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Tobias Debiasi é reeleito para 
mais dois anos na CIC 

Tobias Debiasi foi reeleito para o cargo 
de presidente da CIC para os próximos dois 
anos. A assembleia de eleição aconteceu na 
manhã de quinta-feira, 10 de dezembro. 

A diretoria eletiva, que toma posse em 
1º de janeiro, para o período 2021-2022 foi 
apresentada durante a reunião, mantendo a 
base da primeira gestão de Debiasi.

Em meio à pandemia, Debiasi destacou 
que o papel da CIC será o de continuar for-
talecendo os empreendedores locais, man-
tendo os serviços que foram desenvolvidos 
especialmente para apoiar as empresas nes-
te período.

Além disso, o dirigente salientou que a 
entidade seguirá realizando ações e buscan-
do alternativas para melhorar o atendimen-
to às suas associadas.

Segundo ele, a entidade vem crescendo 
em sua representatividade, desempenhando 
um papel muito importante em todos os mo-
mentos. 

A composição da diretoria terá, no próxi-
mo período de gestão, Carlos Bianchi como 
vice-presidente Geral. As vice-presidências 
setoriais serão compostas por Gerson Luiz 
Simonaggio (Indústria), Tiago Furlanetto 

GESTÃO 2021/2022

(Comércio) e César Ongaratto (Serviços).
Completam a diretoria eletiva Jorge Luiz 

Costa (1º Tesoureiro) e Neide Bielscki (2ª 
Tesoureira). O Conselho Fiscal terá Alexan-
dra Nicolini Brufatto, Clovis Furlanetto e 
Pedro Carrer (titulares), Domingos Nizzola, 
Raísa Bettú Lazzari e Sérgio de Costa (su-
plentes).

Durante a assembleia foi apresentado 
um balanço das atividades da gestão 2019-
2020. Além disso, também foram aprovadas, 
por unanimidade, as contas do período.

Debiasi enalteceu o trabalho da direto-
ria em sua primeira gestão e agradeceu a 
confiança das empresas associadas. “Nossa 
missão é continuar fortalecendo os víncu-
los de integração com as empresas associa-
das”, salientou.

Tobias Debiasi, 68 anos, é o 42º empre-
sário a dirigir a instituição desde a sua cria-
ção, em 26 de abril de 1924, data em que foi 
fundada a primeira associação de classe do 
município de Garibaldi. Na formatação atu-
al, desde a união da Associação Comercial, 
Centro da Indústria Fabril e Associação 
Garibaldense de Avicultores, realizada em 
1987, Debiasi irá comandar a 17ª gestão.

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI

FELIZ 

NATAL 

Que este seu Natal seja  repleto de luz.

Que seus sonhos e desejos se tornem realidade  e

que esse sentimento de felicidade dure o ano todo
E UM  2021

RENOVADO
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ATENDIMENTO 
Segunda a Sexta
8h30min às 11h30min
13h30min às 17h30min

Um ano que nos 
exigiu adaptação e 
ainda mais união

TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC

Recebi a 
incumbência 
de presidir a 

CIC por mais 
dois anos e, 

com energia 
renovada, 
estaremos 

prontos para 
seguir em frente

Normalmente, o encerra-
mento do ano enseja con-
fraternizações e comemora-
ções por incontáveis motivos 
e o desembrulhar de planos 
para o ano-novo.

Porém, este 2020 será 
lembrado por um fato que 
marcará nossas vidas por 
muito tempo. A pandemia 
da Covid pede cautela nas 
confraternizações e traz ain-
da mais incertezas para os 
planos que poderiam ser fei-
tos.

Historicamente, a CIC 
sempre esteve presente 
nas principais conquistas de 
nosso município. Temos a 
consciência da fundamen-

tal importância de prestarmos serviços eficientes e de estarmos 
presentes nas iniciativas que resultem em benefícios coletivos.

Neste ano nos adaptamos, mas seguimos ainda mais fortes 
em nossos propósitos de integrar e trabalhar pelas empresas de 
nosso município.

Encerro o primeiro mandado frente a esta entidade com o 
agradecimento a todos que nos apoiaram e caminharam conos-
co. Recebi a incumbência de presidir a CIC por mais dois anos e, 
com energia renovada, estaremos prontos para seguir em frente.

Buscando manter nossas ações, sem onerar desproporcional-
mente os associados, nossas contribuições serão ajustadas a par-
tir de janeiro.

Convido a todos os empreendedores para que continuem in-
tegrados a CIC, participando de todas as nossas iniciativas e con-
tribuindo para o nosso aprimoramento. Um Feliz Natal e um 2021 
de volta à normalidade e desenvolvimento.

As entidades empresariais vivem 

tempos de desafios, tanto pela atual 

pandemia do novo Coronavírus, como pela 

crescente demanda por apresentar soluções 

e serviços às suas empresas associadas.

Ser indicado para assumir a presidência 

da Câmara de Dirigentes Lojistas de 

Garibaldi e a vice-presidência do Comércio 

da CIC é, sobretudo, um motivo de grande 

orgulho. 

Pela representatividade e importância 

de ambas entidades, as responsabilidades 

também são equivalentes.

Mesmo com 20 anos atuando no 

comércio, a obrigação de observar todo o 

setor e suas segmentações é um caminho 

completamente novo em minha trajetória.

O que me fortalece é a certeza 

de termos na CIC e CDL equipes de 

grande experiência e conectadas com 

os verdadeiros interesses da classe 

empresarial.

Da mesma forma, minha homenagem 

a todas as diretorias que me antecederam, 

pelo trabalho e dedicação em prol do 

associativismo.

De maneira especial, a diretoria que nos 

antecedeu, liderada pelo presidente Carlos 

Morari, abnegado trabalhador pela causa 

empreendedora.

Nossa grande meta será manter os 

esforços pelo fortalecimento do varejo, 

a constante busca pelo consentimento 

entre as diversas maneiras de pensar e 

Orgulho e responsabilidade 
equivalentes a força da CIC e CDL
TIAGO FURLANETTO
PRESIDENTE DA CDL E VICE-PRESIDENTE
DO COMÉRCIO DA CIC 2021/2022

Entre Aspas

compreender a realidade, assim como os 

caminhos que devam ser trilhados. 

Independente da importância e do 

significado de cada um deles, a entidade 

que representa a classe lojista não pode, 

em nenhum momento, deixar de ser 

proativa e atuante diante das finalidades a 

que se propõe.

Meu agradecimento e meu chamado 

para que você se una a nossos ideais e 

fortaleça a classe lojista Garibaldense.

Neste sentido, posso 
afirmar, sem dúvida 
alguma, que a CDL 
cumpre um papel de 
protagonista entre as 
instituições similares. E 
esta jornada irá brindar 
esse legado
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LIQUIDA GARIBALDI vai repetir modelo de 
sucesso e mobilizar consumidores em janeiro

Respaldado pelo sucesso da 
promoção deste ano, a diretoria da 
CDL definiu que o Liquida Gari-
baldi de 2021 vai seguir o mesmo 
modelo.

A iniciativa será desenvolvi-
da durante todo o mês de janeiro, 
sendo que os estabelecimentos 
associados à CIC e CDL poderão 
aderir a iniciativa e realizar suas 
promoções no período que deseja-
rem dentro do mês.

O presidente da Câmara de Di-
rigentes Lojistas, Carlos Adriano 
Morari, explica que cada segmento 
tem sua melhor época para promo-
ver uma liquidação.

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

Assim como em 2020, os par-
ticipantes terão a sua disposição 
uma fanpage para facilitar a divul-
gação das ofertas. 

O www.facebook.com/liquida-

garibaldi vai estar disponível para 
a divulgação das empresas partici-
pantes.

Os estabelecimentos devem pu-
blicar sua promoção na sua própria 
página no Facebook e usar @liqui-
dagaribaldi para que a sua oferta 
seja compartilhada na página do 
Liquida Garibaldi.

“O Líquida Garibaldi tem uma 
importância institucional muito 
grande para o varejo garibaldense. 
A cada edição buscamos melhorar 
e adequar a promoção de acordo 
com as opiniões dos protagonistas 
dessa ação”, enfatiza o presidente.

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

Os estabelecimentos interes-
sados em participar da campanha 
podem solicitar o kit promocio-
nal na CDL, através do fone (54) 
3462-3365

VALORIZE

O QUE É

NOSSO

VALORIZE

O QUE É

NOSSO

São nossas ações

que constroem

GARIBALDI
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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

Altasur Brasil

O QUE FAZ 
Importação e Distribuição de Garrafas de Vidro e Rolhas 
de Cortiça

Rua Machado de Assis 150 Pavilhão B. 
Garibaldina, Garibaldi

administracao.br@grupoaltasur.com

(54) 99685 4050

(54) 99685 4050

www.grupoaltasur.com

@altasurbrasil

Serviços

Moveterra

O QUE FAZ 
Terraplanagem, escavações, limpeza de terrenos, 
destocamento com ripper e desmonte de rocha

Comércio

Vízia Óptica

O QUE FAZ 
A Vízia Óptica possui mais de 30 anos de experiência no 
setor ótico.

Rua Buarque de Macedo, 3168. Centro, Garibaldi

vizia.garibaldi@viziaoptica.com.br

(54) 3452 2028

(54) 98408 1495

www.viziaoptica.com.br

@viziaoptica

vizia_optica
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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

Armazém Fit Store

O QUE FAZ 
Comércio de alimentos naturais, granel, alimentos 
para restrições alimentares, suplementação, marmitas, 
produtos veganos

Avenida Presidente Vargas 80. Centro, Garibaldi

garibaldi@armazemfitstore.com.br

(54) 3698 6665

(54) 99704 3982

@armazemfitstore.garibaldi

armazemfitstore.garibaldi

Serviços

Moveterra

O QUE FAZ 
Terraplanagem, escavações, limpeza de terrenos, 
destocamento com ripper e desmonte de rocha

Indústria

Di Treviso Inox

O QUE FAZ 
Bombas de chimarrão e utilidades domésticas

Rua Buarque de Macedo 750 pavilhão B. 
Alfândega, Garibaldi

ditreviso@gmail.com

(54) 3462 2734

 (54) 3462 2734

www.ditreviso.com

@ditrevisoinox 

ditrevisoinox

Rua Batista Gobbo 195. Linha Vitória, Carlos 
Barbosa

moveterra.fatto@gmail.com

(54) 3462 5799

(54) 99984 9584
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EMPRESAS DEVEM 
PRESTAR ATENÇÃO A 
LEGISLAÇÃO SOBRE 
LOGÍSTICA REVERSA 
DE EMBALAGENS

O advogado e membro do De-

partamento de Meio Ambiente da 

CIC explica quais são as medidas 

que as indústrias devem tomar para 

adequar-se à legislação que trata da 

Logística Reversa de Embalagens 

em Geral.

Filipe Balbinot destaca os obje-

tivos da lei, criada em 2010, assim 

como a influência nas empresas.

A Logística Reversa é o principal 

instrumento da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS) e tem o 

propósito de reinserir no ciclo de 

vida do produto, o resíduo que é 

descartado, reduzindo a lotação de 

aterros e lixões.

A lei prevê que os responsáveis 

são todos os atores que fazem par-

te do ciclo de vida do produto. Isso 

quer dizer que desde a elaboração 

até o consumo de um produto, todos 

os participantes desse ciclo (fabri-

cantes, importadores, distribuidores 

e comerciantes e os consumidores), 

possuem responsabilidade sobre os 

resíduos gerados.

Dentro do que se refere à res-

ponsabilidade das empresas, cada 

uma apresenta um grau de respon-

sabilidade diferente, considerando o 

porte da empresa e se é um distri-

buidor, fabricante, etc..

SIGA O QR CODE E ASSISTA
O VÍDEO COMPLETO

Tiago Furlanetto é o novo 
presidente da CDL

O comerciante, Tiago Furlanetto, 35 
anos de idade, é o novo presidente da Câ-
mara de Dirigentes Lojistas de Garibaldi 
para a gestão 2021-2022. A 1ª e a 2ª vice-
-presidências serão ocupadas por Diana 
Borghetti e Lindomar Demarchi. 

Ele foi eleito durante assembleia da 
entidade na manhã de sexta-feira, 11 de 
dezembro. Ele vai substituir Carlos Adria-
no Morari, que comandou a CDL nos últi-
mos quatro anos. 

“Foi uma surpresa ser indicado para a 
presidência da CDL. Fiquei muito honra-
do com o convite e este tem um grande 
significado para mim, na medida em que 
é um desafio tão grande. Aceitei o convite 
pois será importante para o meu cresci-
mento como cidadão, além de poder dar a 
minha contribuição para a coletividade”, 
salientou.

Há 20 anos atuando no comércio, é 
formado em Administração de Empresas, 
tendo o pai, Francisco Furlanetto, como 

uma referência no associativismo, inte-
grando por muitos anos as diretorias da 
CIC e CDL.

Tiago é casado com Chrissie Debiasi 
Furlanetto, tem dois filhos, Pedro, 7 anos 
de idade, e Arthur, 2 anos. Teve passagem 
pela CDL Jovem, sendo um dos fundado-
res do departamento em 2008. 

“Penso que essa entidade é a casa do 
empresário e por isso vamos ter o com-
promisso de nos unir para que a nossa voz 
seja ouvida e a nossa classe representada”, 
salientou.

A nova diretoria inicia seus trabalhos 
a partir de 1º de janeiro. Durante a as-
sembleia, o atual presidente destacou o 
trabalho desenvolvido nos últimos quatro 
anos e enfatizou que a entidade vai conti-
nuar suas ações para o fortalecimento do 
comércio no município. Ele agradeceu a 
confiança da diretoria, associados e cola-
boradores da instituição, que contribuíram 
para o desenvolvimento do varejo local.

Na ocasião, também foram apresenta-
das as principais ações da gestão, além da 
prestação de contas, aprovada pela dire-
toria. Com inúmeros serviços oferecidos, 
tem no Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC) sua principal ferramenta, sempre 
com a desafiadora tarefa de buscar cons-
tantemente ferramentas que possibilitem 
o avanço da qualidade dos serviços que 
presta.

O novo presidente diz que, diante das 
incertezas provocadas pela pandemia da 
Covid-19, muitas dificuldades estão sendo 
enfrentadas e outras virão logo à frente. 

“O grande desafio é trabalharmos jun-
tos para encontrar alternativas que nos 
ajudem a passar por este momento com 
o menor impacto possível. São muitas 
etapas a serem vencidas. Cada segmento 
tem suas dificuldades, mas penso que a 
informação é a nossa maior aliada e que 
podemos sair deste período de pandemia 
melhores e mais fortes”, enfatizou.

Presidente: Tiago Furlanetto

1º Vice-Presidente: Diana Borghetti

2º Vice-Presidente: Lindomar Demarchi

1º Tesoureiro: Jandir Agatti

2º Tesoureiro: Rosana Nicolini Chesini

1º Secretário: Cleber Pasqualini

2º Secretário: Cristiano Romio

Conselho Fiscal
Elisete Ceratti
Carlos Adriano Morari
Giliano Verzeletti

Suplentes
Francisco Furlanetto
Odanir Sartori
Peluiz Chiesa

DIRETORIA 2021/2022
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O empresário Clacir Romag-
na é o novo presidente da Rota 
dos Espumantes. Ele foi eleito 
na manhã de terça-feira, 15 de 
dezembro, durante assembleia 
da entidade.

O atual presidente, Clovis 
Furlanetto, será o vice-presi-
dente para o biênio 2021/2022. 
Completam a diretoria Giliano 
Verzeletti (1º tesoureiro), João 
Pedro de Quadros (2º tesourei-
ro), Diego Rigatti (1º secretário) 

Rota dos Espumantes 
elege diretoria com Clacir 
Romagna na presidência

e Aderlaine Cicheleiro (2ª secre-
tária).

O Conselho Fiscal terá Os-
car Ló, Raísa Bettú Lazzari e 
Mariana Milani (titulares) e Tia-
go Bazilio (suplente).

A Rota dos Espumantes in-
tegra as quatro entidades em-
presariais de Garibaldi e tem 
o objetivo de integrar os mais 
diversos atores da comunidade 
local para o desenvolvimento 
do turismo.

CIC E UNIMED CELEBRAM 
PARCERIA DE DEZ ANOS 

A parceria entre a CIC e a Unimed Nordeste completou 10 anos. Para 
marcar essa data, a executiva de Mercado Especialista em Produtos e 
Gestão do Cliente da Cooperativa Médica, Roberta Casara, foi recebida 
na CIC, pela gerente financeira, Mônica Senter, e pela responsável pelo 
Departamento de Convênios, Daniela Foppa Tomazel.

Além da entrega de uma muda da planta da fortuna e felicidade, 
Roberta apresentou novos serviços que estarão à disposição das em-
presas associadas a partir de 2021, entre eles, Saúde Ocupacional e 
Unimed Odonto.

“Temos em nossa essência os mesmos objetivos de crescimen-
to, empreendedorismo e valorização dos associados. Tão importante 
quanto comemorar é fortificar esta relação. Por isso estamos trazendo 
novidades para deixar nossa parceria mais completa e duradoura, tra-
zendo ainda mais benefícios para nossos clientes”, salientou Roberta.

CIC AMPLIA PARCERIA COM A UCS E ASSOCIADOS PODEM 
SE BENEFICIAR COM DESCONTO EM MENSALIDADES

A CIC e a Universidade de Caxias do Sul am-
pliaram a parceria que já possuíam para oferecer 
bolsas de estudo para sócios-proprietários e cola-
boradores das empresas associadas.

Conforme o convênio, será oferecido 25% de 
desconto nas mensalidades do primeiro semes-
tre, nos cursos presenciais de graduação, exceto 
Medicina, Medicina Veterinária, Odontologia e UCS 
Tec.

O novo benefício se soma ao anterior, que ofe-
rece desconto de 10% em cursos de Extensão, 
cursos do programa de Línguas Estrangeiras e 
UCS Sênior, 20% em atividades poliesportivas, 5% 
nos cursos de graduação em Tecnologia (UCSTec) 
e desconto em cursos de pós-graduação. 

A entidade também possui convênios com 
outras três instituições de ensino superior que 

possibilitam desconto em mensalidade em cur-
sos de graduação, pós-graduação, MBA, exten-
são, além de cursos de língua estrangeira, ma-
trículas e até isenção nas taxas de inscrição para 
o vestibular.

Unisinos: Descontos de 7,5% a 10% para 
as matrículas novas e mensalidades em cursos 
de Graduação, Master Business Administration - 
MBA’s, de Especialização, Superiores de Comple-
mentação de Estudos, de Línguas, Intensivos e 
de Informática. 

Fisul: Isenção na taxa de Inscrição do Vesti-
bular e desconto de 10% em cursos de Pós-Gra-
duação e Extensão. 

FTEC: Desconto de 5% na mensalidade em 
cursos de graduação e 10% em Pós-graduação 
e MBA.

A CIC recebeu, em 19 de no-
vembro, a coordenadora do progra-
ma Oportunidades, da OIM Brasil 
– Agência das Nações Unidas para 
as Migrações, Michelle Barron, 
juntamente com os integrantes do 
projeto, Iurqui Pinheiro e Patrícia 
Siqueira.

Na ocasião, eles apresentaram a 
iniciativa, que tem o objetivo de pro-
mover a integração econômica dos 
venezuelanos e migrantes de países 
vizinhos em situação de vulnerabi-
lidade no Brasil, proporcionando 
o acesso a meios de subsistência 

OIM APRESENTA, NA CIC, PROGRAMA 
DAS NAÇÕES UNIDAS PARA AS 

MIGRAÇÕES A EMPRESAS LOCAIS
sustentáveis e oportunidades de 
emprego formal, por meio de pro-
gramas de formação profissional, 
cursos de idiomas, colocação no 
mercado de trabalho, entre outras 
atividades.

Também participaram do encon-
tro, o diretor executivo da CIC, Luiz 
Carrer, e representantes das empre-
sas Frigorífico Nicolini, Agroaraçá, 
Metalúrgica Simonaggio, Modelo 
Vidros, Tramontina e Nutrire.

“O migrante tem muito a ofere-
cer. Ele pode contribuir muito com 
a sua experiência em diversos seg-

mentos. Geralmente se tem a visão 
de que são ‘coitados’, mas essa 
não é a realidade. A maioria deles já 
tinha suas profissões e estão aptos 
a trabalhar, necessitando apenas de 
um apoio para sua adaptação ao 
país”, salientou Pinheiro.

Durante a apresentação, ele 
apresentou também uma lista de 
boas práticas a serem adotadas 
para a seleção e contratação de mi-
grantes, assim como programas de 
capacitação que podem ser desen-
volvidos em parceria entre a OIM e 
a empresa.

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI



A Federação dos Conselhos Pró-
Segurança Pública do Estado do 
Rio Grande do Sul (Feconsepro-RS) 
elegeu na tarde de terça-feira, 24 
de novembro, a nova diretoria da 
entidade para o período 2020/2022.
Na ocasião, o representante do 
Consepro de Guaporé, André 
Girelli, foi o escolhido para liderar 
a entidade, cargo ocupado até 
então por Adilson Antônio Frá, 
que representava o Consepro de 
Garibaldi.
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“A melhor maneira de 
nos prepararmos para 
o futuro é concentrar 
toda a imaginação 
e entusiasmo na 
execução perfeita do 
trabalho de hoje”

Dale Carnegie
-  escritor norte-americano, 
pioneiro em livros de autoajuda

Napoleão Bonaparte
-  foi imperador, líder político 
e militar durante os últimos 
estágios da Revolução 
Francesa

A Cooperativa Vinícola Garibaldi recebeu, pela sexta vez, o Carrinho 
Agas 2020 como melhor fornecedora de Espumantes. A premiação, 
promovida pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), 
foi realizada de maneira virtual, em 30 de novembro. A distinção 
é um reconhecimento dos supermercadistas a companhias e 
personalidades com destaque em suas atividades ao longo do ano.
O presidente da Vinícola Garibaldi, Oscar Ló, destacou que o 
reconhecimento é motivo de orgulho para a Cooperativa.

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)
16/12 - Luly Modas e Confecções

PRATA (25 ANOS)
13/12 - Giosul Aramados
15/12 - Bar e Motel Della Montagna

CORAL (35 ANOS)
03/12 - Loja Kaprixo
05/12 – Garigraf

ESMERALDA (40 ANOS)
04/12 - Representações Gilmar Tedesco

“Cada hora de tempo 
perdida na mocidade 
é uma possibilidade a 
menos nos sucessos do 
futuro”

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

Inaugurada no dia 14 de novembro, a 
Engenharia do Corpo Box Gym Garibaldi 
integra a maior rede de academias do 
Sul do Brasil. O espaço, na Avenida 
Presidente Vargas, 503, oferece 
musculação, danças, ritmos, pilates, 
ioga, funcional, jump e bootcamp, tendo 
como principais diferenciais a ampla 
estrutura, o atendimento e equipamentos 
novos de primeira linha. A empresa 
tem como proprietários Henrique Luís 
Spadini, Silvana Zanon da Rosa, Marcos 
Guerra e Bruno Peres.


