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A CIC vai continuar cumprindo a missão de estar à serviço das empresas associadas em todos os momentos

Em sua história, mesmo tendo atravessado mo-
mentos de grandes crises e incertezas econômicas, 
a CIC não havia enfrentado, em seus 96 anos, um 
momento tão desafiador como este.

O aniversário da entidade, celebrado em 26 de 
abril, ficará marcado em 2020 como a prova da 
inabalável missão de estar à serviço das empresas 
associadas.   

Assim que a COVID-19 foi classificada como 
uma pandemia, a CIC Garibaldi fez um comunica-
do público de que não iria cruzar os braços. A CIC 
não parou e não vai parar. 

É isso que as empresas esperam desta entida-

Para acompanhar todas as ações da 
entidade e informações atualizadas sobre 

decretos e novidades sobre o setor 
produtivo, siga o QR Code ou acesse o

site www.cicgaribaldi.com.br/noticias

O que fizermos juntos agora fará 
toda a diferença no futuro

de quase centenária. Além de tomar as medidas 
de segurança e proteção aos seus colaboradores e 
associados, a entidade foi o elo entre o meio em-
preendedor e os órgãos públicos para um equilíbrio 
de ações e a retomada gradativa e respeitosa das 
atividades em todos os setores.

Enquanto a maioria das empresas foi obrigada 
paralisar suas atividades, a entidade trabalhou diu-
turnamente e desenvolveu ações e estratégias para 
oferecer serviços de relevância para suas associa-
das.

Além disso, desde o princípio, não mediu es-
forços para atender os anseios do setor empresarial 

junto ao Poder Público e às federações representa-
tivas de todos os segmentos produtivos.



Em nenhum outro momento da 
história pós 2ª Guerra Mundial, o 
planeta esteve diante de um desafio 
tão grandioso.

A pandemia da Covid-19 nos 
levou a uma cruzada que coloca à 
prova nossa resistência humana e 
empreendedora.

Certamente, depois desta travessia 
a que todos estão submetidos, 
a palavra “resiliência” seja 
definitivamente empregada em sua 
essência teórica e prática.

O setor do Comércio foi fortemente 
atingido pelas decisões de suspensão 
das atividades empresariais, com 
a paralisação, na maior parte dos 
segmentos, de quase 30 dias.

Somente pela mobilização das 
entidades empresariais e prefeitura 
conseguimos reverter uma decisão do 
governador que manteria por mais 15 
dias todos os estabelecimentos não 
essenciais fechados.

Estamos tratando o assunto com 
seriedade, cobrando desde o princípio 
uma solução que englobe a todos os 
setores.

Nos manteremos vigilantes para 
evitar que nosso setor seja novamente 
prejudicado. Mas precisamos, por 
outro lado, do apoio de nossos 
associados.

A força da união foi a responsável 
por revertermos uma decisão do 
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É hora de renovar os 
ideais que sempre 
nos fortaleceram Mobilização e responsabilidade são 

as marcas da CDL e suas associadas
TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC

CARLOS ADRIANO MORARI
PRESIDENTE DA CDL E VICE-PRESIDENTE
DO COMÉRCIO DA CIC

Não abriremos 
mão de nossos 

princípios e, assim 
como estivemos 

ativos o tempo 
todo, manteremos 

inabalável nossa 
missão de estar a 

serviço do setor 
empresarial e de 

nossa comunidade

Poucos poderiam ima-
ginar que, em tão pouco 
tempo, teríamos uma mu-
dança drástica em tudo o 
que conhecíamos como 
normal.

O funcionamento das 
empresas e o relaciona-
mento entre as pessoas 
tornou-se algo tão incerto 
quanto o tempo que essa 
pandemia do novo Corona-
vírus vai durar.

Diante de toda a turbu-
lência que se apresentava, 
a CIC tomou a decisão de 
não cruzar os braços e não 
parou.

Não parou em nome das 
centenas de empresas associadas que depositam na entidade 
a confiança da defesa de seus interesses e do futuro diante des-
se momento difícil para todos.

O diálogo e a busca pelo entendimento foram os meios que 
nossa equipe adotou junto ao Poder Público e às demais entida-
des empresariais para uma solução diante de determinações 
de paralisação à quase todos os setores.

Mesmo com a pressão para medidas e ações mais enérgi-
cas, o equilíbrio foi nossa maior ferramenta para essa conduta. 

Não abriremos mão de nossos princípios e, assim como estive-
mos ativos o tempo todo, manteremos inabalável nossa missão 
de estar a serviço do setor empresarial e de nossa comunidade.

Tenho a certeza de que, com a união de todos, poderemos 
enfrentar e superar esse momento com mais energia e menores 
danos, renovando os ideais associativistas que sempre nos for-
taleceram.

Entre Aspas

Governo Estadual. Essa mesma força 
nos fará atravessar esse período 
difícil, preservando os empregos e a 
vida, tendo os cuidados indicados, 
com responsabilidade. Não fomos nós 
que inventamos essa pandemia e só 
vamos superar essa crise se todos 
estiverem unidos.

Somente pela 
mobilização das 
entidades empresariais e 
prefeitura conseguimos 
reverter uma decisão 
do governador que 
manteria por mais 
15 dias todos os 
estabelecimentos não 
essenciais fechados
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Espaço Livre

Os avanços tecnológicos estão aí para serem utilizados. É possível utilizar a tecnologia em diversas áreas 
de uma grande empresa. Já é possível reduzir consideravelmente os gastos com papéis, impressão e 
arquivamento de documentos, por exemplo. Todas as informações necessárias para o trabalho podem ser 
armazenadas na nuvem e acessadas de qualquer lugar – e através de qualquer dispositivo com conexão 
com a internet.

REGRAS PARA REDUZIR OS CUSTOS OPERACIONAIS DE UMA EMPRESA

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI

A CIC lançou o Guia CIC de Negó-
cios, uma plataforma online para a divul-
gação das empresas associadas. O guia 
está disponível no endereço www.cicgdi.
com.br.

A ideia surgiu através de sugestão da 
diretoria de Serviços e também vai con-
templar os demais setores.

Para o vice-presidente de Serviços da 
CIC, Carlos Bianchi, o site atende a uma 
demanda dos associados e surge em um 
momento em que as empresas atravessam 
um momento desafiador.

“O Guia CIC de Negócios vai apre-
sentar produtos e serviços das empresas 
associadas à entidade, possibilitando 

CIC lança guia de negócios online
para divulgar empresas associadas

7 - INVISTA EM 
TECNOLOGIA

que as mesmas possam divulgar suas ati-
vidades e formas de contato”, destacou 
Bianchi.

As empresas que desejarem realizar 
sua divulgação neste novo serviço da 
CIC, devem enviar um e-mail para mi-
dia@cicgaribaldi.com.br ou WhatsApp 
54 9705 7426, solicitando o formulário 
para preenchimento com os dados da em-
presa.

“Mesmo durante este período de mui-
tas incertezas, a entidade manteve-se 
ativa para buscar soluções e oferecer ao 
setor empresarial informações e serviços 
de grande relevância para os empreende-
dores”, finalizou.

A pedido da CIC, o 1º tesoureiro da 
entidade, Jorge Luiz Costa, proprietário 
da J L Costa, fez uma simulação para 
operações de crédito, destinado a empre-
sas, levando em consideração três faixas 
de valores.

A demonstração leva em considera-
ção uma operação já disponível no mer-
cado, com juros de 0,70% ao mês + CDI. 

Costa acredita que, logo, as institui-
ções financeiras apresentarão novas op-

Simulação demonstra operações de 
crédito já disponível para empresas

ções.
De acordo com ele, o valor da presta-

ção é aproximado, dependendo das con-
dições na data da contratação, podendo 
ser negociado um prazo de carência de 
até seis meses.   

Os valores, taxas, prazos e garantias 
são analisados caso a caso. As empresas 
associadas à CIC podem solicitar uma 
análise, sem custos, pelo WhatsApp (54) 
98149 9784. 

BRDE

MPT DIVULGA RECOMENDAÇÕES

O BRDE confirmou a disponibili-
dade de R$ 1 bilhão para fortalecer 
o caixa de empresas e auxiliar na re-
tomada depois que a doença estiver 
controlada no país. Quem contratar 
o financiamento terá carência míni-
ma de seis meses para começar a 
pagar.

Metade do valor, R$ 500 mi-
lhões, já podem ser pleiteados por 
empresários para uso exclusivo em 

O Ministério Público do Trabalho 
divulgou documentos com reco-
mendações para algumas catego-
rias econômicas que desenvolvem 
atividades essenciais, a fim de que 
adotem medidas destinadas ao en-
frentamento do novo Coronavírus – 
COVID 19, bem como para auxiliar 
nos esclarecimentos de eventuais 
dúvidas porventura existentes.

As recomendações incluem 
os segmentos de supermercados, 
mercearias, açougues e afins, far-

capital de giro. O restante será libe-
rado no segundo semestre, destina-
do para a retomada das empresas, 
podendo ser utilizado para outras 
despesas.

Cada projeto é avaliado sepa-
radamente e, a partir da análise, 
o prazo de carência poderá ser 
ampliado de seis meses a até 24 
meses. O prazo para quitação dos 
valores é 60 meses.

mácias, laboratórios, funerárias, 
clínicas médicas e odontológicas, 
empresas de transporte de passa-
geiros e estações rodoviárias.
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GIVAN TRANSPORTE
E LOCAÇÃO 

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

O QUE FAZ
- Transporte de passageiros
- Fretamento para empresas
- Transportes eventuais (festas, formaturas...)
- Tranfers

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
- Veículos executivos
- Agilidade
- Conforto
- Segurança

FUNCIONÁRIOS
Três

CLIENTES
Garibaldi e região

NOVIDADES
Veículo Executivo 0Km, com 15 lugares

Presidente e ex-presidentes da CIC deixam 
mensagem para os 96 anos da entidade

A CIC celebra seus 96 anos de existência em 26 de abril. Em meio a tantas incertezas devido a 
pandemia do novo Coronavírus, a entidade manteve firme o seu propósito histórico de promover o 
empreendedorismo e trabalhar na defesa de suas associadas. O presidente, Tobias Debiasi, e os

ex-presidentes deixaram uma mensagem para marcar a data, destacar a importância dos associados e 
mostrar que a solidez da entidade é fruto do trabalho conjunto 

A fusão da Associação Comercial, Centro da Indústria 
Fabril e Associação Garibaldense de Avicultores, 
ocorrida em 1987, mostrou a vanguarda dos 
empresários de Garibaldi em termos de associativismo

A CIC de Garibaldi é uma entidade que, ao longo do 
tempo, graças às suas ações e iniciativas, conquistou 
credibilidade e reconhecimento na região, no Estado e 
no País

A união dos empreendedores em torno de objetivos 
comuns, sejam eles do setor empresarial ou da 
comunidade em geral, faz da CIC uma entidade muito 
importante para o progresso de Garibaldi e da região

Comprometimento, Inovação e Credibilidade. São os 
valores que servem de base para a atuação da CIC 
de Garibaldi e que representam a busca constante da 
excelência no atendimento ao associado

A força do associativismo empresarial é uma marca 
do nosso Município e da Região, sendo que a CIC de 
Garibaldi percorre este caminho há 96 anos, de forma 
responsável, determinada e proativa

O que nos move como entidade empresarial é “estar 
presente, participar de forma ativa e desenvolver ações 
concretas”. Essa é a essência da CIC de Garibaldi 
nestes 96 anos de existência

- Danilo Spader

- Pedro Carrer

- Paulo Fanti

- Domingos Nizzola

- Isauro Sartori

- Alexandra Nicolini Brufatto
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METAL ESTILO

FOTOS DIVULGAÇÃO

O QUE FAZ
Desenvolvimento e fabricação de grades, portas, portões de contrapeso, portões 

de correr, corrimões, guarda-corpos, janelas, escadas, telhados e estruturas metálicas

LOCALIZAÇÃO
Rua Francisco Zorzato, 183
Bairro Peterlongo - Garibaldi

CONTATO
(54) 3464 1300
(54) 99168 3715
metalestilo@yahoo.com

PROPRIETÁRIOS
Gérson Milani
Guilherme Biondo Milani

DIFERENCIAL
Com uma equipe capacitada e comprometida, a Metal Estilo oferece produtos e 

serviços com alta qualidade, durabilidade, eficiência e ótimo acabamento, procuran-
do obter a máxima satisfação de seus clientes nos prazos estabelecidos.

FUNDAÇÃO
01 de abril de 2013

COLABORADORES
Quatro

CLIENTES
Carlos Barbosa e Garibaldi

Presidente e ex-presidentes da CIC deixam 
mensagem para os 96 anos da entidade

A CIC celebra seus 96 anos de existência em 26 de abril. Em meio a tantas incertezas devido a 
pandemia do novo Coronavírus, a entidade manteve firme o seu propósito histórico de promover o 
empreendedorismo e trabalhar na defesa de suas associadas. O presidente, Tobias Debiasi, e os

ex-presidentes deixaram uma mensagem para marcar a data, destacar a importância dos associados e 
mostrar que a solidez da entidade é fruto do trabalho conjunto 

A CIC de Garibaldi, desde os primórdios, sempre 
caminhou lado a lado com o Poder Público e com 
a comunidade, na busca do desenvolvimento e do 
progresso

Quase um século de história. A CIC de Garibaldi é uma 
das mais antigas e atuantes entidades empresariais do 
Rio Grande do Sul, motivo de orgulho para todos nós 
empreendedores

É preocupação constante da CIC disponibilizar para as 
empresas associadas uma estrutura física adequada, 
com pessoal qualificado e comprometido com os 
objetivos da entidade

Como entidade de setor empresarial a CIC está sempre 
presente nas atividades comunitárias, dando sua 
importante contribuição para o sucesso das mesmas

Representar o empresariado e, através do 
associativismo, buscar soluções para as mais diversas 
demandas da comunidade local e regional está no DNA 
da CIC de Garibaldi

A CIC vai continuar cumprindo a missão de estar 
à serviço das empresas associadas em todos os 
momentos. O que fizermos juntos agora fará toda a 
diferença no futuro

- José Heitor Mombach

- Acyr Girondi

- Enio Martinazzo

- Clovis Furlanetto

- César Ongaratto

- Tobias Debiasi
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A CIC está atuando intensa-
mente para oferecer às empresas 
suporte e assessoria em diversas 
áreas, com equipes nas áreas 
contábil, financeira, jurídica e ad-
ministrativa.

Assim que a Organização 
Mundial da Saúde classificou a 
COVID-19 como uma pandemia, a 
CIC Garibaldi fez um comunicado 
público de que não iria cruzar os 
braços e demonstrando sua preo-

CIC MANTÉM ESPECIALISTAS
PARA ORIENTAR E INFORMAR
AS EMPRESAS ASSOCIADOS

cupação com os cenários que se 
apresentariam. 

Desde o princípio, a instituição 
se empenhou em apoiar e orientar 
cada setor sobre procedimentos 
acerca dos decretos editados pe-
los governos e de proteção à dis-
seminação do novo Coronavírus. 

As empresas associadas po-
dem realizar consulta gratuita 
com o Jorge Luiz Costa, proprie-
tário da J L Costa, para questões 

contábeis e financeiras, ou com 
os advogados César Ongaratto e 
Rosana Maria Nicolini Chesini, da 
Nicolini & Ongaratto Advogados 
Associados, para as questões ju-
rídicas e administrativas.

CONTATO
J L Costa - WhatsApp 98149 9784

Nicolini & Ongaratto Advogados 
Associados - Fone 3462 2870

VEJA COMO SUA
EMPRESA PODE
CRESCER COM A CIC

ECONOMIZE

Certificado e-CPF,
e-CNPJ e NF-e com
agendamento de horário,
atendimento personalizado
e possibilidade de
parcelamento

certificado digital

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

e saiba mais sobre este e
muitos outros benefícios



O Governo Federal editou diver-
sas medidas para a manutenção de 
empregos e renda, as quais podem 
ser implementadas pelas empre-
sas, entre elas: MP 927: Disposi-
ções Trabalhistas de Emergência, 
MP 936: Redução Proporcional de 
Jornada e Salário e Suspensão de 
Contrato e Trabalho e MP 944: Fi-
nanciamento de Folha de Pagamen-
to de Pequenas e Médias Empresas.
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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.

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

Seja associado

APROVEITE
TODOS OS benefícios

vantagensE

IOF

BANCO CENTRAL

EMPREGOS

O governo reduziu a zero a co-
brança do Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF) sobre operações 
de crédito. Atualmente, o IOF para 
operações de crédito é de 3% ao 
ano. A medida vai diminuir o custo 
do crédito em um momento em que 
o governo inicia um amplo número 
de linhas de crédito com juros redu-
zidos para ajudar a enfrentar a crise 
gerada pelo Coronavírus.

O BC facilitou a concessão e re-
negociação de crédito para peque-
nas e médias empresas. A medida 
tem o potencial de liberar aproxima-
damente R$ 3,3 bilhões que pode-
rão ser usados em novas operações 
de crédito para o segmento e permi-
te reestruturação de R$ 228 bilhões 
em operações de crédito dessas 
empresas.

Siga o QR Code e baixe
um resumo das medidas
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“O que nos causa 
problemas não é o 
que não conhecemos, 
mas sim aquilo que 
conhecemos com 
muita certeza”

Mark Twain
- Escritor e humorista       
norte-americano crítico

Nicolau Gogol
- Escritor russo

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)
09/04 - Cervejaria Leopoldina
29/04 - Lufort

ESTANHO (10 ANOS)
22/04 – D’Tudo Presentes e Utili-
dades

CRISTAL (15 ANOS)
12/04 - NFC Transportes

PORCELANA (20 ANOS)
11/04 - Marisa Restaurante

“Fixe o olhar com mais 
atenção no presente; o 
futuro chegará sozinho, 
inesperadamente. É 
tolo quem pensa no 
futuro antes de pensar 
no presente” 

24/04 – Brinquelândia

PRATA (25 ANOS)
26/04 – Mastertec

CORAL (35 ANOS)
11/04 - Moda Mania
11/04 - La Marca

RUBI (45 ANOS) 
07/04 - Granja Avícola Nicolini

O presidente da CIC, Tobias Debiasi, 
conversou com os colaboradores da enti-
dade avaliando as ações diante da pande-
mia do novo Coronavírus.

Ele lembrou que a CIC, em 96 anos (ce-
lebrados em 26 de abril), e ao longo de sua 
história, sua missão sempre foi o de estar 
ao lado do setor empresarial, através da 
força do associativismo. 

“Nos reinventamos incontáveis vezes. A 
entidade passou por momentos de grandes 
crises mundiais, como a quebra da Bolsa 
de 1929, a 2ª Guerra Mundial, inflações 
acima de mil por cento ao ano. Os empre-

Presidente da CIC diz que a entidade 
continuará de braços abertos para as 

empresas associadas

endedores que trouxeram a CIC até hoje 
deixaram um legado de proatividade que 
será sempre a nossa base de ação”, enfa-
tizou.

Ele ressaltou a importância do trabalho 
da entidade, que atuou intensamente para 
oferecer às empresas suporte e assessoria 
em diversas áreas, com equipes nas áreas 
contábil, financeira, jurídica e administra-
tiva.

Assim que a COVID-19 foi classificada 
como uma pandemia, a CIC fez um comu-
nicado público de que não iria cruzar os 
braços e demonstrou sua preocupação com 

os cenários que se apresentariam. 
“Mantivemos contato permanente com 

os órgãos públicos e, aqui, destaco a recep-
tividade que tivemos do prefeito Antonio 
Cettolin, para encontrarmos um meio de 
retomar gradativamente e com responsabi-
lidade as atividades de nossas empresas”, 
reconheceu. 

Para o dirigente, foi fundamental a 
união e participação da CDL e demais en-
tidades para que se alcançasse os objetivos 
nesta etapa. “Os tempos são difíceis, mas 
a CIC vai enfrentar todos eles ao lado de 
seus associados”, concluiu.

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI


