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Pacotes de telefonia e dados 
COM PREÇOS REDUZIDOS

A CIC e a Vivo firmaram um acordo que 
vai beneficiar os associados da entidade 
com a redução de valores.

A partir de agora todos os planos irão 
contemplar ligações nacionais ilimitadas, 
locais e de longa distância (usando o prefixo 
15) e irão variar de acordo com o volume de 
dados contratados, divididos em três faixas.

Os pacotes existentes de 5Gb e 10Gb re-
ceberão redução automática de valores em 
25%. Os demais planos serão unificados já 
com os novos benefícios.

Além da diminuição de preços com maior 
volume no plano de dados, um dos diferen-
ciais oferecidos pela CIC é o suporte, com 
atendimento personalizado e intermediação 
das necessidades do associado junto a ope-
radora, valorizando o tempo e otimizando 
soluções.

ASSOCIADOS CIC E CDL

Além disso, 
as empresas 

associadas 
terão direito a 

uma linha nova 
(Plano 1Gb 

com ligações 
ilimitadas) com 

isenção de tarifa 
até maio de 

2021

CONCORRA
116 VALES-COMPRA DE

R$ 150,00

2020

Promoção válida de 03/11 a 24/12

2020

Promoção válida de 03/11 a 24/12

Conheça as empresas

participantes da promoção
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ATENDIMENTO 
Segunda a Sexta
8h30min às 11h30min
13h30min às 17h30min

Cumprindo 
nosso papel de 
protagonismo

TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC

A CIC Garibaldi 

está à 

disposição para 

ser protagonista 

nas ações que 

beneficiem as 

empresas e a 

comunidade 

garibaldense

Finalizamos mais um perí-
odo eleitoral e a comunida-
de definiu que Alex Carniel 
será o responsável para ad-
ministrar Garibaldi nos próxi-
mos quatro anos.

A nossa entidade apre-
sentou, aos dois candidatos, 
uma lista de demandas ba-
seadas nas indicações feitas 
por nossa diretoria e pelas 
principais necessidades re-
conhecidas por nossas em-
presas associadas

Tendo como critério a 
importância para o setor 
empresarial de Garibaldi e 
o interesse coletivo, desta-
camos que a CIC Garibaldi 

está à disposição para ser protagonista nas ações que benefi-
ciem as empresas e a comunidade garibaldense.

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

Neste sentido, nossas propostas deram prioridade a projetos 
que melhorem a infraestrutura, ampliem o atendimento aos em-
preendedores e reduzam a burocracia, aumentem a integração 
do setor ambiental e de fiscalização do Município às entidades 
representativas, além da revisão do Plano Diretor e Código de 
Posturas, da criação de plano de desenvolvimento urbano e do 
estímulo ao ambiente propício à inovação e ao desenvolvimento 
de serviços de valor agregado.

Parabenizamos o novo prefeito e desejamos uma gestão de 
êxito e conquistas.

Sem dúvida nenhuma, 2020 tem sido 

um dos anos mais desafiadores para 

todos os empreendedores. 

O comércio, de maneira geral, foi um 

dos setores mais afetados pela pandemia 

da Covid-19.

E foi, exatamente, por este motivo, 

que nos surpreendeu a grande adesão 

dos nossos comerciantes a promoção 

Compra Premiada CIC CDL.

A nossa expectativa inicial e ousada 

era sor tear 100 vales-compra, número 

que foi superado com facilidade, 

chegando a 116 vales de R$ 150,00.

No total, são 144 estabelecimentos 

par ticipantes, uma das maiores adesões 

em campanhas já realizadas em Garibaldi.

 A promoção, que iniciou no dia 3 

de novembro, segue até o dia 24 de 

dezembro, sendo que o sor teio será 

realizado no dia 29.

No total, serão mais de R$ 17 mil em 

prêmios, com a grande vantagem de que, 

além das compras que dão direito aos 

cupons serem realizadas em Garibaldi, 

a troca dos vouchers também será, 

obrigatoriamente, realizada nas lojas que 

patrocinaram a campanha.

Ou seja, o consumidor ganha, o 

comércio ganha e a comunidade se 

beneficia com uma iniciativa que valoriza 

as compras e as empresas locais, que 

geram empregos e renda.

Em um ano atípico, ficamos felizes 

Uma campanha que mobiliza o 
comércio e os consumidores
CARLOS ADRIANO MORARI
PRESIDENTE DA CDL E VICE-PRESIDENTE
DO COMÉRCIO DA CIC

Entre Aspas

com a adesão dos estabelecimentos 

associados à CIC e CDL à campanha e 

agradecemos a cada um pela confiança.

Com a chegada do final do ano a 

Compra Premiada vai impulsionar o varejo 

local, tanto para o Black Friday como para 

o Natal.

Esta iniciativa é mais 
uma das ações que as 
nossas entidades estão 
realizando para fortalecer 
o comércio garibaldense, 
além de proporcionar 
mais ferramentas para 
enfrentar a concorrência 
com as vendas pela 
internet



03 - CIC EM AÇÃO NOVEMBRO / 2020

ALEX CARNIEL É ELEITO
NOVO PREFEITO DE GARIBALDI

O candidato da coligação Garibaldi Mais 
Feliz (PP, PSB, PSL), Alex Carniel, foi eleito 
novo prefeito de Garibaldi, obtendo 10.681 
votos (53,68%) no domingo, 15 de novembro.

O ex-vereador fez 1.464 votos a mais do 
que o atual vice-prefeito, Antonio Fachinelli, 
da coligação Garibaldi no Caminho Certo 
(MDB, PTB, PDT, PL, DEM, PSD, PCdoB), 
que obteve 9.217 votos (46,32%).

Dos 24.775 eleitores aptos a votar, 21.413 
compareceram às urnas em Garibaldi, com 
abstenção de 3.362 (13,57%). 

RESULTADOS
Prefeito
Alex Carniel – 10.681 (53,68%)
Antonio Fachinelli – 9.217 (46,32%)

Votos válidos – 19.898 (92,92%)
Brancos – 689 (3,22%)
Nulos – 826 (3,86%)

Vereadores eleitos
Deonisio Cereja (PP) – 1.030 votos

Os dois candidatos a prefeito de 
Garibaldi, Alex Carniel (coligação 
Garibaldi Mais Feliz) e Antonio 
Fachinelli (coligação Garibaldi no 
Caminho Certo), tiveram o primeiro 
encontro para um debate durante a 
campanha eleitoral de 2020.

Em evento promovido pela CIC 
Jovem e a Ordem dos Advogados do 
Brasil, em 3 de novembro, eles ti-
veram a oportunidade de falar sobre 
suas propostas, responder a questões 
apresentadas pelas organizadoras do 
debate e fazer perguntas entre si.

A mediação ficou a cargo do ad-
vogado, Rodrigo Terra de Souza, 
presidente da OAB Subseção Ben-
to Gonçalves. O evento foi dividi-
do em quatro blocos, sendo que as 
regras e o formato do debate foram 
aprovados pelos representantes e 
partidos dos candidatos.

No primeiro, cada candidato 
teve a oportunidade para fazer sua 
apresentação. O segundo bloco foi 
destinado para os candidatos res-
ponderem a dez perguntas que fo-
ram encaminhadas pela diretoria 
da CIC e advogados integrantes da 
subseção Garibaldi e Carlos Barbo-
sa.

As questões trataram sobre tri-
butos, meio ambiente, saneamento, 

Priscila Dalpubel (MDB) – 1.023 votos
Nico Palharini (MDB) – 845 votos
Luana Meneghetti (MDB) – 775 votos
Marcia Pedersetti (PP) – 774 votos
Arnaldo Seganfredo (MDB) – 712 votos
Cintia Chesini (PP) – 711 votos
Cassio Fachi (PP) – 684 votos
José Bortolini (PDT) – 391 votos

Votos válidos – 19.456 (90,86%)
Brancos – 1.144 (5,34%)
Nulos – 813 (3,80%)

SIGA O QR CODE E VEJA A VOTAÇÃO
DE TODOS OS CANDIDATOS

segurança pública, educação, infra-
estrutura, gestão pública, saúde, tu-
rismo e esportes e lazer.

No bloco seguinte, cada candi-
dato fez três perguntas ao seu adver-
sário, com tema livre. Por fim, cada 
candidato teve cinco minutos para 
suas considerações finais.

Devido às determinações de dis-
tanciamento, somente representantes 
de cada coligação e meios de comu-
nicação convidados e previamente 
credenciados tiveram acesso ao au-
ditório da Câmara de Indústria e Co-
mércio.

O debate foi transmitido ao vivo 
pela página no facebook da CIC e 
teve mais de 20 mil pessoas alcança-
das durante o evento.

Na ocasião, o coordenador da 
CIC Jovem, Lucas Guarnieri, agra-
deceu aos candidatos por terem 
aceitado o convite para participarem 
deste momento tão importante para o 
futuro de Garibaldi.

“A CIC Jovem e a OAB tem por 
objetivo proporcionar à comunidade 
garibaldense a oportunidade de co-
nhecer o que pensa e como agirá o 
futuro prefeito do nosso município, 
no encaminhamento de soluções 
para as demandas que aqui serão 
apresentadas”, salientou.

Candidatos apresentaram propostas em debate da CIC Jovem e OAB

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI
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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 

Indústria

Santa Bárbara Vinhos Finos

O QUE FAZ 
Elaboração de vinhos, espumantes e sucos

R. Buarque de Macedo 8400. Borghetto, Garibaldi

cescavinhos@yahoo. com.br

(54) 3463 8464

(54) 99983 6999

www.vinicolasantabarbara.com.br

@SantaBarbaraVinicola 

santabarbaravinicola

Serviços

Langon Imóveis

O QUE FAZ 
Venda de Imóveis Residenciais, Comerciais, Rurais e 
Industriais, Permutas e Avaliações de Imóveis

Comércio

Di Zanette Modas

O QUE FAZ 
Venda de roupas femininas, masculinas, cama, mesa e 
banho, roupa íntima, pijamas e mala de viagem.

Rua Batista João Carraro, 374. Centro, Garibaldi

dizanett@gmail.com

(54) 3464 1254

(54) 99675 1886

-

@dizanettemodas

dizanettemodas
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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 

Comércio

Fiorelle

O QUE FAZ 
Moda Feminina, acessórios, maquiagem e beleza

Avenida Rio Branco 245. Centro, Garibaldi

fiorelle.loja@gmail.com

(54) 99603 9799

(54) 99603 9799

-

@fiorelle.loja

fiorelle.loja

Serviços

Langon Imóveis

O QUE FAZ 
Venda de Imóveis Residenciais, Comerciais, Rurais e 
Industriais, Permutas e Avaliações de Imóveis

Indústria

Simonaggio Inox

O QUE FAZ 
Indústria de talheres e utensílios domésticos em geral

Rua Alencar Araripe 1159. Simonaggio, Garibaldi

 simone@simonaggio.com.br

(54) 3462 1177

(54) 98118 2828

www.simonaggio.com.br

@metalurgicasimonaggio

simonaggio

Rua Heitor Mazzini 122 sala 01. Centro, Garibaldi

contato@langonimoveis.com.br

(54) 3464 1746

(54) 99977 8431

www.langonimoveis.com.br

@langonimoveis 

langonimoveis
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PRESIDENTE 
DO CONSEPRO 
FALA SOBRE 
OS 40 ANOS DA 
ENTIDADE

VII NOITE BRANCA 
DE GARIBALDI ABRE 
INSCRIÇÕES

O presidente do Consepro, Aloisio 
De Nardin, destacou a passagem dos 
40 anos da entidade. Em um vídeo, 
ele destacou o trabalho em prol dos 
órgãos que atuam na segurança pú-
blica de Garibaldi.

Também lembrou de todos os ex-
-presidentes que o antecederam: Acyr 
Girondi, Ademar Petry, Clovis Furla-
netto, Diogo Ongaratto, José Heitor 
Mombach, Luiz Carlos Sebben, Renan 
Ravizzoni, Sérgio Luiz Moreira, Tercí-
lio Luiz Conci e Zeferino Sabbi.

“Ao mesmo tempo que agrade-
ço a todo o apoio recebido, faço um 
chamamento à comunidade, para que 
se associe ao Consepro, para nos tor-
narmos cada vez mais fortes”.

No dia 17 de dezembro Garibaldi viverá a 
7ª Noite Branca. A iniciativa é aberta a todos 
os lojistas de Garibaldi. O evento é um mo-
mento especial para os garibaldenses e tu-
ristas conhecerem as lojas e realizarem suas 
compras de Natal. As lojas podem inscrever-
-se através do link: bit.ly/inscricaoVIInoitebran-
ca. As entidades organizadoras reforçam que 
a programação será realizada somente se os 
protocolos vigentes relacionados à prevenção 
do novo Coronavírus permitirem, bem como se 
houver um número mínimo de lojas inscritas. 
A Noite Branca é uma iniciativa da CIC, Apeme, 
CDL, Rota de Compras e Secretaria Municipal 
de Turismo e Cultura. Mais informações podem 
ser obtidas pelo fone 3462-3365.

SIGA O QR CODE E ASSISTA
O VÍDEO COMPLETO

Consepro realiza a doação de capacetes 
e luvas de alta resistência aos bombeiros

O Consepro realizou, em 29 
de outubro, a entrega à Corpo-
ração de Bombeiros Voluntários 
de Garibaldi, de capacetes e lu-
vas para a proteção dos agentes 
no combate a incêndios.

Na ocasião, o presidente da 
entidade, Aloisio De Nardin, 
salientou que o investimento de 
R$ 11.450,00 foi realizado com 
recursos próprios, oriundos de 
doações e mensalidades dos as-
sociados.

De acordo com o comandan-
te dos Bombeiros Voluntários, 
Ridan Villa, os equipamentos 
utilizados atualmente estão des-
gastados em função do uso e os 
novos capacetes e luvas possuem 
qualidade e resistência superior.

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI

O presidente da CDL e vice-presidente do 
Comércio da CIC, Carlos Adriano Morari, 
participou da entrega da revitalização do 
trecho da Rua Júlio de Castilhos, no centro 
da cidade, entre a Buarque de Macedo e 
Dante Grossi. O ato aconteceu em 27 de 
outubro, defronte ao Centro de Referência 
em Assistência Social (CRAS). Na ocasião, 
Morari disse que o investimento vai 
engrandecer o comércio local. Para ele, 
os empresários sentem-se valorizados 
quando percebem que os recursos de seus 
impostos são bem aplicados. “Garibaldi 
tem empresas fortes e isso se reflete no 
desenvolvimento do município”, salientou.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL de Garibaldi)
Rua Júlio de Castilhos, 205 – sala 101 – Centro – Garibaldi/RS

Atendendo o disposto no artigo 15 e seguintes do Estatuto Social da 
Entidade, convocamos os Senhores Associados da Câmara de Dirigentes 
Lojistas - CDL de Garibaldi, para Assembleia Geral Ordinária a realizar-
-se no dia 11 de dezembro de 2020, na sede da CDL de Garibaldi, Rua 
Júlio de Castilhos, 205 – sala 101 – Centro, em primeira convocação às 
07horas, em segunda convocação às 07h15min e em terceira e última 
às 07h30min, com qualquer número de associados presentes, com a 
seguinte ordem do dia:

a) Prestação de contas da atual diretoria;
b) Eleição da nova diretoria;
c) Assuntos gerais.

Garibaldi, 20 de novembro de 2020

Carlos Adriano Morari
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Câmara de Indústria e Comércio (CIC de Garibaldi)
Avenida Perimetral Léo Antônio Cisilotto, 897 – Bairro São José – Garibaldi – RS

Atendendo o disposto no artigo 15 e seguintes do Estatuto So-
cial da Entidade, convocamos os Senhores Associados da Câmara de 
Indústria e Comércio – CIC de Garibaldi, para Assembleia Geral Ordi-
nária a realizar-se no dia 10 de dezembro de 2020, na sede da CIC de 
Garibaldi, Avenida Perimetral Léo Antônio Cisilotto, 897, em primeira 
convocação às 07horas, em segunda convocação às 07h15min e em 
terceira e última às 07h30min com qualquer número de associados 
presentes, com a seguinte ordem do dia:

a) Prestação de contas da atual diretoria;
b) Eleição da nova diretoria;
c) Assuntos gerais.

Garibaldi, 20 de novembro de 2020

Tobias Debiasi
Presidente
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O presidente do Conselho de 
Administração do Grupo Tra-
montina, Clóvis Tramontina, foi 
um dos homenageados do prêmio 
Líderes & Vencedores – categoria 
Destaque Comunitário, concedido 
pela Federasul e Assembleia Le-
gislativa do RS.

As indicações reuniram 225 

Clóvis Tramontina recebe o 
prêmio Líderes & Vencedores

histórias que concorreram nas 
categorias Sucesso Empresarial, 
Mérito Político, Referência Edu-
cacional, Destaque Comunitário e 
Expressão Cultural.

A cerimônia de entrega foi 
transmitida, ao vivo, pelas redes 
sociais da Federasul e Assembleia 
Legislativa.

CIC PARTICIPA DO LANÇAMENTO DO PRIMEIRO 
RESORT DE ÁGUAS TERMAIS DE GARIBALDI

O vice-presidente da Indús-
tria da CIC, Gerson Luiz Simo-
naggio, par ticipou do lança-
mento do Plaza Termal Resor t 
dos Vinhedos. O ato foi realiza-
do junto à área onde será ergui-
do o empreendimento.

O investimento, avaliado em 

R$ 120 milhões, já teve suas 
obras iniciadas no Bairro Gari-
baldina. A rede Plaza vai admi-
nistrar o hotel resor t que terá 
22 mil metros quadrados, com 
200 apar tamentos, divididos 
em cinco andares, além de dois 
pavimentos subterrâneos.

Foram divulgados, no dia 
29 de outubro, os números do 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), de 
setembro. 

Em Garibaldi, as empresas 
realizaram 811 admissões e 593 
desligamentos, resultando em 
um saldo positivo de 218 em-
pregos.

Foi o melhor resultado em 
2020 e supera, inclusive, o saldo 
de todo o ano passado. Nos três 
primeiros trimestres deste ano, 

CAGED CONFIRMA RETOMADA DOS 
EMPREGOS FORMAIS EM GARIBALDI

a diferença entre contratações e 
desligamentos é de 333 empre-
gos com carteira assinada posi-
tivos, contra 304 de todo o 2019.

Dos cinco setores principais, 
apenas o agropecuário encerrou 
o mês com saldo negativo, mes-
mo assim de apenas um empre-
go. Na construção civil, o núme-
ro de contratações e demissões 
ficou igual.

Quem vem em franca recupe-
ração é o setor de Serviços que 
fechou setembro com um saldo 

de 76. A Indústria, que já vinha 
em crescimento, terminou setem-
bro com saldo de 140 positivo. 

Quem também voltou a con-
tratar mais foi o Comércio, que 
depois de dois meses demitindo 
mais, voltou a dar sinais de esta-
bilização.

De acordo com os dados di-
vulgados pelo Ministério da Eco-
nomia, nos nove primeiros meses 
do ano as empresas de Garibaldi 
admitiram 5.159 empregados e 
demitiram 4.826. 

Passado o período eleitoral e definido o futuro prefeito e 

vereadores para os próximos quatro anos em nosso município, a 

CIC, CDL, CEC e Rota dos Espumantes manifestam a importância de 

uma aliança em prol de Garibaldi.

O acirramento do período da campanha não pode representar uma 

polarização e divisão que promova o retrocesso. Os poderes 

constituídos, as entidades, os meios de comunicação, os 

empreendedores e os cidadãos precisam criar um ambiente 

favorável à harmonia e à união.

A Indústria, o Comércio e o setor de Serviços pagaram um preço 

muito alto devido aos efeitos provocados pela pandemia da Covid-

19 e, de agora em diante, esperam que não haja divisões que 

possam prejudicar o futuro do empreendedorismo garibaldense.

Destacamos que estas entidades sempre estiveram e continuam à 

disposição para serem protagonistas nas ações que beneficiem as 

empresas e a comunidade.

É hora de olhar para o futuro, promover um verdadeiro              

pacto por Garibaldi e trabalharmos pelo futuro de nossas 

empresas e nossa gente.



A Nutrire vai receber o Prêmio 
Exportação RS ADVB 2020 na 
categoria Destaque Setorial 
Alimentos. A distinção reconhece 
empresas que obtiveram os 
melhores resultados e estratégias 
inovadoras para expor e 
comercializar seus produtos no 
mercado internacional. De acordo 
com a gerente de Exportação e 
Marketing da Nutrire, Giane Danielli, 
as marcas da empresa já estão em 
33 países, chegando a exportar 
aproximadamente 40% do volume 
total produzido.
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“A conquista do 
supérfluo provoca uma 
excitação espiritual 
superior a conquista do 
necessário”

Gaston Bachelard
-  poeta e filósofo francês

Peter Drucker
- professor, jornalista e escritor 
austríaco, considerado um 
dos maiores expoentes da 
Administração Moderna

A Maria Bela Cosméticos está em novo endereço. Desde 4 de 
novembro, a loja de Garibaldi passou a atender na Rua Buarque de 
Macedo, 3132, no centro da cidade. O espaço oferece ainda mais 
novidades em cosméticos, artigos de perfumaria e acessórios em 
geral para mulheres, homens, crianças e para profissionais da área. 
O atendimento é realizado de segunda a sexta, das 8h30min às 
18h45min e, aos sábados, das 8h30min às 16h15min.

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)
26/11 – Lavanda
30/11 – Grupo DCA

ESTANHO (10 ANOS)
04/11 - Mecânica Câmbio Diesel

CRISTAL (15 ANOS)
16/11 - Granja Lazzari

PRATA (25 ANOS)
16/11 - Calza Vinhos Finos

“Para ter um negócio 
de sucesso, alguém, 
algum dia, teve que 
tomar uma atitude de 
coragem”

20/11 - Bom Mate
29/11 - Brasdiesel

PÉROLA (30 ANOS)
06/11 - Transmaria Transportes
14/11 - Essência Farmácia de 
Manipulação
21/11 - Mecânica Tomasi
23/11 - Modelo Vidros
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FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI

Inaugurada há três meses, a Caçarola 
oferece uma linha diversificada de 
alimentos congelados de rápido preparo, 
como massas, molhos, lasanhas, 
canelones, pizzas e sobremesas, além 
dos tradicionais bife à parmegiana, 
strogonoff, medalhões de filé, frango 
empanado e fricassê de frango. 
Localizada na Rua Buarque de Macedo, 
2649, sala 7, também comercializa 
chocolates finos, vinhos, espumantes, 
cervejas artesanais e sorvetes e oferece 
personalização de cestas para presentes. 

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


