
INFORMATIVO MENSAL DA
CÂMARA DE INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE GARIBALDI

OUTUBRO / 19
ANO 19

Nº 206

Data: 4 a 7 de novembro

Horário: 18h às 22h

Local: CDL de Garibaldi

Formação básica nas condições de higiene

e manipulação de alimentos, visando a

obtenção de produtos seguros à saúde

BOAS PRÁTICAS

CURSO

Conteúdo
- Contaminantes alimentares, grupos de microrganismos importantes em
alimentos, parâmetros que inuenciam a multiplicação dos microrganismos
em alimentos

- Doenças transmitidas por alimentos

- Manipulação higiênica dos alimentos, preparo, porcionamento, sobras, coleta
e guarda de amostras

- Boas práticas: requisitos, estrutura física, controle de água, controle de pragas,
controle da saúde do manipulador, higiene e comportamento pessoal, uniformes,
comportamento no trabalho, higienização de superfícies, lixo, regra para visitantes,
controle de fornecedores, pré-preparo

INSCRIÇÕES

3462 8500 ou coordenacao@cicgaribaldi.com.br



DIOGO ONGARATTO
PRESIDENTE DO CONSEPRO
DE GARIBALDI

A promoção da segurança pública 
tem sido um desafio cada vez mais 
difícil para o Estado e compartilhado 
com os Conselhos Comunitários Pró-
Segurança Pública.

Em muitas cidades, e Garibaldi é 
um bom exemplo disso, a integração 
de forças em torno do Consepro 
possibilitou o desenvolvimento de 
ações de grande impacto para a 
melhoria das condições de trabalho da 
Brigada Militar e da Polícia Civil.

A união de entidades empresariais, 
Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário e Promotoria Pública 
resultou, nos últimos anos, em grandes 
investimentos para a aquisição e 
manutenção de viaturas, contratação de 
estagiários, obras e reformas, compra 
de armamento e munições, projetos de 
pacificação nas escolas e de prevenção 
ao uso de drogas e violência, entre 
tantas outras ações.

Há muito tempo sabemos que o 
Estado não tem mais condições de 
atender a todas as demandas que 
a segurança pública exige. Neste 
sentido, podemos nos orgulhar de 
termos sido exemplo de mobilização 
para o Rio Grande do Sul.

Tal integração de forças reativou 
a Federação dos Consepros, que, por 
sua vez, teve um papel decisivo para 
o fortalecimento dos Conselhos, tanto 
em seus municípios, como junto à 
Secretaria Estadual de Segurança.
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ATENDIMENTO
Segunda a Sexta
8h30min às 11h30min
13h30min às 17h30min

Nossa força está
no protagonismo
do setor produtivo 

Consepro é peça fundamental para o 

desenvolvimento da segurança pública
TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC

Nossa 
participação 
sempre será 

efetiva e proativa 
em todas as 

ações que tiverem 
como foco o 

engrandecimento 
do associativismo 

e a valorização da 
classe empresarial

A CIC oferece subsídios 

para as principais necessi-

dades de cada segmento, 

sempre investindo em ações 

que promovam a inovação, 

a troca de ideias e de co-

nhecimentos.

Um dos exemplos da par-

ticipação da CIC nas ações 

que engrandecem a nos-

sa comunidade é a Fena-

champ.

A cada dois anos, neste 

mês de outubro, celebramos 

o ciclo de uma cadeia pro-

dutiva, que inicia nas mãos 

do viticultor, passa pelas viní-

colas e cada vez mais bor-

bulha nas taças de todo o Brasil.

A CIC coloca boa parte de sua estrutura à serviço de nossa 

maior festa, justamente porque ela congrega diversos segmentos 

de nossa economia. Movimenta o turismo, congrega várias áreas 

da indústria, ajuda a aquecer o comércio e envolve o setor de 

serviços em várias etapas.

A entidade está sempre atenta para construir caminhos que in-

tensifiquem a vocação histórica de nossa gente. Além disso, com 

a valorização das boas iniciativas de nossa comunidade, temos a 

consciência de que também inserimos o setor produtivo no prota-

gonismo das grandes conquistas para o desenvolvimento.

Nossa participação sempre será efetiva e proativa em todas as 

ações que tiverem como foco o engrandecimento do associati-

vismo e a valorização da classe empresarial.

Entre Aspas

Não se faz segurança de 
referência sem recursos financeiros. 
Mas, também não adianta apenas 
dinheiro, se não houver união e ações 
que mobilizem a comunidade, os 
empresários e os órgãos públicos na 
mesma sintonia.

O maior legado do Consepro é 
promover esta sinergia e transformá-la 
em benefício para todos os cidadãos 
de bem.

Não adianta apenas 
dinheiro, se não 
houver união e ações 
que mobilizem a 
comunidade, os 
empresários e os 
órgãos públicos na 
mesma sintonia
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HAPPY HOUR EMPREENDEDOR DA
CIC JOVEM PROMOVE INTEGRAÇÃO 
COM A COMUNIDADE

ME-CIC PARTICIPA DE EVENTO
DE EMPREENDEDORISMO
FEMININO EM SÃO PAULO

Os visitantes do Jardim Gastronômico de Garibaldi tiveram a 
oportunidade de conhecer, na tarde de sábado, 28 de setembro, 
iniciativas empreendedoras desenvolvidas por jovens. 

Além dos estabelecimentos do próprio Jardim, o Happy Hour 
Empreendedor “Mostra o que tu sabe”, organizado pela CIC Jo-
vem, reuniu as empresas Assistech, Fatto Con Arte, Mil Ideias, 
Organovita - Uva’Só, Otimizy e Sítio Crescer. 

A intenção foi proporcionar a integração de jovens empreen-
dedores com a comunidade garibaldense, além de apresentar os 
principais produtos e serviços oferecidos pelas empresas partici-
pantes.

Integrantes da Mulher Empreendedora CIC (ME-CIC) partici-
param, entre os dias 4 e 6 de outubro do maior congresso de 
empreendedorismo feminino do Brasil.

O Mulher Brilhante foi realizado em São Paulo com imersão de 
conteúdos e experiências que visam a independência financeira e 
emocional para empreendedoras.

Cerca de duas mil mulheres participaram do evento que tam-
bém teve palestras de profissionais de referências nacional e 
internacional, como Chantell Cooley, Tathiane Deândhela, Kenia 
Gama, Catia Damasceno, Cristiana Arcangeli, Joel Moraes, Alan 
Spadone, Conrado Adolpho, Pablo Paucar.

A CIC promoveu, em 2 de ou-
tubro, uma missão técnica à Mer-
copar 2019, realizada em Caxias 
do Sul. Associados da entidade 
conheceram o evento que é consi-
derado uma das maiores feiras de 
inovação e negócios da América 
Latina.

Os presidentes da CIC, Tobiais 
Debiasi, e da CDL, Carlos Morari, e 
a rainha da Fenachamp 2019, Aline 
Bortolini, também participaram. A 
entidade participou da promoção 
com um estande, onde recebeu 
associados e expositores, além de 
divulgar seus serviços e ações.

CIC leva associados à Mercopar 2019
FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

CONHEÇA AS VANTAGENS DE SER

ASSOCIADO E FAÇA A SUA RESERVA 

3462 8500

CONHEÇA A ESTRUTURA
QUE A CIC OFERECE PARA
VOCÊ E SUA EMPRESA
A CIC disponibiliza estrutura para eventos,
cursos, palestras, conferências, reuniões,
cafés, almoços e jantares

Auditório
Ideal para palestras, cursos
e workshops.
Capacidade: 150 pessoas

Salão de Eventos
Ideal para eventos sociais
(dispõe de cozinha) e 
encontros empresariais.
Capacidade: 150 pessoas

Sala de Reuniões
Ideal para reuniões e 
atividade de treinamento de
pequeno porte.
Capacidade: 15 pessoas

Sala de Treinamentos
Ideal para cursos, reuniões
e workshops.
Capacidade: 30 pessoas

Auditório CDL
Ideal para pequenos cursos,
reuniões e workshops.
Capacidade: 30 pessoas

Aeroclube
Ideal para almoços ou
jantares de confraternização.
Capacidade: 50 pessoas

União de Moços Católicos
Ideal para almoços ou
jantares de confraternização
de maior porte.
Capacidade: 100 pessoas

Convidado

DR. GERSON MARTINS DA SILVA
Juiz de Direito da Comarca de Garibaldi

BOM DIA ASSOCIADO
Data: 6 de novembro

Horário: 7h30min às 8h30min

Local: Sede da CIC

Conrmar presença através do fone 3462 8500
ou do e-mail coordenacao@cicgaribaldi.com.br
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Pioneira na elaboração de espumantes no Brasil, 
Garibaldi ainda mantém viva a cultura da produção 
de uvas e vinhos, desenvolvida em toda a Serra Gaú-
cha pelos imigrantes e descendentes de italianos que 
colonizaram a cidade, ainda na segunda metade do 
Século XIX.

O culto a essa tradição, que fez erguer cidades e 
impulsionou a economia local, também criou cená-
rios e atrações que se tornaram símbolos de um povo 
e do turismo para o país. Como todo bom italiano 
tudo isso não poderia deixar de se transformar em 
uma grande festa.

A celebração do trabalho, da história e da quali-
dade de seus produtos fez surgir a Fenachamp, em 
1981. A Festa do Espumante Brasileiro chegou a sua 
16ª edição e consolidou seu novo modelo, transfor-
mando-se em um grande bar, reunindo 20 vinícolas 

Fenachamp celebra o espumante brasileiro em Garibaldi
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Fenachamp celebra o espumante brasileiro em Garibaldi
no mesmo espaço. 

As vinícolas participantes são responsáveis pela 
elaboração de mais de 90% dos espumantes bra-
sileiros. Além da variedade de espumantes, a gas-
tronomia também é destaque, com 15 restaurantes 
que oferecem pratos à la carte e coloniais, petiscos 
e lanches. 

Desde 2011 também acontece o sabrage coletivo, 
com a degola de garrafas simultaneamente por cen-
tenas de pessoas. Atualmente a Fenachamp está no 
Guinness Book com a maior quantidade de pessoas 
participantes, 277.

Os visitantes também têm à disposição shows 
durante todo o período do evento, a Vila Típica Ita-
liana, com a venda de produtos coloniais e a apre-
sentação da cultura dos imigrantes italianos e uma 
feira multissetorial e de artesanato.

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI



06 - CIC EM AÇÃO OUTUBRO / 2019

Enquete CIC

Espaço Livre

Por qual meio você costuma receber 
o maior número de informações?

PRÊMIO EMBAIXADOR DO TURISMO 

BENE BEEF BULL

NOITE DOS DESTAQUES

O diretor de Serviços da CIC, Clacir Romagna, recebeu, no dia 10 de ou-
tubro, o Prêmio Embaixador do Turismo de Garibaldi. O presidente da CIC, 
Tobias Debiasi, participou da homenagem, realizada no restaurante da Fe-
nachamp. O prefeito, Antonio Cettolin, disse que Garibaldi e a região têm 
muito a agradecer a Romagna. “Reconhecemos seu trabalho que se tornou 
fundamental para o desenvolvimento do turismo em Garibaldi”.

O presidente da CIC, Tobias Debiasi, conheceu, em 11 de outubro, a bouti-
que de carnes Bene Beef Bull. Na ocasião, ele foi recepcionado pelo proprie-
tário do estabelecimento, Rafael Alberto Benedetti, e pelo gerente, Luciano 
Zanette. O empreendimento está localizado na Avenida Independência, 834 
(sala 4) no centro de Garibaldi.

E-MAIL

Você é a favor ou contra 
a Reforma da Previdência?

Qualquer gestor deseja reduzir custos operacionais, a grande questão é fazer algo concreto para que isso 
realmente aconteça. O primeiro passo para tirar a ideia do papel é estabelecer uma meta. Ao quantificar a 
redução, você criará um compromisso com esse objetivo. É o ponto de partida para que sejam planejadas 
e executadas ações que visem alcançar a meta definida.

Favor: 55%        Contra: 35%      Sem opinião: 10%

TV

O ex-presidente da CDL, Eldo Milani, e a empresa Telasul receberam em 
27 de setembro, o Troféu Destaque Novo Tempo. O evento, promovido 
pelo jornal Novo Tempo, com apoio da CIC e da CDL, reuniu lideranças de 
Garibaldi e região para homenagear personalidades, empresas e entidades 
que constroem uma história especial no município. Os presidentes da CIC, 
Tobias Debiasi, da CDL, Carlos Morari, e da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch, 
prestigiaram o evento realizado no Clube Integração.

Resultado anterior

REGRAS PARA REDUZIR OS CUSTOS OPERACIONAIS DE UMA EMPRESA

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

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI
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O advogado, ex-presidente da CIC, César 
Ongaratto, foi o convidado da entidade para fa-
lar sobre a Lei da Liberdade Econômica, san-
cionada pelo presidente da República no dia 20 
de setembro.

Conforme ele, é um novo paradigma para a 
iniciativa privada na história do Brasil. “O texto 
que entrou em vigor corta o cordão umbilical 
entre o empresário e o Estado e abre um cami-
nho para a melhor atividade do empreendedo-
rismo”, resumiu.

Ele apresentou os principais artigos da nova 

Diretoria Geral da CIC conhece principais 
pontos da Lei da Liberdade Econômica

legislação e debateu com os diretores da entida-
de o seu entendimento e suas repercussões.

“É a primeira lei brasileira que diz o óbvio e 
era exatamente isso que o Brasil precisava nessa 
área”, salientou.

Na prática, o advogado acredita que ainda 
é preciso aguardar para saber se a nova lei vai 
“colar” ou não. Porém, destaca que o texto aca-
ba com a grande intervenção do Estado nas em-
presas que sempre houve.

“Nós como empreendedores e formadores 
de opinião temos que lutar para que esta legis-
lação funcione na prática. É um novo momento 
para o Brasil e para os empresários, com menos 
burocracia e intervenção do Estado”.

RÁDIOJORNAL

INTERNET

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

1 - ESTABELEÇA METAS
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Os especialistas em investimen-
tos, Felipe Guerra e Bárbara Coelho, 
estiveram na CIC para falar sobre o 
cenário econômico e como investir 
melhor. Os profissionais atuam na 
Messem Investimentos, atuando no 
mercado financeiro através da XP 
Investimentos. 

Conforme Guerra, existem in-
vestimentos adequados para cada 
perfil investidor. “A informação cor-

Especialistas falam na CIC 
sobre o cenário econômico 
e como aprender a investir

FOTO JULIANA DALCIN

FOTO REPRODUÇÃO

A CIC, a CDL e o Procon de Garibaldi orien-
tam aos lojistas que afixem etiqueta com o preço 
dos produtos expostos na vitrine de seus estabe-
lecimentos. 

De acordo com a coordenadora executiva da 
entidade de defesa do consumidor, Luciana Lima 
Saleh, expor ou ofertar produtos ou serviços sem 
a informação do respectivo preço é considerado 
uma prática infrativa, passível de abertura de pro-
cesso administrativo para possível aplicação de 
multa.

Conforme artigo 6º do Código de Defesa do 

A Campanha Limpa Nome, promovida pela Câ-
mara de Dirigentes Lojistas de Garibaldi, entre os 
dias 9 e 19 de setembro, recebeu 66 consultas. A 
iniciativa teve o objetivo de estimular os consumi-
dores a acertar suas contas e retirar o seu nome da 
lista do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). 

A entidade também estimulou os lojistas asso-
ciados a CIC e CDL a flexibilizar as negociações das 
dívidas. Conforme o presidente da entidade, Carlos 
Adriano Morari, o incentivo à recuperação de crédi-
to, além de possibilitar a exclusão de devedores da 

Representando a CIC, Giovani 
Dresch, foi empossado para mais um 
mandato como titular da categoria 
Indústria do Comitê de Gerenciamento 
da Bacia Hidrográfica Taquari/Antas. 

A presidência do Comitê será 
exercida por Adelaide Juvena Kegler 
Ramos, tendo como vice-presidente, 
Julio Cesar Salecker, e secretária 
executiva, Maria do Carmo Quissini. 

Os integrantes da Câmara de Inteligência Estratégica da CIC (CIE) rece-
beram em 9 de outubro, o enfermeiro Adão Revair Sá Brito, para falar sobre 
os tratamentos através da fitoterapia. Ele explicou qual é a melhor maneira 
de usar as ervas que estão sendo cultivadas no Relógio da Vida, uma horta 
localizada junto ao estacionamento da sede da entidade. Nele estão planta-
das ervas para chás de diversas variedades com sugestões de horários para 
consumo, organizados de acordo com as horas do dia. 

PROMOÇÃO LIMPA NOME DA CDL GARIBALDI
RECEBEU 66 CONSULTAS EM 10 DIAS

REPRESENTANTE DA CIC TOMA POSSE PARA 
MAIS UM MANDATO NO TAQUARI-ANTAS

CIE RECEBE ESPECIALISTA EM FITOTERAPIA 
PARA FALAR SOBRE ERVAS MEDICINAIS

Campanha alerta sobre informação clara
DE PREÇO EM PRODUTOS OU SERVIÇOS

Consumidor, a informação adequada e clara sobre 
os diferentes produtos e serviços, com especifica-
ção correta de quantidade, características, compo-
sição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem 
como sobre os riscos que apresentem são direitos 
básicos do consumidor.

Além disso, toda informação ou publicidade 
que for veiculada deve apresentar de forma clara, 
precisa, ostensiva e de fácil compreensão em re-
lação a eventual diferença de preço nas diversas 
formas de pagamento (dinheiro, cartão de crédito 
ou débito).

reta abre os horizontes e demonstra 
que existem centenas de possibilida-
des além das mais conhecidas”.

Bárbara fez um paralelo entre os 
investidores do Brasil e dos Estados 
Unidos. 

Segundo ela, no Brasil 95% dos 
investimentos são realizados através 
de bancos. Já nos EUA, é de 90% 
via escritórios de investimentos e 
10% online.

lista do SPC, também busca mobilizar o comércio 
local, oportunizando novas compras, além de de-
monstrar a importância da utilização do SPC como 
ferramenta para aumentar a segurança nas vendas 
a prazo. 

Morari diz que na maioria dos casos, a negocia-
ção é a maneira mais rápida de cobrar uma dívida 
antiga. 

A vantagem também é para o consumidor que 
consegue a reabilitação de seu crédito e volta a ter 
seu cadastro positivo.

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

SIGA O QR CODE
E SAIBA MAIS



Os associados da CIC e CDL 
receberam um passaporte por 
empresa para participarem da 
Fenachamp 2019. A credencial dá 
direito de acesso aos pavilhões e 
estacionamento para todos os dias 
da festa. A iniciativa é uma forma 
de reconhecer a importância dos 
associados da entidade e oportunizar 
sua participação no evento, além de 
contribuir com o resultado da festa.
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“As únicas grandes 
companhias que 
conseguirão ter êxito 
são aquelas que 
consideram os seus 
produtos obsoletos 
antes que os outros o 
façam”

Bill Gates
- empresário americano, 
fundador da Microsoft

Lou Holtz
-  ex-jogador de futebol 
americano, treinador e analista

O avanço das mídias digitais mudou a forma com que as pessoas 
se comunicam. Ao mesmo tempo, os meios tradicionais mantêm 
sua atuação diante de novos cenários. Neste sentido, a opinião 
dos empresários em relação às suas formas de receber a informa-
ção é o tema da pesquisa que a CIC realiza em seu site. A questão 
“Por qual meio você costuma receber o maior número de informa-
ções?” está no site www.cicgaribaldi.com.br.

Os presidentes da CIC e da CDL 
participaram, em 25 de setembro, do 
encerramento da Semana do Trânsito de 
Garibaldi. Tobias Debiasi e Carlos Morari 
estiveram na Praça Loureiro da Silva, 
onde foram realizadas diversas atividades 
relacionadas ao tema. O prefeito, Antonio 
Cettolin, comparou a mobilização das 
entidades participantes na organização da 
Semana do Trânsito com a participação 
de todos para um trânsito seguro. Com o 
tema “No trânsito, o sentido é a vida!”, as 
ações no município tiveram a organização 
da Prefeitura.

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)
22/10 - Açougue e Mercado Trentin
23/10 - Espaço Multidisciplinar 
Arquitetura Civil

ESTANHO (10 ANOS)
05/10 - Fran Farma
06/10 - Smai Manutenção e Automação 
Industrial
09/10 - Eletromotores Buffon
13/10 - Vidraçaria Santa Paula
20/10 - Stillolog Transportes

CRISTAL (15 ANOS)
05/10 - Gnatta Transportes
21/10 - NSA Soluções em Manutenção
26/10 - Gams Eletro Industrial

“Não é a carga que 
o derruba, mas a 
maneira como você a 
carrega” 

PORCELANA (20 ANOS)
11/10 - Dal Ponte Veículos

PRATA (25 ANOS)
06/10 - DAF Mobiliário
06/10 - Sivecar Veículos
31/10 - Ambiental Assessoria Técnica 
em Resíduos

PÉROLA (30 ANOS)
24/10 - L M Contabilidade

ESMERALDA (40 ANOS)
23/10 - JHM Engenharia e Construções

OURO (50 ANOS)
30/10 - Denaro

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI

BONS MOTIVOS PARA SUA EMPRESA SER ASSOCIADA À CIC

ECONOMIZE
consultas jurídicas
Antes de contratar qualquer serviço jurídico, faça uma consulta 
com os advogados conveniados a CIC para buscar a melhor 
solução

certificado de origem
Emissão de documento para exportação, com rapidez e 
tranquilidade

linhas de crédito
Tarifas diferenciadas em instituições financeiras


