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AEG Aquecimento
Agatti Mat. Elétrico e Iluminação
Athena
Atitude Esportes
Attualitá Modas
Calce Bem
Calce Leve
Calzatto
Cantinho da Fofa
Cantinho da Miudeza
Caramelo Brinquedos
Castelana Modas
Cooperativa Agrícola Cairú
Cromachic
DCO Química
Debianchi Óptica
Di Zanette
Disco Center
Doce Inocência
Drops de Menta
Ecosar
Eliza Boutique
Espaço Contemporâneo

O mês de janeiro está sendo intenso em promoções no comércio de 
Garibaldi. Em uma iniciativa inovadora, a CIC e CDL realizam o Liqui-
da Garibaldi.

Os garibaldenses e visitantes estão tendo a oportunidade de aprovei-
tar boas condições para compras. Pela primeira vez a ação está sendo 
realizada durante um mês inteiro.

Os estabelecimentos participantes podem realizar suas promoções 
dentro do melhor período do mês.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Carlos Adriano Mo-
rari, explica que cada segmento tem sua melhor época para promover 
uma liquidação.

“Com a campanha durando o mês inteiro, cada estabelecimento po-
derá definir qual é o melhor período para atrair seus clientes”, diz o 
dirigente.

Os estabelecimentos participantes e os consumidores têm outra novi-
dade para esta edição. 

Uma fanpage foi criada para facilitar a divulgação das ofertas. O 
www.facebook.com/liquidagaribaldi está disponível para a divulgação 
das empresas participantes.

Os estabelecimentos devem publicar sua promoção na sua própria 
página no Facebook e usar @liquidagaribaldi para que a sua oferta seja 
compartilhada na página do Liquida Garibaldi.

Segundo Morari, as experiências e pesquisas realizadas nos estabele-
cimentos durante as edições anteriores demonstraram que o melhor perí-
odo para a maioria dos estabelecimentos é, justamente, o início do ano.

“O Liquida Garibaldi tem uma importância institucional muito gran-
de para o varejo garibaldense. A cada edição buscamos melhorar e ade-
quar a promoção de acordo com as opiniões dos protagonistas dessa 
ação”, enfatiza.

Ele também chama a atenção para a necessidade de oferecer pro-
dutos com descontos reais, mantendo a credibilidade da promoção, não 
deixando que a fama da “Black Friday” atrapalhe a iniciativa local.

CONHEÇA OS PARTICIPANTES DO LIQUIDA GARIBALDI 2020

Estilo Casa
Exigent
Fio e Forma
Flor de Lis
Forh
Franci modas
Furlanetto Tintas
Gato.Cão
Girassole
Giro Vest
Gold Vesture
Jane Modas
Javy
Jeans e Cia
Jóias para Casa
Kinho Modas
Leme’s
Loja Kaprixo
Loja Mânica
Lojas Andreolio
Lojas Farroupilha
Lojas Meghi
Lojas Ofertão

Lojas Pompéia
Lojas Pozza
Lojas Valentini
Lufort Garibadi
Luzze Acessórios
Mercado Dartora
Moda Mania
Orange Store
Parada Obrigatória
Ponto Moderno
Pryncipale
Puro Charme
Rebingher
Relojoaria, Joalheira e Óptica Real
Salem Modas
Salvagni Ótica e Relojoaria
Scacco Matto
Soberana
Spasso Calçados
Studio In
Top +
Tribus
Voracce

Liquida Garibaldi 
mobiliza o comércio e 
consumidores durante 
todo o mês de janeiro



Chegamos em uma era da tecnologia, 
em que a Energia limpa e Sustentável está 
avançando cada vez mais em nossas vidas, 
trazendo muitos benefícios, economia, 
conforto e o principal deles, preservação 
do meio em que vivemos para uma melhor 
qualidade de vida. 

De toda energia elétrica que é consumida 
hoje no Brasil, 16% dela é desperdiçada 
por perdas técnicas do Sistema, em linhas 
de transmissão e redes de distribuição que 
transportam a energia das Geradoras até os 
grandes centros de consumo. 

Pensando dessa forma, a Geração 
Distribuída, principalmente a solar, é uma 
grande aliada para redução dos custos 
enormes que o Brasil paga com perdas de 
energia, e por conta disso, reduzir também 
os custos na conta de energia de pessoas 
que não possuem ainda o Sistema. 

Como a energia é concentrada nas 
cidades e muito próxima aos pontos de 
consumo, não tem perdas significativas, e 
reduz gradualmente a energia que vem de 
longe diminuindo as perdas e custos no 
sistema, além disso, é de fácil instalação e 
não requer região apropriada como a energia 
Eólica e Hídrica, o sol está por toda parte. 

A taxação da energia solar traria 
prejuízos enormes para o setor e para o país, 
desincentivo total de uma energia limpa e 
renovável, milhares de empregos perdidos 
que movimentam a economia, custos 
elevados nas tarifas pelo fato de se utilizar 
outra fonte mais cara como termelétricas, é 
retroceder a idade da pedra sem ter culpa. 

Hoje já é pago um percentual de taxa de 
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ATENDIMENTO
Segunda a Sexta
8h30min às 11h30min
13h30min às 17h30min

ExpoGaribaldi,
uma feira feita à 
muitas mãos Taxação da Energia Solar 

(O Brasil na contramão do mundo)
TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC

MATEUS ROMIO
ENGENHEIRO ELETRICISTA E
SÓCIO PROPRIETÁRIO DA PL SUL

A liberação de 
cobrança de 

ingresso para as 
pessoas é um 

esforço que a CIC 
está realizando. 

Com maior 
circulaçao de 

visitantes aumentam 
os negócios 

gerados na feira.

O ano de 2020 começou 
mais cedo para a equipe 
de planejamento e organi-
zação da CIC.

Desde a metade do ano 
passado se iniciou a proje-
ção e debates para a Expo-
Garibaldi.

A feira vai acontecer no 
Parque da Fenachamp de 8 
a 18 de outubro.

Nossa missão é propor-
cionar aos visitantes um 
evento que reúna a verda-
deira diversidade empre-
endedora de Garibaldi e 
região.

Por isso, uma grande 
equipe terminou 2019 e ini-

ciou este ano desenvolvendo ações para qualificar esta edição.
O resultado deste trabalho já se comprova com a confirma-

ção de participação de mais de duas dezenas de empresas.
Muitas atrações estão sendo preparadas para surpreender o 

público, que terá livre acesso ao parque. 
A liberação de cobrança de ingresso para as pessoas é um 

esforço que a CIC está realizando. Com maior circulação de 
visitantes aumentam os negócios gerados na feira.

Neste sentido, agradecemos às empresas que já marcaram 
a sua presença, assim como aos patrocinadores que estão no 
apoiando.

Da mesma forma, convidamos às empresas que integram 
nossa entidade a se engajarem nesta iniciativa.

Além de fortalecerem seus vínculos com seus clientes e abri-
rem novos caminhos de mercado, também recebem da CIC os 
benefícios exclusivos de desconto e parcelamento.

Entre Aspas

disponibilidade na conta sobre a energia que 
é injetada para utilizar a rede, então porque 
querer taxar mais? 

Nós como empresa especializada em 
Energia Solar, vemos um futuro de progresso 
e com boas expectativas para Geração de 
Energia Solar em nossa região de potencial 
industrial e turístico enorme, assim também, 
como para todo o Brasil, porque enquanto 
houver sol o futuro será da energia solar.  

O setor Fotovoltaico 
trouxe nesses últimos 
anos mais de 100 mil 
novos empregos, e se 
diz hoje, que a cada 
R$1 investido nesse tipo 
de energia ela retorna 
R$3 em benefícios para 
a sociedade. 
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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

INDÚSTRIA              COMÉRCIO              SERVIÇOS              AGRONEGÓCIO              GASTRONOMIA             SHOWS              ARTESANATO              INGRESSO GRATUITO

8 A 18 DE OUTUBRO 2020 - PARQUE DA FENACHAMP

SEJA
associado

APROVEITE TODOS OS

benefícios
vantagens

E



04 - CIC EM AÇÃO JANEIRO / 2020

NATUCIPRI
ALIMENTOS

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI

O QUE FAZ
Toda linha de legumes e hortaliças higienizadas, polpa de suco, frutas desidra-

tadas, temperos desidratados, bolinhos de vegetais e molhos prontos.

LOCALIZAÇÃO
RST 453 -  KM 82,5
Linha São Sebastião de Castro - Carlos Barbosa

CONTATO
(54) 99683 3753
comercial@natucipri.com.br
www.natucipri.com.br

PROPRIETÁRIO
Fernando Cipriani

DIFERENCIAL
Atendimento personalizado
Produtos de alta qualidade

FUNDAÇÃO
13 de agosto de 2014

COLABORADORES
Quatro

CLIENTES
Serra Gaúcha
Região dos Vales

NOVIDADES
Estamos sempre lançando novos produtos na linha de higienizados refrigera-

dos. Na linha de congelados, além dos legumes, bolinhos e molhos congelados, 
vamos lançar a polenta congelada

CONHEÇA AS EMPRESAS QUE JÁ GARANTIRAM SEU ESPAÇO
Não fique de fora, vem muito mais novidades e atrações por aí!!

8 A 18 DE OUTUBRO 2020 - PARQUE DA FENACHAMP

Comércio de equipamentos
de aquecimentos e lareiras Comércio de colchões Serviço de viagens Serviços contábeis

Comércio de confecções

Serviço de controle
de pragas

Serviços de adesivos, placas e
identificação visual em geral

Comércio de colchões
terapêuticos 

Prestação de serviços
em limpeza

Comércio e instalação
de placas solares e

serviços elétricos

Comércio de móveis e
artigos de decoração

Comércio e instalação
de alarmes e

serviços de monitoramento

Comércio de lareiras, coletores
solares, reservatórios de água,
aquecedores a gás e fogões

Serviços de
comunicação visual

Administradora
de consórcios Serviços odontológicos



05 - CIC EM AÇÃO JANEIRO / 2020

ESPAÇO MULTIDISCIPLINAR
ARQCIVIL

FOTO DIVULGAÇÃO

O QUE FAZ
Projetos de arquitetura
Design de interiores
Projetos engenharia – estrutural, elétrico, hidrossanitário
Laudos
Vistorias
Consultoria técnica

LOCALIZAÇÃO
Rua Júlio de Castilhos, 205 - sala 202
Centro - Garibaldi

CONTATO
(54) 999342888 – Engª Tainara Maurer
(54) 981183204 – Arqª Ana Paula Restelli
espacoarqcivil@gmail.com

PROPRIETÁRIOS
Ana Paula Restelli - Cinco por oito Coletivo de arquitetos
Tainara Maurer - STM Engenharia
Douglas Specht - L&S Engenharia

DIFERENCIAL
Nosso foco é a integração entre arquitetura e engenharia, oferecendo uma equi-

pe multidisciplinar, visando soluções únicas e autossustentáveis para cada projeto.

FUNDAÇÃO
01 de agosto de 2013

COLABORADORES
Três

CLIENTES
Rio Grande do Sul e Santa Catarina

NOVIDADES
Siga as novidades no Instagram:
@espacoarqcivil, @stm.engenharia @cincoporoito @anarestelli.arq, @dou-

glas_specht @tai_maurer

CONHEÇA AS EMPRESAS QUE JÁ GARANTIRAM SEU ESPAÇO
Não fique de fora, vem muito mais novidades e atrações por aí!!

8 A 18 DE OUTUBRO 2020 - PARQUE DA FENACHAMP

Comércio de equipamentos
de aquecimentos e lareiras Comércio de colchões Serviço de viagens Serviços contábeis

Comércio de confecções

Serviço de controle
de pragas

Serviços de adesivos, placas e
identificação visual em geral

Comércio de colchões
terapêuticos 

Prestação de serviços
em limpeza

Comércio e instalação
de placas solares e

serviços elétricos

Comércio de móveis e
artigos de decoração

Comércio e instalação
de alarmes e

serviços de monitoramento

Comércio de lareiras, coletores
solares, reservatórios de água,
aquecedores a gás e fogões

Serviços de
comunicação visual

Administradora
de consórcios Serviços odontológicos
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Espaço Livre

CÂMARA DE VEREADORES

SENAI GARIBALDI REALIZA FORMATURA

DELÍCIAS E SABORES

O vereador, José Bortolini, foi empossado, em, 27 de dezembro, como pre-
sidente da Câmara Municipal de Vereadores de Garibaldi para a legislatura 
2020. O presidente da CDL e vice-presidente do Comércio da CIC, Carlos 
Adriano Morari, prestigiou a cerimônia. A mesa diretora é comporta também 
por Luiz Flori Castro (vice-presidente), Moisés Nekel (1º secretário) e Irineu 
Agostinho Krindges (2º secretário).

A Agência Ensino Profissionalizante do Senai de Garibaldi realizou, em 18 
de dezembro, a formatura de cinco turmas, em aprendizagem industrial. 
Integrante do Conselho Superior e ex-presidente da CIC, Pedro Carrer, repre-
sentou a entidade na solenidade realizada no Parque da Fenachamp. Ao todo 
foram 119 formandos nos cursos de Assistente Administrativo, Mecânico 
de Usinagem e Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica.

O vice-presidente de Comércio da CIC e presidente da CDL, Carlos Adriano 
Morari, prestigiou a inauguração das novas instalações da Delícias e Sabo-
res, em 17 de dezembro. Ele foi recepcionado pelos proprietários Marciano 
Gromowski, André Gnatta e Rosângela Gromowski Gnatta. O estabeleci-
mento está localizado na Rua Arduíno D’Arrigo, 144, no centro da cidade, 
defronte a escola Carlos Gomes. No local funciona padaria e confeitaria, 
além da indústria de doces, salgados, pães, tortas, entre outros produtos.

O modo como são realizados os processos internos podem estar custando muito para os cofres da empresa. 
O retrabalho e o desperdício causados por processos mal estruturados afetam os gastos com material e 
também o tempo que seus colaboradores têm à disposição para trabalhar. Revise os processos operacionais 
e procure automatizá-los. Isso fará com que você consiga otimizar os rendimentos da produção e aumentar 
a eficácia da organização – e, com isso, evitará alguns custos desnecessários.

REGRAS PARA REDUZIR OS CUSTOS OPERACIONAIS DE UMA EMPRESA

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

Quem gosta de planejar o 
cronograma da empresa, com-
pensações ou mesmo as folgas 
com antecedência pode se pro-
gramar para dez feriados pro-
longados em 2020. Ano bissexto, 
2020 terá o dobro de feriados que 
poderão ser emendados em final 
de semana em relação a 2019, 
que teve cinco feriados. Apenas 
dois feriados serão em domingo: 
20 de Setembro (Revolução Far-
roupilha) e 15 de novembro (Pro-
clamação da República). 

FERIADOS EM 2020
01/01 – Confraternização Universal (quarta-feira)
25/02 – Carnaval (terça-feira)
10/04 – Paixão de Cristo (sexta-feira)
21/04 – Tiradentes (terça-feira)
01/05 – Dia do Trabalho (sexta-feira)
11/06 – Corpus Christi (quinta-feira)
29/06 – São Pedro – feriado municipal (segunda-feira)
07/09 – Independência do Brasil (segunda-feira)
20/09 – Revolução Farroupilha – feriado estadual (domingo)
12/10 – Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira)
02/11 – Finados (segunda-feira)
15/11 – Proclamação da República (domingo)
25/12 – Natal (sexta-feira)

Ajuste sua agenda: Ano bissexto
terá dez folgas prolongadas

4 - REVISE OS 
PROCESSOS 
OPERACIONAIS
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O potencial do varejo gari-
baldense ficou comprovado com 
a participação de 104 estabele-
cimentos na VI edição da Noite 
Branca.

A iniciativa, realizada em 12 
de dezembro, proporcionou uma 
oportunidade especial para gari-
baldenses e turistas conhecerem as 
lojas e realizarem suas compras de 
Natal. 

Organizada pelo projeto Abra-
ce Garibaldi, desenvolvido pela 
CIC, Apeme e CDL, Rota de 
Compras e Prefeitura, a promoção 
estimulou os estabelecimentos a 
estenderem seu horário de atendi-
mento até às 22h. 

O número marcante de partici-
pantes simboliza a movimentação 
e o empenho de toda a cidade. O 
evento cumpriu sua principal fun-
ção de ser um momento de com-
pras para garibaldenses e turistas e 
a noite estável possibilitou que o 

VI Noite Branca
comprova a força do

comércio de Garibaldi

público caminhasse pelas 12 ruas 
da cidade que tinham lojas abertas, 
além de prestigiar o Natal Borbu-
lhante, evento promovido pelo Po-
der Público Municipal.

Cada loja inscrita recebeu ba-
lões personalizados, que foram 
utilizados na decoração dos espa-
ços na grande noite. 

Em nome do Abrace Garibaldi, 
projeto que reúne as entidades de 
classe empresarial da cidade, as 
lojas também receberam ecobags 
com a marca do projeto. Foram 
mais de 2 mil unidades distribuí-
das entre os locais participantes. 

A VI Noite Branca recebeu 
também uma missão de Antônio 
Prado, Ipê e Vacaria. 

Composta por empreendedo-
res, integrantes de associações 
comerciais e industriais, Sicredi 
e Sebrae dessas cidades, os inte-
grantes vieram conferir de perto a 
iniciativa. 

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTIFOTO HUGO ARAÚJO

Um grande público acompanhou o início de 
2020 na Ermida Nossa Senhora de Fátima.

A Virada Borbulhante reuniu milhares de 
pessoas para o Réveillon em Garibaldi.

Antes do anoitecer o público começava a 
chegar com cadeiras de praia para aproveitar o 
espaço da praça e do deck do mirante.

O clima de confraternização entre famílias, 
amigos e turistas deram o tom do evento, pro-
movido pela Prefeitura, através da Secretaria de 
Turismo, com apoio da Rota dos Espumantes.

Quem optou por realizar a ceia de final de 
ano em um dos pontos mais altos da cidade 
pode aproveitar a gastronomia oferecida no lo-

VIRADA BORBULHANTE

cal, com lentilha, arroz, carne suína, docinhos, 
além de espumante para o brinde inaugural de 
ano-novo.

A maior concentração aconteceu após às 
21h30min, quando subiram ao palco Lela Ro-
sanelli e, na sequência, a Banda Contra Golpe.

Após a contagem regressiva, à meia-noite 
um show pirotécnico, com cerca de dez minu-
tos de duração, marcou em grande estilo a che-
gada de 2020.

A noite de verão e temperatura agradável 
fez com muito mais pessoas chegassem para a 
continuidade da festa, que teve como atração o 
Pagode Ká Pra Nós.

reúne milhares na Ermida para
brindar a chegada de 2020

Os brasileiros pagaram 2,5 trilhões de re-
ais em impostos este ano. É o que aponta o 
Impostômetro da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP). 

O valor é superior ao do ano passado, 
quando atingiu a marca de 2,3 trilhões de 
reais. 

Para o economista da ACSP Marcel Soli-
meo, o valor pago é elevado para o país ao 
ser comparado com a renda do brasileiro. 

“O único fator que pode colaborar com 
a diminuição dos tributos é o controle nos 
gastos. Caso não haja esse esforço, o Brasil 
continuará tendo impostos elevados e nada 
disso retorna à população”.

BRASILEIROS PAGARAM R$ 2,5 TRILHÕES

EM IMPOSTOS EM 2019

FOTO ANA BIONDO

Ele acredita que a carga tributária deve 
permanecer alta nos próximos anos e que 
o esforço que as autoridades vêm fazendo 
com o teto dos gastos ainda é lento, se con-
siderar a urgência da redução.

VEJA ABAIXO QUANDO O BRASILEIRO
PAGOU DE IMPOSTOS DESDE 2014

2014: R$ 1.913.945.777.706.00

2015: R$ 1.992.868.462.040,52

2016: R$ 2.004.536.531.089,32

2017: R$ 2.172.053.819.242,78

2018: R$ 2.388.541.448.792,42

2019: R$ 2.504.853.948.529,48



O presidente da CIC, Tobias Debiasi, 
e o diretor de Serviços, Vandenir 
Miotti, participaram da solenidade de 
posse do novo presidente do Centro 
da Indústria, Comércio e Serviços de 
Bento Gonçalves, Rogério Capoani, 
eleito para comandar a entidade 
durante a gestão 2020/2021.
O novo presidente sucede a Elton 
Paulo Gialdi, que liderou o CIC-BG 
entre 2018 e 2019.
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“A vida é curta demais 
para eu ler todo o 
grosso dicionário a fim 
de por acaso descobrir 
a palavra salvadora”

Clarice Lispector
- escritora e jornalista brasileira

Arnaldo Jabor
-  crítico e cineasta brasileiro

Integrantes da Mulher Empreendedora CIC (ME-CIC) recepciona-
ram o grupo do Núcleo da Mulher Empreendedora (NuME) da Asso-
ciação Comercial de Porto Alegre. Na oportunidade realizaram uma 
apresentação com detalhes da atuação do departamento feminino 
da CIC Garibaldi. Durante o encontro, também houve troca de 
experiências sobre as atividades e as ações desenvolvidas pelas 
equipes de cada representação.

O governo federal definiu, em 31 de 
dezembro, que o salário mínimo será 
de R$ 1.039. O novo valor passou 
a valer desde 1º de janeiro de 2020 
e representa R$ 8 a mais do que o 
aprovado na proposta orçamentária, 
que era de R$ 1.031. O novo valor 
inclui apenas a correção pela 
inflação, com base na previsão do 
INPC (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor) para este ano, mas não 
tem ganho real em relação ao salário 
mínimo do ano passado (R$ 998). 

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

Homenagem da CIC por mais um ciclo completo por estas empresas

Parabéns

ESTANHO (10 ANOS)

11/01 - Vidraçaria Qualitá

20/01 – Calzatto

PORCELANA (20 ANOS)

01/01 - RM Estofados

PRATA (25 ANOS)

16/01 - Scacco Matto

“Você vai descobrir 
mais cedo ou mais 
tarde que o tempo 
pra ser feliz é curto, 
e cada instante que 
vai embora não volta 
mais” 

24/01 - Realtur Viagens e Turis-
mo

ESMERALDA (40 ANOS)

23/01 - Lex Empreendimentos 
Imobiliários

OURO (50 ANOS)

28/01 - Rinaldi Indústria de 
Pneumáticos
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FOTO DIVULGAÇÃO

BONS MOTIVOS PARA SUA EMPRESA SER ASSOCIADA À CIC

DIVULGUE
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


