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SOBERANAS DA 
FENACHAMP JÁ 
REPRESENTAM 
EVENTO COM 
NOVOS TRAJES
Foram apresentados, em 26 de maio, os 
trajes oficiais das soberanas da Festa 
do Espumante Brasileiro. Os vestidos 
que já estão sendo usados pela rainha, 
Verônica Debiasi Martinazzo, e as 
princesas, Débora Giovanaz e Laura 
Bertelli, foram conhecidos através de 
uma transmissão ao vivo pelas redes 
sociais da Fenachamp. Com a assinatura 
da estilista, Camila Paludo, o veludo foi 
o tecido escolhido por seu histórico em 
festividades e de nobreza. A cor verde do 
traje da rainha faz referência às Bodas de 
Esmeralda da Fenachamp. Já o roxo, cor 
dominante nos vestidos das princesas, 
representa a uva e homenageia os 
agricultores que cultivam a matéria-prima 
dos espumantes. “Os tecidos e cores 
remetem ao vestido da primeira rainha 
da Fenachamp, marcando os 40 anos de 
sua realização”, explicou.
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Pauta das concessões 
deve estar na agenda 
de nossas lideranças

TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC

Vivemos hoje um caos 
na infraestrutura regional, 

com estradas sem 
conservação, nenhum 

novo investimento e 
estrangulamento no 
volume de tráfego. 

Para isso, nos aliamos 
às demais entidades 

empresariais e prefeituras 
da região, fortalecendo 

a convicção da união 
como fator de coesão 

para o desenvolvimento.

Nestes tempos de pola-
rização e níveis de debates 
pouco adequados à de-
mocracia, é imprescindível 
o surgimento de lideranças 
que consigam equilibrar as 
diversas correntes de pen-
samento, ter foco no que é 
importante e ter a sensibili-
dade de estabelecer priori-
dades.

Neste último mês, a CIC 
participou de diversos de-
bates para avaliar o mo-
delo de concessões de 
rodovias apresentado pelo 
Governo do Estado.

A proposta anunciada 
pelo governador prevê a 
concessão de 1.131 quilô-

metros de rodovias estaduais à iniciativa privada, entre as quais 
constam a RSC-453 entre Estrela e Garibaldi e entre Garibaldi e 
Farroupilha e a BR-470 (que seria desfederalizada), entre Carlos 
Barbosa e Bento Gonçalves. 

No modelo apresentado, estão previstas duplicações entre 
Carlos Barbosa e a entrada do Vale dos Vinhedos e entre o Tre-
vo da Telasul e Farroupilha. 

Iremos participar ativamente para garantir que as obras pre-
vistas no modelo de concessão sejam realizadas antes do iní-
cio da cobrança dos pedágios.

Vivemos hoje um caos na infraestrutura regional, com estra-
das sem conservação, nenhum novo investimento e estrangu-
lamento no volume de tráfego. 

Para isso, nos aliamos às demais entidades empresariais 
e prefeituras da região, fortalecendo a convicção da união 
como fator de coesão para o desenvolvimento.

A Comunicação e os seus desafios 
na Era da transformação digital

Cassius André Fanti
Jornalista
Assessor de Comunicação da CIC

Entre Aspas

Se a única constante a que somos 
submetidos é a mudança, a requalificação 
já não é uma variável discutível.

Reaprender não é apenas reunir 
informações e dados como em uma 
fórmula utilitarista do conhecimento (saber 
qual botão apertar), mas ter a capacidade 
de gerar novos conhecimentos e novas 
habilidades. 

E a pandemia tem exigido uma série 
de adaptações por parte de diversos 
mercados, empresas, profissões e, em 
última análise, pelas próprias pessoas.

Este período impôs muitos desafios aos 
profissionais de Comunicação Corporativa e 
ampliou ainda mais a relevância desta área 
nas empresas e instituições.

Esta nova realidade surgiu sem trazer 
consigo um manual de instruções ou uma 
receita simples. Mas, tornou evidente a 
necessidade de uma clareza, cada vez mais 
evidente, nas maneiras de comunicar.

A abordagem tornou-se tão importante 
quanto o meio pela qual a informação é 
distribuída, principalmente pela quantidade 
absurda de conteúdos gerados a todo 
instante, independente se relevantes ou não.

Diante deste vasto oceano há uma 
crescente intoxicação coletiva, provocada 
por mensagens de todas as espécies, mas 
que revela uma profunda dificuldade de 
entendimento, o que cria um novo tipo de 
analfabetismo.

A transformação digital foi acelerada 
neste último ano. Estamos vivendo em uma 
nova Era, acelerada pelas mudanças que 

a Covid-19 trouxe, com impactos radicais 
nos comportamentos, culturas, hábitos 
de consumo, valores, entretenimento e a 
reconfiguração do comércio, do modelo de 
mercados, dos relacionamentos, dores e 
anseios das pessoas. 

Frente a todo esse cenário, a 
comunicação tem papel fundamental e, 
com certeza, vamos enxergar ainda mais 
os efeitos disso tudo daqui para frente, com 
consumidores socialmente distantes e mais 
do que nunca conectados.

...há uma crescente 
intoxicação coletiva, 
provocada por mensagens 
de todas as espécies, 
mas que revela uma 
profunda dificuldade de 
entendimento, o que 
cria um novo tipo de 
analfabetismo



Live do Dia do Comerciante e Comerciário terá show e sorteio de R$ 1.000 em compras
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FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI

HOMENAGEM AO COMÉRCIO
Um show com Joce Sampaio e sor-

teios de R$ 1.000,00 em compras e vários 
brindes serão as atrações da celebração 
do Dia do Comerciante e Comerciário em 
Garibaldi.

O evento, que reúne o setor varejis-
ta na cidade, terá um novo formato para 
adequar-se às regras da pandemia do 
novo Coronavírus.

Depois do tradicional jantar que mar-
cava a data ser cancelado no ano passado, 
os organizadores apresentaram uma alter-
nativa para homenagear os empreendedo-
res e trabalhadores do setor.

A live transmitida pelo canal da CIC 
no Youtube (CIC TV) será realizada no 
dia 13 de julho, a partir das 20h. O presi-
dente da CDL, Tiago Furlanetto, destaca 
que a celebração também servirá como 
reconhecimento ao Comércio, muito afe-
tado pelas restrições impostas pela pan-
demia desde março de 2020.

Todos os estabelecimentos associados 
a CIC e CDL receberão cupons para con-

correr aos prêmios. Furlanetto salienta 
que todos os proprietários e colaborado-
res dos estabelecimentos receberão uma 
cautela.

“Os sorteios acontecerão durante a 
transmissão do show. Para validar a pre-
miação, quem for contemplado deverá 
estar assistindo a live, caso contrário ha-
verá um novo sorteio”, explicou.

A iniciativa é uma realização da CIC e 
CDL e tem como organizadores, Adriano 
Pegorer (Pegorer Comércio e Represen-
tações), Anderson Foschiera (Foschiera 
Veículos), Adriana Cagliari Carniel (Cha-
peleiro Maluco), Angela Biasotto Da Fré 
(Loja Javy), Angélica Pelizzari (Angélica 
Pelizzari Design de Interiores), Cátia de 
Oliveira Pereira (Maria Bela), Cristina 
Bolfoni (Psicóloga e Terapeuta Holísti-
ca), Delorges Alves do Nascimento (Se-
gurança 277), Ilidio Centenaro (Sicredi), 
Tânia Fardo Boscaini (Cooperativa Agrí-
cola Cairú) e Valdomiro Hachmann (Fur-
lanetto Tintas).

Scaneie o
QR Code

e acesse o
evento

13 DE
JULHO

20:00

TODOS OS ENCONTROS ACONTECEM ÀS 8:30
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O presidente da CIC, Tobias 
Debiasi, assinou, no dia 18 de 
maio, o documento que pror-
roga o contrato de comodato, 
por mais 20 anos, do imóvel 
onde está localizada a sede da 
entidade.

O ato contou com a presen-
ça da gerente de Operações do 
Sesi RS, Silvana Macari Saci-
lotto, além dos ex-presidentes 
da CIC, Domingos Nizzola, 
Enio Martinazzo, Pedro Carrer 
e César Ongaratto, e diretor da 
Fiergs, Juarez José Piva.

A área, com quase nove mil 
metros quadrados, foi destina-
da para a entidade em 2001 e 
recebeu investimentos para a 

Prorrogado comodato do imóvel da sede da CIC

Comércio

Loja Kelly Cosméticos

O QUE FAZ 
Venda de maquiagens e produtos em geral para pele e 
cabelo

Rua Nossa Senhora do Carmo, 101. 
Bairro Alfândega, Garibaldi

kellykremer97@gmail.com

(54) 99689 0369

(54) 99689 0369

@lojakellycosmeticos 

loja.kellycosmeticos

Serviços

Salão Clair

O QUE FAZ 
Salão de beleza com serviços de: cabelo, massoterapia, 
depilação, manicure, pedicure, maquiagem, limpeza de 
pele e design de sobrancelha

Avenida Rio Branco 68 - Sala 2. Centro, Garibaldi

clair.batista24@gmail.com

(54) 99118 1155

(54) 99118 1155

@Clair.salao

salao.clair

construção do prédio da sede, 
além de toda a estrutura ex-
terna de estacionamento pavi-
mentado e ajardinamento.

O presidente Debiasi disse 
que este foi o documento mais 
importante que assinou em 
sua gestão e que, a concreti-
zação deste acordo, possibilita 
que a instituição mantenha seu 
planejamento de investimen-
tos e ações. 

“O próximo passo será 
iniciar o debate para que seja 
destinado em definitivo o ter-
reno para a CIC continuar 
suas ações em benefício das 
empresas de Garibaldi”, des-
tacou.
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Prorrogado comodato do imóvel da sede da CIC

Comércio

Clube Tribo do Tiro

O QUE FAZ 
Comércio varejista de armas e munições. Clube para 
ensino do esporte

Estrada Linha Azevedo e Castro, S/N. 
Interior, Carlos Barbosa

tribodotiro@gmail.com

(54) 99648 3731

(54) 99992 2639

@clubetribodo 

clubetribodotiro

Indústria

Ruby Designer Estofados

O QUE FAZ 
Estofados, almofadas decorativas e cabeceiras estofadas

Rua Alcides Santa Rosa, 84.  
Bairro Santa Terezinha, Garibaldi. 

rubydesigneremestofados@gmail.com

(54) 98114 3489

(54) 98114 3489

@Ruby-designer-em-estofados

rubyestofados

Inicia entendimento para a gestão
do Centro Esportivo em GaribaldiFOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

Através da atual Diretoria Eletiva e Conselho Su-
perior, a CIC também demonstrou interesse em as-
sumir a gestão da estrutura utilizada até há pouco 
tempo pelo Centro Esportivo do Sesi, já que a unida-
de foi desativada desde o início do ano.

“É uma ótima notícia esse interesse, já que não 
é interesse de nossa parte deixarmos de prestar o 
atendimento às indústrias de Garibaldi”, salientou 
Silvana Macari Sacilotto.

Ela destaca que havendo um protocolo de inten-
ções da entidade muda todo o encaminhamento, já 
que conhecendo os argumentos e o histórico da CIC, 
vai se dar um passo muito importante para esta de-
cisão.

O ex-presidente da CIC e vice-presidente do Con-

selho do Sesi, Enio Martinazzo, enfatizou que há 
uma grande oportunidade para manter esta estru-
tura e serviços através do trabalho e know how que 
a CIC tem.

“Já foi retirado o pessoal, daqui a pouco sai o mo-
biliário e logo mais esta estrutura estará em ruínas. 
Vejo como uma grande oportunidade para o próprio 
Sesi, de manter suas ações na cidade em parceria 
com a CIC, que poderá administrar este espaço”.

O complexo, localizado na Rua Antônio Bortolini, 
próximo à sede da CIC e a Agência de Ensino do 
Senai, foi inaugurado em 15 de março de 2002 e 
homenageia o industrial Armando Peterlongo, pre-
sidente da primeira entidade de classe empresarial 
de Garibaldi.



O Doutor em Administração, diretor de 
operações da Startup Elyment, Enor José To-
nolli Júnior chama a atenção para a necessi-
dade de reinvenção e readaptação constante 
para a longevidade das empresas. 

Ele foi o convidado do evento on-line que 
celebrou o Dia da Indústria, promovido pela 
CIC, em 25 de maio. 

Na ocasião também foi realizado o lança-
mento do vídeo “Sou Indústria”. A CIC reuniu 
representantes de diversos segmentos para 
mostrar a sua importância no dia a dia de to-
das as pessoas.

Para o professor, o processo que leva 
à inovação não é contínuo. Ele depende de 
disrupção. “Mudar é difícil, mas não mudar 
é fatal. O que deu certo nos últimos 50 anos, 
não vai dar certo nos próximos 10 e talvez 
nem nos próximos cinco”.

A mensagem que ficou clara é que a ino-
vação, antes de ser um processo, um produ-
to, um serviço ou um modelo de negócios, é 
um estado mental.

O prefeito de Garibaldi, Alex 
Carniel, confirmou que a 17ª edi-
ção da Festa do Espumante Brasi-
leiro (Fenachamp), será realizada 
entre os dias 6 e 30 de outubro 
de 2022.

Ele divulgou, ainda, que o 
evento também terá sua realiza-
ção em 2023, seguindo a progra-
mação tradicional. “Vamos traba-
lhar muito na organização da festa 
do próximo ano, mas, também, 
lutando contra a pandemia que 
nos preocupa muito”, enfatizou.

Ele afirmou que a decisão foi 
feita por consenso, já que a festa 
é um momento de alegria e com-
par tilhamento. “Não há clima para 
festa. Em outubro de 2022 e de 
2023 iremos brindar muito, mas 
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A INOVAÇÃO NÃO É 
UMA RECEITA DE BOLO

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI

Fenachamp é confirmada para outubro de 2022

4

agora temos que brindar a vida”, 
disse.

O presidente do Centro Em-
presarial e Cultural de Garibaldi 
(CEC) e da Fenachamp, Giliano 
Verzeletti, enfatizou que a decisão 
foi baseada no respeito às pes-
soas que sofreram ou estão so-
frendo pela perda de familiares e 
amigos pela Covid-19.

“Realizar uma festa neste ano 
seria muito delicado. Não foi uma 
decisão fácil. Discutimos todas 
as variáveis que são influencia-
das pela pandemia e, levando em 
consideração este momento, en-
tendemos que esta foi a decisão 
mais acer tada”, salientou Verze-
letti.

Emocionada, a rainha da Fe-

indicações para sua empresa estar

PARA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
P R E PA R A D A

1. O FLUXO DE TRABALHO
DEVE SER OTIMIZADO

A produtividade não atinge os níveis esperados? O fluxo 
de entregas é frequentemente afetado por retrabalhos, bai-
xas na qualidade e outros problemas? Caso se identifique 
com a situação, esse é um sinal fortíssimo de que o negócio 
deve otimizar processos por meio da tecnologia.

2. VOCÊ BUSCA A EXCELÊNCIA
PARA O SEU NEGÓCIO

Qual empresa não quer ser reconhecida por sua excelên-
cia? Para conquistar essa imagem no mercado, é necessário 
atuar com eficácia, contar com os melhores serviços/produ-
tos e prestar um ótimo atendimento. Tudo isso é potenciali-
zado com a transformação digital.

Hoje, é difícil encontrar um negócio que ainda não te-
nha adotado o uso de soluções tecnológicas em seus pro-
cessos. Estamos falando na mudança estrutural do papel 
da tecnologia nas empresas: a chamada transformação 

3. SEUS CLIENTES MERECEM A
MELHOR EXPERIÊNCIA

O foco na experiência e na satisfação do cliente é indis-
pensável às empresas atualmente. Para oferecer o melhor 
ao consumidor, do atendimento ao pós-vendas, e conquis-
tar sua fidelização, o uso de soluções tecnológicas aliado a 
uma boa estratégia faz a diferença.

4. A EMPRESA PRECISA
REDUZIR CUSTOS 

Atuar com eficiência e baixos custos é um dos princi-
pais objetivos de qualquer negócio. Se você observou a 
necessidade de mudar processos para economizar na opera-
ção, esse é um indício certo de que a transformação digital 
precisa ser implementada o quanto antes.

digital. É uma evolução natural e necessária para que os 
negócios se adaptem aos novos padrões de consumo, aten-
dimento e operação. Conheça, a seguir, os 4 sinais que in-
dicam a necessidade da transformação digital no negócio!

Fonte: Fiergs

nachamp, Verônica Debiasi Mar-
tinazzo, disse que a divulgação e 
o trabalho para a festa continuam, 
mas o momento pede que todos 
se cuidem. 

“Nós precisamos cuidar dos 
nossos familiares, dos nossos 
amigos e de nós mesmos, para 
que possamos vencer esse vírus 
e a pandemia termine o quanto 
antes. Pedimos encarecidamen-
te a todos vocês que se cuidem, 
que cuidem dos seus familiares, 
que cumpram todos os protoco-
los de segurança. Certamente 
se tomarmos todos os cuidados, 
todo esse tempo difícil que esta-
mos passando será superado e, 
na Fenachamp 2022 poderemos 
brindar e celebrar a vida”.
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CIC debate planos regionais com 
CICS Serra e Poder Público

Um debate sobre a infraestrutura da re-
gião, tendo como principal foco a duplicação 
da BR-470, foi o tema do encontro do deputa-
do federal, Paulo Vicente Caleffi (PSD), com a 
diretoria da CIC, em 7 de junho.

Caleffi, que tem sua atuação ligada ao 
setor de transportes, destacou que sua maior 
cobrança é em relação aos recursos que preci-
sam ser empregados em infraestrutura.

“O DNIT afirma que não tem verba, mas 
fica investindo em obras que beneficiam pouca 
gente. Quem paga a conta somos nós, e por 
isso nós temos que cobrar do Governo os in-

Dirigentes da CIC, CICS Serra, Pre-
feitura e Câmara de Vereadores debateram 
ações e projetos para a infraestrutura regio-
nal, além de compartilharem os principais 
pleitos na defesa da classe empresarial e as 
relações de parceria com o Poder Público. 

Entre os participantes do encontro, rea-
lizado em 26 de maio, estavam o presidente 
da Associação das Entidades Representati-

vestimentos que a região merece”, salientou.
Ele também enfatizou que é preciso mo-

bilização de todos os setores para que a re-
gião receba recursos. Se mostrou contrário a 
“desfederalização” do trecho da BR-470 entre 
Carlos Barbosa e Bento Gonçalves para ser 
incluído em um processo de privatização com 
implantação de pedágio.

“O pedágio é uma taxa. E isso significa que 
antes de iniciar uma cobrança, os benefícios 
aos usuários já deveriam estar à disposição. 
O pedágio só pode ser iniciado depois que as 
obras estejam prontas”, afirmou.

SALA DO EMPREENDEDOR
A gerente comercial da CIC, Gio-

vana Piacentini, juntamente com o se-
cretário Municipal de Planejamento, 
Indústria e Comércio, Daniel Deconti, 
esteve em 28 de maio, conhecendo a 
Sala do Empreendedor da Junta Co-
mercial do RS. O espaço destina-se 
ao atendimento das demandas ligadas 
à rotina de empreendedores e empre-
sários, com informações gerais sobre 
formalização, alteração e baixa, cursos, 
oficinas e palestras sobre capacitação 
e gestão de negócios, orientação para 
participação de licitações, entre outros.

FCDL-RS

O diretor executivo da CIC, Luiz 
Carrer, juntamente com a gerente co-
mercial da CDL, Giovana Piacentini, 
foram recebidos, no dia 1º de junho, 
pelo presidente da FCDL-RS, Vitor 
Augusto Koch. No encontro, realizado 
em Porto Alegre, ocorreu a entrega de 
documentos da entidade varejista de 
Garibaldi. Na ocasião, Carrer anunciou 
ao presidente da FCDL que a CIC está 
concluindo a organização do Conexsul 
2021, que terá formato virtual nesse 
ano, com temas de grande relevância 
para as entidades de classe empresarial.

vas da Classe Empresarial da Serra Gaúcha 
(CICS Serra), Elton Gialdi, o presidente da 
CIC, Tobias Debiasi, o vice-prefeito, Sérgio 
Chesini, e a presidente da Câmara de Vere-
adores, Márcia Pedersetti.

Para o presidente da CIC, a troca de 
experiências e a tomada de decisões para 
ações fortalece a classe produtiva e benefi-
cia toda a sociedade.

Como é de conhecimento de todos, anualmente os planos de saúde são reajustados
conforme contrato coletivo existente entre a CIC e a Unimed Nordeste RS. 
Seguem abaixo as novas tabelas com valores válidos até junho de 2022. 

Lembramos que os planos contratados diretamente
com a Unimed, intermediados pela CIC, obedecerão aos

critérios de reajuste dependendo da data de adesão

TABELA DE PREÇOS UNIMED - PLANO 10 FAIXAS
(JULHO/2021 A JUNHO/2022)

TABELA DE PREÇOS UNIMED - PLANO 07 FAIXAS
(JULHO/2021 A JUNHO/2022)

Para mais informações, fone 3462 8500 (Departamento de Convênios da CIC)

Nordeste-RS

Planilha: 001/2021 
Atualizada10/06/2021 
Visto: Daniela F. Tomazel / Mônica Senter 

 

  

 
 
 

TABELA DE PREÇOS UNIMED - PLANO 10 FAIXAS (JULHO/ 2021 A JUNHO/ 2022) 

PLANO UNIVIDA BÁSICO NACIONAL  
IDADE INICIAL IDADE FINAL VALOR 

00 18 237,00 
19 23 249,00 
24 28 272,00 
29 33 308,00 
34 38 355,00 
39 43 450,00 
44 48 592,00 
49 53 783,00 
54 58 1.032,00 

A partir de 59 anos  1.421,00 
    Taxa de inscrição: (valor por pessoa): R$ 34,50 

PLANO UNIVIDA ESPECIAL NACIONAL  
IDADE INICIAL IDADE FINAL VALOR 

00 18 331,00 
19 23 348,00 
24 28 381,00 
29 33 430,00 
34 38 497,00 
39 43 629,00 
44 48 828,00 
49 53 1.094,00 
54 58 1.442,00 

A partir de 59 anos  1.989,00 
    Taxa de inscrição: (valor por pessoa): R$ 43,00 

PLANO UNIVIDA REGIONAL – SOMENTE PARA REGIÃO NORDESTE 
IDADE INICIAL IDADE FINAL VALOR 

00 18 205,00 
19 23 215,00 
24 28 236,00 
29 33 267,00 
34 38 308,00 
39 43 391,00 
44 48 514,00 
49 53 679,00 
54 58 891,00 

A partir de 59 anos  1.235,00 
    Taxa de inscrição: (valor por pessoa): R$ 34,50 

 
Planilha: 001/2021 
Atualização: 10/06/2021 
Visto: Daniela F. Tomazel / Mônica Senter 

 
 
 

         TABELA DE PREÇOS UNIMED – PLANO 07 FAIXAS (JULHO/2021 a JUNHO/2022) 
 

UNIVIDA BÁSICO PLUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
        Taxa de inscrição: (valor por pessoa): R$ 34,50 

 
 UNIVIDA ESPECIAL PLUS 

IDADE INICIAL IDADE FINAL VALOR 
00 17 389,00 
18 29 513,00 
30 39 650,00 
40 49 757,00 
50 59 975,00 
60 69 1.547,00 

ACIMA DE 70  2.061,00 
        Taxa de inscrição: (valor por pessoa): R$ 41,80 

 
UNIVIDA MASTER PLUS 

IDADE INICIAL IDADE FINAL VALOR 
00 17 634,00 
18 29 797,00 
30 39 975,00 
40 49 1.072,00 
50 59 1.652,00 
60 69 2.261,00 

ACIMA DE 70  3.020,00 
        Taxa de inscrição: (valor por pessoa): R$ 48,00 

 
ACIDENTE DE TRABALHO 

VALOR POR PESSOA 29,00 
        Taxa de inscrição: (valor por pessoa): R$ 8,30 

 

IDADE INICIAL IDADE FINAL VALOR 
00 17 257,00 
18 29 339,00 
30 39 429,00 
40 49 511,00 
50 59 670,00 
60 69 1.023,00 

ACIMA DE 70  1.364,00 

DEPUTADO CALEFFI É RECEPCIONADO NA CIC
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“Aquele que rejeita a 
mudança é o arquiteto 
da decadência. A única 
instituição humana que 
rejeita o progresso é o 
cemitério”

Harold Wilson
-  político e economista 
britânico, foi primeiro-ministro 
do Reino Unido

Oprah Winfrey
- apresentadora de televisão e 
empresária norte-americana

A CIC recebeu, em 20 de maio, a reitora da Univates Lajeado, Evania 
Schneider, e o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Cândido 
da Silva. Eles foram recepcionados pela gerente administrativa da 
entidade, Mônica Senter, e apresentaram os principais serviços e ações 
da instituição, destinadas ao setor empresarial. Durante o encontro, 
também debateram experiências e iniciativas que podem beneficiar os 
associados da CIC.

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)
01/06 - De Nardin e Rodrigues 
Advogados Associados
03/06 - Espaço Contemporâneo
27/06 - Magagnin e Pascoaletto 
Advogados Associados
28/06 - Atualle Centro de 
Gerenciamento Cutâneo

ESTANHO (10 ANOS)
16/06 - LL Plus Eletrorotativos

CRISTAL (15 ANOS)
02/06 - RM Contabilidade
20/06 - Box 10

“A questão essencial 
não é “o quanto 
ocupado você está”, 
mas sim “com o que 
você está ocupado”
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O presidente da CDL e vice-
presidente do Comércio da CIC, 
Tiago Furlanetto, e os integrantes 
do Projeto Corrente do Bem, Ivonete 
e Gilberto Grossi, participaram da 
entrega de um freezer ao Hospital 
Beneficente São Pedro, em 18 de 
maio. A doação do equipamento 
que tem capacidade para 534 litros, 
adquirido pela CIC e CDL, vai 
atender a uma demanda do HBSP 
para a ampliação da capacidade de 
armazenamento de alimentos.

VEJA COMO SUA
EMPRESA PODE
CRESCER COM A CIC

DIVULGUE

Ganhe um vídeo institucional
para uso da sua empresa. O
mesmo também fica disponível
no canal da entidade

cic tv

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

e saiba mais sobre este e
muitos outros benefícios

Desde 28 de abril, Garibaldi conta 
com uma nova opção no segmento 
de alimentação animal e acessórios 
para pets. A Ponto da Ração está 
localizada na Rua Flores da Cunha, 
469 – Sala 1. Sob a administração 
de Leandro Trombini e Ana Cristina 
Nazário da Silva, o estabelecimento 
atende de segunda à sexta das 8h 
às 12h e das 13h30min às 18h30min 
e, aos sábados, das 8h às 12h. 
Especializada em rações, o principal 
diferencial da Ponto da Ração é 
a opção de tele entrega grátis. O 
contato para pedidos pode ser 
realizado pelo WhatsApp 54 99213 
9696.

PORCELANA (20 ANOS)
19/06 – Pryncipale
20/06 - Móveis Novestar

PRATA (25 ANOS)
24/06 - Restaurante Zílio

PÉROLA (30 ANOS)
03/06 - Kellytur Transportes
25/06 - Eurofins/Alac

CORAL (35 ANOS)
25/06 - Costa Corretora Seguros

ESMERALDA (40 ANOS)
02/06 - Elite Confecções


