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PAPO DE NEGÓCIOS CIC
Novo projeto da entidade vai aproximar empresários, associados da CIC e CDL, de 

profissionais de vários segmentos para troca de conhecimento e conteúdo. Com encontros 
mensais on-line gratuitos, os participantes poderão interagir com os mentores e tirar 
dúvidas, além de propor novos temas.

Neste ano, a iniciativa acontece entre junho e novembro, tendo como temas 
empreendedorismo e vendas, psicologia organizacional com ênfase em fatores humanos 
no trabalho, maneiras de agregar valor ao produto, e-Commerce, fidelização de clientes, 
inovação e experiências ao consumidor e comunicação para vender via redes sociais e 
WhatsApp.

Já está confirmada a participação da psicóloga, Fabricia Bazei, do consultor em Vendas 
e Marketing, Sérgio Flor, dos empresários, Diogo Anderle Moraes e Felipe Locatelli, da 
turismóloga, Mariana Milani, e do jornalista, Cassius André Fanti.

As empresas que participarem de todos os encontros receberão premiação.
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ATENDIMENTO 
Segunda a Sexta
8h30min às 11h30min
13h30min às 17h30min

A Indústria é a força 
transformadora da 
vida da sociedade 

TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC

Não se deve esquecer 
o legado que 

cada idealizador, 
empreendedor e 

colaborador deste 
setor deixaram e 

ainda deixam para 
Garibaldi. E se o futuro 

estiver alicerçado na 
história da indústria 

garibaldense, teremos 
um caminho de 

conquistas e sucesso.

O mês de maio marca a 
passagem do Dia da Indús-
tria, setor que destaca-se 
pelo seu potencial, como 
ícone da economia de 
nosso Município.

Sua importância, no en-
tanto, supera as questões 
econômicas por si só e re-
percutem diretamente no 
desenvolvimento humano 
e social da comunidade.

A sua diversidade com-
prova o espírito empreen-
dedor de nossa gente e 
reflete na força inovadora 
e tecnológica presente em 
cada empresa, seja gran-
de, média ou pequena in-
dústria.

A evolução, trazida por uma nova revolução industrial, im-
pacta no setor produtivo e traz uma mudança de comporta-
mentos, impulsionada ainda mais pela pandemia.

Se a realidade não permite uma comemoração, seja pela 
necessidade de distanciamento ou mesmo pelo momento de 
incertezas, certamente o 25 de maio serve de reflexão sobre o 
futuro.

Mas não se deve esquecer o legado que cada idealizador, 
empreendedor e colaborador deste setor deixaram e ainda 
deixam para Garibaldi. E se o futuro estiver alicerçado na histó-
ria da indústria garibaldense, teremos um caminho de conquis-
tas e sucesso.

Por isso, a CIC tem o privilégio de carregar em seu nome 
a Indústria, força transformadora que eleva o ser humano, as 
famílias, a comunidade e a esperança em suas potencias má-
ximas.

Um novo jeito de
enfrentar a pandemia
FABIANO FELTRIN
PREFEITO DE FARROUPILHA 
PRESIDENTE DA AMESNE

Entre Aspas

Há mais de um ano nossa forma de 

viver e socializar mudou intensamente 

devido à pandemia. 

Uma situação atípica, que exigiu 

experiências e estudos rápidos sobre as 

melhores formas de conduzirmos nossas 

rotinas de maneira segura.

O Governo do Estado, no decorrer 

dos meses, deu início ao modelo de 

Distanciamento Controlado, através do 

sistema de bandeiras para as regiões 

gaúchas. 

Ao meu ver, uma ideia salutar para o 

período e até inovadora perante outros 

Estados. 

No entanto, para estes últimos meses, 

percebíamos que o método se tornava 

ineficaz diante de muitas trocas repentinas 

e do cansaço da população em precisar 

manter-se inoperante. 

Ou seja, o modelo cumpriu seu 
papel para aquele momento.

Recentemente, com o anúncio de 

mudanças nos moldes de funcionamento 

do novo sistema para o Estado, as 

associações representativas regionais 

enviaram suas sugestões sobre a proposta 

inicial lançada pelo Governo Estadual. 

A Associação dos Municípios da 

Encosta Superior do Nordeste (Amesne) 

também enviou seu parecer com 

apontamentos. 

Agora, aguarda-se que o Governo 

do Estado faça a análise das propostas 

recebidas e lance as normativas gerais.

É somente com o espírito de 

coletividade, cuidando uns dos outros, que 

venceremos esta batalha.

Neste momento, o que 
precisamos é seguir 
buscando o equilíbrio, 
dando flexibilidade 
para que o trabalho 
e o desenvolvimento 
possam seguir seu 
curso natural, mas sem 
jamais esquecer que a 
pandemia continua e 
segue trazendo dor às 
famílias. 



Data será marcada pelo lançamento de vídeo e palestra sobre inovação como fator de desenvolvimento

03 - CIC EM AÇÃO MAIO / 2021

FOTO REPRODUÇÃO

DIA DA INDÚSTRIA CIC 2021
A celebração do Dia da Indústria 

na CIC em 2021 será marcada por 
um evento on-line, no dia 25 de maio, 
a partir das 9h, com palestra que vai 
apresentar como a inovação tornou-se 
fator de desenvolvimento para o setor.

O convidado será Enor José Tonolli 
Júnior (foto), Doutor em Administra-
ção, diretor de operações da Startup 
Elyment e professor nas áreas de En-
genharia e Empreendedorismo.

Coordenador executivo do Parque 
de Ciência, Tecnologia e Inovação da 
Universidade de Caxias do Sul (Tec-
noUCS), Tonolli Junior estuda há mais 
de uma década as tecnologias disrupti-
vas, aquelas tendências que impactam 
o cotidiano de pessoas e empresas. 

Em recente entrevista, ele destacou 
o que se viu acontecer nos últimos 50 
anos, não vai dar certo nos próximos 
10 e talvez nem nos próximos cinco. 

“Só que nós temos uma expertise 
muito forte de trabalho, de tecnologia 
em alguns segmentos. Como usar 
esse conhecimento e essa base ins-
talada para fazer outras coisas com 
maior valor agregado? Não é abando-
nar o que se faz hoje, mas aproveitar 
aquilo que é feito hoje e que ainda gera 
resultado já orientado para outro seg-
mento ou outro tipo de produto com 
valor agregado”, alertou.

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

Este será um dos temas que ele 
vai debater no encontro. A iniciativa 
será transmitida através da Plataforma 
Zoom (siga o QR Code para participar). 
Na ocasião também será realizado o 
lançamento do vídeo “Sou Indústria”, 
que destaca a importância do setor em 
todos os momentos da vida das pes-
soas.

O evento é aberto aos proprietários, 
diretores e colaboradores de empresas 
associadas. 

O presidente da CIC, Tobias Debia-
si, salienta que a pandemia impede, 
pelo segundo ano consecutivo, que al-
guma comemoração seja realizada nos 
moldes tradicionais.

“A entidade buscou alternativas 
para destacar a importância da Indús-
tria dentro deste contexto”, explica De-
biasi.

A equipe de organizadores do Dia 
da Indústria CIC 2021 tem a coorde-
nação do vice-presidente da Indústria 
da entidade, Gerson Luiz Simonaggio, 
com a participação de representantes 
das empresas Andrecon Laser e Sign, 
Bombas Rodeio, Confecções Lemes, 
Coopeg, Foco Automação, Ina Boeno 
Confeitaria Autoral, MCB Móveis, Me-
talumínio, RD Construções, Requinte 
Persianas e Cortinas, Vinícola Santa 
Bárbara e Vidrotech.

Scaneie o
QR Code

e acesse o
evento

25 DE
MAIO

9:00
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O prefeito de Garibaldi, Alex Car-
niel, anunciou que a Secretaria de Pla-
nejamento, Indústria e Comércio terá 
status de “super Secretaria”, alicerça-
da em quatro pilares: Desburocratiza-
ção, Desoneração, Plano de Fomentos 
e Incentivos e Inovação.

Ele foi o convidado da edição on-
-line do tradicional evento Bom Dia 
Associado CIC, em 26 de abril, que 
marcou a passagem dos 97 anos de 
fundação da entidade.

Falando sobre o papel do Poder Pú-
blico como indutor do desenvolvimen-
to, Carniel disse que Garibaldi é uma 
cidade de grandes oportunidades. 

Na ocasião, também foi realizado o 
lançamento do videoclipe Somos CIC, 
Somos Garibaldi.

“Conhecemos a realidade do setor 

Prefeito diz que Poder Público deve ser mais ágil para estimular o empreendedorismo

Comércio

Caçarola Alimentos

O QUE FAZ 
Venda de alimentos congelados, vinhos, espumantes, 
sucos e cervejas

Rua Buarque de Macedo 2649 sala 07. 
Bairro Peterlongo, Garibaldi

cassarola.alimentos@gmail.com

(54) 99983 9235

(54) 99983 9235

@cacarolacongelados 

cacarola.alimentos

Serviços

CFL Jato

O QUE FAZ 
Serviços de jateamento abrasivo e serviços de pintura 
eletrostática a pó

Rua João Bridi, 466 Pavilhão 1, Bloco C. 
Bairro Sebben, Garibaldi

cfljato@cfljato.com.br

(54) 3553 1057

(54) 99684 1056

https://cfljato.com.br/site/

@cfljato

cfljato

empresarial e sabemos que a relação 
entre o Poder Público e a classe em-
presarial precisa melhorar muito. Mui-
tas vezes já falamos e ouvimos que, 
quanto menos o Poder Público atrapa-
lhar, melhor. Mas acredito que temos 
que ir além, e fazer mais”, destacou.

Segundo o prefeito, é preciso sim-
plificar para dar mais agilidade e es-
timular a quem quiser empreender. 
“Cada decisão do Poder Público im-
pacta, positiva ou negativamente, na 
vida da população”.

Uma das primeiras iniciativas é o 
envio, para a Câmara de Vereadores, 
de um projeto de lei para ampliar a 
validade do Alvará Provisório, de seis 
para 12 meses, além de diminuir o 
tempo do processo para sua aprova-
ção em definitivo.



05 - CIC EM AÇÃO MAIO / 2021

Prefeito diz que Poder Público deve ser mais ágil para estimular o empreendedorismo

Serviços

Safe – XP Investimentos

O QUE FAZ 
Serviços financeiros. Assessoria em investimentos.

Avenida Itália 417 502, 5º andar. 
Bairro São Pelegrino, Caxias do Sul

safe@safeinvestimentos.com.br

(54) 3025 2300

 (54) 3025 2300 / (54) 99966 8285

@safeinvestimentos 

safe.investimentos

Indústria

Marmoraria Garibaldi

O QUE FAZ 
Mármores e granitos (nacionais e importados), 
materiais industrializados (silestones, eco quartzo, 
primes) e basaltos, com serviços de medições e 
montagem.

Rua Bento Gonçalves da Silva, 93. 
Bairro São José, Garibaldi

marmorariagaribaldi@gmail.com

(54) 3462 6191

(54) 99118 0356

@marmorariagaribaldirs

marmoraria_garibaldi

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

REVISÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
Carniel também anunciou que irá encaminhar 

modificações para eliminar a exigência de licen-
ciamento ambiental para construção de pavilhões 
e construções prediais, além da revisão do Código 
Tributário Municipal.

Ao final, propôs um debate sobre o planejamento 
para Garibaldi nos próximos 20 anos. “Onde Gari-
baldi quer chegar nos próximos 20 anos? Estou dis-
posto a abrir esta discussão e ouvir a comunidade, 
receber conselhos e críticas para tornar Garibaldi 
melhor”, enfatizou.

Destacando o aniversário da entidade, o prefeito 
salientou que a história da CIC se confunde com a 
do próprio município. “Para que a CIC se tornas-
se tão forte, muita gente se empenhou e está se 
empenhando. Se temos condições de fazer obras 
e atender a comunidade é porque as empresas se 
desenvolvem e fortalecem o orçamento da munici-
palidade”.



O que é indústria 4.0 ou 4ª Revolução 

Industrial, quais os seus conceitos, funda-

mentos, qual a relação entre produtividade e 

inovação e que tipo de empresas podem im-

plantar estes conceitos?

Estas e outras questões são respondidas 

por Leonardo Piveta, da Seculor Indústria 4.0, 

empresa especializada em desenvolvimento 

de softwares para a gestão integrada da pro-

dução.

Os presidentes da CIC, CDL e 

Apeme reuniram-se na manhã de 

quarta-feira, 5 de maio, para deba-

terem temas de interesse das três 

entidades representativas da clas-

se empresarial de Garibaldi.

Tobias Debiasi, Tiago Furlanet-

to e Carlos Dendena falaram sobre 

iniciativas que estão sendo desen-

volvidas e serviços que estão à dis-

posição das empresas associadas.

Os líderes empresariais tam-

bém trocaram experiências rela-

cionadas a gestão das entidades 

e relacionamento com o setor em-
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INDÚSTRIA 4.0
SEM SEGREDOS

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

Presidentes da CIC, CDL e Apeme trocam 
experiências e debatem ações para associados

10

presarial durante a pandemia.

Para o presidente da CIC, to-

das as incertezas provocadas pelo 

novo Coronavírus modificaram 

muito os cronogramas de ações 

que as entidades tinham desenvol-

vido.

“A pandemia trouxe muitas difi-

culdades para o setor empresarial 

e não foi diferente para as entida-

des. Já tínhamos muitos trabalhos 

em conjunto, por isso é muito im-

portante continuarmos integrados 

para oferecer cada vez mais bene-

fícios”, salientou Debiasi.

pensamentos rápidos sobre

V E N D A S
(e como colocar em prática para obter melhores resultados)

Como você tem COMPROVADO aos clientes o retorno do 
investimento feito por eles em você? Pense de maneira 
ESTRATÉGICA – nem todo retorno precisa ser financeiro.

Como você tem feito seus clientes sentirem SEGURANÇA ao 
comprar de você? Em você, na sua empresa, no produto/serviço, 

nos resultados, no atendimento/pós-venda?

O que você tem feito para aumentar o valor ou ticket médio de 
compra ou a quantidade de produtos/serviços comprados por 

clientes?

Quais dos 10 pensamentos faz mais sentido para você e que, se 
colocado em prática, traria melhores resultados e maior impacto 

positivo nos seus resultados?

1) Remover motivos para o/a cliente falar ‘NÃO’ é uma 
excelente forma de chegar ao ‘SIM’.

2) O que clientes falam e pensam sobre seu produto/
serviço é muito mais importante do que o que você fala ou 
acha do seu produto/serviço.

3) Clientes não compram produtos/serviços, eles com-
pram RESULTADOS do seu produto/serviço.

4) Se você compete por preço, qualquer produto/serviço 
mais barato te substitui.

5) Vender não é o final do processo – é o começo.

6) Toda compra é um investimento para o cliente. Qual 
o retorno desse investimento?

7) Clientes buscam segurança na compra. É a melhor 
opção? É o melhor preço? Vai funcionar para mim?

8) Se você pode vender 1 pode vender 10 e se pode 
vender 10 pode vender 100.

9) Se o/a cliente não tiver nenhuma razão para comprar 
agora, ele/ela vai postergar a decisão.

10) Descontos promocionais de prospecção geralmente 
só atraem clientes que querem descontos.

por Raul Candeloro

MELHORE SEUS
RESULTADOS
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CIC Garibaldi pede apoio ao Deputado 
Sanderson para frear custos de 

produção da avicultura e suinocultura

Pesquisa para o Balanço 
Econômico 2021 segue 

até o final de maio
A CIC iniciou o envio do questionário 

às empresas e escritórios contábeis para a 
elaboração do Balanço Econômico 2021, 
que apresentará dados do ano passado.

“Neste ano teremos a primeira oportu-
nidade de verificar os efeitos da pandemia 
na prática nos negócios locais. Mais do 
que nunca, será muito importante poder 
contar com as informações econômicas 
de 2020 para traçar um paralelo entre os 
últimos anos”, salienta o presidente da 
CIC, Tobias Debiasi.

A produção do anuário tem a parceria 

Atendendo solicitação da 
CIC Garibaldi, a Associação 
das Entidades Representativas 
da Classe Empresarial da Serra 
Gaúcha (CICS Serra) entregou 
ao deputado federal, Ubiratan 
Antunes Sanderson (PSL-RS), 
um ofício solicitando interven-
ção do Governo Federal para 
conter os recentes aumentos no 
preço da saca de milho.

O fato representa uma séria 
ameaça à produção e produtivi-
dade da avicultura e suinocultu-
ra brasileiras e foi alertada pela 
Associação Brasileira de Proteí-

com escritórios contábeis da cidade, Pre-
feitura e Universidade de Caxias do Sul.

Os questionários devem ser respondi-
dos e remetidos para a entidade, através 
do e-mail coordenacao@cicgaribaldi.
com.br, até o dia 31 de maio.

Informações podem ser obtidas
pelo fone 3462 8500

A publicação analisa o desempenho 
das empresas de Garibaldi definidos a 
partir da Receita Líquida, Salários e En-
cargos, Lucro Operacional, Impostos so-
bre Vendas e Patrimônio Líquido. BAIXE AQUI O

QUESTIONÁRIO

O coordenador da CIC Jovem, Lucas Guarnieri, realizou, no 

dia 3 de maio, a entrega de 500 quilos de alimentos à Casa de 

Repouso Arco-Íris.

Os insumos foram arrecadados pela campanha “o principal 

ingrediente é o amor”, realizada pela CIC Jovem em parceria com 

a Agesinos.

Guarnieri explica que a iniciativa teve duas semanas de du-

ração, com postos de doação nos supermercados Apolo, Cairú, 

Furlanetto, São Lucas e Vall.

“Nosso principal objetivo foi chamar a atenção para o atendi-

mento aos idosos, que, assim como muitas outras áreas, neces-

sitam de apoio em virtude da pandemia”.

FISUL - Associados da CIC e CDL têm 10% de desconto para parti-

cipar do curso de Aprendizagem Organizacional e da Cocriação de Valor. 

As aulas - presenciais - acontecem nos dias 6,13, 20 e 27 de julho e 

3 de agosto, das 19h às 22h. O curso pretende contribuir para que os 

participantes possam melhorar a condução de processos de cocriação 

de valor e aprendizagem, de forma mais clara e eficaz, com impactos 

sobre o desempenho dos negócios. Com o desconto, o investimento é 

de R$ 855,00. Informações pelo WhatsApp 54 98110 0130.

CIC JOVEM E AGESINOS DOAM 
500 QUILOS DE ALIMENTOS À 
CASA DE REPOUSO ARCO-ÍRISna Animal (ABPA), que, recen-

temente, registrou uma elevação 
de cerca de 30% no preço do 
grão.

“Este fato pode inviabilizar 
a atividade de produção neste 
setor caso não haja nenhuma 
intervenção no mercado, espe-
cialmente por parte do Governo 
Federal”, destaca o documento 
ao solicitar medida emergencial 
pela produção de alimentos.

A entrega do ofício foi rea-
lizada em 7 de maio, pelos pre-
sidentes da CICS Serra, Elton 
Paulo Gialdi, CIC Garibaldi, 

Tobias Debiasi, e CDL Garibal-
di, Tiago Furlanetto, durante en-
contro realizado com o deputado 
Sanderson, no Hotel Dall’Onder, 
em Bento Gonçalves.

Na ocasião, com a presen-
ça do presidente da Associação 
Gaúcha de Supermercados, An-
tonio Longo, também foram tra-
tados diversos outros assuntos, 
dentre os quais, infraestrutura 
regional, tributação, legislação 
referente a abertura do comércio 
durante a Covid-19 e venda de 
medicamentos em supermerca-
dos.
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“O futuro não pertence 
a ninguém. Não existem 
precursores, apenas 
existem retardatários”

Jean Cocteau
-  cineasta francês

Roberto Pompeu de Toledo
- jornalista brasileiro

Inaugurou, em 23 de abril, a Ferentino Ótica, loja especializada em 
lentes e armações para óculos de grau e de sol, além de joias e semi 
joias. Além disso, também possui laboratório próprio para produção de 
lentes. Samara Christ, sócia proprietária ao lado de Márcio Sieg, diz que 
alguns tipos de lentes ficam prontas no mesmo dia. A Ferentino Ótica 
atende de segunda à sábado, das 9h às 20h, no Boulevard Garibaldi, 
com acesso pela Avenida Rio Branco ou Independência.

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)
03/05 - Conta RS
13/05 - D’Paulo Transportes e 
Serviços
16/05 - AEG Aquecimento

ESTANHO (10 ANOS)
05/05 - D’Matos & Bielscki 
11/05 - MEFC Comércio e 
Representações
17/05 - Inove Print Recargas

CRISTAL (15 ANOS)
26/05 - Rodosol

“Doze meses dão para 
qualquer ser humano 
se cansar e entregar 
os pontos. Aí entra o 
milagre da renovação
e tudo começa outra 
vez, com outro número
e outra vontade de 
acreditar que daqui 
para diante tudo vai 
ser diferente”
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A diretoria do Consepro recebeu, em 
5 de maio, o secretário Municipal de 
Segurança e Mobilidade Urbana, Robson 
Ferreira dos Passos. Há poucas semanas 
no cargo, Passos conheceu a estrutura e 
as ações desenvolvidas pelo Consepro. 
O presidente, Aloísio De Nardin, salien-
tou a importância do bom relacionamen-
to entre a entidade e a municipalidade 
para melhoria da segurança pública em 
Garibaldi, que contribuem de maneira 
decisiva para a manutenção e funciona-
mento dos órgãos de policiamento.

VEJA COMO SUA
EMPRESA PODE
CRESCER COM A CIC

DIVULGUE

A CIC envia gratuitamente seu
e-mail marketing uma vez por
mês para todos os e-mails
cadastrados na entidade

e-mail marketing

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

e saiba mais sobre este e
muitos outros benefícios

O presidente, Jair Bolsonaro, 
sancionou projeto de lei que 
determina o afastamento de 
atividades presenciais de 
funcionárias grávidas durante 
a pandemia, sem prejuízo na 
remuneração. A sanção foi 
publicada no Diário Oficial da União 
em 13 de maio, após a proposta ter 
sido aprovada pelo Senado e pela 
Câmara dos Deputados. Conforme a 
lei, que já está em vigor, a gestante 
afastada ficá à disposição para 
exercer as atividades de casa, 
por meio do teletrabalho, trabalho 
remoto ou outra forma de trabalho à 
distância.

PORCELANA (20 ANOS)
07/05 - Deazzo Estruturas Metálicas
15/05 - Antônio Caminhões
23/05 - Metalúrgica ITL
24/05 - Cia do Micro

PRATA (25 ANOS)
21/05 - Loja Ofertão

PÉROLA (30 ANOS)
08/05 - Benini Metalúrgica

CORAL (35 ANOS)
13/05 - Datachamp Processamentos 
e Serviços


