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Compra Premiada supera expectativa e
vai sortear mais de 100 vales-compra

A receptividade da promoção Compra 
Premiada CIC CDL superou as expectati-
vas das entidades. A proposta era de sorte-
ar 100 vales-compra de R$ 150,00.

O contato realizado com as empresas 
associadas demonstrou a grande adesão à 
campanha, chegando a 107 vales-compra 
que serão sorteados.

No total, 79 estabelecimentos partici-
pantes. A iniciativa da Câmara de Indús-
tria e Comércio e Câmara de Dirigentes 
Lojistas ocorre de 3 de novembro a 24 de 
dezembro. O sorteio será realizado em 29 
de dezembro.

Poderão concorrer aos prêmios, todas 
as pessoas que efetuarem compras nas em-

Agatti Materiais Elétricos
Agromais
Agroveterinária Casa e Campo
Armazém Fit Store Garibaldi
Armazzem do Marceneiro
Attualitá
AZ Artigos de Camping e Pesca
Bella Ragazza
Bem Bacana
Benoit
BP Bioshop
Brinquelândia
Calce Bem
Caramelo Brinquedos
Carlesso Móveis
Catatau Boutique
Cia do Papel
Comercial Agrícola Safra
Cooperativa Agrícola Cairú
DCO Química
Demarchi Materiais de Construção
Disco Center
Drops de Menta
Elite Confecções
Eliza Boutique
Enamorare
Enterprise Computers

Erva Mate Ximango
Estilo Casa
Express Computadores
Farmácia Essência 
Fio e Forma
Floricultura Clavenei
Forh 
Furlanetto Tintas
Gira Real
Giro Vest
Guri do Smart
Itália Comercial Elétrica
Jane Modas
Javy
Jeans e Cia
Kinho Modas
Loja Farroupilha
Loja Flor de Lis
Loja Pryncipale
Loja Sebenello
Loja Soberana
Lojas Andreolio
Lojas Certel
Lojas Pozza
Mássimi Móveis Planejados
Meghi Confecções
Mini Mercado Radavelli

presas participantes da promoção. 
Ficará a critério do lojista estabelecer e 

informar um valor mínimo da compra para 
que o cliente tenha direito ao cupom.

O presidente da CDL e vice-presidente 
do Comércio da CIC, Carlos Adriano Mo-
rari, destaca que a grande adesão a inicia-
tiva deve-se à valorização que o comércio 
local está recebendo.

“Todos os vales-compra sorteados deve-
rão ser trocados nas empresas que realiza-
ram a aquisição do mesmo. Ou seja, além 
das compras que dão direito aos cupons se-
rem feitas em Garibaldi, o resgate dos prê-
mios também irá fazer circular os valores 
no município”, comentou o dirigente.

Mobilar Garibaldi
Moda Mania
O Boticário
Orange Store
Ótica Debianchi
Ótica J.A.
Padaria Ponvali
Parada Obrigatória
Pasini Bebidas
Ponto Moderno
Resemini Materiais de Construção
Riberpan Comércio de Alimentos
Salem Modas
Salvagni Optica e Relojoaria
Seletto Armazém da Júlio
Simonaggio Pneus
Spasso Calçados e Confecções
Supermercado Furlanetto
Techno Sound
Tribus
Tutto Per Mangiare
Valentini
Vizia Optica
VM Materiais de Construção
Zats Materiais de Construção

Empresas que confirmaram vales-compra

Atualizado em 16-09-2020
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ATENDIMENTO 
Segunda a Sexta
8h30min às 11h30min
13h30min às 17h30min

Período eleitoral 
favorece debate para 
o desenvolvimento

TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC

...tendo o Poder 

Público, as entidades 

e a comunidade 

como engrenagens, 

todos devem 

cumprir uma função 

relevante, deixando 

de lado suas 

singularidades em 

nome do conjunto 

que representam

É dada a largada para 
mais um período eleitoral 
em nosso município. Conhe-
cemos, há poucos dias, os 
pré-candidatos que foram 
confirmados para concorrer 
ao cargo de prefeito e vice.

Alex Carniel e Sérgio Che-
sini, Antonio Fachinelli e Eldo 
Milani terão o período até 15 
de novembro para apresen-
tar suas propostas para que 
a comunidade faça a sua 
escolha. Temos a convicção 
de que Garibaldi terá sua re-
presentatividade exercida à 
altura de sua importância no 
contexto regional e estadual.

Somos uma referência 
em termos estruturais e de organização. Mas o espírito empreen-
dedor de nossa comunidade aumenta o nível de exigência sobre 
os governantes.

O associativismo é a base estratégica de todo o trabalho de-
senvolvido pela CIC e CDL, que, além de representar, busca a 
integração da classe empresarial, promovendo ações concretas 
para o desenvolvimento do empreendedorismo local e regional.

Nossas portas estarão sempre abertas ao diálogo e à cons-
trução de modelos de desenvolvimento que qualifiquem ainda 
mais nossa cidade, nossas empresas e nossa gente.

Como uma máquina complexa, tendo Poder Público, entida-
des e comunidade como engrenagens, todos devem cumprir 
uma função relevante e são muito importantes em suas configu-
rações. Todas funcionando juntas formam uma unidade perfeita, 
deixando de lado suas singularidades em nome do conjunto que 
formam e representam.

As excepcionais circunstâncias da 
pandemia tornam-se mais inusitadas 
neste período de eleições municipais de 
2020.

Com a teimosia do novo Coronavírus, 
o acanhado adiamento da votação 
não chega a retirar da fase de perigo 
de contágio vários atos que envolvem 
as eleições, principalmente os de 
propaganda.

Por conta disso, a regularidade do 
resultado das urnas depende muito do 
esforço conjunto da Justiça Eleitoral, dos 
par tidos políticos, dos candidatos e dos 
eleitores.

O dia 27 de setembro marca o início 
da propaganda eleitoral, que é o meio 
empregado por par tidos e candidatos 
para se darem a conhecer e buscarem 
aprovação junto aos eleitores. Em 
eleições municipais, a propaganda 
caracteriza-se pelo corpo a corpo, 
representado pela visita dos candidatos 
às comunidades, pelo contato pessoal, 
pelo aper to de mão, pela distribuição de 
materiais impressos e, sobretudo, pela 
realização de comícios. 

Todos esses meios desafiam 
as prescrições de cuidados contra 
o contágio do vírus e estimulam a 
criatividade dos interessados.

As posturas individuais de adesão 
ou rejeição aos cuidados recomendados 
pelos agentes de saúde decorrem 
de convicções culturais, políticas 
ou sanitárias e são uma realidade 
muito presente, mas espera-se que a 

Eleições em tempos
de pandemia
DR. GÉRSON MARTINS DA SILVA
JUIZ DA COMARCA DE GARIBALDI

Entre Aspas

campanha, sem deixar de acontecer e se 
mantendo a busca pelo voto, atenda aos 
interesses de todos.

Daí a importância de priorizar, o 
máximo possível, a opção pelo emprego 
de recursos tecnológicos como as redes 
sociais, os aplicativos de mensagens 
e os chamados livemícios, capazes de 
viabilizar aos candidatos a sadia busca 
pelo voto e, aos eleitores, o necessário 
conhecimento das intenções e reputações 
dos pretendentes a ele.

Por conta disso, a 
regularidade do resultado 
das urnas depende muito 
do esforço conjunto 
da Justiça Eleitoral, 
dos partidos políticos, 
dos candidatos e dos 
eleitores
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Com o objetivo de re-
conhecer o trabalho desen-
volvido pelas lideranças de 
empresas associadas, a CIC 
desenvolveu o projeto DNA 
Empreendedor. De acordo 
com o presidente da entidade, 
Tobias Debiasi, o objetivo é 
mostrar quem são as pessoas 
que enfrentam os desafios do 
setor empresarial.

Segundo ele, Garibaldi é 
reconhecida por seu perfil de 
cidade empreendedora por 
natureza. E mesmo quem não 
nasceu com essa característica 
tão apurada, acaba por desen-
volvê-la pelos exemplos, de-
dicação e experiências.

Com publicações sema-
nais, através das redes so-
ciais e do site da CIC (www.
cicgaribaldi.com.br), serão 
contadas histórias de empre-
endedores de vários segmen-

CIC LANÇA SÉRIE DNA EMPREENDEDOR 
CONTANDO HISTÓRIAS DE LIDERANÇAS 

DO SETOR PRODUTIVO
tos, assim como suas visões e 
perspectivas sobre o momento 
e o futuro da atividade.

A série vai mostrar como, 
mesmo depois de sucessivas 
crises, inclusive esta que esta-
mos vivendo, com proporções 
mundiais, o trabalho e o pro-
pósito de inovar e desenvol-
ver o setor produtivo continua 
inabalável.

“A construção do grande 
patrimônio imaterial resultan-
te do desenvolvimento gera-
do pelas empresas locais não 
pode ser considerado como 
fruto da sorte ou apenas um 
dom. Nada mais justo, por-
tanto, do que a entidade que 
representa essa força humana, 
transformadora da sociedade, 
reconhecer, além dos produ-
tos e serviços de suas empre-
sas, o papel fundamental de 
seus protagonistas”.

FECONSEPRO VAI 
AUXILIAR ASSOCIADOS 
COM PROJETO AO PISEG

CIC E CDL DIVULGAM CARTILHA SOBRE A LGPD

A Federação dos Conselhos Comu-
nitários Pró-Segurança Pública do RS 
(Feconsepro) vai elaborar um projeto, em 
nome de todos os Consepros associados, 
para receber investimentos com o objeti-
vo de melhorar a estrutura dos órgãos de 
segurança nos municípios.

A entidade realizou, em 9 de setembro, 
uma reunião online com representantes 
de Consepros de Canoas, São Leopoldo, 
Flores da Cunha, Bento Gonçalves, Cam-
po Bom, Garibaldi, Passo Fundo, Carlos 
Barbosa, Guaporé, Bagé, Campo Bom, 
Novo Hamburgo, Gaurama, Farroupilha, 
Lajeado, São Sebastião do Caí, Capela de 
Santana e Nova Petropolis.

O projeto vai ser inscrito no Programa 
de Incentivo ao Aparelhamento da Segu-
rança Pública (PISEG/RS), que possibi-
lita que empresas estabelecidas no Rio 
Grande do Sul possam destinar valores ao 
aparelhamento da segurança pública para 
o combate à violência.

Com a intenção de apoiar as empresas para a adequação à 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei 13.709/2018), a 
CIC e a CDL reuniram estudos a respeito do tema para elaborar 
uma Cartilha de Proteção de Dados Pessoais. De forma objetiva 
e simplificada, este material apresenta as principais informações 
sobre a legislação. 

Siga o QR Code e baixe a cartilha - Depositar o valor correspondente 
a no máximo 5% a recolher diretamente 
no Fundo Comunitário Pró-Segurança, 
que ficará à parte do Caixa Único do 
Estado e será utilizado à conveniência 
do interesse da segurança pública. O 
comprovante de depósito é o título para 
compensação de ICMS;

- Aderir a um projeto previamente 
aprovado pelo Conselho Técnico para, 
então, fazer o depósito vinculado a esta 
iniciativa específica. O comprovante de 
depósito é o título para compensação 
de ICMS;

- Aderir a um projeto previamente 
aprovado pelo Conselho Técnico para, 
então, propor a compra do bem previs-
to na iniciativa, de forma direta, com a 
posterior entrega deste objeto – acom-
panhado das respectivas notas fiscais, 
dentro dos parâmetros do projeto apro-
vado. A Secretaria de Segurança Pública 
(SSP) entregará um termo de quitação 
de bens, que servirá como título de 
compensação de ICMS

Anuncie
Grátis

NEGOCIOS´

Divulgue os produtos e
serviços da sua empresa
e atraia clientes

www.cicgdi.com.br/divulgue

S CIC e CDLerviço exclusivo e sem custos para associados 

EMPRESAS
Saiba as empresas podem participar 

utilizando a Compensação Fiscal
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ESPAÇO CONTEMPORÂNEO

O QUE FAZ
Soluções completas em móveis sob medida, mesas, cadeiras, estofados, decora-

ções, tapetes, papel de parede.

LOCALIZAÇÃO
Rua Júlio de Castilhos, 52
Centro - Garibaldi

CONTATO
(54) 99671 2403
vendas@espacocontemporaneomoveis.com
Facebook: @espacocontemp
Instagram: _espacontemp

PROPRIETÁRIOS
Douglas Chiesa
Igor Pereira da Silva

FUNDAÇÃO
13 de maio de 2013 

DIFERENCIAL
- Atendimento exclusivo
- Qualidade superior
- Preço justo
- Desenvolvimento e execução de todo o projeto de interiores, gesso, iluminação, 

acabamentos e móveis sob medida
- Profissionais graduadas em Design de Interiores

COLABORADORES
Quatro

CLIENTES
Garibaldi e Região

NOVIDADES
Desde agosto está em novo endereço, ao lado do antigo Banrisul, com ampla 

variedade em seu showroom.

FOTOS DIVULGAÇÃO

LOJA CERTEL

O QUE FAZ
- Atua no comércio, com ampla linha de móveis, eletrodomésticos, bazar, telefonia 

e portáteis
- Serviço de garantia estendida e seguro prestamista. 
- Consórcio fácil
- Recebimento de pagamentos de boletos e saques de valores através do correspon-

dente bancário Banrisul
-  Oferece a possibilidade de quitar contas com código de barras com parcelamen-

tos em até 12x nos cartões de crédito
- Empréstimo pessoal sem burocracia, sem avalista

LOCALIZAÇÃO
Rua Jacob Ely, 186 - Centro - Garibaldi
 

CONTATO
Fone: (54) 3462 2943 | WhatsApp: (54) 99207 6790
fil015@certel.com.br
www.lojascertel.com.br

FUNDAÇÃO
19 de fevereiro de 1956 (data fundação da Cooperativa) 

DIFERENCIAL
Sendo a única cooperativa que atua no ramo do varejo, a rede de lojas Certel, além 

de proporcionar aos seus clientes e associados produtos com marcas de qualidade para 
a realização dos sonhos da família, possui um atendimento diferenciado com possibi-
lidades de realizar compras sem sair de casa, um programa de fidelidade com geração 
de pontuação a cada compra, além das diversas opções de pagamento e facilidade de 
crédito.

COLABORADORES
Cinco

NOVIDADES
No dia 22 de julho, a loja Certel mudou-se para um espaço mais amplo e moderno, 

proporcionando para Garibaldi e região uma maior diversidade de produtos e serviços 
para o conforto e a praticidade das famílias. 

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Diretoria Eletiva da CIC debate proposta da 
Reforma Tributária do Rio Grande do Sul

A CIC MAIS PERTO DE VOCÊ

Faça parte da nossa lista de transmissão

NÃO É UM GRUPO
AS INFORMAÇÕES SÃO ENVIADAS INDIVIDUALMENTE

ENVIE MENSAGEM

E EMPRESA
COM SEU NOME

54 99705 7426
SALVE

Receba notícias
em primeira mão

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI
O ex-presidente da CIC e as-

sessor jurídico da entidade, César 

Ongaratto, apresentou à Diretoria 

Eletiva, no dia 16 de setembro, os 

principais pontos da reforma tributá-

ria proposta pelo Governo do Esta-

do do RS.

De acordo com o advogado, 

um dos pontos principais do projeto, 

que tramita na Assembleia Legislati-

va, é a simplificação com redução 

do número de alíquotas do ICMS.

Segundo ele, o modelo atual de 

tributação no RS tem cinco alíquotas 

(12%, 18%, 20%, 25% e 30%), sen-

do que a mudança será gradativa, 

observado o período de transição, e 

estará concluída em 2023.

Após rodadas de negociações, o 

governador, Eduardo Leite, apresen-

tou uma série de mudanças à pro-

posta original para tentar convencer 

os deputados a aprovar a reforma.

A diretoria é contrária a qualquer 

aumento que possa impactar na 

competitividade das empresas e da 

cadeia produtiva como um todo.

O presidente, Tobias Debiasi, diz 

que a CIC, assim como as demais 

entidades empresariais, defende a 

simplificação do sistema tributário, 

com uma diminuição da burocra-

cia, além do urgente equilíbrio e 

corte de gastos das contas públicas, 

reduzindo suas despesas e cortando 

privilégios.

“Logicamente, até a votação 
na Assembleia, confiamos que 
haverá ainda espaço para 
novas negociações do governo 
com os setores econômicos em 
pontos que ainda não estejam 
equacionados”

Gilberto Porcello Petry
presidente da Fiergs

“Reiteramos nossa 
contrariedade ao pacote de 
aumento de impostos que piora 
o ambiente para empreender no 
RS. Afirmamos nossa disposição 
de dialogar para uma 
verdadeira reforma tributária”

Simone Leite
presidente da Federasul

“Caso a reforma tributária 
encaminhada pelo Governo 
do Estado ao parlamento 
seja aprovada, serão mais 
impostos a pagar, redução de 
investimentos e empobrecimento 
social e econômico”

Vitor Augusto Koch
presidente da FCDL-RS

“Existem alternativas que podem ser 
adotadas para a obtenção do equilíbrio 
fiscal em um contexto de retorno a um 
nível de carga tributária próximo ao 
anterior à majoração das alíquotas de 
ICMS, que estão entre as sugestões que 
encaminhamos ao governador”

Luiz Carlos Bohn
presidente da Fecomércio-RS

O QUE DIZEM AS FEDERAÇÕES SOBRE A PROPOSTA
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Espaço Livre

Muitas empresas encaram os tributos como um mal que não pode ser evitado e apenas pagam o que é 
devido sem questionar. Os impostos são, de fato, obrigatórios. Porém você pode procurar pela melhor 
opção de regime tributário de acordo com as características da sua empresa. Cada décimo a menos 
que você possa utilizar como alíquota pode fazer uma grande diferença se você pensar que a base de 
cálculo dos tributos são valores muito altos. Entre em contato com um profissional da contabilidade para 
encontrar qual é a melhor opção para você.

10 - ENCONTRE O
MELHOR REGIME
TRIBUTÁRIO

Diretoria do CEC decide transferir 
escolha das soberanas da Fenachamp 
para fevereiro de 2021

A diretoria do Centro Em-
presarial e Cultural de Garibaldi 
(CEC) decidiu pela transferên-
cia do evento de escolha das so-
beranas da Fenachamp 2021.

Devido as indefinições pro-
vocadas pela pandemia da Co-
vid-19, o concurso que estava 
agendado para 30 de outubro 
passa para 5 de fevereiro do ano 
que vem.

Conforme o presidente do 
CEC e da Festa do Espumante 
Brasileiro 2021, Giliano Verze-
letti, desde que iniciou a pande-
mia, cada atividade prevista está 
sendo avaliada e adequada ao 

novo momento.
Enquanto isso, as candida-

tas ao título de rainha da Fena-
champ seguem desenvolvendo 
uma agenda possível, visando a 
preparação à escolha das sobe-
ranas do evento.

“Em um ano atípico, devido 
ao novo Coronavírus, a agenda 
foi adaptada para seguir os pro-
tocolos de segurança conforme 
o sistema de Distanciamento 
Controlado do RS e as exigên-
cias relativas a atrativos turísti-
cos”, enfatizou Verzeletti.

Elas já conheceram proprie-
dades e vinícolas que integram 

a Estrada do Sabor e Via Orgâ-
nica.

Também já estiveram nas 
vinícolas Domno, Courmayeur, 
Peterlongo e Cooperativa Gari-
baldi.

Além disso assistiram a pa-
lestras com a turismóloga Iva-
ne Fávero e com os jornalistas 
Cassius André Fanti e Daniela 
Fanti.

Também está na programa-
ção, passeios de Maria Fumaça, 
Tim Tim e visita ao Museu Mu-
nicipal e outras vinícolas, além 
de palestra com a psicóloga 
Kelly Lorenzi. 

ANS SUSPENDE REAJUSTE DE 
PLANOS DE SAÚDE DE QUEM JÁ
TEVE A MENSALIDADE CORRIGIDA

A Agência Nacional de Saú-
de Suplementar anunciou, no 
final de agosto, que foi suspen-
sa a aplicação de reajustes aos 
contratos de planos de saúde 
para todos os tipos de plano: 
individual/familiar e coletivos - 
por adesão e empresariais. 

A suspensão terá início em 
setembro e será válida para re-
ajustes anuais e por mudança 
de faixa etária dos planos de 
assistência médico-hospitalar.

De acordo com a ANS, 
aqueles que já tiveram as men-
salidades reajustadas neste 

ano terão os aumentos sus-
pensos. Ou seja, voltarão a 
pagar o valor vigente antes da 
determinação da agência.

A par tir de janeiro 2021, as 
cobranças voltarão a ser feitas 
considerando os percentuais 
de reajuste anual e de mudan-
ça de faixa etária para todos os 
contratados que já tiverem feito 
aniversário. A ANS informa que 
a recomposição de valores não 
aplicados em 2020 será reali-
zada ao longo de 2021.

Na dúvida, ligue para a CIC 
(3462 8500).

REGRAS PARA REDUZIR OS CUSTOS OPERACIONAIS DE UMA EMPRESA

ASSOCIADOS DA CIC E CDL PODEM 
UTILIZAR SERVIÇO DE ENTREGAS COM 
PREÇOS EXCLUSIVOS

A CIC firmou, em 1º de se-
tembro, um convênio com Ce-
sar Demarchi e Hélio Augusto 
Barreto de Quadros para ofere-
cer desconto aos associados na 
prestação de serviços de coleta 
e entrega de produtos, merca-
dorias e correspondências.

Para utilizar os serviços, os 
associados das entidades de-
vem entrar em contato pelos fo-
nes (54) 99991 6151 (Cesar) ou 
(54) 99978 9257 (Hélio).

A acordo foi assinado com a 
presença do presidente da CDL 

VALORES DIFERENCIADOS PARA ASSOCIADOS

e vice-presidente do Comércio 
da CIC, Carlos Adriano Morari. 
Os serviços serão prestados de 
segunda à sábado, das 8h às 
18h.

Conforme o convênio, po-
dem ser realizadas coletas e 
entregas de produtos de volume 
compatível com o transporte 
em motocicleta ou automóvel. 
O pagamento dos serviços que 
vierem a ser contratados será de 
inteira e exclusiva responsabili-
dade do associado tomador do 
serviço.

Serviços de coleta e entrega com motocicleta (dentro do município)
Sem cobrança – R$ 6,00
Com cobrança – R$ 7,00
 

Serviços de coleta e entrega com automóvel
Dentro do município – R$ 10,00
Fora do município – R$ 0,70 por quilômetro rodado

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI
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CIC DISPONIBILIZA 
CURSO PARA 
ENSINAR A VENDER 
MAIS PELA INTERNET

Integrando o propósito da enti-
dade de oferecer serviços e benefí-
cios relevantes às empresas asso-
ciadas, o mais recente projeto da 
CIC oferece um curso gratuito para 
auxiliar nas vendas on-line.

 Serão três super aulas em ví-
deo, com dicas práticas de como 
usar o WhatsApp, Facebook e Insta-
gram para #VENDERMAIS.

A primeira aula, “Venda Mais 
com WhatsApp”, segue com um 
e-Book para auxiliar a colocar em 
prática todas as dicas.

O delegado de Polícia de Garibaldi, Clóvis 
Vaner Rodrigues de Souza, alerta para o crescente 
número de golpes, presenciais e online, que estão 
sendo aplicados. Além da mais conhecida entre 
as fraudes - o Golpe do Bilhete - o delegado, que 
completa 20 anos em Garibaldi em novembro, lista 
outras maneiras de extorquir dinheiro das pessoas. 
Em tempos de pandemia, os ilícitos online ou 
telefônicos tiveram aumento significativo, o que 
aumenta a necessidade de atenção e cuidado.

O Mestre em Administração e Google Specialist, Jean Baú, faz 
um alerta sobre os golpes que estão vitimando cada vez mais os 
usuários de WhatsApp. Baú fala dos golpes mais comuns e sobre os 
cuidados necessários para não ter sua conta invadida. O especialista 
em marketing digital também ensina o que fazer caso tenha o aplica-
tivo de mensagem clonado.

O especialista em Estratégia e Inovação, Eduardo 
Pandolfo, fala sobre a legislação que tem o objetivo de 
proteger a liberdade e a privacidade de consumidores 
e cidadãos. A LGPD demanda que empresas e órgãos 
públicos mudem a forma de coletar, armazenar e usar os 
dados das pessoas. Ou seja, terá impactos significativo 
nas áreas jurídica, administrativa e de segurança da 
informação das companhias.

GOLPES: saiba o que fazer para não correr riscos e perigo

Segurança Digital
no WhatsApp

Sociedade 5.0 e o Futuro da Lei 
Geral de Proteção de Dados

Siga o QR Code
e veja o

vídeo completo

INSCREVA-SE NO CANAL - VÍDEOS NOVOS TODA A SEMANA

ASSISTA O VÍDEO

BAIXE O E-BOOK

PRECISA DE

Só associados da CIC e CDL têm

descontos exclusivos para coleta e

entrega em GARIBALDI E REGIÃO

MOTOBOY?

54 99991 6151

 54 99978 9257

Cesar Demarchi

Hélio Augusto Barreto de Quadros



O PIX, um novo meio de 
pagamentos e transferências 
instantâneas desenvolvido pelo 
Banco Central (BC) para facilitar 
as transações financeiras estará 
disponível para todo o país em 16 
de novembro. Além de servir para 
compras e pagamento de contas, 
a expectativa do mercado é que o 
sistema seja o grande substituto 
de DOCs e TEDs, por ser gratuito 
e estar disponível a qualquer hora, 
sete dias por semana.
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“O mercado nunca 
é saturado com um 
produto bom, mas é 
muito rapidamente 
saturado com um 
produto ruim”

Henry Ford
- empreendedor norte-
americano, o fundador da Ford 
Motor Company

Carlos Drummond de 
Andrade
- poeta brasileiro

A população estimada de Garibaldi é de 35.440 pessoas. Os dados 
são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e foram 
divulgados em 27 de agosto. No ano passado a estimativa é de que a 
cidade possuía 35.070 habitantes. De acordo com o IBGE, a população 
do Brasil é de 211.755.692 pessoas. Na região, os municípios mais 
populosos são Caxias do Sul (517.451), Bento Gonçalves (121.803) e 
Farroupilha (73.061). Carlos Barbosa tem 30.241 habitantes, Boa Vista 
do Sul, 2.778 e Coronel Pilar, 1.614.

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)
11/09 - Purpurata Festas e 
Decorações
15/09 - Carrer Alimentos
21/09 - D’Kasa Indústria e 
Comércio de Móveis

CRISTAL (15 ANOS)
13/09 – Sanuvitas
22/09 - Armando Aços

PORCELANA (20 ANOS)
21/09 - Arte Nostra Indústria de 
Móveis
28/09 – Metalgava

“O sono guarda 
nossas angústias 
e decepções para 
devolvê-las, intactas, 
no dia seguinte”

29/09 - CDI São Lucas

PRATA (25 ANOS)
28/09 - Taumer

PÉROLA (30 ANOS)
19/09 - Pozzatti Comércio de Materiais 
Elétricos

ESMERALDA (40 ANOS)
09/09 - Mercado Dartora
23/09 - Ricardo Alliatti e Cia Ltda

OURO (50 ANOS)
23/09 – Pindorama
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A diretoria do Consepro avaliou as 
ações desenvolvidas durante o primeiro 
semestre de 2020. Na ocasião, o 
presidente, Aloisio De Nardin, fez um 
relato das iniciativas que tiveram a 
participação do Consepro, contribuindo 
para a melhoria dos órgãos de 
segurança pública no município. Ele 
também apresentou o parecer da 
auditoria financeira comprovando que 
as finanças, no período de janeiro a 
junho, estão de acordo com as normas 
de contabilidade.

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


