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SOLICITADO O REENQUADRAMENTO DA 
CLASSIFICAÇÃO DO ARROIO MARRECÃO

O Município de Garibaldi entregou, no fi-
nal do ano passado, ao Comitê da Bacia Hi-
drográfica Taquari-Antas, um pedido de reava-
liação de enquadramento do Arroio Marrecão, 
atualmente classificado como Classe 1.

Representante da CIC na organização, 
Giovani Dresch diz que essa classificação 
restringe a abertura de novas empresas e lo-
teamentos urbanos. Ele lembra que, em 2012, 
quando foram lançados os prognósticos, a CIC 
manifestou-se contra essa classificação de for-
ma oficial.

“Esse posicionamento vem sendo mantido 
desde então dando condições para a realiza-
ção de um novo levantamento da nossa micro 
bacia e assim a possibilidade de adequação”, 
salienta.

De acordo com o vereador Arnaldo Segan-
fredo, representante da Câmara de Vereadores 
no Comitê e ex-secretário Municipal de Meio 
Ambiente, um estudo de um ano, através de um 
convênio entre a Prefeitura e a iniciativa pri-
vada, avaliou e demonstrou a real situação do 
Marrecão.

“Foram coletadas amostras de água em 
11 pontos, durante as quatro estações do ano, 
desde a barragem da Corsan até a foz do ar-
roio. O estudo e o relatório completo foram 
entregues para o Comitê, demonstrando a ne-
cessidade de reenquadramento”, explicou Se-
ganfredo.

De acordo com o estudo, denominado Pro-
jeto Atlas e sob coordenação da Garden Enge-
nharia, todas as análises dos pontos coletados 
na área urbana de Garibaldi apresentam índi-
ces que correspondem a Classe 4.

Dresch explica que, a classificação atual 
exige que a comunidade e a indústria também 
devam atender esses padrões de lançamento de 
seus resíduos líquidos. “Uma utopia já a lon-
go prazo, considerando 20 anos de melhorias, 
imagina de forma imediata”.

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI
Mas a avaliação para alterar a atual clas-

sificação não é simples, pois depende de audi-
ências públicas, avaliação do Comitê, aprova-
ção da diretoria e mudança em resolução junto 
a Sema. 

“Para que o arroio esteja enquadrado re-
almente como Classe 1 ainda dependerá de in-
vestimentos e tempo para alcançar esta meta”, 
completa o representante da CIC.

CIC JÁ HAVIA MANIFESTADO-SE CONTRÁRIA AO ATUAL DIAGNÓSTICO,
QUE RESTRINGE A ABERTURA DE NOVAS EMPRESAS

O QUE É CLASSE 1
De acordo com a Resolução do 

Conama 357, de 18 de março de 2005, este 
enquadramento significa que as águas do 
Arroio Marrecão podem ser destinadas ao 
abastecimento para consumo humano, 
após tratamento simplificado, à proteção 
das comunidades aquáticas, à recreação 
(natação e mergulho) e à irrigação de 
hortaliças que são consumidas cruas e 
de frutas que se desenvolvam rentes ao 
solo e que sejam ingeridas cruas sem 
remoção de película.

Desenvolvido pela Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente em 2012, o estudo 
que resultou no atual enquadramento 
da sub-bacia não reflete a situação real 
da qualidade das águas, principalmente 
por não utilizar metodologia e pontos de 
coleta adequados. 

Conforme o representante da CIC 
no Comitê, Giovani Dresch, os pontos 
de coleta das amostras para construção 
do diagnóstico não consideraram a 
depuração natural dos poluentes, sendo 
que o diagnóstico foi realizado na “foz do 
arroio”, não considerando a expressiva 
carga orgânica despejada no perímetro 
urbano. 
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ATENDIMENTO 
Segunda a Sexta
8h30min às 11h30min
13h30min às 17h30min

Por uma retomada 
ainda mais ampla e 
responsável

TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC

Sabemos que alguns 

segmentos sentiram 

muito mais com as 

restrições provocadas 

pela pandemia, mas 

por estes setores é 

que ampliaremos 

nossa vigilância 

para uma retomada 

ampla e responsável

O Sine de Garibaldi di-
vulgou há poucos dias uma 
relação das vagas de em-
prego abertas por empresas 
locais.

Além de vagas para es-
tágio, estavam disponíveis 
oportunidades de trabalho 
para 84 especialidades di-
ferentes, nos setores de In-
dústria, Comércio e Serviços.

Essa grande busca por 
mão-de-obra comprova os 
resultados da recuperação 
da economia local, princi-
palmente após o impacto 
dos primeiros meses da pan-
demia da Covid-19, no ano 
passado.

Com a força produtiva 
característica do empreendedorismo garibaldense, os números 
que projetavam um desempenho perturbador encerraram 2020 
com um resultado superior ao de 2019, revertendo todas as ex-
pectativas.

As empresas locais terminaram o ano passado com saldo po-
sitivo de 429 empregos criados. É bom lembrar que o estado do 
Rio Grande do Sul registrou saldo negativo de 20 mil postos de 
trabalho.

No ano pré-pandemia, Garibaldi havia encerrado com um 
saldo positivo de 340 entre admissões e demissões. Baseada 
nesta força é que a CIC alicerça suas ações e investe na busca 
por iniciativas que favoreçam o desempenho de todos os seg-
mentos.

Sabemos que alguns sentiram muito mais com as restrições 
provocadas pela pandemia, mas por estes setores é que amplia-
remos nossa vigilância para uma retomada ampla e responsável.

O vereador exerce um papel 

fundamental no município, tendo como 

função primordial representar os interesses 

da população, fiscalizando as ações do 

Poder Executivo e propondo mudanças que, 

de fato, sejam para o crescimento e para 

melhorias da nossa cidade. Acredito muito 

na diferença que podemos fazer trabalhando 

para o bem-estar de todos.

Assumir a presidência da Câmara é 

motivo de muito orgulho, por ser a segunda 

mulher na história do Legislativo a receber 

esta responsabilidade.

Este também é um ano com muita 

responsabilidade, por ser tudo muito novo, 

os desafios são enormes. É necessário ter 

humildade para pedir ajuda e também se 

propor a fazer a diferença.  

O maior desafio do Legislativo é 

trabalhar em conjunto com todos os 

vereadores para contribuir com o presente e 

o futuro da nossa cidade. 

No país a política está um tanto 

desacreditada, por isso é fundamental 

trabalhar com muita responsabilidade e 

transparência para mudar isso. 

Acredito que o diálogo seja a melhor 

estratégia. Algumas situações são mais 

fáceis e outras mais difíceis de serem 

solucionadas, pois precisamos agir 

conforme a lei nos permite.

Quero agradecer a oportunidade que 

me foi confiada. Como mulher acredito 

muito que temos sensibilidade, coragem e 

atitude para também participar da política. 

É através dela que podemos exercer nossa 

Diálogo como principal ferramenta
MÁRCIA PEDERSETTI 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VEREADORES DE GARIBALDI

Entre Aspas

cidadania e promover as mudanças que 

tanto queremos na nossa sociedade.

Estou sempre aberta ao diálogo e 

me coloco a disposição da comunidade 

para ajudar nas demandas solicitadas e 

contribuir com o Município, fazendo o elo 

entre o Legislativo e Executivo.

Acredito na diferença 
que podemos fazer 
trabalhando para o 
bem-estar de todos. O 
vereador exerce um 
papel fundamental, 
tendo como função 
primordial representar os 
interesses da população, 
propondo mudanças que 
sejam para a melhoria da 
nossa cidade.
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VALORIZE

O QUE É

NOSSO

VALORIZE

O QUE É

NOSSO

São nossas ações

que constroem

GARIBALDI

ME-CIC RETOMA EVENTOS COM PALESTRA 
DA JORNALISTA MARISOL SANTOS

A Mulher Empreendedora CIC 
(ME-CIC) realiza, no dia 8 de mar-
ço, palestra com a jornalista, Ma-
risol Santos, que vai falar sobre a 
força, a mudança e os desafios da 
mulher na sociedade.

Sob a coordenação de Patrícia 
Lorenzi, o grupo do departamento 
feminino da CIC definiu os detalhes 
da iniciativa, que retoma os eventos 

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI

A jornalista Marisol Santos também é 
graduada em Relações Públicas, além de ter 

sido professora de séries iniciais.

Atuou por 22 anos como repórter e 
apresentadora de telejornal, tendo sido âncora 

do Jornal do Almoço na região da Serra. 

Atualmente é vereadora em Caxias do Sul. 
Ela foi eleita no ano passado, com 4.443 votos - 

a segunda mulher mais votada.

após um ano.
O evento, que segue as determi-

nações dos protocolos de Distan-
ciamento Controlado do Governo 
do RS, terá limitação de público.

A iniciativa comemora o Dia In-
ternacional da Mulher, na sede da 
CIC, com recepção marcada para 
às 19h.

Os ingressos custam R$ 40 para 

associados da CIC e CDL e R$ 50 
para não-associados. Reservas po-
dem ser feitas na CIC, pelo fone 
3462 8500 ou com integrantes da 
ME-CIC.

As participantes receberão, logo 
na entrada do evento, uma caixa 
individual com salgados e doces, 
além da disponibilidade água, café 
e suco.



04 - CIC EM AÇÃO FEVEREIRO / 2021

Desburocratizar e agilizar 
o atendimento das demandas 
do setor empresarial é uma das 
prioridades da Administração 
Municipal.

O tema foi um dos assuntos 
debatidos na primeira reunião 
do ano da diretoria eletiva da 
CIC, realizada em 27 de janeiro. 

O encontro contou com a 
participação do prefeito de Ga-
ribaldi, Alex Carniel, e do vice-
-prefeito, Sérgio Chesini.

Na ocasião, foram apresen-
tadas as principais preocupa-
ções de cada setor empresarial. 
O presidente da CIC, Tobias 
Debiasi, destacou que todos 
os temas ligados à Indústria, 
Comércio, Serviços, Turismo, 
Segurança, Infraestrutura e De-
senvolvimento são debatidos 

Administração promete menos burocracia para o setor empresarial

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

Flor De Cacto

O QUE FAZ 
Comércio varejista de cactos e suculentas

Rua Irmão José Sion 1058. Bairro Chácaras, 
Garibaldi

flordecactogdi@gmail.com

(54) 99938 0427

(54) 99938 0427

@flordecactogaribaldi 

flordecactogdi

Serviços

RSB Engenharia de Alimentos

O QUE FAZ 
Atua no ramo da industrialização de alimentos, 
seja no desenvolvimento, fabricação, conservação, 
armazenamento, transporte, comercialização, registro 
de produtos e todo o controle de qualidade e segurança 
dos alimentos

Rua Isidoro Pianezzola, 181. Bairro Santa 
Terezinha, Garibaldi

rubibona@yahoo.com.br

(54) 99269 3605

(54) 99269 3605

Siga o QR Code ou acesse http://bit.ly/2q0EL8o
e saiba mais sobre este e muitos outros benefícios

VEJA COMO SUA EMPRESA PODE CRESCER COM A CIC

ECONOMIZE

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

certificado digital

permanentemente pela entida-
de.

Ele colocou a CIC à dispo-
sição da municipalidade para 
colaborar com o progresso do 
município.

Conforme o prefeito, a meta 
é, dentro das limitações legais, 
agilizar todos os processos de 
liberação de alvarás. 

De acordo com o vice-pre-
feito, nos casos previstos em 
lei, o empreendedor já poderá 
receber um alvará provisório 
no momento do seu encaminha-
mento.

O vice-presidente Geral 
da CIC, Carlos Bianchi, disse 
que a entidade é o espaço para 
a tomada de decisões conjun-
tas entre o setor empresarial 
e a Prefeitura, com resultados 

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI
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Administração promete menos burocracia para o setor empresarial

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

AR Caminhões

O QUE FAZ 
Compra e venda de caminhões e caminhonetes

BR 470 KM 227. Bairro São Miguel, Garibaldi

balla.transporte@gmail.com

(54) 99914 5624

(54) 99982 4696

@arcaminhoes.guaragni

Indústria

Tenuta Foppa & Ambrosi

O QUE FAZ 
Elaboração de vinhos e espumantes, atividades 
enoturísticas, visitas e degustações

Rua Buarque de Macedo 7325. Bairro Borghetto, 
Garibaldi

lucas@tenutafa.com.br

(54) 99160 0110

(54) 99160 0110

www.loja.tenutafa.com.br

@tenutafa

tenutafa

Siga o QR Code ou acesse http://bit.ly/2q0EL8o
e saiba mais sobre este e muitos outros benefícios

VEJA COMO SUA EMPRESA PODE CRESCER COM A CIC

ECONOMIZE

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

certificado digital

permanentemente pela entida-
de.

Ele colocou a CIC à dispo-
sição da municipalidade para 
colaborar com o progresso do 
município.

Conforme o prefeito, a meta 
é, dentro das limitações legais, 
agilizar todos os processos de 
liberação de alvarás. 

De acordo com o vice-pre-
feito, nos casos previstos em 
lei, o empreendedor já poderá 
receber um alvará provisório 
no momento do seu encaminha-
mento.

O vice-presidente Geral 
da CIC, Carlos Bianchi, disse 
que a entidade é o espaço para 
a tomada de decisões conjun-
tas entre o setor empresarial 
e a Prefeitura, com resultados 

importantes para o desenvolvi-
mento local.

Tiago Furlanetto, vice-presi-
dente do Comércio, salientou a 
importância de manter o varejo 
ativo e aberto aos consumido-
res, além de uma revisão dos 
critérios para a atuação do co-
mércio ambulante.

O vice-presidente da Indús-
tria, Gérson Luiz Simonaggio, 
salientou que a infraestrutura é 
um tema que merece uma ampla 
discussão no município.

Também falando em nome 
do vice-presidente de Serviços, 
César Ongaratto, ele enumerou 
a mobilidade urbana, o sanea-
mento e uma atenção institucio-
nal aos empreendedores como 
primordial para o progresso da 
comunidade.

O prefeito, Alex Carniel, reuniu re-
presentantes dos meios de comunicação, 
no dia 8 de fevereiro, para apresentar a 
prestação de contas dos primeiros 30 dias 
da administração.

Na ocasião ele, juntamente com o vi-
ce-prefeito, Sérgio Chesini, apresentaram 
as principais ações de cada secretaria e 
a situação financeira da municipalidade.

Prefeitura estuda remodelação de projeto do acesso a Tamandaré
Um dos temas abordados, que é de 

grande interesse da classe empresarial é 
a conclusão do acesso ao Bairro Taman-
daré, através da RSC 453.

Conforme Carniel, a administração 
vai propor ao Daer, a remodelação do 
projeto, que foi apresentado no ano pas-
sado, mas que não recebeu propostas 
para a sua execução nos processos licita-

tórios realizados pela Prefeitura.
“Nossa Secretaria de Obras está ave-

riguando duas possibilidades de projetos 
para serem apresentadas ao Daer, com 
maior viabilidade. Nós temos grande 
interesse em auxiliar na conclusão des-
ta obra, oferecendo maior segurança e 
agilidade aos condutores que transitarem 
pelo local”, garantiu o prefeito.

FOTO REPRODUÇÃO
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A arquiteta e urbanista, Verônica Debiasi 
Martinazzo, 23 anos de idade, foi eleita a 17ª 
rainha da Fenachamp. Ela é natural de Gari-
baldi, filha de Ênio Luiz Martinazzo e Solange 
Debiasi Martinazzo.

O concurso que indicou as soberanas da 
Festa do Espumante Brasileiro de 2021, foi 
realizado em 4 de fevereiro. Débora Giovanaz, 
25 anos, e Laura Bertelli, 21 anos, serão as 
princesas do evento marcado para 1º a 24 de 
outubro.

Depois de ter sido transferido em outubro, 
devido a pandemia, o evento precisou receber 
um novo formato, sendo realizado, na sede 
da CIC Garibaldi, sem a presença de público. 

VERÔNICA DEBIASI MARTINAZZO
É A RAINHA DA FENACHAMP 2021

Com transmissão online, através do You-
tube da Fenachamp e compartilhado através 
do Facebook, mais de 40 mil pessoas assisti-
ram ao concurso ao vivo. 

“Representar a história do nosso municí-
pio e nosso produto, o espumante, significa 
contribuir para o desenvolvimento e progres-
so da nossa cidade, que é o berço da elabo-
ração do espumante nacional e da qual tenho 
imenso orgulho. Além disso significa para 
mim, manter viva a cultura e tradição dos 
imigrantes honrando o passado, valorizando 
o presente e colaborando com o futuro prós-
pero do nosso símbolo maior, o espumante”, 
destaca a nova rainha que passa a ocupar o 

posto de Aline Bortolini, soberana da festa de 
2019. 

O concurso contou com a participação de 
12 candidatas: Alessandra Fin, Daniela Cris-
tina da Rosa Neto, Débora Giovanaz, Diana 
Chesini Rossi, Dulce Mariele Danieli, Francie-
le Palharini de Conti, Júlia Severgnini, Laura 
Bertelli, Letícia Brunello Borges, Luana Cig-
nachi Rossi, Nathália Jordana Simsen Silva e 
Verônica Debiasi Martinazzo.

Além da rainha e princesas, também foi 
eleita a Miss Simpatia, através de votação das 
12 candidatas, sendo escolhida Diana Che-
sini Rossi, primeira candidata com Síndrome 
de Down da história do concurso.
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Dia das candidatas
iniciou cedo

Para as candidatas, o dia iniciou antes das 
7h30min, com um café da manhã, com autori-
dades e meios de comunicação. 

A tarde, elas foram entrevistadas, individu-
almente, pelos sete jurados escolhidos para 
definir a nova formação da corte: Rodrigo Lo-
renzoni (secretário de Desenvolvimento Eco-
nômico e Turismo do Rio Grande do Sul), Ma-
ria Lúcia Bettega (Doutora em Comunicação 
Social), Caroline Dani (biomédica e fundadora 
do Instituto Drª Uva), Gustavo Hoppen (gerente 
da Divisão de Operações do SESI/RS), Fabrícia 
Fedrizzi Bazei (consultora em Psicologia Orga-
nizacional e princesa da Festa Nacional da Uva 
de 1994), Deunir Luis Argenta (presidente da 
União Brasiliera de Vitivinicultura) e Simone 
Santos (jornalista).

O desfile iniciou às 19h30min, com uma 
surpresa. As candidatas abriram o evento can-
tando juntas, surpreendendo a todos. A produ-
ção foi coordenada pela cantora e composito-
ra, Marieli Oliveira.

Na apresentação individual, cada candidata 
desfilou embalada por uma música interpreta-
da pela Banda Face Pop, que também apresen-
tou-se no intervalo do concurso, esquentando 
o clima para o anúncio das vencedoras.

O presidente do CEC e da Festa do Espu-
mante Brasileiro 2021, Giliano Verzeletti, des-
tacou que o evento precisou ser adaptado ao 
cenário da pandemia da Covid-19. Pela primei-
ra vez em 40 anos da festa, não houve partici-
pação de público no concurso.

“Mesmo diante desses desafios pudemos 
testemunhar todo o conhecimento, beleza e 
cultura das nossas candidatas. Certamente 
Garibaldi e a Fenachamp estarão muito bem 
representadas. Desejo sucesso a nova rainha 
e princesas e convido a todos que se somem 
a organização da Fenachamp 2021”, enfatizou.

O prefeito, Alex Carniel, disse que as so-
beranas da Fenachamp representam a força e 
a determinação da mulher garibaldense. “Elas 
terão a missão de divulgar o evento, o turismo 
e as belezas da nossa terra. Mesmo com tudo 
o que estamos vivendo, a nossa festa seguirá 
sem perder o brilho e manterá a tradição de 
celebrar o nosso principal produto e a nossa 
gente”, disse.

Desde junho do ano passado, seguindo os 
protocolos de prevenção a Covid-19, as can-
didatas participaram de programação intensa 
durante o período de preparação. 

Além das orientações específicas sobre 
a história de Garibaldi, turismo, espumantes, 
etiqueta, maquiagem, comunicação, entre ou-
tros, também participaram de eventos sociais 
e conheceram roteiros turísticos locais e da 
região.

O evento foi uma realização do Centro Em-
presarial e Cultural, Fenachamp e Prefeitura de 
Garibaldi, patrocínio da CIC, Sicredi e Madem, 
com apoio da Vinícola Garibaldi, Vízia Óptica, 
Spasso Calçados e Confecções, Luzze, Real – 
Ótica e Relojoaria, Entelvias e Giardini.

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

Por meio de um vídeo gravado, 
as soberanas da Fenachamp 2019, 
rainha Aline Bortolini, e as princesas 
Rafaela Cappelari e Tainara Corrêa, 
despediram-se da comunidade e 
agradeceram o apoio recebido du-
rante toda a sua trajetória represen-
tando o maior evento de Garibaldi.

“É um momento de muita alegria 
e agradecimento pelas vivências 
que esta jornada nos proporcionou. 
Me despeço com o sentimento de 
realização, tendo a oportunidade de 
levar todos os encantos, aromas e 
sabores ao povo. Quem vive essa 
missão sabe que é impossível sair 
daqui sem ter formado uma grande 
família”, destacou Aline.

“Desde muito pequenas, a 

Soberanas de 2019 agradecem pelo apoio na despedida
maioria das meninas têm o sonho 
de ser uma princesa. A Fenachamp 
permitiu que eu realizasse o meu 
sonho e encontrar a magia no olhar 
de cada criança, o sorriso sincero 
das pessoas que acreditaram que 
eu pudesse estar aqui e o afeto e 
carinho de cada pessoa que esteve 
na festa de 2019”, comentou Rafa-
ela.

Sonho realizado também foi a 
expressão usada por Tainara para 
definir seu sentimento. “Doei todo 
o meu amor e carinho possível. 
Foi e sempre será uma experiência 
inesquecível na minha vida. Conhe-
ci lugares e histórias maravilhosas, 
assim como pessoas que me ensi-
naram muito”.
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“O Brasil é o país do 
futuro, mas para tanto 
é preciso decidir que o 
‘futuro’ é amanhã. E, 
como bem sabem, isto 
significa que as decisões 
difíceis têm que ser 
tomadas hoje”

Margaret Thatcher
-  foi a primeira mulher a 
ocupar o cargo de Primeira-
Ministra da Grã-Bretanha

Gabriel García Márquez
-  foi um escritor colombiano e 
vencedor do Prêmio Nobel da 
Literatura

O vice-presidente Geral da CIC, Carlos Bianchi, coordenou reunião 
com a presença do secretário Municipal do Meio Ambiente, Anderson 
Dalla Rosa, e o procurador do Município e integrante do Departamento 
de Meio Ambiente da CIC, Filipe Balbinot. Na ocasião, foram debatidas 
a liberação de licenças ambientais e a iniciativa da CIC que tem a 
intenção de implantar um Balcão da Aslore em Garibaldi para facilitar 
o encaminhamento de ações por parte das empresas que tem o 
objetivo de adequar-se à Logística Reversa de Embalagens em Geral.

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)
17/02 - Saint Blanc Odontologia
25/02 - Embutidos Zílio

CRISTAL (15 ANOS)
15/02 – Contraponto

PORCELANA (20 ANOS)
08/02 – Beifiur
13/02 - Rodocerto
20/02 - Fácil Caminhões

PRATA (25 ANOS)

01/02 - Mega Aramados

“Dou valor as coisas, 
não por aquilo que 
valem, mas por aquilo 
que significam”
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Uma cerimônia marcou a afixação da foto 
de Carlos Adriano Morari na galeria de ex-
presidentes da CDL. No evento, realizado 
em 27 de janeiro, Morari destacou seu 
orgulho de ter presidido a entidade. 
“Foram quatro anos de muito trabalho 
e a recompensa é o reconhecimento de 
todos pelo que desenvolvemos”, disse. 
O sucessor de Morari na presidência, 
Tiago Furlanetto, salientou o trabalho 
desenvolvido pelo dirigente e enfatizou 
que a nova diretoria seguirá os projetos 
de valorização do varejo garibaldense.

VEJA COMO SUA
EMPRESA PODE
CRESCER COM A CIC

ECONOMIZE

Diminua sua inadimplência
realizando consultas de crédito

spc e serasa

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

e saiba mais sobre este e
muitos outros benefícios

ESMERALDA (40 ANOS)
18/02 - Tabelionato Diana 
Salvadori
23/02 - Cartório de Registros de 
Imóveis Títulos e Documentos

RUBI (45 ANOS) 

18/02 - Granja Ouro Branco
18/02 - Lojas Andreolio

OURO (50 ANOS)

03/02 - Caixa Econômica Federal 
Garibaldi

A Fisul realiza, nos dias 3, 4, 10, 
11, 17 e 18 de março, o curso 
Técnicas de Comunicação - Básico. 
Com carga horária de 18 horas, 
o investimento é de R$ 520,00, 
podendo ser parcelado em três 
vezes. Associados da CIC têm 10% 
de desconto. As aulas acontecem 
nas quartas e quintas-feiras, das 
19h às 22h. Informações podem ser 
obtidas pelo WhatsApp (54) 98110 
0130.


