
FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI

A principal proposta para a melhoria 
da malha viária regional é a concessão de 
rodovias para a iniciativa privada, com a 
implantação de uma praça de pedágio em 
São Vendelino. A sugestão foi apresenta-
da pelos secretários de Estado Juvir Cos-
tella (Logística e Transportes), Claudio 
Gastal (Governança e Gestão Estratégi-
ca) e Bruno Vanuzzi (Parcerias).

Eles estiveram na CIC Garibaldi, no 
dia 10 de junho, em encontro promovido 
pela Federação das Associações de Mu-

CIC recebe secretários estaduais para 
DEBATER RODOVIAS DA REGIÃO

Em evento promovido pela Famurs e Amesne, entidades representativas dos Municípios, representantes do 
Governo do RS apontaram concessão de rodovias como alternativa para melhorar malha viária regional

nicípios do Rio Grande do Sul (Famurs), 
juntamente à Associação dos Municípios 
da Encosta Superior do Nordeste (Ames-
ne), com o apoio da entidade. 

Prefeitos, vereadores, representantes 
de entidades e lideranças empresariais 
participaram do evento que debateu a 
necessidade de recuperação, duplicação 
e concessão de rodovias na Serra Gaú-
cha. O presidente da CIC, Tobias Debiasi, 
acompanhou a apresentação da sugestão 
que possibilitaria investimentos nas rodo-

vias ERS 122 (São Vendelino - Farroupi-
lha), 446 (São Vendelino - Carlos Barbo-
sa), 453 e 813 (Garibaldi e Farroupilha).

O prefeito de Garibaldi e presidente 
da Famurs, Antonio Cettolin, disse que 
a região precisa de melhor infraestrutura 
para manter seu desenvolvimento, além 
de dar condições de segurança para os 
usuários das rodovias e para que as em-
presas possam transportar sua produção.

“Nos últimos tempos tivemos notí-
cias de que a prefeitura de Farroupilha 

assumiu a recuperação da ERS 122 e as 
prefeituras de Garibaldi e Carlos Barbosa 
estão fazendo o mesmo com a ERS 446. 
Entendemos as condições que o Estado 
enfrenta, mas nós temos que agir”, des-
tacou.

Durante o encontro, Costella também 
anunciou que entregou ao prefeito Cetto-
lin um anteprojeto para melhorar o aces-
so ao Bairro Tamandaré (via ERS 453), 
diminuindo os riscos de quem precisa 
acessar ou sair da localidade. 
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Ao falar de meio ambiente não é 
necessário realizar um profundo estudo 
para concluir que a qualidade dos recursos 
naturais como solo, água e ar estão 
gravemente ameaçados.

Há muitos anos ouvimos que a disputa 
por água será a causadora de inúmeros 
conflitos, podendo chegar ao extremo de 
guerras. Não precisamos nos debruçar em 
estudos e análises para concluirmos que 
isso é cada dia mais real. Com uma simples 
visualização das águas que nos cercam 
já é possível ver o tamanho descaso da 
sociedade e dos governos no seu manejo. 

Atualmente o esgoto doméstico nas 
áreas urbanas é a forma mais escandalosa 
de poluição das águas, do solo e 
também do ar. Diariamente, toneladas 
de resíduos domésticos são despejados 
nos rios, causando proliferação insetos, 
contaminando solo por onde passa e 
consequentemente águas subterrâneas. A 
degradação natural desse rejeito gera gases 
de efeito estufa, sem nenhuma forma de 
controle ou aproveitamento do seu potencial 
energético.

Na zona rural onde temos esperança 
de encontrarmos no “verde” das paisagens 
uma forma de vida mais saudável, em 
muitas situações são lançados sobre o solo 
agrotóxicos sem o entendimento de que 
o passo seguinte é a lixiviação, ou seja, 
lavagem desses venenos para os rios, que 
em muitos locais já não contam com sua 
principal proteção que é a mata ciliar.

Diante de tantos fatos desastrosos, digo 
que desistir não é a saída. Não podemos 
nos conformar com a depreciação do meio 
ambiente que é de todos, não somente do 
ser humano, mas sim de todas as formas 
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ATENDIMENTO
Segunda a Sexta
8h30min às 11h30min
13h30min às 17h30min

Se o caminho for 
privatizar, que seja 
um processo breve

Uma reflexão sobre nosso Meio Ambiente

TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC

GIOVANI DRESCH - BIÓLOGO, REPRESENTANTE DA CIC JUNTO AO 
COMITÊ DE GERENCIAMENTO BACIA HIDROGRÁFICA TAQUARI/ANTAS

Não é a alternativa 
número um, mas 

é aquela que 
surge de maneira 

mais concreta 
para sonharmos 
com vias dignas 
do trabalho, da 
produção e dos 

tributos que a 
região gera

A situação caótica das 

estradas, principalmente no 

Rio Grande do Sul, não é no-

vidade. Há décadas a CIC 

tem se empenhado para 

garantir que os governos 

ofereçam condições míni-

mas para que os cidadãos 

e as empresas possam tran-

sitar com maior segurança e 

menores prejuízos.

Recentemente a federa-

lização da 470 e as melho-

rias no Trevo da Telasul foram 

duas das ações que tiveram 

a participação efetiva da 

CIC. Poucos conhecem a 

burocracia e as dificuldades 

que tiveram que ser vencidas para que essas duas questões fos-
sem à diante. 

Neste mês tivemos na sede da entidade um encontro, organi-
zado pelo prefeito e presidente da Famurs, Antonio Cettolin, que 
reuniu secretários estaduais e diversas autoridades da região para 
reivindicar uma maior atenção às rodovias da Serra.

Uma das alternativas, talvez a única que o Estado possui, foi a 
de conceder para a iniciativa privada o controle destas estradas. 
Como se sabe que as finanças do Estado não podem mais pro-
meter nenhuma iniciativa mais eficaz, nos resta acreditar que o 
processo de concessão seja breve.

Certamente não é a alternativa número um na visão de todos, 
mas, infelizmente, é aquela que surge de maneira mais concreta 
para sonharmos com vias dignas do trabalho, da produção e dos 
tributos que a região gera.

Entre Aspas

de vidas nele existente.
Mas então, qual a saída?  Precisamos 

mudar alguns hábitos de consumo, 
adotarmos cuidados que na teoria são 
simples, porém fundamentais, como 
separar resíduos em nossas residências 
e cobrar para que tenham um correto 
destino. É nosso dever também cobrar 
maior investimento em saneamento básico. 
Precisamos lembrar que o planeta Terra é 
cíclico, ou seja, tudo que despejamos nele 
retornará. E acima de tudo, precisamos 
lembrar que a próxima geração somos nós!

Precisamos lembrar 
que o planeta Terra é 
cíclico, ou seja, tudo 
que despejamos nele 
retornará. E acima 
de tudo, precisamos 
lembrar que a próxima 
geração somos nós!
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Curso de Formação de Custos
e Estratégias de Precificação

DATAS
06, 08, 13 e 16 de agosto

HORÁRIO
8h às 12h

VALOR DA INSCRIÇÃO
Associados e Estudantes
R$ 380,00

Não associados
R$ 500,00

 Possibilitar conhecimentos necessários para  calcular os custos do produto ou
   serviço, transformação em preço de venda e técnicas sobre redução de custos

LOCAL
Sede da CIC Garibaldi

     MAIS INFORMAÇÕES

  www.cicgaribaldi.com.br3462 8500
INSCRIÇÕES

OBJETIVOS

Associados PJ e PF da Sicredi
recebem subsídio de até 80%

Oficina de Contabilidade

 
 
   Noções em tributação, custos e
fluxo de caixa nas empresas

Nádia Emer Grasselli
Contadora e Vice Presidente Técnica do 
Conselho Regional de Contabilidade RS

Ivete Fabbris Benini 
Oficina Administrativa

Conhecendo o processo Administrativo:
Planejar, Organizar, Controlar e Dirigir

Empreendedora

1ª Oficina
Feminina

Negócios

03 de julho | 19 horas
CIC de Garibaldi

Troca de experiências,
aprendizado em grupo,
crescimento pessoal

e profissional

EVENTO GRATUITO

de

Programação

Adriana Locatelli Bertolini 
Oficina de Marketing

   Marketing no Empreendedorismo

Doutoranda, Mestre em Administração
e professora na Faculdade Fisul.

Rosana Maria Nicolini Chesini 
Oficina Jurídica

Questões práticas nas relações de trabalho;
A importância dos contratos. 

Advogada - Assessora jurídica CIC / CDL

SPC PODE EVITAR PREJUÍZOS
NA HORA DA VENDA

A pesquisa junto ao SPC aumenta a 
segurança nas vendas a prazo. O Serviço tem o 
maior, melhor e mais completo banco de dados 
para informação de concessão de crédito da 
América Latina. 

A CDL Garibaldi é a detentora legal do SPC 
no município. O contato pode ser feito na sede 
da CDL (Rua Júlio de Castilhos, 205 – Sala 
101 – Centro Comercial Santa Fé) ou pelo fone 
3462 3368.

Pesquisa realizada pelo SPC Brasil e o portal 
Meu Bolso Feliz, mostra que além de demorar 
para conseguir limpar o nome, a pessoa 
inadimplente normalmente tem suas 
dívidas distribuídas em quase quatro
empresas diferentes, a maioria adquirida
por meio do cartão de crédito e de crediário 
junto às lojas.

A CDL Garibaldi é a detentora legal do SPC no município

Contato 3462 3368

VANTAGENS DO SPC
     Recuperação de crédito, em média, de 55%
no primeiro mês e de até 89% em 120 dias
em todas as empresas que registraram
no banco de dados

     Abrangência Nacional

     Mais barato, mais abrangente e
seguro do que protesto em cartório

     Força da marca SPC
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POSTO MODELO
O QUE FAZ

Móveis planejados 

LOCALIZAÇÃO
Rua Vicentino Mazziero, 800 - Bairro Garibaldina - Garibaldi

CONTATO
(54) 3771 1347
moveisdkasa@gmail.com
www.moveisdkasa.com.br

DIFERENCIAL
- Excelente qualidade
- Comprometimento com os clientes,
- Personalização dos produtos
- Preocupação com o meio ambiente investindo em energia fotovoltaica (pai-

néis solares)

PROPRIETÁRIOS
Vilnei Vargas e Rudinei Vargas

FUNDAÇÃO
11 de março de 2007

COLABORADORES
Nove

CLIENTES
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais 

NOVIDADES
- Aquisição de novas máquinas
- Lançamento de uma nova linha de produtos
- Novos acabamentos seguindo as tendências do mercado

D’KASA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MÓVEIS

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

O QUE FAZ

- Fabricação de máquinas e equipa-
mentos para as indústrias de alimentos, 
bebidas e fumo, peças e acessórios

- Fabricação de máquinas para a in-
dústria metalúrgica, peças e acessórios, 
exceto máquinas-ferramenta

- Fabricação de máquinas e equipa-
mentos para uso industrial específico 
não especificados anteriormente, peças 
e acessórios

LOCALIZAÇÃO
Rua Expedicionário João Batista Al-

berton, 448 
Bairro Tamandaré - Garibaldi

CONTATO
(54) 3553 1001
financeiro@eisentec.com.br
www.eisentec.com.br
www.steeltecmaquinas.com.br

PROPRIETÁRIO
Valdir Pelicioli

STEEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

O QUE FAZ
- Abastecimento de combustíveis
- Troca de óleo
- Loja de conveniência

LOCALIZAÇÃO
Rua Buarque de Macedo, 3461
Centro - Garibaldi

CONTATO
(54) 3462 1461
financeiro@redemodelo.rs
Redes Sociais: @rededepostosmodelo

DIFERENCIAL
- Atendimento
- Descontos nos combustíveis
- Produtos de qualidade

PROPRIETÁRIO
Cristian Poletto

HISTÓRICO
A Rede de Postos Modelo é o mais 

novo filho de Garibaldi, nasceu junto 
com a necessidade de poder atender de 
uma forma diferenciada todos nossos 
irmãos garibaldensea. O Posto Mode-
lo veio para Garibaldi com a intenção 

FOTO DIVULGAÇÃO

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

FOTO JORNAL NOVO TEMPO
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POSTO MODELO

GIVAN TRANSPORTE
E LOCAÇÃO 

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

STEEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

DIFERENCIAL
A qualidade e funcionalidade dos 

equipamentos

FUNDAÇÃO
24 de abril de 2018 

COLABORADORES
Seis

CLIENTES
- Santa Catarina
- São Paulo
- Rio de Janeiro
- Minas Gerais

NOVIDADES
Estamos desenvolvendo alguns pro-

jetos de máquinas especiais

O QUE FAZ
- Transporte de funcionários (empresas), turismo, fretamento.
- Transportes eventuais

LOCALIZAÇÃO
Rua Pinheiro Machado, 661
Bairro Chácaras - Garibaldi

CONTATO
(54) 3771 1523
(54) 99614 3433
vapturismo@hotmail.com

PROPRIETÁRIOS
Daniel Colpani
Salomão da Rosa Lopes

FUNDAÇÃO
20 de fevereiro de 2009 

DIFERENCIAL
- Pontualidade com horários
- Veículos executivos

FUNCIONÁRIOS
Três

CLIENTES
Garibaldi

NOVIDADES
Renovação de frota recente

de interagir e fazer parte desta família. 
Começamos por Farroupilha, cidade 
vizinha, nossa co-irmã também com a 
mesma filosofia. Nosso objetivo maior 
é oferecer nossos produtos e serviços 
atendendo de uma forma diferencia-
da, fazendo com que nossos clientes 
sintam-se como se estivessem em sua 
própria casa,  que todos participem de 
nossas promoções e eventos. Desde já 
agradecemos a acolhida da cidade nos 
recebendo de braços abertos.

FUNDAÇÃO
01 de março de 2019

COLABORADORES
Oito

CLIENTES
Garibaldi
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PRIMAZIA ALIMENTOS

ESCOLA SANTO ANTÔNIO

Integrantes do Departamento de Relacio-
namento com o Associado da CIC par-
ticiparam na noite de quinta-feira, 30 de 
maio, da inauguração da Primazia Alimen-
tos. O empreendimento está localizado na 
Rua João Pessoa, 47, junto ao hotel Pieta.
Vandenir Miotti, Lina Berto Furlanetto e 
Inajara Cerutti foram recepcionados pela 
proprietária, Joelma Josende Tonello.

O coordenador da Câmara de Inteligência 
Estratégica da CIC, Darcy Spadini, repre-
sentou a entidade nas atividades alusivas 
aos 115 anos da Escola Santo Antônio. 
Na sexta-feira, 7 de junho, junto ao sa-
guão da escola, houve o descerramento 
das placas dos ex-diretores. No mesmo 
dia aconteceu celebração religiosa e jan-
tar comemorativo. 

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

Celebração da Indústria na CIC recebe mais de 200 pessoas
A CIC promoveu, no dia 24 de maio, a 

5ª edição do Dia da Indústria. Mais de 200 
pessoas participaram do evento organizado 
por representantes de empresas sob a co-
ordenação do presidente, Tobias Debiasi, 
e do vice-presidente da Indústria, Gerson 
Luiz Simonaggio.

O evento teve a participação do pre-
feito Antonio Cettolin, do presidente da 
Câmara de Vereadores, Luiz Flori Castro, 
do representante da Fiergs, Carlos Bertuol, 
das soberanas da Fenachamp, empresários, 
profissionais da indústria e outras lideran-
ças empreendedoras de Garibaldi e Região.

O presidente da CIC parabenizou os 
empresários do setor pela passagem do Dia 
da Indústria, comemorado em 25 de maio. 
O vice-presidente da Indústria destacou 
que apesar de o momento ser de comemo-
ração, chamou a atenção para uma reflexão 
sobre o atual momento do País. 

“A CIC tem 95 anos de atuação na de-
fesa de seus associados, sempre proativa, 
firme e determinada. Podemos dizer que 
aqui em Garibaldi e na Região, estamos fa-
zendo a nossa parte, investindo, produzin-
do e gerando desenvolvimento, emprego e 
renda”, salientou Simonaggio.

O prefeito chancelou o pronunciamen-
to do diretor da entidade, destacando que a 
unidade do Sine de Garibaldi obteve o me-
lhor desempenho entre todas as cidades do 
Rio Grande do Sul no mês de maio. “Esse 
resultado de geração de emprego se deve 
ao trabalho de todos os empresários que 
enfrentam cada desafio com força e tra-
balho e acreditam que são os responsáveis 
por ainda termos esperança de um Brasil 
melhor”, enfatizou Cettolin.

Representando a Fiergs, Bertuol disse 
que, apesar de todos os percalços, ainda é 
preciso valorizar todas as ações positivas 
e apostar na força industrial como alicerce 
para um novo futuro. Os convidados foram 
recepcionados com coquetel de salgados, 
doces, pratos quentes, espumantes, além 
da apresentação artística de Marauê Acús-
tico.

A comissão organizadora foi formada 
por representantes das empresas Agroaraçá 
Indústria de Alimentos, B&B Furgões, Be-
nedetti Feltros, Bom Mate, Carissimi Mó-
veis, Defer Soluções Mecânicas, Future 
Móbile, Jomat Concretos, Padaria e Con-
feitaria Ponvalli, Ricefer Equipamentos 
Inox, Sleeper Móveis Infantis e Telasul.

Como é de conhecimento de todos, anualmente os planos de saúde são reajustados conforme contrato
coletivo existente entre a CIC e a Unimed Nordeste RS. Por esta razão, segue abaixo as novas tabelas com

valores válidos até junho de 2020. Lembramos que os planos contratados diretamente com a Unimed,
intermediados pela CIC, obedecerão aos critérios de reajuste dependendo da data de adesão. 

Dúvidas contatem a CIC, através do Departamento de Convênios, pelo fone 3462 8500.

TABELA DE PREÇOS UNIMED - PLANO 10 FAIXAS
(JULHO/2019 A JUNHO/2020)

TABELA DE PREÇOS UNIMED - PLANO 07 FAIXAS
(JULHO/2019 A JUNHO/2020)

Planilha: 001/2019 
Atualizada: 11/06/2019 
Visto: Daniela F. Tomazel / Mônica Senter 

 

  

 
 
 

TABELA DE PREÇOS UNIMED - PLANO 10 FAIXAS (JULHO/ 2019 A JUNHO/ 2020) 

PLANO UNIVIDA BÁSICO NACIONAL  
IDADE INCIAL IDADE FINAL VALOR 

00 18 213,00 
19 23 224,00 
24 28 245,00 
29 33 277,00 
34 38 320,00 
39 43 405,00 
44 48 533,00 
49 53 704,00 
54 58 928,00 

A partir de 59 anos  1.280,00 
    Taxa de inscrição: (valor por pessoa): R$ 31,00 

PLANO UNIVIDA ESPECIAL NACIONAL  
IDADE INCIAL IDADE FINAL VALOR 

00 18 298,00 
19 23 313,00 
24 28 342,00 
29 33 387,00 
34 38 447,00 
39 43 566,00 
44 48 745,00 
49 53 984,00 
54 58 1.297,00 

A partir de 59 anos  1.789,00 
    Taxa de inscrição: (valor por pessoa): R$ 37,90 

PLANO UNIVIDA REGIONAL – SOMENTE PARA REGIÃO NORDESTE 
IDADE INCIAL IDADE FINAL VALOR 

00 18 185,00 
19 23 193,00 
24 28 213,00 
29 33 239,00 
34 38 277,00 
39 43 351,00 
44 48 463,00 
49 53 611,00 
54 58 805,00 

A partir de 59 anos  1.110,00 
    Taxa de inscrição: (valor por pessoa): R$ 31,00 

 

Planilha: 001/2019 
Atualização: 11/06/2019 
Visto: Daniela F. Tomazel / Mônica Senter 

 
 
 

         TABELA DE PREÇOS UNIMED – PLANO 07 FAIXAS (JULHO/2019 a JUNHO/2020) 
 

UNIVIDA BÁSICO PLUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
        Taxa de inscrição: (valor por pessoa): R$ 31,00 

 
 UNIVIDA ESPECIAL PLUS 

IDADE INICIAL IDADE FINAL VALOR 
00 17 350,00 
18 29 462,00 
30 39 584,00 
40 49 680,00 
50 59 876,00 
60 69 1.388,00 

ACIMA DE 70  1.849,00 
        Taxa de inscrição: (valor por pessoa): R$ 38,00 

 
UNIVIDA MASTER PLUS 

IDADE INICIAL IDADE FINAL VALOR 
00 17 573,00 
18 29 718,00 
30 39 880,00 
40 49 966,00 
50 59 1.487,00 
60 69 2.033,00 

ACIMA DE 70  2.718,00 
        Taxa de inscrição: (valor por pessoa): R$ 43,00 

 
 

ACIDENTE DE TRABALHO 
VALOR POR PESSOA 26,00 
Taxa de inscrição: Isento (OBS.: O pré-requisito é a empresa possuir planos de saúde Unimed e                             
deverá incluir todos os funcionários no plano acidente de trabalho, não somente os que                       
trabalham em locais perigosos). 

 

IDADE INICIAL IDADE FINAL VALOR 
00 17 230,00 
18 29 305,00 
30 39 386,00 
40 49 459,00 
50 59 602,00 
60 69 917,00 

ACIMA DE 70  1.221,00 
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A CIC promoveu, no dia 30 de 
maio, visita técnica a Vinícola Ga-
ribaldi. Representantes de empresas 
associadas conheceram o sistema de 
gestão e os investimentos que trans-
formaram a Cooperativa em uma 
das principais produtoras de espu-
mantes do Brasil.

Recepcionado pelo diretor exe-
cutivo, Alexandre Angonezi, o gru-
po conheceu estrutura administrati-
va e industrial da vinícola, que conta 
com cerca de 400 produtores asso-

CIC leva associados à 
Vinícola Garibaldi

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

O presidente da Calçados Beira Rio defendeu 
que a renovação em uma empresa é fundamental 
para o seu crescimento. Roberto Argenta esteve 
na CIC em 6 de junho, para falar sobre empre-
endedorismo e o novo consumidor. Cerca de 100 
pessoas acompanharam o evento e ouviram o em-
presário dizer que o fator humano é fundamen-
tal para o sucesso de uma empresa. “Não adianta 
equipamentos e sistemas de ponta se não houver 
pessoas recebendo formação contínua e motiva-
ção”.

“A renovação é da natureza e a natureza tem 
a melhor lei do universo”, destacou. Segundo o 
executivo, O líder em uma organização precisa 
preparar-se constantemente e deve acompanhar 
as mudanças. “Os hábitos mudam, as pessoas 
mudam, o mercado muda. E o líder deve mudar 
também”.

Para ele, o grande mal da atualidade é criar 
ideologias que vão contra a lei da vida. Argenta 
disse que é uma besteira ser de direita ou esquer-
da. “Existe quem trabalha e quem sustenta quem 
trabalha, que defende o trabalho e quem defende 
privilégios”, salientou.

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) entra em vigor 
no Brasil em 2020 e deve gerar grandes impactos na forma 
como as empresas coletam, armazenam e compartilham os 
dados pessoais dos consumidores. Isso afeta desde a cam-
panha digital de uma fintech até o disparo de um e-mail ma-
rketing pelo microempreendedor individual. O assunto foi um 
dos temas apresentados durante o RD on The Road, realizado 
em 22 de maio, em Porto Alegre. 

SIGA O QR CODE E SAIBA MAIS SOBRE
A NOVA LEGISLAÇÃO E PENALIDADES

A quatro meses de seu início a 
Festa do Espumante Brasileiro já tem a 
participação de 20 vinícolas confirma-
das. A Fenachamp 2019 vai reunir, em 
Garibaldi, as empresas responsáveis 
por cerca de 90% da produção nacio-
nal de espumantes e moscatéis, além 
de terem elevado o Brasil ao posto de 
referência na elaboração da bebida em 
todo o mundo.

Os visitantes poderão degustar os 
espumantes elaborados por Adega 
Chesini, Agostini, Battistello, Chandon, 
Cooperativa Vinícola Aurora, Coope-
rativa Vinícola Garibaldi, Courmayeur, 
Domno, Espumantes Dom Naneto, 
Miolo, Pedrucci, Pericó, Peterlongo, 
Piacentini, Salton, Santa Bárbara e Vac-
caro. Além delas – Adega Scomazzon, 
Cooperativa Vinícola Nova Aliança e 
Dunamis - estreiam no evento, que 
acontece de 3 a 27 de outubro.

As rápidas mudanças do setor varejista, sua relação na forma com 
que os consumidores estão tomando suas decisões e como essa revolu-
ção está sendo percebida pelos profissionais do setor serão apresentadas 
pelo administrador, especialista em Marketing Estratégico, Sérgio Flor. Ele 
estará em Garibaldi, no dia 2 de julho, para a palestra “A nova atitude vare-
jista – o pilar do sucesso”. A iniciativa integra o projeto Abrace Garibaldi, 
desenvolvido pela Apeme, CDL e CIC. O evento será realizado na sede da 
CIC a partir das 19h30min. O ingresso é gratuito para associadas das três 
entidades, devendo ser retirado com antecedência. 

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PODE GERAR
MULTAS DE ATÉ R$ 50 MILHÕES POR INFRAÇÃO

FENACHAMP JÁ TEM CONFIRMADA
A PARTICIPAÇÃO DE 20 VINÍCOLAS

PALESTRA VAI MOSTRAR A ATITUDE VAREJISTA 
DIANTE DO NOVO CENÁRIO CONSUMIDOR 

Presidente da Calçados Beira Rio diz que
LIDERANÇAS DEVEM ACOMPANHAR 
AS MUDANÇAS E SE RENOVAREM

Na ocasião, ele falou como a Calçados Beira 
Rio se transformou em líder no seu segmento e 
uma das maiores fabricantes brasileiras. “Quem 
lidera deve conhecer suas virtudes, fraquezas 
e defeitos. Quando uma empresa não vai bem é 
porque seu líder não está bem. Antes de uma em-
presa começar a ir mal, o líder começou a ir mal. 
Se ele não estiver bem não vai conseguir liderar 
ninguém”.

O empresário, que já foi prefeito de Igrejinha 
e deputado federal, também enfatizou que é pre-
ciso saber administrar o conflito de gerações que 
existe no mercado de trabalho para poder ter equi-
líbrio nas atividades da empresa.

Ele também enfatizou a importância de a em-
presa incentivar a organização, o planejamento 
e a qualificação constante dos profissionais que 
atuam em todos os setores da empresa. O empre-
endimento exporta para mais de 85 países, empre-
gando cerca de nove mil funcionários. 

“Nós incentivamos a troca de experiência de 
boas práticas dentro da própria empresa, o que 
tem gerado redução de custos, aumento da com-
petitividade e melhoria do ambiente de trabalho”.

ciados e 196 funcionários. A visita-
ção integra o projeto Portas Abertas 
da CIC, que tem levado grupos de 
associados para conhecer empresas 
filiadas à entidade, com o objetivo 
de trocar informações e apresentar o 
potencial produtivo locais.

A Vinícola Garibaldi tem se tor-
nado referência na elaboração de 
espumantes, o que a distinguiu com 
86 premiações nacionais e interna-
cionais em 2018, além de manter a 
produção de vinhos e suco de uva.

SIGA O QR CODE E VEJA A
PROGRAMAÇÃO COMPLETA

ERRAMOS
Por um equívoco de edição, ao contrário do que publicamos na edição passada na sessão 
Quem Faz o Quê?, a empresa Touch Decor não possui colaboradores. Os serviços são presta-
dos pelas próprias sócias-proprietárias.
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“Uma ideia genial é a 
soma de várias ideias 
medianas. E uma ideia 
mediana é a soma de 
varias ideias ruins. 
Portanto, valorize as 
ideias ruins”

Murilo Gun
- palestrante, mestre de 
cerimônias, professor de 
criatividade e fundador da 
Keep Learning School

Osho
- mestre na arte da meditação

A CIC Jovem de Garibaldi recepcionou, em 8 de junho, jovens 
empreendedores da CIC Antônio Prado. O encontro proporcionou 
a troca de informações sobre ações que cada grupo desenvolve. 
Na ocasião, o coordenador da CIC Jovem, Lucas Guarnieri, fez 
um relato sobre as iniciativas e ações realizadas.

A CIC e o Departamento de Recursos 
Humanos da entidade (DRH) 
realizaram, em 20 de maio, a palestra 
sobre a implementação do eSocial 
em Saúde e Segurança do Trabalho. 
O evento, que recebeu cerca de 70 
participantes, teve como palestrante o 
engenheiro de Segurança do Trabalho, 
Roque Puiatti. A iniciativa teve como 
objetivo aprofundar os desafios que as 
empresas e profissionais envolvidos 
terão de enfrentar e relatar sobre os 
eventos de SST

O diretor executivo da CIC, Luiz Carrer, 
participou do 3º Seminário da Pequena 
e Média Indústria, realizado na Fiergs. 
O objetivo foi o de apresentar as 
oportunidades para incrementar a gestão 
e os processos internos, além de ampliar 
o relacionamento com os clientes. Na 
ocasião foram apresentados painéis 
sobre gestão em um período de inovação 
disruptiva, digitalização industrial e 
realidade virtual.

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)
06/06 - CFL Jato
11/06 - Spaço Pro-Beleza
14/06 - Leyre Confecções
19/06 – Entelvias

ESTANHO (10 ANOS)
22/06 – Britamil
30/06 - Roberto Veículos

PORCELANA (20 ANOS)
24/06 - Motel Raio de Sol

PRATA (25 ANOS)
13/06 - Global Business Solutions

BONS MOTIVOS PARA SUA EMPRESA SER ASSOCIADA À CIC

DIVULGUE

“Esqueça essa história 
de querer entender 
tudo. Em vez disso, 
viva, em vez disso, 
divirta-se! Não 
analise, celebre!”

FO
TO

 C
A

S
S

IU
S

 A
N

D
R

É
 F

A
N

TI

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI

FOTO DIVULGAÇÃO

cic tv
Ganhe um vídeo institucional para uso da sua empresa

e-mail marketing
A CIC envia gratuitamente seu e-mail marketing uma vez por 
mês para o mailing cadastrado na entidade

informativo cic em ação
A sessão Quem Faz o Quê? apresentará sua empresa no jornal 
da entidade

14/06 - Escola Qualifica
29/06 - Lavagem do Luiz

PÉROLA (30 ANOS)
14/06 - Transportes Jolee
20/06 – Meghi
23/06 - Piva Comércio e Indústria

CORAL (35 ANOS)
28/06 - Mecânica RG

RUBI (45 ANOS)
17/06 - Agrochamp


