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CIC FECHA ACORDO PARA OFERECER SOLUÇÕES DE
LOGÍSTICA REVERSA DE EMBALAGENS PARA ASSOCIADAS

A CIC firmou um termo de cooperação com a Associação 
de Logística Reversa de Embalagens (Aslore) que irá 
beneficiar as empresas associadas, que poderão encaminhar 
sua adesão ao Acordo Setorial para adequar-se à legislação.

“Essa parceria vai facilitar o encaminhamento de projetos 
das empresas associadas, evitando as complicações que 
podem surgir com possíveis notificações e multas”, salienta 
o diretor executivo da CIC, Luiz Carrer.

A diretora executiva da Aslore, Tânia Campanhol Sette, 

destacou a iniciativa da CIC na busca por soluções para 
seus associados. Na prática, toda empresa, fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes de produtos 
embalados passam a ser responsáveis pela reinserção das 
embalagens após o consumo na cadeia da reciclagem.

De acordo com o advogado e integrante do Departamento 
de Meio Ambiente da CIC, Filipe Balbinot, a CIC, por já ser 
uma referência entre as empresas de Garibaldi, poderá 
realizar o encaminhamento das legalizações no setor de 

logística reversa de embalagens de maneira prática e 
proporcionar mais agilidade para suas associadas.

“Se sua empresa vende produto com embalagem, há 
obrigação. Se vende embalagem, há obrigação. Em resumo, 
poucas atividades não estão obrigadas”, alertou Balbinot em 
um workshop realizado pela CIC.

Ele ainda explicou que as consequências de não se 
adequar a estas normas vão desde multa até a restrição no 
licenciamento ambiental. 

Informações podem ser obtidas pelo

Fone/WhatsApp 54 3462 8500
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Não abrimos mão de 
debater com clareza o 
futuro das rodovias

TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC

A CIC, enquanto entidade 
quase que centenária 

na defesa dos interesses 
de seus associados e 
do desenvolvimento 

empresarial, defende um 
modelo que não onere 

em demasia quem precisa 
transitar pelas rodovias, 
mas que todos tenham 

condições seguras de 
tráfego, com estradas 

compatíveis com a 
grandeza de nossa região 
e que preserve vidas e os 

bens que por elas rodarem

A pauta das concessões 
das rodovias no Estado e, 
especialmente em nossa re-
gião, além de ser um tema 
delicado e controverso, tem 
uma complexidade muito 
acentuada.

Desde a abertura dos 
debates sobre o modelo 
apresentado pelo Governo 
do Estado, a CIC está em-
penhando todos os seus es-
forços para participar pre-
sencialmente de todas as 
reuniões que buscam avaliar 
a proposta.

Estamos em uma verda-
deira encruzilhada. Temos 
que optar por estradas sem 
nenhuma infraestrutura e de 

grande risco aos seus usuários, nesse caso sem sermos obrigados 
a pagar pedágios, ou com investimentos em infraestrutura, segu-
rança e ampliações, com pedágio.

A CIC, enquanto entidade quase que centenária na defesa dos 
interesses de seus associados e do desenvolvimento empresarial, 
defende um modelo que não onere em demasia quem precisa 
transitar pelas rodovias, mas que todos tenham condições seguras 
de tráfego, com estradas compatíveis com a grandeza de nossa 
região e que preserve vidas e os bens que por elas rodarem.

Entendemos que o modelo de concessão deve ser revertido 
imediatamente em benefícios para as comunidades, com 100% 
dos recursos obtidos a partir dos pedágios reinvestidos nas próprias 
rodovias.

Já temos tributos demais que não retornam da maneira mais 
adequada à sociedade. Por isso estamos atentos a esse debate, 
porque seus resultados terão efeitos diretos por 30 anos.

SESI 75 anos
Uma história feita de muitas histórias

Juliano Colombo
Superintendente regional do Sesi-RS

Entre Aspas

Idealizado por industriais visionários 

como Rober to Simonsen e Euvaldo Lodi, 

para fazer frente às grandes demandas 

sociais da classe trabalhadora industrial 

e de suas famílias, o Serviço Social da 

Indústria é criado em 1º de julho de 1946.

Nestes 75 anos, inúmeros foram 

os serviços criados para dar conta 

dos cenários sociais constituídos 

ao longo das décadas. Construímos 

vilas operárias, espaços de lazer 

e escolas para crianças, jovens e 

adultos, financiamos bens de consumo, 

fornecemos medicamentos e alimentos a 

preços mais acessíveis, levamos serviços 

de saúde aos mais diversos locais – 

inclusive ao ambiente industrial.

Sempre impactando diretamente 

na melhoria da qualidade de vida 

das pessoas e na produtividade e 

competitividade do setor industrial 

brasileiro.

Temos orgulho de, atualmente, chegar 

com nossos serviços a mais de 400 

municípios gaúchos, atendendo cerca 

de 400 mil pessoas e 10 mil empresas, 

com foco na Educação e na Saúde do 

trabalhador.

O papel do Sesi, nestes 75 anos, foi 

sempre de colaborar com as indústrias, 

criando um ambiente de bem-estar 

para o trabalhador. Hoje buscamos ser 

referência nas nossas áreas de atuação, 

ajudando no desenvolvimento social e 

econômico do Estado e do País. Somos 

uma organização com uma história 

sólida, constituída por todos e todas que 

interagiram conosco ao longo do tempo.

A nossa história é formada pela união 

de milhares de histórias. Que possamos 

continuar atuando por pessoas, com 

pessoas e para pessoas.

O papel do Sesi, nestes 
75 anos, foi sempre 
de colaborar com as 
indústrias, criando um 
ambiente de bem-estar 
para o trabalhador. Hoje 
buscamos ser referência 
nas nossas áreas de 
atuação, ajudando no 
desenvolvimento social e 
econômico do Estado e do 
País



Psicóloga Fabrícia Fedrizzi Bazei  foi a convidada da primeira edição do Papo de Negócios CIC
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“LIDERANÇA É TUDO”
O papel de um líder é contribuir para 

que cada um encontre a sua melhor ver-
são em uma organização. “Liderança é 
tudo. Esse é o segredo das equipes de alta 
performance. A liderança precisa desaco-
modar a equipe para torná-la produtiva”, 
destacou a psicóloga, Fabrícia Fedrizzi 
Bazei.

Ela foi a convidada da primeira edi-
ção do Papo de Negócios CIC, realiza-
da em 13 de julho. De acordo com ela, 
o equilíbrio psicológico pode aumentar 
a produtividade das equipes. “Trabalhar 
com suas equipes é um dos maiores desa-
fios do momento, por isso é importante a 
atenção às relações humanas. As pessoas 
têm a necessidade de pertencimento, de 
sentir-se parte da equipe”, enfatizou.

O encontro on-line integrou o mais 
novo projeto da entidade para aproximar 
empresários e associados da CIC e CDL, 
de profissionais de vários segmentos para 
troca de conhecimento e conteúdo.

Fabrícia disse que algumas pessoas 

produzem mais, simplesmente porque 
estão engajadas e serem mais felizes. “O 
engajamento só faz sentido quando há 
envolvimento e quando as pessoas enten-
dem que fazem parte do processo”, com-
plementou.

CERTIFICADO

Faça o seu certificado e-CPF,
e-CNPJ e NF-e na CIC Garibaldi.

Atendimento personalizado
com agendamento de horário e
possibilidade de parcelamento. 

Ative o QR Code e descubra como
sua empresa pode crescer com a CIC 

Ficou interessado pelo certificado digital?
Ligue para (54) 34628500 ou nos contate

pelo cd@cicgaribaldi.com.brDIGITAL

AGILIZE SEUS PROCESSOS E

REDUZA CUSTOS

PAPO DE NEGÓCIOS CIC

PROGRAMAÇÃO

O Papo de Negócios CIC terá encon-
tros mensais on-line gratuitos, sendo que 
os participantes poderão interagir com os 
mentores e tirar dúvidas, além de propor 
novos temas. Para participar das próximas 
edições basta enviar um WhatsApp para 54 
3462 8500.

A iniciativa acontece entre julho e no-
vembro, tendo como temas empreendedo-
rismo e vendas, psicologia organizacional 
com ênfase em fatores humanos no traba-
lho, maneiras de agregar valor ao produ-
to, e-Commerce, fidelização de clientes, 
inovação e experiências ao consumidor e 
comunicação para vender via redes sociais 
e WhatsApp.

17 de agosto: Sérgio Flor – Como agregar 
valor às vendas e o novo perfil dos clientes

28 de setembro: Diogo Anderle Moraes 
– Vendas pela internet e Felipe Locatelli – Fi-
delização de clientes

19 de outubro: Mariana Milani – Cons-

truindo experiências para o consumidor
23 de novembro: Cassius André Fanti – 

Comunicação para vender via redes sociais 
e WhatsApp

Todos os encontros acontecem através 
da Plataforma Zoom, a partir das 8h30min
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A CIC apresentou, em 8 
de julho, uma proposta para a 
revitalização das áreas locali-
zadas nos espaços próximos a 
sede da entidade, compreen-
dendo o Centro Esportivo do 
Sesi, cuja unidade foi desati-
vada desde o início do ano, e 
uma área livre entre a Avenida 
Perimetral e a Rua Antônio 
Bor tolini.

A intenção da entidade é 
implantar um Complexo de 
Desenvolvimento Empresarial, 
com uma incubadora tecno-
lógica e de star tups, laborató-
rios para desenvolvimento de 
aprendizagem industrial, além 
de retomar as atividades do 
Centro Esportivo.

CIC apresenta proposta para Complexo de Desenvolvimento Empresarial

Serviços

K.L.T Limpezas

O QUE FAZ 
Limpeza de condomínios e empresas

Rua João Goulart 1745, apto 405 bloco 2. 
Bairro Brasília, Garibaldi

kellylidianelimpezas@gmail.com

(54) 99620 4678

(54) 99620 4678

@K.L.T Limpezas

kltlimpezas

Serviços

Fads Car Recuperadora e
Estética Automotiva

O QUE FAZ 
Martelinho de ouro, polimento, espelhamento, 
chapeação, restauração de carros antigos

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

Rua Luiz Carraro 686. Santa Terezinha, Garibaldi

fadssilva@gmail.com

 (54) 99699 0927

(54) 99699 0927

@Fadscar

O vice-presidente geral da 
CIC, Carlos Bianchi, enfatiza 
que a intenção da entidade é 
dar vida ao local, através do 
fomento ao empreendedo-
rismo que ofereça soluções 
econômicas, proporcionando 
novos negócios, competitivi-
dade e produtividade paras as 
empresas da região.

O diretor executivo da CIC, 
Luiz Carrer, enfatizou que a 
classe empresarial de Gari-
baldi precisa estar unida neste 
momento para criar uma opor-
tunidade de promoção do em-
preendedorismo, qualificação 
profissional e iniciativas que 
contribuam para o crescimen-
to de Garibaldi.
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CIC apresenta proposta para Complexo de Desenvolvimento Empresarial

Serviços

Vini Soppelsa Designer

O QUE FAZ 
Designer gráfico de produtos e interiores

Rua Heitor Mazzini, 206. Centro, Garibaldi

designer@vinisoppelsa.com.br

(54) 99992 2454

(54) 99992 2454

designervinisoppelsa

Serviços

Central Do Motoboy

O QUE FAZ 
Serviços de coletas e entregas rápidas

Rua José Brosina, 66. Champagne, Garibaldi 

centraldomotoboygdi@gmail.com

(54) 99958 0098

(54) 99958 0098

centraldomotoboygaribaldi

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

Em uma reunião com lideranças empresa-
riais e gestores do Sesi e Senai foi apresentado 
um projeto, contratado pela CIC, desenvolvido 
pela arquiteta Renata Canzi e pela empresa Ca-
sulo Estratégico, demonstrando as ações que a 
entidade pretende para o local.

Para o presidente do Conselho Consultivo 
do Senai de Garibaldi, Domingos Nizzola, para 
o futuro de Garibaldi e do empreendedorismo é 
fundamental que essas áreas sejam mantidas 
para este fim. 

Já o vice-presidente do Conselho do Sesi, 
Enio Martinazzo, enfatizou que há uma grande 
oportunidade para manter esta estrutura e ser-
viços através do trabalho e know how que a CIC 
tem. “A área de todo esse complexo, que inclui 
o Centro Esportivo do Sesi e a Escola do Senai, 

foram conquistas e não podem sair das mãos 
das entidades empresariais”

A gerente de Operações do Sesi RS, Sil-
vana Macari Sacilotto, falou que o projeto de 
desmobilização do Centro Esportivo conta com 
manutenção da área e do prédio, porém não 
há mais interesse na sua ocupação. Por isso, 
o vice-presidente do Conselho do Sesi sugeriu 
que se faça a transferência do direito de uso à 
CIC para que volte a movimentar o espaço e 
fazer cumprir sua finalidade principal.

O representante da Fiergs, Juarez Piva, 
aprovou a iniciativa da CIC e disse que vai apre-
sentar a proposta à Federação das Indústrias do 
Estado do Rio Grande do Sul. Ele defende uma 
coordenação coletiva do modelo associativista 
para fortalecer o futuro do empreendedorismo.

Mobilização de lideranças busca reativar imediatamente o Centro Esportivo do Sesi



Os bancos autorizados a conceder em-
préstimos por meio do Programa Nacional 
de Apoio às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe) começaram a 
oferecer novos financiamentos em Garibaldi. 

Na cidade, Sicredi, Banco do Brasil e Cai-
xa Federal anunciaram que irão operar com o 
financiamento. O 1º Tesoureiro da CIC, Jorge 
Luiz Costa, explica, em um vídeo, quais são 
os procedimentos para as empresas que de-
sejarem tomar o empréstimo.

Na nova rodada do Pronampe, a taxa de 
juros máxima é de 6% ao ano mais Selic. A 
empresa pode pegar empréstimos de até 30% 
da receita bruta anual registrada em 2019 ou 
2020.

Siga o QRCode, veja o vídeo e descubra 
como ter acesso ao financiamento

A homenagem aos comerciantes e 
comerciários em Garibaldi, promovida 
pela CIC e CDL no dia 13 de julho, foi 
marcada por um show com Joce Sam-
paio. Tradicionalmente celebrado em um 
jantar, as entidades remodelaram a ce-
lebração para adaptar-se às restrições 
impostas pela pandemia da Covid-19.

Durante a transmissão, realizada 
pela CIC TV (canal da CIC no Youtube), 
os proprietários e colaboradores de es-
tabelecimentos associados à CIC e CDL 
par ticiparam de sor teio de vários prê-
mios, entre eles um vale-compras de R$ 
1.000,00.

O presidente da CDL, Tiago Furla-
netto, destacou que a iniciativa serviu 
como reconhecimento ao Comércio, 
muito afetado pelas restrições impostas 
pela pandemia desde março de 2020. 
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EMPRESAS DE 
GARIBALDI JÁ PODEM 
ENCAMINHAR PEDIDO 
DO NOVO PRONAMPE

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

Live celebra o Comércio e sorteia 23 prêmios
“Em nome da CIC e CDL eu quero pres-
tar uma homenagem a todos que atuam 
no comércio. O varejo é uma atividade 
extremamente importante para o desen-
volvimento econômico de nossa comu-
nidade”, salientou.

A promoção teve como organizado-
res, Adriano Pegorer (Pegorer Comércio 
e Representações), Anderson Foschiera 
(Foschiera Veículos), Adriana Caglia-
ri Carniel (Chapeleiro 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 Holística), Delorges Alves 
do Nascimento (Segurança 277), Ilidio 
Centenaro (Sicredi), Tânia Fardo Bos-
caini (Cooperativa Agrícola Cairú) e Val-
domiro Hachmann (Furlanetto Tintas).

A qualificação pessoal, das ações e ser-
viços, além da busca pela construção de 
iniciativas inovadoras faz parte dos objetivos 
que a CIC Garibaldi enumera para retomar a 
realização do Congresso das Associações 
Empresariais do Extremo Sul (Conexsul).

Conforme o diretor executivo da CIC, o 
evento retorna no formato on-line em um 
momento em que as entidades são chama-
das a participar das decisões que envolvem 
os diferentes temas da comunidade em que 
estão localizadas.

O presidente da CIC, Tobias Debiasi, en-
fatiza que é fundamental que as diretorias das 
entidades tenham em suas bases, executivos 
e colaboradores comprometidos e qualifica-
dos, além de terem autonomia e discerni-
mento para administrar as questões cotidia-
nas e planejar o futuro das organizações.

CIC prepara Conexsul on-line com
foco em qualificação de equipes,
inovação e integração

O Conexsul será realizado no dia 10 de 
agosto, a partir das 9h pela Plataforma Zoom, 
tendo como bases inovação, integração e 
ideias, contando com painelistas do mais 
alto nível passando informações importantes 
para o desenvolvimento do associativismo.

O evento vai permitir o debate das roti-
nas comuns e oportunizar a troca de experi-
ências, bem como buscar novas formas de 
sustentabilidade e projetos inovadores.

O congresso contará com palestras do 
advogado, César Ongaratto, com o tema “Im-
portância dos Departamentos Jurídicos”, da 
Doutora em Administração, Daniela Gaspe-
rin, falando sobre “Inovação, Produtividade e 
Relacionamento com Associado” e do espe-
cialista em Marketing Digital, Evandro Carter, 
que falará sobre “Estratégias para alavancar 
as Associações Empresariais”.

A CIC reuniu, no dia 22 de junho, a 
diretoria do Comércio da entidade para 
debater o momento do setor e ouvir as 
principais demandas dos empreendedo-
res.

O presidente da entidade, Tobias De-
biasi, disse que a pandemia impediu que 
encontros desta natureza fossem realiza-
dos com mais frequência, mas enfatizou 
que a CIC esteve atenta às necessidades 
de suas associadas em todos os mo-
mentos.

“Nossa equipe trabalhou muito para 
atender as empresas associadas. Traba-
lhamos sempre com o limite da lei, mas 
defendemos a todo o instante o direito de 
trabalhar de todos. Por isso que encon-
tros como o de hoje são muito importan-
tes para podermos conversar”.

No debate entre os representantes do 
varejo, os desafios impostos pelo novo 
Coronavírus e as restrições dos protoco-
los nortearam os diálogos.

As oportunidades que surgiram des-
de o ano passado também foram rela-
tadas, além da importância de inovação 
como ferramenta para enfrentar outras 
crises que poderão surgir.

COMÉRCIO

Diretores da CIC 
apontam desafios
e oportunidades
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CIC participa ativamente do debate 
sobre a concessão de rodoviasA presidente da Junta Comercial, 

Industrial e Serviços do Rio Grande do 
Sul, Lauren de Vargas Momback, e o 
coordenador da Redesim, Silvio Ramão, 
estiveram na CIC no dia 24 de junho.

Eles se reuniram com o presidente 
da CIC, Tobias Debiasi, e a analista de 
políticas públicas do Sebrae Regional 
Serra, Clara Correa Salgado, para dis-
cutir processos de desburocratização e 
integração à Redesim.

No encontro foram apresentados os 
serviços de integração automática para 
tornar mais eficiente a interação entre 

A CIC esteve presente na abertura da 1ª 
Feira Brasileira do Grafeno, na Universidade de 
Caxias do Sul, realizada no dia 9 de julho. A so-
lenidade contou com a presença do presidente 
Jair Bolsonaro para um público restrito a pouco 
mais de cem pessoas.

Aproveitando a presença do presidente, foi 
realizada a inauguração oficial da UCSGraphe-
ne, a primeira e maior planta de produção de 
grafeno em escala industrial da América Latina, 
que entrou em funcionamento no ano passado.

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inova-
ções, Marcos Pontes, disse que este exemplo é 

A CIC tem um representante entre as co-
missões de estudo que foram formadas pelo 
Conselho Regional de Desenvolvimento da 
Serra para debater os aspectos do modelo de 
concessões das rodovias proposto pelo Go-
verno do Rio Grande do Sul

O diretor de Serviços, Vandenir Miotti, 
está participando dos diversos encontros que 
debatem o tema. Além disso, também é o re-
presentante da entidade nas audiências públi-
cas realizadas pelo Estado.

Miotti lembra da complexidade do pro-
cesso, já que os estudos para as concessões 
estão em andamento há mais de um ano e 

meio e foram descritas em mais de mil pági-
nas que integram o projeto.

PROPOSTA DO GOVERNO
Foram estabelecidos três lotes regionais, 

cujos leilões devem ocorrer até o fim de 2021.
A intenção é conceder 1.131 quilômetros 

de estradas por 30 anos, com a perspectiva de 
duplicar ou triplicar 73% da malha.

Os pedágios a serem implantados pelo 
novo modelo de concessões de rodovias do 
Estado custarão entre R$ 5,10 e R$ 9,43 no 
chamado bloco 3, que abrange a maior parte 
das rodovias da Serra.

REPRESENTATIVIDADE

CIC debate desburocratização e integração 
com a presidente da Junta Comercial do RS

CIC participa da abertura da 1ª Feira Brasileira do 
Grafeno com a presença do presidente da República

o cidadão que deseja empreender e os 
órgãos de registro e licenciamento. O 
resultado deste trabalho pode oferecer 
soluções muito inovadoras, que permi-
tem a interação eficiente entre o cidadão 
e os órgãos de registro e licenciamento, 
concentrando os serviços em um único 
site. 

O recurso permitirá, para grande 
parte dos empreendedores gaúchos, 
registrar, fazer suas inscrições tributá-
rias e estar apto a funcionarem em um 
único passo, obtendo sua empresa em 
poucos minutos.

o país que o Brasil deve ser. “Temos que trans-
formar o conhecimento em Nota Fiscal, ou seja, 
tudo o que é desenvolvido pelas pesquisas em 
nossas universidades em produtos”, salientou.

O presidente disse que o Brasil conta com 
infinitos recursos naturais que podem transfor-
mar o país em uma potência mundial.

O Grafeno é considerado o material mais 
leve e resistente do mundo na atualidade (200 
vezes mais resistente do que o aço), superando 
até mesmo o diamante, e o mais fino que existe 
(da espessura de um átomo, ou 1 milhão de ve-
zes menor que um fio de cabelo).

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

O resultado do evento será doado ao Hospital Beneficente São Pedro
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“Desconfie do destino e 
acredite em você. Gaste 
mais horas realizando 
que sonhando, fazendo 
que planejando, vivendo 
que esperando porque, 
embora quem quase 
morre esteja vivo, quem 
quase vive já morreu”

Sarah Westphal
-  escritora brasileira

Alexandre Herculano
- foi um escritor, historiador e 
jornalista português

O presidente da CIC, Tobias Debiasi, participou, no dia 23 de junho, 
da entrega de uma emenda parlamentar, no valor de R$ 900 mil, ao 
Hospital Beneficente São Pedro.  O recurso foi destinado à instituição 
através do deputado federal, Paulo Vicente Caleffi, após uma demanda 
apresentada pela CIC. “Parabéns à CIC pela mobilização. Pelo momento 
em que vivemos é preciso esta integração para transformar o ambiente 
em que nos encontramos”, salientou o empresário Juarez José Piva, 
que representou o parlamentar no ato.

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)
05/07 - Maxiflon Indústria de 
Utilidades Domésticas
05/07 - RD Construções 
19/07 - Martielo Refrigerações

ESTANHO (10 ANOS)
27/07 - PS Intellectus Cursos e 
Treinamentos

CRISTAL (15 ANOS)
12/07 - Mangueplast Indústria de 
Mangueiras
14/07 - Icas Brasil
26/07 - Águia Inox

“É erro vulgar 
confundir o desejar 
com o querer. O desejo 
mede os obstáculos; a 
vontade vence-os”
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A CIC recepcionou, em 23 de junho, 
uma comitiva da ACI de Santa Cruz do 
Sul. Na ocasião, o diretor executivo, 
Luiz Carrer, apresentou a estrutura e 
os principais serviços e iniciativas da 
entidade garibaldense. O presidente 
da ACI Santa Cruz do Sul, Gabriel 
Haas de Borba, o 1º vice-presidente, 
César Antônio Cechinato, e a diretora 
de turismo, Luciana Tremea, também 
compartilharam experiências de suas 
ações e os projetos de interesse das 
empresas associadas.

VEJA COMO SUA
EMPRESA PODE
CRESCER COM A CIC

ECONOMIZE

Antes de contratar serviços
jurídicos, faça uma consulta
com advogados conveniados
a CIC para buscar a melhor
solução

consultas jurídicas

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

e saiba mais sobre este e
muitos outros benefícios

A Econatura embarcou um 
container de sucos, vinagres e 
farinhas orgânicas das marcas 
Organovita e Uva’Só para os 
Estados Unidos. Esta é a primeira 
exportação de um grande volume da 
empresa garibaldense. Serão cerca 
de 16 mil unidades entregues na 
Flórida. Completando 25 anos em 
2021, a Econatura foi fundada por 
Luiz Postingher com o propósito de 
produzir alimentos de qualidade, 
respeitando a natureza e utilizando 
matéria-prima livre de agrotóxicos. 
Hoje é conduzida pelos filhos, 
César, Bruna e Fabrício.

PRATA (25 ANOS)
17/07 - Fabrumar Representações

PÉROLA (30 ANOS)
10/07 - Basso Veículos

CORAL (35 ANOS)
01/07 - Baterias Jonei
17/07 – Serrabras

ESMERALDA (40 ANOS)
07/07 - LG Peruffo

ORQUÍDEA (55 ANOS)
29/07 - Peterlongo


