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Instituída pela Lei Federal nº 
13.709/18, a Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPD) entra em 
vigor em agosto deste ano, trazendo 
uma série de impactos para as pessoas 
físicas e jurídicas (de direito público ou 
privado) que, em suas rotinas, realizam 
o tratamento dos dados pessoais 
de terceiros (ex: clientes, usuários e 
funcionários), sejam eles na forma “on-
line” ou mesmo “off-line”.

Segundo disposto em seu artigo 
primeiro, o objetivo do novo marco 
regulatório é “proteger os direitos 
fundamentais de liberdade e de privacidade 
e o livre desenvolvimento da personalidade 
da pessoa natural” o que encontra clara 
justificativa, pois nos tempos atuais os 
dados pessoais de qualquer cidadão 
(tais como RG, CPF, profissão, endereço 
pessoal e profissional, e-mail, telefone, 
convicção religiosa, opinião política entre 
outros...) tem elevado valor de mercado 
e podem servir, em muitas oportunidades 
e sem qualquer consentimento/ciência do 
titular, de fonte de informação para as mais 
variadas finalidades.

Vale destacar que a própria legislação, 
em seu inc. X do art. 5º define o que é 
tratamento de dados pessoais (“toda 
operação realizada com dados pessoais, 
como as que se referem a coleta, 
produção, recepção, classificação, 
utilização, acesso, reprodução, 
transmissão, distribuição, processamento, 
arquivamento, armazenamento, 
eliminação, avaliação ou controle da 
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ATENDIMENTO
Segunda a Sexta
8h30min às 11h30min
13h30min às 17h30min

Um novo desafio que 
estabelece ações e 
vigilância constante Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais e a sua empresa
TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC

CÉSAR ONGARATTO
ADVOGADO, NICOLINI E ONGARATTO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Nos manteremos 
atentos para definir 

ações que sejam 
necessárias para 

proteger os interesses 
das empresas e, 
acima de tudo, 

das pessoas que as 
integram e são a 

razão e força motriz 
de nossas atividades 

e do desenvolvimento 
comunitário

A CIC está atenta ao au-
mento dos casos de Coro-
navírus no país e suas con-
sequências às atividades 
produtivas e eventos em 
geral.

Estamos compartilhando 
informações com as fede-
rações empresariais a que 
somos ligados, além de 
acompanhar os canais ofi-
ciais de informação sobre o 
tema.

O assunto não deve ge-
rar alarmismos desproposi-
tados, mas merece nossa 
atenção, principalmente no 
que se refere a conscienti-
zação sobre as medidas de 

prevenção.
Recentemente o Município cancelou eventos que iriam levar 

a aglomeração pública, como o tradicional Garibaldi Vintage 
ou o desfile temático da vindima. Nossa diretoria também a to-
mou decisão suspender nossos próximos eventos.

É mais um desafio que os empreendedores enfrentam, de-
sestabilizando os mercados mundiais e refletindo em suas ativi-
dades.

Nosso trabalho no campo da informação será baseado nas 
orientações de profissionais de saúde. O objetivo é manter um 
ambiente de transparência para que não seja criado um clima 
de pânico desnecessário.

Nos manteremos atentos para definir ações que sejam ne-
cessárias para proteger os interesses das empresas e, acima de 
tudo, das pessoas que as integram e são a razão e força motriz 
de nossas atividades e do desenvolvimento comunitário.

Entre Aspas

informação, modificação, comunicação, 
transferência, difusão ou extração”) 
sendo que é a partir da referida definição, 
conjugada com os demais conceitos e 
preceitos legais instituídos pela lei, que é 
possível definirmos quem deve ou não se 
adaptar ao novo cenário jurídico.

Além de exigir a 
implementação ou 
revisão de inúmeros 
processos internos, a 
nova legislação prevê 
aplicação de inúmeras 
sanções, que podem 
chegar a multa e até 
proibição das atividades 
relacionadas ao 
tratamento de dados.



03 - CIC EM AÇÃO MARÇO / 2020

Seja associado

APROVEITE
TODOS OS benefícios

vantagensE

A CIC apresentou, na noite de 
segunda-feira, 16 de março, o con-
ceito e os detalhes da ExpoGaribaldi 
2020, que será realizada entre 8 a 18 
de outubro.

O lançamento foi marcado pelo 
anúncio de que a CIC irá seguir as 
orientações do Decreto Municipal 
4.359, de 13 de março de 2020 e 
suspender todos os eventos progra-
mados pela entidade, por tempo in-
determinado.

Os participantes mantiveram a 
distância recomendada pelos órgãos 
de saúde nas acomodações do audi-
tório durante a apresentação, como 
forma de prevenção e proteção con-
tra o novo Coronavírus.

A feira, que terá o slogan “Tem o 
Que te Faz Bem”, vai abrir nos finais 
de semana e no feriado do dia 12, no 
Parque da Fenachamp, com acesso 
gratuito para o público.

Faltando mais de seis meses para 
o evento, cerca de 50% dos estandes 
já estão comercializados. O prefeito, 
Antonio Cettolin, disse que esta ini-
ciativa é o exemplo de que devemos 
pensar no futuro e enfrentar juntos 
as adversidades que o momento 
pode oferecer.

O presidente da CIC, Tobias De-
biasi, diz que a feira representa o 
potencial empresarial de Garibaldi, 

ExpoGaribaldi 2020 é lançada e já
confirma 50% dos estandes vendidos

Terceira edição da feira será realizada de 8 a 18 de outubro no Parque da Fenachamp

fortalecendo cada vez mais a diver-
sidade produtiva, os avanços tecno-
lógicos e experiências para os mais 
diferentes públicos.

Além disso, abre espaços para 
segmentos cada vez mais relevantes 
para as pessoas, como o turismo e 
o agronegócio, segmentos que tem 
uma importância vital para toda a 
Serra Gaúcha.

A ExpoGaribaldi 2020 vai trazer 
muitas novidades, com a previsão de 
153 expositores de diversas cidades, 
além de estar ainda mais perto do 
público. Para isso, terá entrada gra-
tuita para os visitantes.

Desde outubro do ano passado, a 
prioridade para aquisição de estan-
des foi para empreendimentos asso-
ciados à CIC, que também tinham a 
oportunidade de pagamento parcela-
do e descontos.

Empresas e prestadores de ser-
viços que desejarem participar da 
ExpoGaribaldi podem entrar em 
contato pelo fone 3462 8500. Infor-
mações podem ser obtidas pelo e-
-mail expogaribaldi@expogaribaldi.
com.br.

Com a assinatura da CIC de Ga-
ribaldi, o evento conta com apoio da 
CDL, patrocínio da Nutrire, Madem, 
Tramontina, Unimed, Fisul e Prefeitu-
ra, além da Lei de Incentivo à Cultura.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Abertura (08/10): 17h às 22h

Sexta-feira (09 e 16/10): 18h às 22h

Sábado (10 e 17/10): 14h às 22h

Domingos e feriado (11, 12 e 18/10): 11h às 20h
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CONFEITARIA CHALÉ
DAS DELICIAS

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI

O QUE FAZ
- Doces
- Salgados
- Tortas

LOCALIZAÇÃO
Rua Domingos Paganelli, 1094
Bairro São Francisco - Garibaldi

CONTATO
(54) 99901 4042
(54) 3462 6229
maira_silva6@hotmail.com
Facebook: @chaledasdeliciasconfeitaria

PROPRIETÁRIA
Eliana Martins

DIFERENCIAL
Todos os produtos são elaborados de forma artesanal

FUNDAÇÃO
01 de março de 2015

CLIENTES
Garibaldi

NOVIDADES
- Doces de damasco
- Rocamboles

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 roupas
e brinquedos Produtos Místicos Mesas elásticas e cadeiras Compra e Venda de Imóveis

Fabricação de grades,
cercas, portões e janelas

Fabricação de telas
e grades

Comércio de artesanato de
gesso, mandalas, incensos,

bolsas e acessórios

Comércio de moda
íntima feminina

Comércio de
Facas Artesanais

Indústria e Comércio de sucos,
vinagres, farinha e óleo

derivados de uva orgânica

Comércio de utensílios
domésticos

Book Infantil
Serviços fotográficos Comércio de roupas, acessórios

e móveis para bonecas
Comércio de moda

casual e fitness
Comércio de capas, películas, 

celular e eletrônicos

Comércio de Calçados
e Bolsas

FRIGI
TUDO
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TRANSPORTES
PANOTCHETA 

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI

O QUE FAZ
Transporte de resíduo industrial

LOCALIZAÇÃO
Rua 25 de julho 218
Centro - Garibaldi

CONTATO
(54) 3698 6666
(54) 99979 4149
valmor@panotcheta.com.br

PROPRIETÁRIOS
Valmor Contini
Silnei Folle 

DIFERENCIAL
- Pontualidade
- Agilidade
- Trabalha com equipamento Rollon Rolloff
- Oferece vários tipos de containers conforme necessidade do cliente

FUNDAÇÃO
15 de abril de 2002

COLABORADORES
Oito

CLIENTES
Rio Grande do Sul e Santa Catarina

NOVIDADES
Estamos a todo momento desenvolvendo novos tipos de containers conforme a 

necessidade do cliente.

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

ÓTICAS LUIZA

CAIRÚ

GARIBALDI AUTO SERVICE

O vice-presidente de Comércio da CIC e presidente da CDL, Carlos Adriano 
Morari, juntamente com as integrantes do Departamento de Relacionamen-
to com o Associado, Lina Berto Furlanetto e Inajara Cerutti, prestigiaram a 
abertura das Óticas Luiza. O estabelecimento inaugurou na sexta-feira, 6 
de março, na Rua Júlio de Castilhos, 63. Eles foram recepcionados pela 
proprietária, Kátia Cilene Machado da Silva. O empreendimento atua no co-
mércio de armações, lentes e óculos de sol. 

A Cooperativa Agrícola Cairú inaugurou, no dia 27 de fevereiro, a sua filial 
do supermercado, localizada na Rua 13 de Maio, 1140, no Bairro Chácaras. 
Os presidentes da CIC e da CDL prestigiaram a cerimônia. Tobias Debiasi e 
Carlos Adriano Morari foram recepcionados pelo presidente da Cairú, Felipe 
Corbellini. Além do supermercado, o local também abriga uma farmácia e 
um café. Cerca de 30 colaboradores irão atuar no local, que funcionará de 
segunda à sábado das 8h30min ao meio-dia e das 14h às 19h30min e aos 
domingos, das 9h ao meio-dia.

Inaugurou, em 15 de fevereiro, a Garibaldi Auto Service. Localizada na Rua 
Natano Giongo, 18, no Bairro Alfândega, o estabelecimento oferece serviços 
de alinhamento, balanceamento, geometria, suspensão e freios, remape-
amento de motores, troca rápida de óleo e filtros, entre outros, além do 
comércio de pneus. O vice-presidente de Comércio da CIC e presidente da 
CDL, Carlos Adriano Morari, conheceu o novo centro automotivo. Na oca-
sião, foi recepcionado pelos proprietários Jean e Magnus do Amaral.

A meta de redução de custos operacionais deve ter a parceria dos seus colaboradores. Eles precisam estar 
alinhados a esse objetivo e buscar, juntos, reduzir os custos em cada detalhe. Por isso, deixe bem claro qual 
é a meta e incentive que eles também busquem soluções. Muitas vezes, quem está lidando diariamente 
com a produção consegue identificar pontos de melhoria. Além disso, procure empregar uma política de 
combate ao desperdício (Exemplo: utilizar uma caneca em vez de copos plásticos para beber água e café).

REGRAS PARA REDUZIR OS CUSTOS OPERACIONAIS DE UMA EMPRESA

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

O auditório da CIC lotou 
para acompanhar a palestra 
“Gerando Novas Atitudes” 
com a tenente-coronel da Bri-
gada Militar, Nádia Rodri-
gues Silveira Gerhard.

O evento, promovido pela 
Mulher Empreendedora (ME-
-CIC) em 5 de março, inte-
grou a programação do Mês 
da Mulher em Garibaldi.

Mais conhecida como Co-
mandante Nádia, foi a pri-
meira mulher a comandar um 
Batalhão de Polícia Militar 

Comandante Nádia defende independência 
financeira da Mulher para fugir da violência

6 - MOBILIZE SEUS 
COLABORADORES

no Rio Grande do Sul, quando 
assumiu o 40º BPM, em Estre-
la, em 2007.

Em 2012, implementou a 
Patrulha Maria da Penha, 
com objetivo de cumprir as 
medidas protetivas de urgên-
cia para mulheres vítimas de 
violência doméstica.

“Para a mulher libertar-
-se do ciclo da violência e do 
empoderamento masculino é 
fundamental que ela conquis-
te sua independência finan-
ceira”, salientou.

Contou sua trajetória de 
vida e os desafios que preci-
sou enfrentar para entrar na 
Brigada Militar, uma corpo-
ração que até então era ex-
clusivamente composta por 
homens, e os preconceitos 
que superou para conquistar 
o respeito e o crescimento na 
carreira.

Para a comandante é pre-
ciso quebrar paradigmas na 
relação entre homens e mu-
lheres para se chegar a um 
patamar de igualdade.
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A CIC oficializou, em 5 de março, o Depar-
tamento de Meio Ambiente. O grupo, formado 
por representantes de empresas associadas, tem 
a missão de avaliar e discutir temas relacionados 
à assuntos que sejam do interesse da classe em-
presarial.

O diretor executivo da CIC, Luiz Carrer, co-
ordenou a reunião inicial e destacou a importân-
cia e a influência que o meio ambiente há tempo 
tem no setor produtivo.

O Departamento poderá organizar ações e 
eventos para discutir ou apresentar aos demais 
associados que possibilitem a criação de novos 
benefícios e serviços para as empresas garibal-
denses e seus colaboradores.

Atualmente a CIC conta com departamentos 
temáticos de Comunicação e Marketing, Infraes-
trutura, Recursos Humanos, Comércio Exterior 
e Inovação e Tecnologia, além daqueles já tra-
dicionais (Mulher Empreendedora, CIC Jovem, 
Câmara de Inteligência Estratégica e ADCE).

Integram o Departamento Luiz Postingher 

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

(Econatura), Oswaldo Baucke (D’Qualy), Maria 
Helena Vidor (Câmara de Inteligência Estraté-
gica - CIC), Gérson Luiz Simonaggio (Nutrire), 
Murilo Lima Souza (Nutrire), Marelice Sartori 
(Laboratório Casagrande), Anésio Possamai 
(Affinidad Bebidas), Oscar Ló (Cooperativa 
Vinícola Garibaldi), Giovani Dresh (Frigorífico 
Nicolini representante da CIC no Comitê Taqua-
ri-Antas), Filipe Balbinot (Nicolini Ongaratto 
Advogados Associados) e Aline Missiaggia (Te-
lasul).

No primeiro evento do novo comitê setorial, 
foi promovido em 11 de março, o evento “Meio 
Ambiente – sua Empresa e a Sociedade”. 

Na ocasião, em torno de 50 pessoas acompa-
nharam a apresentação do advogado Filipe Bal-
binot, sócio da Nicolini & Ongaratto Advogados 
Associados.

Ele falou sobre a Bacia Hidrográfica Taquari-
-Antas, Logística Reversa de Embalagens em 
Geral, Taxa de Controle e Fiscalização Ambien-
tal e Autolicenciamento no Rio Grande do Sul.

CIC oficializa novo

Foram aber tas as inscrições 
para o concurso que vai eleger 
as novas soberanas da Fena-
champ. As candidatas interes-
sadas podem inscrever-se, até 
31 de maio, junto a Secretaria 
de Turismo e Cultura ou com a 
coordenação da Comissão So-
cial da Festa do Espumante Bra-
sileiro 2021.

O prazo pode se encerrar 
antes se for preenchido o limi-

INICIAM AS INSCRIÇÕES PARA ESCOLHA DAS SOBERANAS DA FENACHAMP 2021
te de 12 inscritas. Informações 
podem ser obtidas pelo fone 
3462 6779. A escolha da rai-
nha e princesas do evento está 
marcada para 30 de outubro, no 
Parque da Fenachamp.

Para par ticipar a candida-
ta deve ser brasileira, ter idade 
mínima de 20 anos completos 
até o dia da inscrição e idade 
máxima 30 anos completos até 
o dia da inscrição da candidata, 

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

NOTA OFICIAL DA CIC
SOBRE A PREVENÇÃO
AO CORONAVÍRUS

Tobias Debiasi

Presidente da CIC

Se todos fizerem a sua parte, seremos exemplo de esforço 

comum e sustentável, que não afete e nem prejudique o 

desenvolvimento que tanto almejamos.

A diretoria eleva da CIC, em reunião extraordinária 

realizada na manhã de segunda-feira, 16 de março, decidiu 

que, a parr desta terça-feira (17/03), estão suspensos, por 

tempo indeterminado, eventos programados pela endade, 

seguindo as orientações do Decreto Municipal 4.359, de 13 de 

março de 2020.

A endade agradece a compreensão dos Associados, das 

organizações parceiras em todos os eventos e da comunidade. 

E manifesta o desejo que a crise seja logo superada.

A endade está engajada neste momento de apreensão, 

mas entende que não há movos para criar uma histeria 

coleva. 

A CIC também vai manter informações para as empresas 

sobre os melhores procedimentos de prevenção aos seus 

colaboradores. A maior ferramenta que temos para conter o 

avanço deste vírus é a informação e a prevenção.

A CIC informa também que o atendimento em sua sede 

connua normalmente, tomando-se todas as medidas de 

cuidado e higienização previstas pelas autoridades de saúde.

ser solteira e não conviver em 
união estável, não ter filhos, ter 
concluído, no mínimo, o Ensino 
Médio e ser domiciliada em Ga-
ribaldi há pelo menos dois anos.

De acordo com o regulamen-
to, os quesitos avaliados serão 
entrevista -  cultura, conheci-
mento, comunicação e expres-
são (60%) e passarela - beleza, 
simpatia, desenvoltura e elegân-
cia (40%).



Inaugurou, em 6 de março, 
o salão de beleza You Be 
You. Representantes da CIC 
e CDL conheceram o novo 
empreendimento. Localizado na 
Avenida Rio Branco 203, sala 
407, é especializado em cabelo, 
unhas, maquiagem, massoterapia e 
depilação, com serviços e espaço 
especiais para noivas.
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“Antes que você se 
torne um líder, o 
sucesso é seu próprio 
crescimento. Quando 
você se torna um líder, 
sucesso é fazer os 
outros crescerem”

Jack Welch
- Executivo da General Electric 
nas décadas de 1980 e 1990, 
morto em 1º de fevereiro

Michael Porter
- Professor da Harvard 
Business School, autor 
de diversos livros sobre 
estratégias de competitividade

O presidente do Sindilojas Bento Gonçalves, Daniel Amadio, foi 
recebido na CIC em 5 de março. No encontro foi encaminhado 
alinhamento de ações que devem nortear as instituições diante das 
recentes mudanças na legislação. Participaram do encontro o presi-
dente da CDL e vice-presidente de Comércio da CIC, Carlos Adriano 
Morari, o diretor executivo da CIC, Luiz Carrer, a assessora jurídica 
da entidade, Rosana Maria Nicolini Chesini, e os gerentes financei-
ro, Mônica Senter, e de Relacionamento com o Associado, Vandenir 
Antônio Miotti.

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)
09/03 - Hotel Mosteiro São Jose
17/03 - Odonto Excellence
17/03 – Newsharp
19/03 - Fornello Culinária Gourmet

ESTANHO (10 ANOS)
03/03 - Granja Caravajio
09/03 - Vittali Centro Terapêutico
11/03 - Serrana Poços Artesianos
22/03 - MJC Construções
30/03 - Açougue e Mercado da 
Rota

CRISTAL (15 ANOS)
01/03 - DCO Química

“Uma empresa sem 
estratégia faz qualquer 
negócio” 

18/03 - Pro Marmo
29/03 - Técnica Engenharia

PRATA (25 ANOS)
13/03 - Mercado Dartora

PÉROLA (30 ANOS)
01/03 – Embalebem
26/03 - Finatto Caminhões

CORAL (35 ANOS)
12/03 - Imobiliária Trianon

ESMERALDA (40 ANOS)
20/03 - Moveis Luimar
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VEJA COMO SUA
EMPRESA PODE
CRESCER COM A CIC

ECONOMIZE

Valores diferenciados reduzindo
seus custos e beneficiando seus
funcionários

planos de saúde empresarial

Siga o QR Code ou acesse
http://bit.ly/2q0EL8o

e saiba mais sobre este e
muitos outros benefícios

O vice-presidente de Comércio da CIC 
e presidente da CDL, Carlos Adriano 
Morari, visitou na manhã de 11 de 
março, a Agromais, estabelecimento 
que ampliou suas instalações 
recentemente. Ele foi recebido pelo 
proprietário, Altemir De Paoli, que 
apresentou as novas instalações.
Localizada na Rua João Pessoa, 159, 
a Agromais comercializa produtos 
agropecuários, rações para cães, gatos 
e aves, acessórios para pets, mudas e 
medicamentos veterinários.


