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EVITAREMOS FAZER COM QUE 
A INICIATIVA PRIVADA VOLTE 
A SOFRER COM RESTRIÇÕES

O prefeito, Alex Carniel, enfatizou que está deter-
minado a evitar novas restrições às atividades econô-
micas em Garibaldi, em virtude da pandemia do novo 
Coronavírus.

“Sabemos que poderá haver um agravamento da si-
tuação em virtude da volta das praias. Já me reuni com 
a equipe da Saúde e sabemos que teremos um grande 
desafio. Mas evitaremos fazer com que a iniciativa pri-
vada volte a sofrer com restrições”, destacou.

A afirmação foi realizada durante encontro com os 
presidentes da CIC, Tobias Debiasi, da CDL, Tiago 
Furlanetto, da Rota dos Espumantes, Clacir Romagna, 
e do Consepro, Aloísio De Nardin. O posicionamento 
já havia sido manifestado ao presidente do CEC e da 
Fenachamp 2021, Giliano Verzeletti. 

O encontro, realizado no Centro Administrativo 

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI‘‘
Municipal, também reuniu o vice-prefeito, Sérgio Che-
sini, o diretor executivo da CIC, Luiz Carrer, e o ge-
rente de Relacionamento com o Associado da entidade, 
Vandenir Miotti.

Para o prefeito, esta aproximação é muito impor-
tante, já que a iniciativa privada tem um papel muito 
importante no progresso da cidade.

“Temos um desafio muito grande. A formação da 
equipe é o primeiro deles. A escolha dos secretários 
está sendo muito criteriosa, já que eles terão autono-
mia para ter mais agilidade”, salientou. 

Lembrando de suas propostas para o setor empre-
sarial, Carniel destacou que o papel da Prefeitura é 
“atrapalhar o quanto menos e auxiliar os empreende-
dores a crescer”.

O presidente da CIC entende que a Integração en-

tre o Poder Público e as entidades contribui para o 
fortalecimento das iniciativas que fortalecem o setor 
empresarial e a comunidade.

O presidente da CDL destacou que o Comércio foi 
um dos setores mais afetados pela pandemia da Co-
vid-19 e os empreendedores esperam que novas restri-
ções não prejudiquem o varejo novamente.

Para Clacir Romagna, o turismo local carece de 
ações que fortaleçam a interligação entre o trade tu-
rístico, a municipalidade e a população, para que os 
atrativos possam ser beneficiados e a cidade se torne 
um destino mais concreto.

Para De Nardin, a união entre a municipalidade, as 
entidades, a sociedade e o Consepro é a fórmula mais 
exitosa para a melhoria dos órgãos locais de seguran-
ça pública.

PREFEITO DE GARIBALDI, ALEX CARNIEL, RECEBE ENTIDADES EMPRESARIAIS E ENFATIZA:
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Juntos vamos fazer 
um 2021 diferente e 
melhor

TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC

Nunca paramos, não 

fechamos nossas 

portas e continuamos 

ativos nessa defesa 

e na comunhão de 

esforços para que 

todos mantenham o 

trabalho, observando 

os protocolos dos 

órgãos competentes

Geralmente o início de 
um ano segue um ritmo 
mais lento, traz o começo 
de novos planos e o perío-
do de férias.

Na CIC, desde o início 
da pandemia e em todos 
os momentos, os esforços 
estão sendo grandes para 
que nossa voz em defesa 
de todas as empresas seja 
ainda mais ouvida.

Nosso grande e maior 
objetivo, é evitar a todo 
custo que as atividades 
econômicas sejam nova-
mente prejudicadas por 
restrições devido a pande-
mia do Coronavírus.

Lutamos muito no ano 
passado para garantir o direito de todos poderem trabalhar, 
seguindo os mandamentos de cuidados para evitar a propa-
gação do vírus.

Afirmo, sem nenhum receio de errar, que poucos segmentos 
de nossa sociedade investiram tanto em cuidados e seguran-
ça de trabalhadores e clientes do que a iniciativa privada.

As indústrias, os prestadores de serviços e o comércio estão 
dando uma contribuição substancial para o bem comum. Por 
isso merecem a atenção recíproca.

Nunca paramos, não fechamos nossas portas e continua-
mos ativos nessa defesa e na comunhão de esforços para que 
todos mantenham o trabalho, observando os protocolos dos 
órgãos competentes.

Caro associado, conte conosco, esteja junto conosco e jun-
tos continuaremos e seremos ainda mais fortes. Dessa forma 
faremos um 2021 diferente e melhor.

Chegamos a 2021 com muitos desafios 

pela frente: o combate e imunização do 

coronavírus, o reequilíbrio das contas 

públicas e a recuperação geral da economia. 

Contudo, nosso sentimento é de esperança e 

força no trabalho.

2020 foi um ano difícil e desafiador, 

com um custo alto para a humanidade. 

A pandemia trouxe o medo e a incerteza. 

Ocasionou perdas humanas, quebra de 

negócios, desemprego e cancelamento de 

muitos projetos pessoais e profissionais.

A nossa administração concentrará 

grande parte de sua energia nesse esforço 

de retomada. Vamos gerir as verbas próprias 

do município, fazendo mais com menos. 

Também seremos incansáveis na construção 

de projetos qualificados para trazer recursos 

dos governos federal e estadual. Estaremos 

sempre abertos a parcerias com a iniciativa 

privada e entidades.

Temos como prioridade, a transparência 

e a excelência no serviço público. E para 

que isso ocorra de forma transparente, 

vamos buscar desenvolver uma política com 

diálogo aberto e construtivo e uma gestão 

compartilhada. Nossa missão será a de levar 

toda a experiência adquirida no setor privado, 

como modelo para o setor público.

O nosso governo estará atento às 

demandas das atividades produtivas, 

atraindo novos investimentos e dando 

suporte para aqueles que já estão aqui e 

geram emprego e renda para a comunidade. 

É desse modo que o município se fortalece, 

proporcionando qualidade de vida e 

desenvolvimento para toda a população.

Por outro lado, não vamos descuidar do 

Avançar com união e trabalho
ALEX CARNIEL
PREFEITO DE GARIBALDI

Entre Aspas

objetivo de desburocratizar, o que implica 

na redução do custo e do tamanho da 

máquina pública. Mas as medidas precisam 

ser acompanhadas por um atendimento 

humanizado que atenda às necessidades do 

cidadão, com o respeito que ele merece.

Entendemos a grandeza da missão e 

suas dificuldades. Entretanto, buscamos 

formar um grupo composto por gestores 

e pessoas abnegadas que estão 

comprometidas em transformar Garibaldi em 

uma cidade ainda melhor para se viver.

Tenho convicção, que 
juntos - comunidade, 
setor produtivo, lideranças 
políticas e representativas 
de toda a sociedade - 
superaremos os desafios 
que virão com união, 
trabalho, retidão e fé.



03 - CIC EM AÇÃO JANEIRO / 2021

COMPRA PREMIADA CIC CDL DIVULGA NOME 
DOS 116 GANHADORES DA PROMOÇÃO

Foram conhecidos na manhã de 29 de de-
zembro, os 116 ganhadores dos vales-compra 
da campanha Compra Premiada CIC CDL.

O sorteio foi realizado com a presença da 
diretoria da CDL e meios de comunicação, 
na sede da CIC.

Cerca de 50 mil cupons foram distribu-
ídos pelos 146 estabelecimentos participan-
tes.

Os vouchers sorteados, no valor de R$ 
150,00 cada, deverão ser trocados nos esta-
belecimentos que realizaram a aquisição dos 
mesmos. No total foram mais de R$ 17 mil 
em prêmios.

O então presidente da CDL e vice-presi-
dente do Comércio da CIC, Carlos Adriano 
Morari, disse que a promoção auxilia a im-
pulsionar o varejo local no final de ano.

“Além das compras que dão direito aos 
cupons serem feitas em Garibaldi, o resgate 
dos prêmios também irá fazer circular os va-
lores no município”, comentou.

Todos os contemplados já foram comu-
nicados e podem retirar os vales-compra na 
sede da CDL (Rua Julio de Castilhos, 205 – 
Sala 101 – Centro Comercial Santa Fé)

VALORIZE

O QUE É

NOSSO

VALORIZE

O QUE É

NOSSO

São nossas ações

que constroem

GARIBALDI

SIGA O QR CODE
E CONHEÇA TODOS
OS CONTEMPLADOS

FOTO 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

Model Metalúrgica

O QUE FAZ 
Fabricação de estruturas metálicas, usinagem e 
estruturas pré-moldadas

Rua João Romio 386. Bairro Alfândega, Garibaldi

comercial@modelmetalurgica.com.br

(54) 3771 1838

(54) 99668 8835

www.modelmetalurgica.com.br/

@Model-Ind-Metalúrgica

 modelmetalurgica

Serviços

Smai

O QUE FAZ 
Manutenção Industrial e fabricação de máquinas e 
equipamentos

Comércio

Aliatti Comércio de Gás

O QUE FAZ 
Revendedor de GLP com 58 anos de atuação no 
mercado garibaldense

Rua General Osório 426. Centro, Garibaldi

aaliatti@hotmail.com

(54) 3462 1103

(54) 3462 1103

www.aliatti-comercio-de-gas.negocio.site/

@aliattigas

aliatti_comercio_gas

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
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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 

Serviços

Communicatio

O QUE FAZ 
Tradução, revisão, ensino de idiomas para adultos, 
legendagem de vídeos, entre outros

Av. Rio Branco, 101, sala 12. Centro, Garibaldi

contato@communicatio.com.br

(54) 98136 2696

(54) 98136 2696

@Communicatio-Assessoria-Linguística

communicatio_br

Serviços

Smai

O QUE FAZ 
Manutenção Industrial e fabricação de máquinas e 
equipamentos

Indústria

Cercatto Emer Móveis

O QUE FAZ 
Fabricação de cadeiras corporativas, poltronas de estar 
e espera, sofás, puffs, poltronas de auditório...

Rua Buarque de Macedo, 200 Portão 1. Rota do 
Sol, Garibaldi

vendas@cercatto.com.br

(54) 3462 7166

(54) 99684 4941

www.cercatto.com.br/

cercattoemer

Linha São Sebastião de Castro, Km 81,9
Rota do Sol, Carlos Barbosa

smai@smaimanutencao.com.br

(54) 3461 7181

(54) 99995 2450

www.smaimanutencao.com.br

@smai.smai

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
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SENAI APRESENTA 
INOVAÇÕES E LANÇA 
CURSOS TÉCNICOS 
SEMIPRESENCIAIS

O Centro de Formação Profissio-

nal Senai de Garibaldi vai iniciar, em 

fevereiro, três cursos de Nível Téc-

nico, na modalidade semipresencial.

Conforme o gerente de Opera-

ções do Senai RS, Felipe Andreolla, 

estão sendo oferecidos cursos de 

Automação Industrial, Eletromecâni-

co (sistemas mecânicos e elétricos) 

e de Eletrotécnica (infraestrutura).

De acordo com Andreolla, o ano 

de 2020 foi de muito aprendizado 

motivou uma atitude inovadora, com 

a oferta de cursos de qualificação 

profissional avançados.

“Já tínhamos uma plataforma 

para cursos online e a pandemia 

acelerou ainda mais a busca por 

esta modalidade e nós, imediata-

mente, criamos esta opção em um 

curto espaço de tempo. Mudamos 

nossa atuação e conseguimos um 

resultado surpreendente”, salientou.

Segundo ele, o Senai superou 

os desafios de 2020 e inicia 2021 

com novas tecnologias e inovação. 

“Independente de cenários, nosso 

pensamento evoluiu”.

Andreolla diz que a união será o 

grande diferencial para que a escola 

do Senai, as entidades e os empre-

endedores possam vencer as barrei-

ras que possam surgir.

SIGA O QR CODE E ASSISTA
AO VÍDEO COMPLETO

Escolha das soberanas da Fenachamp será realizada 
sem a presença de público e com transmissão online

A escolha das soberanas da Fena-
champ 2021 será adaptada ao cenário 
da pandemia da Covid-19. Pela pri-
meira vez em 40 anos da festa, não 
haverá participação de público no 
concurso.

A nova rainha e princesas da Fes-
ta do Espumante Brasileiro serão co-
nhecidas em 4 de fevereiro, em even-
to que será realizado na sede da CIC.

Somente as 12 candidatas, jura-
dos e organização estarão presentes 
no local. A escolha será transmitida 
pelas páginas no Facebook da Fena-
champ e da CIC Garibaldi, a partir 
das 19h30min.

Devido as indefinições provoca-
das pelo novo Coronavírus, o con-

curso que estava agendado para 30 de 
outubro foi transferido para fevereiro.

Concorrem a soberanas da Fena-
champ 2021: Alessandra Fin, Daniela 
Cristina da Rosa Neto, Débora Gio-
vanaz, Diana Chesini Rossi, Dulce 
Mariele Danieli, Franciele Palhari-
ni de Conti, Júlia Severgnini, Laura 
Bertelli, Letícia Brunello Borges, 
Luana Cignachi Rossi, Nathália Jor-
dana Simsen Silva e Verônica Debiasi 
Martinazzo.

A realização é do Centro Empre-
sarial e Cultural, com apoio da Pre-
feitura e patrocínio da CIC, Sicredi, 
Madem, Spasso Calçados Vízia Óp-
tica, Cooperativa Vinícola Garibaldi, 
Ótica e Relojoaria Real e Luzze. 

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

A CIC e a Associação de Logística Rever-
sa de Embalagens (Aslore) deram o primeiro 
passo para um acordo que irá beneficiar as 
associadas da entidade empresarial garibal-
dense.

O diretor executivo da CIC, Luiz Carrer, 
reuniu-se via online, juntamente com o advo-
gado Filipe Balbinot, com a diretora executiva 
da Aslore, Tânia Campanhol Sette.

A proposta da CIC é implantar um Balcão 

CIC ENCAMINHA PARCERIA PARA 
OFERECER SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA 

REVERSA PARA ASSOCIADAS

da Aslore em Garibaldi para estimular as em-
presas a adequar-se à Lei que estabelece a 
Logística Reversa de Embalagens em Geral.

“Essa parceria vai facilitar o encaminha-
mento de projetos das empresas associadas, 
evitando as complicações que podem surgir 
com possíveis notificações e multas”, salien-
tou Carrer.

A diretora executiva Aslore, destacou a 
iniciativa da CIC na busca por soluções para 

seus associados. “Se mais entidades se pre-
ocupassem com as empresas associadas 
seria muito mais fácil encaminhar as regulari-
zações necessárias”, disse.

Balbinot enfatizou que a CIC, por já ser 
uma referência entre as empresas de Garibal-
di, poderá beneficiar o encaminhamento das 
legalizações no setor de logística reversa de 
embalagens de maneira prática e com mais 
conforto.
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Presidente da CDL nos últimos quatro anos, Carlos Adriano Morari, avalia sua passagem
pela entidade representativa do varejo garibaldense e projeta futuro do setor

O que significou para sua vida o período em que 
liderou a CDL e foi o vice-presidente do Comér-
cio da CIC?

CARLOS MORARI: Posso dizer que foi um 
período de muita dedicação, aprendizado, mas 
principalmente de muita responsabilidade, pois 
estar à frente a duas entidades representativas 
do nosso município exige isso. 

Quais foram os principais desafios destas duas 
gestões?

MORARI: Acredito que os desafios estarão 
sempre muito presentes no mundo dos negócios 
atuais. Um deles é conseguir auxiliar as empre-
sas a absorver as transformações de mercado na 
velocidade em que se apresentam. Outro, sem 
dúvida, é buscar sempre integrar os associados 
para unir forças buscando a excelência no aten-
dimento e no contato com os clientes.

Em seu último ano como presidente da CDL, a 
influência da pandemia da Covid-19 afetou mui-
to o setor do varejo. Ainda em meio a ela, quais 
lições se pode tirar deste fato e quais expecta-
tivas para o futuro?

MORARI: Realmente a pandemia pegou o 
mundo todo de surpresa. O varejo já vinha em 
uma intensa pegada de mudança digital, onde o 
e-Commerce se apresentava como um grande vi-
lão das lojas físicas. Se dizia inclusive que as lo-
jas físicas iriam sumir. Com a vinda da pandemia 
percebemos e buscamos alternativas para con-
ciliar isso através das ferramentas disponíveis e 
imediatas. Facebook, Instagram e Whats App, as 
quais contribuíram bastante nos períodos onde 
as lojas estavam fechadas. Infelizmente o vírus 
ainda está aí, e precisamos continuar trabalhan-
do com segurança, tomando todos os cuidados 
necessários, pois nada vale mais que a nossa 
saúde.

Quais as conquistas mais significativas destes 
quatro anos?

MORARI: Nestes quatro anos estivemos 
muito presentes em várias ações no nosso mu-
nicípio. Participamos ativamente na elaboração 
da legislação para despoluição visual no centro 
histórico. Sempre buscando a harmonia entre o 
setor público com a iniciativa privada e hoje já po-
demos observar como ficou bonito nosso centro.

Participamos da construção e concretização 
do projeto Abrace Garibaldi, o qual oportunizou 
uma bela integração e união entre as entidades 
e o poder público, com a participação expressiva 
de comerciantes nos mais diversos treinamentos.

Fomos a Brasília conhecer a estrutura das 

“UMA EXPERIÊNCIA QUE LEVAREI 
PARA O RESTO DA MINHA VIDA”

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI
Confederações Nacionais, tais como CNDL, CNC 
e CNI para buscar soluções e inovações e pro-
porcionar benefício e serviços para nossas as-
sociadas.

Outro momento histórico foi a inauguração da 
nova sede da CDL no Edifício Santa Fé, no centro 
da cidade, buscando uma melhor aproximação e 
facilitando o acesso aos lojistas.

Que ensinamentos ficam, desta experiência, 
para o empresário Carlos Adriano Morari?

MORARI: Certamente vai ficar uma experiên-
cia que levarei para o resto da minha vida. Cada 
pessoa que conheci, cada momento, cada deci-
são que tivemos que tomar, cada campanha pen-
sada no melhor aproveitamento dos associados, 
mas, principalmente o orgulho de ter feito parte 
de forma voluntária de uma entidade organizada, 
sólida e transparente.

O que representam a CDL e a CIC atualmente 
para a comunidade e para os empreendedores?

MORARI: A CDL e a CIC hoje representam 
cerca de 900 empresas dos mais diferentes se-
tores, buscando sempre oferecer serviços que 
facilitam o dia a dia dos empreendedores, muitas 
vezes sendo o elo de ligação com o setor públi-
co. Também estão sempre dispostas a colaborar 
com ações de outras entidades como forma de 
contribuir e ajudar a nossa comunidade.

Quais serão os principais desafios para o presi-
dente que assume a CDL?

MORARI: Nossa vida é movida por desafios 
e, para o novo presidente não será diferente. 
Porém, começa seu trabalho com o desafio de 
manter os setores produtivos funcionando em 
plena pandemia. Defendemos muito isso du-
rante todo esse ano. Precisamos trabalhar com 
todos os cuidados necessários, mas não pode-
mos permitir que fechem nossas empresas de 
forma alguma. E, passado tudo isso, manter a 
entidade de braços abertos para ouvir suges-
tões e buscar sempre a união e o crescimento 
do nosso comércio. 

Que mensagem fica para a diretoria que assu-
me a entidade agora?

MORARI: Desejo, do fundo do coração, muito 
sucesso à nova diretoria. A renovação e a oxige-
nação de ideias sempre são muito importantes. 
Estarei junto sempre que necessário. Certamente 
será muito gratificante representar essa impor-
tante classe econômica do nosso município e 
essa entidade consolidada, ética e de extrema 
importância para a sociedade.



A nova gestão municipal de 
Garibaldi tomou posse na manhã 
de sexta-feira, 1º de janeiro. O 
prefeito, Alex Carniel, e o vice-
prefeito, Sérgio Chesini, assumiram 
o comando do Município para a 
gestão 2021/2024. A CIC esteve 
representada no ato. Carniel 
salientou que o desafio, em meio a 
pandemia será muito grande, mas 
conta com a participação de toda 
a comunidade para realizar uma 
gestão que desenvolva Garibaldi.
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“Não há nada como 
regressar a um lugar 
que está igual para 
descobrir o quanto a 
gente mudou”

Nelson Mandela
-  foi um líder político africano, 
Prêmio Nobel da Paz em 1993

John Rockefeller
-  foi um investidor, filantropo e 
empresário norte-americano. 
Conhecido como a pessoa 
mais rica da história moderna

O novo secretário municipal de Planejamento, Indústria e Comércio 
e interino de Segurança e Mobilidade Urbana, Daniel Deconti, foi 
recebido pelo diretor executivo da CIC, Luiz Carrer, e pelo gerente de 
Relacionamento com o Associado, Vandenir Miotti.
No encontro, realizado na manhã de quarta-feira, 6 de janeiro, 
trataram sobre a importância da integração entre a entidade e o Poder 
Público, assim como a agilidade e desburocratização nos processos 
encaminhados pela iniciativa privada.

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)
27/01 - Exploserra Detonações
27/01 - Ludvig Móveis

CRISTAL (15 ANOS)
10/01 - Escritório de Contabilidade WR
27/01 - Sicredi

PORCELANA (20 ANOS)
02/01 - Agroaraça Indústria de Alimentos
29/01 - Segurança Eletrônica 277

CORAL (35 ANOS)
16/01 - Calçados Sky

ESMERALDA (40 ANOS)
16/01 - Hospital São Pedro de Garibaldi

“Uma amizade criada 
nos negócios é melhor 
do que negócios 
criados na amizade”
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Desde novembro em funcionamento, 
o Oba! Empório Gourmet já celebra o 
reconhecimento do público. No coração 
do centro histórico, o Oba! atende na 
Rua Buarque de Macedo, 3069, sala 1. 
Dirigida por Marcos Vinicius da Silveira e 
Daniel Carlotto, comercializa alimentos e 
produtos naturais, temperos e congelados, 
além de possuir uma adega com vinhos 
e destilados, padaria tradicional e low 
carb, espaço café com cardápio variado. 
O atendimento é realizado de segunda à 
sábado, das 9h às 23h.

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


