalho é mais do que um nome, é um conceito 
que as entidades e poder público buscam para o desenvol-
vimento do comércio local”, explicou a diretora executiva 
da Apeme, Greice Locatelli Mattiello. Ela apresentou a pro-
posta de ações e os objetivos que a pesquisa se propõem.

A pesquisa foi desenvolvida de maio a agosto, sendo que 
as análises e a projeção de ações foram realizadas através 
de diversos encontros entre outubro e novembro. “O gran-
de objetivo deste trabalho é ampliar e fortalecer o envol-

vimento do comércio e a comunidade local e regional, por 
meio de ações inovadoras e de conscientização”, enfatizou 
o presidente da CDL e vice-presidente de Comércio da CIC, 
Carlos Adriano Morari.

A intenção é engajar o comércio, entidades empresariais, 
poder público e comunidade em atividades que oportuni-
zem bons negócios para todos, ao mesmo tempo que possi-
bilitem o desenvolvimento do varejo, novos investimentos 
e inovação em todos os setores lojista. Os participantes das 
ações terão a possibilidade de participar de eventos, cursos e 
feiras que apresentam tendências para o comércio, conhecer 
empresas de referência, trocar experiências, melhorar seu 
layout, qualificar seus gestores e colaboradores e ampliar 
sua rede de relacionamentos e produtos.



O ano que se encerrou ainda trouxe 
as dificuldades do longo período de 
incertezas econômicas que o país 
atravessou. Para o setor do varejo, 2018 
trouxe muito mais ensinamentos do que 
resultados. Mas certamente ofereceu um 
horizonte muito mais otimista do que os 
que tínhamos nos últimos anos. 

Encerramos o ano com números 
positivos, com um crescimento que, se 
não foi o que se previa, pelo menos foi 
muito superior ao de anos anteriores, mas 
ainda inferiores aos de 2014. 

Temos a boa expectativa de que os 
novos governantes saberão encontrar 
os caminhos que permitam ao país e ao 
estado superar as dificuldades atuais. 

Empresários, trabalhadores, enfim, 
toda a sociedade anseia por dias melhores, 
que tragam uma nova perspectiva de 
crescimento econômico e social. 

Otimismo é a palavra da vez entre 
os empresários do setor de comércio de 
Garibaldi. E a CDL segue com o propósito 
de acompanhar o desenvolvimento de 
ações que possibilitem a qualificação 
do setor e o fortalecimento de todos os 
protagonistas envolvidos.

Iniciamos, em 1º de janeiro, uma nova 
caminhada. Com a confiança de nossos 
associados, vamos continuar na defesa 
dos interesses dos lojistas nesta segunda 
gestão diante da entidade.

Juntamente com toda a diretoria da 
entidade, vamos atuar no desenvolvimento 
das ações que foram apontadas pela 
pesquisa inédita que foi realizada no 
ano passado, buscando apontar as 
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Vamos trabalhar com 
muita dedicação para 
fortalecer a todos Uma nova caminhada

TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC
CARLOS ADRIANO MORARI - PRESIDENTE DA CDL

O que todos 
nós queremos 

é sermos 
reconhecidos 

pelo trabalho e 
pela persistência 

em continuar 
acreditando que 

voltaremos a 
crescer

O ano começa com 

muitas esperanças renova-

das. Principalmente na po-

lítica, mais uma vez quere-

mos acreditar que tudo vai 

ser diferente.

Já seria um grande 

acontecimento se o novo 

governo federal revertesse a 

onda de corrupção que to-

mou conta do país e levou 

o Brasil ao fundo do poço.

Mas é preciso mais. É pre-

ciso avançar e fazer com 

que a economia nacional 

volte a crescer de verdade, 

com menor interferência da 

política nos rumos do setor produtivo.

O que os empresários esperam é que o Brasil volte a investir 

na infraestrutura e diminua a burocracia que impede o cresci-

mento. O que todos nós queremos é sermos reconhecidos pelo 

trabalho e pela persistência em continuar acreditando que vol-

taremos a crescer.

Eu agradeço a confiança que os associados da CIC deposi-

taram em mim para conduzir nossa entidade nos próximos dois 

anos. Vou trabalhar, junto com a diretoria e colaboradores, com 

muita dedicação para dar continuidade ao belo trabalho que a 

presidente Alexandra realizou nos últimos quatro anos.

Preciso da participação de todos para fortalecer ainda mais 

a nossa CIC e bem representar as empresas de Garibaldi.

Entre Aspas

principais oportunidades que existem, as 
necessidades de melhoria e as iniciativas 
que podem surgir a partir de seus 
resultados.

Manteremos a integração com a 
CIC em todas as atividades que iremos 
desenvolver, assim como a aproximação 
com o Poder Público e as demais 
entidades representativas da classe lojista.

Nosso maior objetivo é unir todos 
os segmentos do comércio para que 
Garibaldi se torne referência em qualidade, 
atendimento e inovação.

Nosso maior objetivo 
é unir todos os 
segmentos do 
comércio para que 
Garibaldi se torne 
referência
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CONHEÇA AS VANTAGENS DE EMITIR O

CERTIFICADO DIGITAL NA CIC
A CIC proporciona maior 

agilidade e conforto aos 
associados para garantir a 
rápida renovação. A CIC oferece 
agendamento de horários 
para evitar filas, possibilidade 
de atendimento aos sábados 
pela manhã, além de realizar 
atendimento personalizado e 
facilidade de estacionamento 
em sua sede. 

A entidade alerta às 
empresas que utilizam o 
Certificado Digital para 
verificarem a necessidade de 
renovação. Com validade de 
até três anos, o documento, 
que equivale a uma identidade 
na internet, deve ser renovado 
dentro do período contratado. 
A renovação assegura que o 
Certificado Digital não perca a 
validade e torne-se inutilizável. 

O usuário deve solicitar 
a renovação do certificado 
antes da expiração da validade, 
sendo que o período de 
validade do certificado digital é 
determinado a partir da opção 
feita pelo titular no momento da 
solicitação.

O atendimento pode ser agendado pelo fone

3462 8500

serasa@cicgaribaldi.com.br

ou através do e-mail

E AINDA GANHE UM

GARANTA SEU
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Enquete CIC

Espaço Livre

Quais sãos as perspectivas de sua empresa 
para 2019 em relação ao ano passado?

PRÊMIO MÉRITO LOJISTA 2018 RECONHECE 
EMPRESAS E PERSONALIDADES

CIC E CDL PRESTIGIAM APRESENTAÇÃO DOS 
DADOS ESTATÍSTICOS DA POLÍCIA CIVIL

FAC REALIZA ESPETÁCULO
DE FINAL DE ANO

O presidente da CDL e vice-presi-
dente do Comércio da CIC, Carlos 
Adriano Morari, e o diretor executivo 
das entidades, Luiz Carrer, participa-
ram da 31ª edição do Prêmio Mérito 
Lojista, promovido pela FCDL-RS. O 
evento reconheceu 40 empresas e 
11 personalidades que se destaca-
ram ao longo do ano, eleitos pelos 
representantes do movimento lojis-
ta do estado. Na ocasião, também 
aconteceu o meeting Gestão e Lide-
rança, que tratou, entre outros as-
suntos, sobre o impacto da reforma 
trabalhista no setor do comércio.

O delegado de Polícia de Garibaldi, 
Clóvis Rodrigues de Souza, apre-
sentou o balanço das ocorrências 
entre novembro de 2017 a 31 de 
outubro de 2018. O vice-presidente 
de Serviços a CIC, Carlos Bianchi, e 
o presidente da CDL, Carlos Adria-
no Morari, participaram do evento. 
Neste período foram registradas 
2.687 ocorrências (7,18% a mais 
que o ano anterior). Apesar do au-
mento, diminuíram os registros de 
furto e roubo de veículos e assaltos 
à residência.

MELHOR

Com o novo governador, você acredita que, a partir de 2019, o Rio 
Grande do Sul vai melhorar ou piorar?

1 - NÃO “CURE” SUA FRUSTRAÇÃO
COM QUEIXAS

Diante de uma contrariedade, a reação 
tipicamente humana é reclamar. Quem 
faz isso está aliviando sua irritação, mas 
de forma pouco produtiva. Isso porque 
há grandes chances de o problema 
continuar presente. Por isso, quem 
tem inteligência emocional substitui a 
queixa pela ação. A cada vez que você 
sentir raiva ou frustração no cotidiano, 
interrompa rapidamente o ímpeto de 
reclamar e tente imaginar uma saída 
prática para melhorar a situação. Isso 
não quer dizer que você deva “desligar” 
as suas emoções, mas sim empregá-las 
de forma estratégica.

Piorar: 48,15%           Melhorar: 40,74%           Não Sei: 11,11%

PIOR

IGUAL

Com a apresentação do espetáculo teatral “O Mágico de Oz”, o Fraterno 
Auxílio Cristã (FAC) encerrou as atividades de 2018. O evento foi realizado 
no salão comunitário do Bairro São Francisco, reunindo os alunos das duas 
unidades do FAC, São Francisco e Glória. O ex-presidente da CIC, Paulo 
Fanti, representou a entidade. O FAC atende a 150 crianças de 5 a 14 anos 
de idade, no contraturno escolar. As crianças participam de atividades 
lúdicas, alimentação e um olhar individual para a formação da cidadania.

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

CIC e ADCE inauguram capitel
em homenagem a São José

A CIC inaugurou, em 18 de dezembro 
de 2018, um capitel junto ao acesso de sua 
sede. Na ocasião, o pároco de Garibaldi, 
frei Jadir Segala deu a bênção ao novo ca-
pitel. 

O religioso destacou a importância da 
religiosidade e saudou a escolha de São 
José, padroeiro dos trabalhadores e das 
famílias.

A solenidade antecedeu a posse das 
novas diretorias da CIC e CDL e contou 
com grande participação de autoridades, 
empresários e meios de comunicação. A 

coordenadora da Congregação das Irmãs 
de São José, Eulália Antoniazzi, também 
participou do ato. 

A iniciativa é uma representação da es-
piritualidade e religiosidade, representada 
na entidade pela Associação de Dirigentes 
Cristãos de Empresas (ADCE). 

A escolha por São José também se 
deve ao bairro onde está situada CIC. A lo-
calização do capitel também oferece visua-
lização para os pedestres que transitarem 
pela frente da sede, na Avenida Perimetral 
Leo Antônio Cisilotto.

Conteúdo foi publicado originalmente em Exame.com

...continua
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A Câmara de Inteligência Estra-
tégica (CIE), departamento ligado à 
CIC de Garibaldi, concluiu o proje-
to Garibaldi do Futuro. Uma cópia 
do relatório final de trabalho foi 
entregue para o Poder Executivo e 
Poder Legislativo. 

O coordenador da CIE, Darcy 
Spadini, destacou que o projeto teve 
a intenção de apontar sugestões em 
diversas áreas que possam contri-
buir e possibilitar a realização de 
ações que promovam o desenvolvi-
mento do município a médio e lon-
go prazo. 

O Projeto Garibaldi do Futuro 
abrange 12 áreas de resultados, bus-
cando uma maior eficácia nas ações 
da iniciativa privada, investimentos, 
políticas urbanas e sociais e em to-
dos os serviços prestados pela Pre-
feitura. O estudo buscou identificar 
e antecipar as tendências e desafios 
em diversos setores da vida da cida-
de para as próximas duas décadas. 

CIE conclui projeto 
Garibaldi do Futuro

Gestão Pública
Saúde
Cultura
Obras
Saneamento, Abastecimento e 

Meio Ambiente
Agricultura
Assistência Social
Turismo
Tecnologia, Inovação e 

Desenvolvimento
Espiritualidade
Educação
Segurança Pública

Conheça as propostas 

apresentadas pela CIE 

em cada uma das áreas

www.cicgaribaldi.com.br

ÁREAS ESTUDADAS

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

O prefeito, Antonio Cettolin, reuniu entidades 
empresariais, em 8 de janeiro, para discutir a situ-
ação do comércio ambulante ilegal. O presidente 
da CIC, Tobias Debiasi, e da CDL, Carlos Adria-
no Morari, participaram do encontro.

Cettolin disse que a prefeitura vai intensificar 
a fiscalização e não vai aliviar para quem estiver 
irregular. “Há formas legais para atuar no comér-
cio ambulante”, destacou o prefeito. Segundo ele, 
um servidor público chegou a ser agredido duran-
te a intervenção a um ambulante.

O prefeito também pediu para que as entida-
des trabalhem junto aos seus associados, sendo 
parceiras na fiscalização do comércio ambulante 

O presidente da CIC, Tobias Debiasi, 
participou, em 7 de janeiro, da posse 
das novas diretorias da ACI e CDL de 
Carlos Barbosa. O presidente da CDL 
Garibaldi, Carlos Adriano Morari, tam-
bém prestigiou a solenidade. Na oca-
sião, Marisa Kaspary Zanatta, pela ACI, 
e Mariza Versteg Dalmás, pela CDL, to-
maram posse para o biênio 2019/2020. 

A dirigente da ACI salientou que 
quer promover um encontro de gera-
ções, possibilitando a troca de ideias, 
estimulando também o empreendedo-
rismo entre os jovens e renovando con-
ceitos dos mais experientes.

Mais de 100 lojas fica-
ram abertas até às 22h30min 
durante a V Noite Branca de 
Garibaldi, realizada em 13 de 
dezembro. Pessoas de todas 
as idades aproveitaram o mo-
mento para fazer as compras 
de final de ano, enquanto 
eram surpreendidas por de-
coração, descontos, presen-
tes e intervenções artísticas. 
Tradicionalmente a data é es-
perada com expectativa pelo 
comércio, no entanto tam-
bém movimenta indústria e 
serviços. A iniciativa também 
oferece oportunidades para 
artistas e outros segmentos 
criativos. 

CIC E CDL PRESTIGIAM POSSE DA DIRETORIA DA ACI CARLOS BARBOSA

V NOITE BRANCA 
MOVIMENTOU O 
COMÉRCIO

Prefeitura vai intensificar fiscalização ao 

COMÉRCIO AMBULANTE ILEGAL

FONE PARA DENÚNCIAS

ilegal. “Temos vivenciado situações muito des-
confortáveis. Não somos contra àqueles ambulan-
tes que se legalizam e estão trabalhando. Somos 
contra àqueles que estão atuando de maneira ile-
gal. Juntos teremos mais forças”, enfatizou.

O presidente da CDL disse que, além da ilega-
lidade, o comércio ambulante também prejudica a 
comunidade, já que não reverte em recursos para 
a municipalidade, além de promover o consumo 
de produtos piratas e com procedência duvidosa. 

“Nunca o comércio esteve tão espremido pe-
los custos e impostos. E essa concorrência afeta 
ainda mais, sem contar que não gera empregos e 
nem retorno para a cidade”, complementou.

3462 8259
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“Sempre que você 
vir uma pessoa de 
sucesso, você sempre 
verá as glórias, nunca 
os sacrifícios que a 
levaram até ali”

Vaibhav Shah
- pensador

Alexandra Nicolini Brufatto encerrou sua segunda 
gestão como presidente da CIC, em 31 de desembro. 
Em uma café da manhã, agradeceu aos colaboradores 
da entidade pela dedicação ao trabalho e apoio durante 
este período e destacou a importância da equipe para o 
crescimento da CIC.

Cleber e Gustavo Ricardi inauguraram, em 18 
de dezembro, o polo de Ensino a Distância da 
Univates em Garibaldi. O diretor de Serviços 
da CIC, Vandenir Antônio Miotti, visitou o 
empreendimento. O atendimento é realizado 
na Rua Batista João Carraro, 374 – loja 2. 
São oferecidas licenciaturas, bacharelado e 
tecnólogo em 15 áreas. Informações podem ser 
obtidas pelo fone (54) 99981 1258.

O garibaldense, Otávio Brandelli, tomou 
posse, em 3 de janeiro, como secretário-
geral das Relações Exteriores. Trata-se do 
cargo mais elevado do Itamaraty, exclusivo 
aos diplomatas de carreira. Brandelli, de 
54 anos, teve como posto mais recente 
no exterior a representação do Brasil 
junto à Associação Latino Americana de 
Integração (Aladi), em Montevidéu e, até 
2017, foi presidente do INPI.

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)
13/01 - Balbinot Climatização
 23/01 - Tabacaria Benvenuto

ESTANHO (10 ANOS)
12/01 - Vizia Optica
15/01 - Centro Auditivo Scomazzon

CRISTAL (15 ANOS)
13/01 - Genialflex Móveis
29/01 - Segurança Patrimonial 
Rodrigues

PORCELANA (20 ANOS)
18/01 - Telas Zapparoli

21/01 - Gnatta Autoelétrica 

PRATA (25 ANOS)
12/01 - Moraes Comércio de Utilida-
des Domésticas

PÉROLA (30 ANOS)
01/01 - Estituto Maite
11/01 - Agatti Material Elétrico e 
Iluminação
11/01 - Comercial Agrícola Safra

ESMERALDA (40 ANOS)
25/01 - Artimec

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

“O grande risco é 
não assumir nenhum 
risco. Em um mundo 
que muda, de verdade, 
rapidamente, a 
única estratégia com 
garantia de fracasso é 
não assumir riscos”

Mark Zuckerberg
- fundador do Facebook
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