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Os 97 anos da CIC Garibaldi, 
celebrados em 26 de abril, pelo 
segundo ano consecutivo em meio 
a pandemia do novo Coronavírus, 
impossibilita qualquer comemora-
ção devido às restrições impostas 
pelos protocolos do Governo do 
Estado.

Para marcar a data, que recor-
da a fundação da primeira asso-
ciação empresarial de Garibaldi, 
em 1924, foi criada uma música 
que transmite os sentimentos, valo-
res e propósito da instituição.

Com letra de Joce Sampaio, 
a interpretação ficou a cargo de 
Jhonny Rigoni, Misael Dutra, Li-
lian Donadelli, Felipe Guaragni 
Dalbosco, Marieli Oliveira e Kissa 
Braga.

A criação culminou com a 

SOMOS CIC
SOMOS GARIBALDI

SOMOS CIC, SOMOS GARIBALDI
Foi pensando no futuro
Foi querendo algo mais
Que a gente olha para a frente
Que a gente mostra que é capaz

Hoje o brinde a gente faz
Para mim e pra você
Nossa gente firme e forte
Faz o sonho acontecer

É comprometimento
É credibilidade
é inovação
É CIC é Garibaldi

Bate forte o coração
é de felicidade
Juntos somos História
É CIC é Garibaldi

E de mãos dadas construímos
o valor dessa cidade
Seguimos juntos, somos CIC
Somos Garibaldi

E são tantos desafios
mas tanto a comemorar
todos juntos construímos
é trabalhar e acreditar

É comprometimento
É credibilidade
é inovação
É CIC é Garibaldi

Bate forte o coração
é de felicidade
Juntos somos História
É CIC é Garibaldi

produção de um videoclipe que fi-
cará disponível nas redes sociais, 
canais de vídeo e outros meios da 
entidade.

O presidente da entidade, To-
bias Debiasi, salienta que, neste 
período tão difícil, é preciso agra-
decer pela força que todos os as-
sociados estão demonstrando e a 
confiança de estar desempenhando 
o papel que verdadeiramente cabe 
à CIC.

“Parabenizo a todos que fize-
ram parte desta história e cons-
truíram o grande capital de com-
prometimento e credibilidade que 
sustenta as nossas iniciativas e 
ações e nos move sempre no cami-
nho da inovação e transformação 
para o desenvolvimento coletivo”, 
salientou.
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Um compromisso 
que completa 97 
anos renovado

TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC

Parabenizo a todos
que fizeram parte

desta história e 
construíram o 

grande capital de 
comprometimento 

e credibilidade que 
sustenta as nossas 

iniciativas e ações e 
nos move sempre no 

caminho da inovação 
e transformação para 

o desenvolvimento 
coletivo

Foi com o objetivo de de-
fender o varejo garibalden-
se da forte concorrência 
desleal do comércio am-
bulante irregular que, em 26 
de abril de 1924, surgiu a 
primeira entidade de classe 
empresarial de Garibaldi.

A associação, que deu 
origem à Câmara de Indús-
tria e Comércio, comple-
ta 97 anos renovando seu 
compromisso de represen-
tar e fortalecer seus ideais, 
além de buscar soluções 
para os desafios comuns.

Esse espírito de união de 
forças atravessou gerações, 
ganhou novos sentidos e 
enfrentou muitos desafios.

E se aproxima de seu centenário consolidada como a mais 
importante entidade representativa do setor, criando conexões 
regionais e estaduais através da integração de outras instituições 
e federações empresariais.

Neste período tão difícil e singular de toda a nossa história, é 
preciso agradecer pela força que todos os nossos associados 
estão demonstrando em nosso trabalho e a confiança de estar-
mos desempenhando o papel que verdadeiramente nos cabe.

Entendemos que os anseios de cada empresa são modifica-
dos de acordo com o tempo. Mas, posso garantir que estamos 
alinhados e atentos a cada demanda e com nossas equipes 
trabalhando cada tema que nos é encaminhado.

Seguiremos sempre com o compromisso de estimular as em-
presas a serem mais produtivas e competitivas, de gerar em-
prego e renda, e, ao mesmo tempo, de promover debates que 
garantam um Estado mais eficiente e justo.

Os caminhos da prosperidade
ELTON PAULO GIALDI - PRESIDENTE DA CICS SERRA

Entre Aspas

Há milhares de anos a história 
apresenta inúmeros casos de sociedades 
e populações, até mesmo países, que 
se desenvolveram a partir de um fato 
fundamental: Estradas. 

É obvio que, para termos 
desenvolvimento e prosperidade, 
precisamos construir caminhos para tal 
e estes caminhos são as rodovias mais 
apropriadas aos tempos atuais. 

Estando à frente da CICS Serra, entidade 
formada por associações de 15 municípios 
da Serra Gaúcha, pretendo dar continuidade 
ao que sempre foi ponto fundamental para 
nossa entidade, a luta por rodovias mais 
seguras e adequadas, que permitam nossa 
região, tão pujante e empreendedora, ter 
condições de continuar a ser competitiva e 
desenvolver-se ainda mais. 

Nossa região não representa caso 
isolado. A BR 116, que corta o Brasil do 
extremo Sul ao Nordeste, até hoje possui 
um grande trecho em pista simples. Eu 
fico imaginando a frustração e o desalento 
de profissionais que precisam rodar 
diariamente por esta rodovia, com muitos 
locais sem acostamento e com uma 
enorme sobrecarga de veículos pesados. 

Falta aos mandatários da política 
nacional ter uma maior visão de Estado e 
apontar onde e o que são necessários para 
desenvolver essa, ou aquela região. 

É certo que estamos com uma 
defasagem de 40 anos em nossas 
rodovias, em meio a inércia de governos 
que se sucederam e não tiveram a visão 
de viabilizar as condições necessárias para 
nossa região.

Atualmente, os membros da CICS 
Serra trabalham de forma obcecada para 
viabilizar projetos de rodovias que cortam 
nossa região, entre elas a BR 470. No 
plano estadual, estamos nos reunindo 
com o Governo do Estado há cerca de 

três anos, acompanhando e auxiliando nas 
concessões da RS 122 (São Vendelino-
Farroupilha) e da RS 446 (São Vendelino-
Carlos Barbosa). Neste mesmo pacote, 
buscamos a duplicação da RS 453 
(Garibaldi-Farroupilha) e a construção de 
terceira pista no trecho entre Farroupilha 
e Caxias do Sul. E estes são apenas os 
principais e urgentes gargalos de nossa 
região. É primordial recuperarmos o atraso 
de nossas rodovias, pois estamos sendo 
ultrapassados por nossos estados vizinhos, 
muito bem servidos de estradas.

Afinal, a prosperidade é a melhor forma 
de assistência social, possibilitando trabalho 
e dignidade para todos que desejam vencer.

Cabe às entidades 
empresariais e às 
lideranças privadas, a 
mobilização necessária 
e o pleito para as tão 
sonhadas rodovias de 
primeiro mundo



Em reunião on-line, promovida pela CIC, Ronaldo Santini disse que a evolução da
imunização é fator determinante para que o setor turístico possa voltar a normalidade
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Secretário Estadual de Turismo fala sobre
as perspectivas de retomada de eventos

A retomada do turismo está 
diretamente relacionada com a 
evolução da vacinação contra 
a Covid-19 e a reconquista da 
confiança dos visitantes e em-
preendedores.

E esta evolução influencia di-
retamente na projeção de even-
tos para o segundo semestre, 
entre eles, a Fenachamp. 

Esta foi a mensagem que o 
secretário Estadual de Turismo, 
Ronaldo Santini, transmitiu a 
empreendedores da Serra du-
rante reunião on-line, promovida 
pela CIC Garibaldi.

“Se seguirmos neste ritmo de 
vacinação com eficácia, acredito 
que a partir de junho ou julho, 
poderemos pensar em retomar 
os eventos gradativamente. Con-
forme for se comportando, tanto 
a evolução da pandemia quanto 
da imunização, quem sabe em 
outubro possamos ter uma qua-
se normalidade”, salientou.

No cargo desde 30 de mar-
ço, Santini destacou que a mis-
são da sua secretaria será a de 

colocar em prática os planos 
para que o setor turístico seja 
um dos grandes responsáveis 
pela retomada da economia pós-
-pandemia.

 “Assumi o compromisso de 
não reescrever nada do que já 
estava sendo projetado, que foi 
muito bem planejado. Chegou a 
hora de executar esses planos 
para que o Estado e a Serra ocu-
pem o lugar que de fato mere-
cem”, disse.

Na sua opinião, o Estado 
deve ser o facilitador de ações 
que promovam essa retomada. 
Lembrou que, há poucos dias 
houve uma pequena felixibiliza-
ção nos protocolos para o setor, 
mas que ainda não é o ideal e o 
que todos esperam.

“Sabemos que a pandemia 
ainda está aí e, em que pese 
todos os esforços e energia de-
dicada a esse tema, ainda preci-
samos fazer um plano de imuni-
zação que contemple a maioria 
das pessoas, para garantir a se-
gurança de todas as ações”.

O secretário alerta para todas as iniciativas que são 
necessárias para que os empreendimentos da área de 
turismo estejam preparados para o retorno completo das 
atividades.

“Não podemos sair da pandemia despreparados. Se 
o turismo passa por uma crise mundial, temos a certeza 
que a retomada vai acontecer com viagens mais curtas e 

“Não podemos sair da pandemia despreparados”
a valorização dos atrativos e experiências regionais”, en-
fatizou.

Lembrou também que o turismo não é uma ilha e 
precisa da integração regional para evoluir e gerar novas 
oportunidades. “Turismo é negócio e precisa acompanhar 
o mercado e as mudanças no perfil do público, apresentar 
novos portfolios e inovar nas abordagens de divulgação”.

Certificado
Digital

É NA CIC GARIBALDI
Certificado e-CPF, e-CNPJ e NF-e
com agendamento de horário,
atendimento personalizado e
possibilidade de parcelamento

AGENDAMENTO
3462 8500

cd@cicgaribaldi.com.br
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A CIC e a CDL oferecem um es-
paço para trabalho compartilhado, 
conhecido popularmente como Co-
working, cuja sala estará à disposi-
ção para várias pessoas ou empre-
sas ao mesmo tempo. 

O projeto piloto da proposta será 
implementado na sede da Câmara 
de Dirigentes Lojistas (Rua Júlio de 
Castilhos, 205 – Sala 101 – Centro 
Comercial Santa Fé).

O objetivo é proporcionar um 
ambiente de trabalho, para aten-
dimentos, troca de experiências, 
estudos ou novos contatos para 
profissionais e empresas que não 
possuem estrutura própria e ade-
quada para tais finalidades.

O local poderá ser utilizado por 
empresas associadas ou não às 

CIC e CDL abrem espaço para Coworking no centro de Garibaldi

Comércio

Two Brothers Off-Road

O QUE FAZ 
Comércio de peças e acessórios para motocicletas

Estrada Buarque de Macedo 5300 loja 4. 
Borghetto, Garibaldi

loja.twobrothers.offroad@gmail.com

(54) 99711-2035

(54) 99711-2035

@Loja two brothers off_road 

twobrothers.off_road

Serviços

Domuscred

O QUE FAZ 
Empréstimos, crédito consignado e consórcios

Rua Doutor Carlos Barbosa 05 sala 2. Centro, 
Garibaldi

domuscred@gmail.com

(54) 3462 1761

(54) 99909 5652

@Domuscred

domuscred

entidades ou Pessoas Físicas que 
desejarem iniciar seus negócios no 
ramo empresarial. 

Empresas filiadas poderão utili-
zar o serviço de forma gratuita, até 
três vezes por ano, sendo que a par-
tir do quarto agendamento haverá 
50% de desconto.

O CDL Coworking funcionará 
somente em dias úteis, das 8h30 
às 11h30min e das 14h às 17h. 
Estarão disponíveis aos usuários 
equipamentos e serviços extras 
(projetor, impressão, copa), que de-
vem ser solicitados no ato de agen-
damento.

As regras de uso do espaço es-
tão disponíveis na sede da CDL. O 
espaço também pode ser locado 
para reuniões, com até 18 pessoas.

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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CIC e CDL abrem espaço para Coworking no centro de Garibaldi

Serviços

Masterplan Garibaldi

O QUE FAZ 
Medicina ocupacional, segurança do trabalho, projetos de 
segurança, treinamentos ocupacionais/trabalho, higiene 
ocupacional, gestão total por software, ISO 9001/2015

Rua Francisco Meneghetti, 75, Centro, Garibaldi

atendimentogdi@masterplanespecialista.com.br

(54) 99690 5074

(54) 99690 5074

@masterplan Garibaldi

masterplangaribaldi

Indústria

Família Zaccaron

O QUE FAZ 
Fabricação de massas e molhos

Linha 15 da Graciema 332 - Vale dos Vinhedos, 
Bento Gonçalves

zaccaronalimentos@gmail.com

(54) 3771 1725

(54) 99629 4381

@zaccaronalimentos

zaccaron_alimentos

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

CDL COWORKING
Até 1 hora - R$ 35,00

Por turno - R$ 80,00
Por dia - R$ 150,00

(valor por Estação de Trabalho,
para até quatro pessoas)

SALA DE REUNIÕES
Até 1 hora - R$ 55,00
Por turno - R$ 150,00
Por dia - R$ 250,00

(nesta modalidade, a utilização será 
exclusivamente para um usuário, com 

capacidade para até 18 pessoas)

AGENDAMENTO
Para agendar o espaço ou obter 
maiores informações o contato 

deve ser feito pelo fone

3462 3368

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



Um grupo de escolas de educação infan-

til, de ensino de idiomas, música, esportes, 

danças e artes cênicas, formação profissio-

nal e cursos preparatórios de Garibaldi está 

promovendo uma petição pública que seja 

possibilitado no modelo de Distanciamento 

Controlado o funcionamento presencial res-

trito.

O apoio à reivindicação pode ser feito 

através do link https://peticaopublica.com.br/

pview.aspx?pi=BR118880

Um dos organizadores do abaixo-assina-

do, Jonei Demarchi, da Cultura Americana, 

diz que o retorno dos alunos, caso seja aceito 

esse pedido, será facultativo.

“Não será obrigatório aos alunos retorna-

rem de forma presencial, podendo continu-

ar seus cursos de maneira online. O ensino 

híbrido não gera prejuízo a nenhum aluno”, 

destaca Demarchi.

Conforme a reivindicação, a limitação se-

ria de 25% dos alunos em Bandeira Preta ou 

50% em Bandeira Vermelha, conforme siste-

ma de cogestão.

“Até mesmo os pais que optarem pelo não 

retorno de seu filho às aulas presenciais po-

dem assinar se entenderem a importância do 

retorno para os outros, e o direito destes de 

retornarem”, conclui.

Uma campanha, desenvolvida pela 

Amesne, está chamando a atenção so-

bre a necessidade de procura médica 

imediata assim que surgem os primeiros 

sintomas de Covid-19.

De acordo com o prefeito, Alex Car-

niel, desde o começo do ano, aumentou 

o número de internações de pacientes 

com maior gravidade que procuram 

atendimento somente após cinco dias de 

sintomas.

“A demora pela procura de atendi-

mento médico tem feito com que muitos 

pacientes já tenham sua situação muito 

agravada quando acabam sendo obriga-

dos a procurar auxílio”, salientou.

Segundo o prefeito, na região, mais 

de 50% das internações em UTI acabam 

indo a óbito. A campanha chama a aten-

ção para os sintomas mais comuns na 

primeira fase da doença, como dor de 

cabeça, diarreia, cansaço, dor muscular, 

dor de garganta e calafrios.

“Ao apresentar qualquer sintoma, 

procure atendimento médico. Não me-

nospreze o vírus. Não deixe agravar. Isso 

pode ser determinante para salvar a sua 

vida”, destaca a iniciativa.

O Município informou que o atendi-

mento será feito no ambulatório Covid, 

junto ao PAM.

A CIC de Garibaldi subscreveu ofí-

cio que foi encaminhado ao governa-

dor do Estado, Eduardo Leite, pela As-

sociação das Entidades Empresariais 

da Serra Gaúcha (CICS Serra).

Juntamente com outras 14 enti-

dades empresariais da região, a CIC 

pede que os estabelecimentos comer-

ciais “não essenciais”, assim como 

restaurantes, bares, lanchonetes e 

similares possam abrir aos finais de 

semana.

O documento também pede que 

seja reavaliado e reconsiderado o re-

torno imediato das atividades escola-

res dos níveis iniciais e creches, com 

todas as medidas sanitárias exigidas.

“Considerando o Comitê de Indi-

cadores de Controle da Pandemia do 

Coronavírus no RS e os avanços na 

vacinação, acreditamos que há condi-

ções da retomada de forma segura à 
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ESCOLAS DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
E ENSINO LIVRE

ATENDIMENTO 
IMEDIATO

CIC e outras entidades cobram abertura do 
comércio e restaurantes aos finais de semana

população”, enfatiza a carta.

O ofício também destaca a impor-

tância de manutenção da cogestão, 

instrumento que proporciona autono-

mia aos gestores municipais no con-

trole e combate a Covid-19, salvando 

vidas e também com a responsabili-

dade e compromisso em buscar al-

ternativas para a economia regional, 

preservando empresas, empregos e 

renda.

O pedido foi atendido parcialmente 

no final de semana de Páscoa e, auto-

rizado a partir do dia 10 de abril, após 

seis semanas consecutivas com todo 

o território gaúcho sob bandeira preta.

Mesmo com restrições ainda vi-

gentes e protocolos de cogestão em 

vigor, as novas regras beneficiam es-

tabelecimentos comerciais “não es-

senciais”, restaurantes, bares, acade-

mias, templos religiosos, entre outros.

SAIBA ONDE DOAR · CAXIAS DO SUL

Banco de Sangue · (54) 3027 8600

Hemocentro · (54) 3290 4543

Hemovita · (54) 3028 8010

Siga o QR Code
e conheça as

regras vigentes

A CDL Jovem realiza campanha para estimular a
doação de sangue e conscientizar sobre a sua importância.

Em meio a pandemia da Covid-19, os bancos de
sangue continuam precisando de nossa ajuda!

Seja um voluntário, procure o hemocentro mais
próximo e doe. Alguém precisa de você!
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Promoção de Páscoa sorteia dez
vales-compra e ovos de chocolate

A promoção Ovos Premiados 
CIC e CDL realizou o sorteio, em 
5 de abril, dos contemplados da 
campanha de Páscoa. Cada con-
templado recebeu um ovo de cho-
colate de 850g e um vale-compra 
no valor de R$ 50,00 para serem 
trocados em um dos estabeleci-
mentos associados.

A iniciativa foi desenvolvida 
na fanpage da CIC entre os dias 
22 de março e 4 de abril, sendo 
que o sorteio foi realizado através 
de um aplicativo específico para 

promoções online.
Os ganhadores foram Rose-

mari Lopes Misturini, Alessander 
Girotto, Rachel Bonadiman, Ilda 
Bertoldi, Maira Canzi, Larissa 
Cauduro, Suélen Zappas, Lyla 
RD, Claci Baumgardt e Amanda 
Maria Gnatta.

O certificado de autentici-
dade do sorteio pode ser confe-
rido através do link https://bit.
ly/3wuTcyY. 

O presidente da CDL, Tiago 
Furlanetto, acompanhou o proce-

O Indicador da Serasa Experian 

de Atividade do Comércio mostra 

que as vendas nacionais no varejo fí-

sico para a Páscoa de 2021 cresceu 

1,9% durante a Semana Santa.

A ligeira alta acontece em rela-

ção ao índice negativo registrado 

ano passado (6 a 12 de abril de 

2020), que chegou a 23,8%, o pior 

resultado de toda a série histórica, 

iniciada em 2007.

Vendas na Páscoa crescem 1,9%, diz Serasa

dimento de votação e destacou a 
participação na campanha para o 
fortalecimento do varejo.

“Sabemos de todas as dificul-
dades que o comércio enfrenta 
neste período. Esta iniciativa tem 
o objetivo de dar visibilidade ao 
setor em Garibaldi e integrar as 
pessoas em uma corrente de posi-
tividade e união”, salientou.

A promoção teve o engaja-
mento de quase mil pessoas e 115 
comentários concorrentes aos 
prêmios. 

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI

FOTOS ELIANE GIROTTO

FOTO REPRODUÇÃO

ALESSANDER GIROTTO

LYLA RODRIGUES DELFINO

AMANDA MARIA GNATTA

MAIRA CANZI

CLACI BAUMGARDT

RACHEL BONADIMAN

ILDA BERTOLDI

ROSEMARI MISTURINI

LARISSA CAUDURO

SUÉLEN ZAPPAS

Em Garibaldi, a CDL avalia que o 

setor de comércio e serviços conse-

guiu uma pequena reação nos 15 dias 

que antecederam a data religiosa, em 

virtude do retorno da cogestão.

O presidente da entidade e vice-

-presidente de Comércio da CIC, Tia-

go Furlanetto, salienta que as duas 

representantes do setor empresarial 

atuaram em conjunto com muitas 

entidades estaduais para possibilitar 

a abertura do comércio e restauran-

tes no sábado de Páscoa.

“A situação que já era delica-

da, teria ficado insustentável se o 

Governo não tivesse ouvido nossa 

reivindicação. Demonstrando que 

há segurança sanitária para abertu-

ra nos finais de semana, voltamos a 

cobrar a manutenção destes proto-

colos permanentemente”, enfatizou 

Furlanetto.
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“Cuidado com gente 
que não tem dúvida. 
Gente que não tem 
dúvida não é capaz de 
inovar, de reinventar, 
não é capaz de fazer de 
outro modo. Gente que 
não tem dúvida só é 
capaz de repetir”

Mario Sergio Cortella
-  filósofo, escritor, professor 
brasileiro

Cora Coralina
-  pseudônimo de Anna Lins 
dos Guimarães Peixoto Bretas, 
foi uma poetisa e contista 
brasileira

A coordenadora da Mulher Empreendedora CIC (ME-CIC), Patrícia 
Lorenzi, participou do 1º Encontro de Núcleos 2021. O evento, 
coordenado pela presidente do Conselho da Mulher Empreendedora da 
Federasul, Simone Leite, teve como pauta os desafios e oportunidades 
para 2021. “Tempos difíceis exigem o melhor de cada um”, salientou 
Simone. Mais de 130 mulheres participaram do evento. Na ocasião, 
Patrícia apresentou os projetos e expectativas da ME-CIC para este ano. 

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)
08/04 - Agille Contabilidade
26/04 - Orange Store

ESTANHO (10 ANOS)
01/04 - Queijo Benvenuto
11/04 - Agile Assistência e Locação 
de Veículos
11/04 - W2A Indústria Metalúrgica

CRISTAL (15 ANOS)
20/04 - Riberpan Comércio de 
Alimentos
27/04 - Acessórios Marques

“Feliz aquele que 
transfere o que sabe e 
aprende o que ensina”
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O diretor Executivo da CIC, Luiz Carrer, 
reuniu-se, no dia 30 de março, com o 
secretário municipal de Planejamento, 
Indústria e Comércio, Daniel Deconti, 
para dar início aos preparativos para 
a 22ª edição do Balanço Econômico 
de Garibaldi.  Conforme Carrer, a 
edição deste ano terá uma importância 
fundamental na avaliação dos efeitos 
da pandemia do novo Coronavírus nas 
empresas garibaldenses. A edição do 
ano passado reuniu 82 empresas de 18 
segmentos.

VEJA COMO SUA
EMPRESA PODE
CRESCER COM A CIC

ECONOMIZE

Uma grande relação de
conveniados com descontos
especiais

convênios e descontos

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

e saiba mais sobre este e
muitos outros benefícios

Nos últimos cinco anos, a 
Cooperativa Agrícola Cairú destinou 
R$ 6,5 milhões em benefícios ao 
quadro social. Somente com as 
sobras de 2020, foram destinados 
R$ 1,1 milhão. Os dados referentes 
ao exercício do ano passado 
foram apresentados durante 
a Assembleia Geral, em 30 de 
março, com transmissão on-line 
para os associados.  Na ocasião, 
o presidente, Felipe Corbellini, 
anunciou que a Cairú apresentou 
um crescimento real de 7% em 2020. 

PORCELANA (20 ANOS)
10/04 - Baruffi Materiais de 
Construção
19/04 - Defer Indústria Metalúrgica

PRATA (25 ANOS)
30/04 - Cerealista Barra Fria

PÉROLA (30 ANOS)
01/04 - Transportes Biano
15/04 – Biasotto
24/04 - Franci Modas
30/04 - Bortosul Transportes

CORAL (35 ANOS)
30/04 - Legour Alimentos


