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CIC LANÇA 
PLATAFORMA DE 
CURSOS ON-LINE 
COM DESCONTO 
DE 50% PARA 
ASSOCIADAS

As empresas associadas à 
CIC já podem contar com um 
aliado na qualificação de seus 
colaboradores. A entidade acaba 
de lançar a plataforma CIC 
Capacita.

Entre as vantagens que a 
entidade oferece às suas filiadas 
está a possibilidade de contratação 
de cursos individuais, com 
desconto de até 50%, e de pacotes 
com opções para grupos, com 
valores promocionais e abaixo dos 
preços cobrados no mercado.

O Programa de Qualificação 
on-line da CIC já conta com 
cerca de 90 cursos, compostos 
por videoaulas, com atividades e 
avaliações, metodologia exclusiva 
e certificado – válido em todo o 
território nacional – ao final de 
cada curso.

Além destes benefícios e dos 
descontos oferecidos, a plataforma 
ainda oferece a comodidade de 
ser acessada de qualquer lugar a 
qualquer hora do dia.

Descubra como qualificar
seus funcionários de forma 
rápida e com baixos custos

CONHEÇA CIC CAPACITA

Fone/WhatsApp

54 3462 8500
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CIC Capacita é o novo 
serviço para qualificar 
nossos profissionais

TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC

Conhecimento, 
capacitação, 

qualificação ou 
experiência. 

Independente do 
nome que se dá para 
a busca da melhoria 

profissional e novos 
caminhos, a CIC está se 

esforçando para trazer 
às empresas associadas 

muitas possibilidades 
de benefícios nesta 

área, com vantagens 
e comodidade para 

diretores e colaboradores

Em meio a tantas iniciati-
vas e atividades que a CIC 
está envolvida, trago uma 
série delas que tem se mos-
trado muito especial para 
nossa equipe e nossos asso-
ciados.

Muito se fala na necessi-
dade de qualificação como 
regra para o crescimento 
profissional em diversos seg-
mentos, assim como a alta 
demanda por recursos hu-
manos capacitados para 
enfrentar os novos desafios 
do mercado de trabalho.

Neste sentido, a CIC aca-
ba de apresentar uma cen-
tral de cursos, todos 100% 
on-line, que oferecem co-

nhecimento em dezenas de áreas.
Além da vantagem de poder fazer um ou mais cursos no horá-

rio e local que melhor atender à necessidade, a entidade ainda 
oferece pacotes e cursos individuais com descontos exclusivos 
para nossos associados.

Consideramos um passo muito importante para beneficiar as 
empresas de todos os setores, que agora tem à sua disposição 
uma plataforma que oferece condições de proporcionar mais 
uma vantagem aos seus colaboradores, inclusive com certificado 
de conclusão.

Este serviço se soma a outras iniciativas que oferecem conhe-
cimento e compartilhamento de experiências, como é o caso do 
Papo de Negócios, iniciado no mês passado e que segue até 
novembro e, mais recentemente, do Conexsul, evento que reuniu 
representantes de entidades empresariais de várias cidades do 
Brasil.

Entenda porque é fundamental 
prestar atenção a LGPD
César Ongaratto
Advogado, vice-presidente
de Serviços da CIC

Entre Aspas

Instituída pela Lei Federal nº 13.709/18, 

e em vigor desde o dia 18/09/20, a Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(LGPD) traz uma série de impactos para 

as pessoas físicas e jurídicas (de direito 

público ou privado) que, em suas rotinas, 

realizam o tratamento dos dados pessoais 

de terceiros (ex: clientes, usuários e 

funcionários), sejam eles na forma “on-line” 

ou mesmo “off-line”.

Segundo disposto em seu primeiro 

artigo, o objetivo do novo marco regulatório 

é “proteger os direitos fundamentais 

de liberdade e de privacidade e o livre 

desenvolvimento da personalidade da 

pessoa natural” o que encontra clara 

justificativa, pois nos tempos atuais os 

dados pessoais de qualquer cidadão (tais 

como RG, CPF, profissão, endereço pessoal 

e profissional, e-mail, telefone, entre 

outros…) tem elevado valor de mercado 

e podem servir, em muitas oportunidades 

e sem qualquer consentimento/ciência do 

titular, de fonte de informação para as mais 

variadas finalidades.

Vale destacar que a própria legislação 

(inc. X do art. 5º) define o que é tratamento 

de dados pessoais (“toda operação 

realizada com dados pessoais, como 

as que se referem a coleta, produção, 

recepção, classificação, utilização, 

acesso, reprodução, transmissão, 

distribuição, processamento, arquivamento, 

armazenamento, eliminação, avaliação 

ou controle da informação, modificação, 

comunicação, transferência, difusão ou 

extração”) sendo que é a partir da referida 

definição, conjugada com os demais 

conceitos e preceitos legais instituídos pela 

lei, que é possível definirmos quem deve ou 

não se adaptar ao “novo” cenário jurídico.

Fica o alerta para que 
todos os empreendedores 
fiquem atentos às 
mudanças instituídas pela 
LGDP, pois além de exigir 
a implementação e/
ou revisão de inúmeros 
processos internos, a não 
observância da referida 
norma pode, a partir de 
agosto, gerar a aplicação 
de inúmeras sanções



“Se não fosse a espiritualidade nós teríamos enlouquecido”, disse Frei Jaime Bettega no CIConecte
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REPRODUÇÃO ZOOM

SAÚDE EMOCIONAL
O momento de retomada de constru-

ção exige um olhar para o verdadeiro va-
lor da vida. Essa foi uma das mensagens 
que o frei Jaime Bettega apresentou à co-
munidade garibaldense, em 5 de agosto.

Ele foi o convidado da edição espe-
cial do CIConecte, transmitido ao vivo 
pelo Facebook da CIC Garibaldi. Tendo 
como tema a saúde emocional, ele falou 
sobre a quebra de paradigmas, pensamen-
to positivo e a criação de oportunidades 
para vencer durante a pandemia.

Com a pandemia do novo Corona-
vírus, temas como estresse, ansiedade e 
depressão ganharam um amplo espaço na 
mídia, assim como a importância da es-
piritualidade nestes tempos conturbados. 
“Se não fosse a espiritualidade nós tería-
mos enlouquecido”, argumentou.

No evento, que teve a mediação do 
comunicador José Carlos Cichelero, o 
frei salientou que nunca havia visto tanta 
busca pela espiritualidade. “Esse tempo 
nos proporciona um encontro com a hu-

NOSSO

CONHEÇA 

DE COWORKING
ESPAÇO

Ficou interessado? Ligue para (54) 3462 3368

Excelente local para autônomos e outros profissionais que estão trabalhando home office 
e precisam driblar as distrações da casa ou àqueles que precisam de um espaço equipado 
para reuniões, o espaço Coworking da CIC e CDL é perfeito para você. 
Veja as vantagens:

Acesso a toda infraestrutura.
Móveis e cadeiras.
Internet rápida.
Projetor.

Impressão.
Serviços básicos como limpeza,
banheiro e copa.

Funcionamento somente
em dias úteis.
Horarios: das 8h30min às
11h30min e das 14h às 17h

mildade, principalmente quando nos sen-
timos fragilizados. Quando nos sentimos 
onipotentes, dificilmente a humildade nos 
visita”, disse.

Cichelero lembrou que nunca se falou 
tanto em saúde e que desejar saúde aos 
amigos e conhecidos nunca teve tanto 
significado. E Bettega complementou: “E 
não somente a saúde física. Viver não é 
somente algo biológico. Sentimos fome e 
sede, mas precisamos muito mais de paz, 
amor e reconhecimento”.

Olhando para o futuro, fez um alerta 
para a necessidade e importância da hu-
manização do espaço de trabalho. “As 
empresas que terão sucesso são aquelas 
que entenderam que seus funcionários 
são seres humanos. Precisamos melhorar 
o coração das pessoas, caso contrário a 
ganância vai afogar muitas pessoas nas 
próprias lágrimas”.

O frei encerrou afirmando que a ten-
dência é que se viva com mais intensida-
de e se vibre por cada dia e amanhecer. 
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“É preciso aprender a desaprender 

para voltar a aprender”. 

Com a frase do economista e futurólo-

go americano, Alvin Toffler, iniciou o Con-

gresso das Associações Empresariais do 

Extremo Sul (Conexsul) on-line, promovido 

pela CIC, em 10 de agosto.

Na ocasião, o vice-presidente de Ser-

viços da CIC, César Ongaratto, falando em 

nome do presidente, Tobias Debiasi, des-

tacou que o Conexsul possibilita a troca de 

experiências para a evolução de conheci-

mentos e a construção de novas soluções.

“Precisamos avançar e avançar a pas-

sos largos para que as instituições possam 

oferecer melhores serviços às empresas 

associadas”, enfatizou.

Para o diretor executivo da entidade, 

Luiz Carrer, o evento, que já teve quatro 

edições presenciais, retornou no formato 

on-line em um momento em que as enti-

Conexsul 2021 debate inovação, relacionamento, marketing e produtividade

Serviços

Multiplan Investimentos

O QUE FAZ 
Consórcios para investidores e seguros em geral

Rua General Osório 159, sala 406.  
Centro, Garibaldi.

 contato@multiplaninvestimentos.com.br

 (54) 99997 0630

 (54) 99997 0630

multiplaninvestimentos

Serviços

Vinte 8 Treinamento Físico e 
Funcional

O QUE FAZ 
Personal Trainer, treinamento funcional, yoga e pilates 
de solo

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

Rua João Goulart 696, Edifício Poesia sala 02. 
Bairro São José, Garibaldi

vinteeoitoacademia@gmail.com

(54) 99947 1924

(54) 99947 1924

@studiovinteeoito

studiovinteeoito

dades são chamadas a participar das deci-

sões que envolvem os diferentes temas da 

comunidade em que estão situadas.

Além de palestras de César Ongaratto, 

com o tema “Importância dos Departa-

mentos Jurídicos”, da Doutora em Admi-

nistração, Daniela Gasperin, falando sobre 

“Inovação, Produtividade e Relacionamen-

to com Associado” e do especialista em 

Marketing Digital, Evandro Carter, sobre 

“Estratégias para alavancar as associa-

ções empresariais”, o Conexsul permitiu o 

debate das rotinas comuns e oportunizou 

a troca de experiências, bem como buscar 

novas forma de sustentabilidade e projetos 

inovadores.

Além de associados da CIC, repre-

sentantes de entidades de vários estados 

participaram do evento. Além do ciclo de 

palestras, o evento contou com a parti-

cipação de Gilmar Barboza, especialista 

O Brasil é um país 
com alto nível de 
litigiosidade e a 
tendência é aumentar 
cada vez mais

“

”
Nao tem como implantar 
inovação em uma empresa 
se não houver pessoas 
que estejam dispostas a 
trabalhar em equipe

“

”

César Ongaratto
- advogado, vice-presidente de Serviços da CIC

Daniela Gasperin
- Doutora em Administração



05 - CIC EM AÇÃO AGOSTO / 2021

Conexsul 2021 debate inovação, relacionamento, marketing e produtividade

Comércio

Esmalteria Império
das Unhas
O QUE FAZ 
Oferece cursos profissionalizantes na área, assim como 
comércio de produtos para outras profissionais do mesmo 
segmento

Avenida Independência 140, sala 14. 
Centro, Garibaldi

enisolangemagalhaes@gmail.com

 (54) 99677 0456

 (54) 99677 0456

@esmalteriaimperiodasunhas

ariane_imperio_das_unhas

Comércio

Zacor Móveis e Decorações

O QUE FAZ 
Móveis sob medida, artigos de colchoaria, iluminação e 
estofados

Avenida Independência 392. Centro, Garibaldi.

 lojazacor@gmail.com

 (54) 99981 4276

 (54) 99981 4276

@zacormoveisedecoracoes

zacormoveis

FOTOS REPRODUÇÃO ZOOM

dades são chamadas a participar das deci-

sões que envolvem os diferentes temas da 

comunidade em que estão situadas.

Além de palestras de César Ongaratto, 

com o tema “Importância dos Departa-

mentos Jurídicos”, da Doutora em Admi-

nistração, Daniela Gasperin, falando sobre 

“Inovação, Produtividade e Relacionamen-

to com Associado” e do especialista em 

Marketing Digital, Evandro Carter, sobre 

“Estratégias para alavancar as associa-

ções empresariais”, o Conexsul permitiu o 

debate das rotinas comuns e oportunizou 

a troca de experiências, bem como buscar 

novas forma de sustentabilidade e projetos 

inovadores.

Além de associados da CIC, repre-

sentantes de entidades de vários estados 

participaram do evento. Além do ciclo de 

palestras, o evento contou com a parti-

cipação de Gilmar Barboza, especialista 

em Desenvolvimento de Políticas Públicas 

de Interesse Empresarial, que apresentou 

uma seleção das melhores práticas de en-

tidades empresariais do país.

Como consultor do projeto Transfor-

mar, desenvolvido pelo Sebrae e Con-

federação das Associações Comerciais 

e Empresariais (CACB), Barboza citou 

instituições que são destaque nas áreas 

de estímulo de atividade empreendedora, 

ambiente de negócios, produtos, serviços 

e benefícios, acesso a mercados, estraté-

gias de comunicação, sustentabilidade e 

gestão, entre outras.

Entre 30 entidades paulistas, mato-

grossenses, catarinenses, paranaenses, 

mineiras e gaúchas, ele destacou a CIC 

Garibaldi por seu caráter multifacetado 

com inúmeras competências, que oferece 

às empresas associadas uma lista com-

pleta de produtos, serviços e ações.

É preciso aparecer bem, 
aparecer sempre e acima 
de tudo, aparecer
melhor do que seu 
concorrente

“

”
A CIC Garibaldi oferece 
às empresas associadas 
uma lista completa de 
produtos, serviços
e ações

“

”

Evandro Carter
- especialista em Marketing Digital

Gilmar Barboza
- consultor do projeto Transformar CACB/Sebrae



Em uma iniciativa da CIC e das enti-
dades parceiras, CDL, CEC, Rota dos Es-
pumantes e Consepro, foram reunidos, no 
dia 27 de julho, representantes dos pode-
res Executivo e Legislativo.

Com a presença do prefeito, Alex Car-
niel, do vice, Sérgio Chesini, da presidente 
da Câmara Municipal, Márcia Pedersetti, 
secretários e vereadores, foram apresen-
tadas as principais ações e propósitos de 
cada uma das entidades.

O presidente da CIC, Tobias Debiasi, 
disse que o momento for taleceu o trabalho 
e a integração entre os setores público e 
privado como fatores de desenvolvimento 
de Garibaldi.

Representando o setor empresarial, 
Giliano Verzeletti, presidente do CEC e da 
Fenachamp 2022, enfatizou que a história 
de evolução do setor produtivo de Garibal-
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FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

Executivo e Legislativo são recepcionados na CIC
di passa pela união entre estes protago-
nistas. “Todos são muito bem-vindos aqui, 
estamos muito motivados para continuar-
mos a construir juntos este caminho de 
progresso”, comentou.

O prefeito enfatizou que a parceria da 
Prefeitura com a CIC é de longa data e já 
colheu muitos frutos para o município. “É 
tempo de união. Não fazemos nada so-
zinhos. A CIC Garibaldi é a entidade que 
serve de exemplo para muitas cidades 
por sua atuação. Seguindo o caminho do 
comprometimento, da inovação e da cre-
dibilidade, juntos seguiremos na mesma 
direção”, destacou Carniel.

A presidente da Câmara disse que o 
Legislativo também está empenhado na in-
tegração de forças em busca de melhorias 
para toda comunidade e que o Parlamento 
está de por tas aber tas para as entidades.

7 dicas de vitrinismo para 

ENCANTAR
1. DEFINIR O PÚBLICO-ALVO

É fundamental conhecer bem os gostos e preferências 
dos clientes para definir o tema e composição da vitrine. 
Isso porque o consumidor desperta atenção para aquilo que 
tem a ver com os interesses pessoais.

2. PLANEJAMENTO COM O CALENDÁRIO
Apresente movimento e novidades. Para isso, sua vitri-

ne deve acompanhar as diferentes datas promocionais do 
varejo, desde ações mais expressivas como o Dia das Mães 
e o Natal, até datas mais específicas que talvez interessem 
ao nicho do seu negócio, como o Dia do Professor, Dia da 
Família, entre outros.

3. ADESIVOS PARA DECORAR A VITRINE
Um elemento decorativo prático e com alto potencial é 

o adesivo. É uma ótima alternativa para compor a cenogra-
fia da vitrine e preencher o espaço que, muitas vezes, pode 
ficar um pouco frio.

4. BOA ILUMINAÇÃO
As luzes destacam os produtos, potencializam cores e 

emitem a sensação de que a loja é sofisticada ou descolada, 

por exemplo. Quando trabalhamos com as luzes estamos 
mexendo também com os sentidos dos consumidores, uma 
vez que elas podem despertar diferentes sensações.

5. PRODUTOS DE DESTAQUE
Coloque na vitrine os produtos que devem ter maior 

destaque e aqueles que vão agradar à clientela. Incentive 
a venda casada, agrupando produtos semelhantes e que 
combinam entre si, realizando uma consultoria silenciosa, 
ou seja, ensine seus clientes sobre o que está na moda e é 
elegante.

6. PREÇO
O preço deve estar visível, mas jamais fixado no pro-

duto. Numere as peças da vitrine e crie uma placa com a 
relação dos números e os respectivos valores dos produtos.

7. INSPIRAÇÕES NA INTERNET
Não existe nada melhor para ativar a criatividade do que 

passar os olhos por imagens no Pinterest ou no Instagram, 
por exemplo. Utilize essas ferramentas digitais a seu favor! 
A ideia não é copiar, mas buscar referências em estratégias, 
recursos e maneiras de organizar os produtos.

Fonte: FCDL-SC

Antes de contratar qualquer serviço
jurídico, ASSOCIADOS DA CIC E CDL

podem contar com consulta gratuita com
advogados conveniados à entidade para
buscar a melhor solução. Saiba como

através do fone/WhatsApp 54 3462 8500
A LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pes-

soais) entrou em vigor no Brasil em setembro do 
ano passado, mas só em 1º de agosto as san-
ções previstas com as novas regras começaram 
a valer.

Empresas de todo o Brasil que não se ade-
quaram podem sofrer punições, que incluem 
advertências, bloqueios e multas. Isto vale para 
grandes companhias, pequenos comércios e até 
profissionais liberais.

Vale ressaltar que a LGPD não trata apenas 
de dados eletrônicos. A lei é sobre dados pesso-
ais, em qualquer meio. Vale ficha impressa, texto 
em guardanapo, gravado em fita VHS ou em um 
HD do servidor.

ASSESSORIA

A CIC pode ajudar 
sua empresa a se 
adequar à LGPD
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FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI
O vice-presidente de Serviços 

da CIC, César Ongaratto, destacou 
a força do setor, que é represen-
tado pela sua diversidade de atu-
ação.

O dirigente falou aos diretores 
da entidade, em reunião-almoço 
na terça-feira, 27 de julho. Na 
ocasião, sugeriu que seja criado 
o Dia do Prestador de Serviços, 
tendo como referência, a data de 
9 de setembro, reconhecendo a 
importância e a representatividade 
das empresas deste setor.

Para impulsionar a ideia, a CIC 
vai realizar nesta data, uma live 
com show de Marieli Oliveira e 
sor teio de prêmios.

Ongaratto também falou sobre 
os desafios que foram impostos 

CIC cria Dia para celebrar o
SETOR DE SERVIÇOS

pela pandemia da Covid-19 e a im-
por tância da integração de forças 
para superar as dificuldades que 
surgiram.

“Para ter uma entidade for te e 
que efetivamente atue na defesa 
dos associados é fundamental a 
integração de todas as empresas 
que representem o setor”, salien-
tou.

A diretoria de Serviços da CIC 
também debateu e reuniu deman-
das das empresas. “É fundamen-
tal termos e for talecermos esse 
sentimento de per tencimento. A 
necessidade do setor de serviços 
é de encontros como este para 
reunirmos subsídios para que a 
entidade desenvolva suas iniciati-
vas”, enfatizou.

Entidade promove no dia 9 de setembro uma live com show de Marieli Oliveira e sorteio de prêmios

O presidente da CIC, Tobias Debia-
si, juntamente com o vice-presidente 
Geral da entidade, Carlos Bianchi, e a 
vice-presidente da CDL, Diana Borghetti, 
participaram da solenidade de inaugura-
ção do Boulevard Garibaldi.

O evento, realizado em 21 de julho, 
reuniu empreendedores dos 24 estabe-
lecimentos localizados no local e auto-
ridades. As soberanas da Fenachamp 
2022, Verônica Martinazzo, Débora Gio-
vanaz e Laura Bertelli também prestigia-

COMÉRCIO

Boulevard Garibaldi inaugura com
24 empreendimentos e 190 empregos

ram a apresentação oficial do open mall.
O complexo, localizado na antiga 

área da Martini & Rossi, entre as aveni-
das Independência e Rio Branco, ocupa 
uma área de 12.300 metros quadrados. 
Entre os estabelecimentos instalados, 
destaque para as associadas à CIC: 
Mundo do Presente, Kinho Modas, 
Spasso Calçados e Confecções, Super-
mercado Caitá, Brachina, Badulake, 
Ferrentino Ótica e Lojas Pompéia.

Conforme um dos idealizadores do 

Boulevard, Franco Perini, em torno de 
190 empregos diretos foram gerados. 
Além da área comercial, os visitantes 
também podem usufruir de uma praça, 
localizada no entorno de um chafariz 
formado por três grandes taças de es-
pumante.

O Boulevard está aberto de segunda 
a sábado, das 9h às 20h, domingos e 
feriados das 14h às 20h, sendo que os 
espaços de alimentação funcionam até 
às 22h.

Conheça as soluções que a CIC

oferece com exclusividade

para as empresas associadas

LOGÍSTICA
REVERSA DE
EMBALAGENS

3462 8500
CHAME NO WHATS
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“Qualquer um 
consegue criar algo 
complicado. O difícil 
é manter as coisas 
simples. Um negócio é 
simplesmente uma ideia 
de como melhorar as 
vidas de outras pessoas. 
Complexidade é um 
inimigo”

Richard Branson
-  empresário inglês, fundador 
do Grupo Virgin

Elon Musk
- empreendedor sul-africano, CEO 
da Tesla e da SpaceX

As Lojas Accorsi estão de volta à Garibaldi. Desde o dia 2 de agosto, 
o tradicional estabelecimento, com sede em Carlos Barbosa, reabriu 
sua filial de Garibaldi. O casal de proprietários, Bernardete e Humberto 
Accorsi, investiu em uma loja exclusiva de colchões, localizada 
na Avenida Independência, 528 – sala 2. Entre os diferenciais está 
a comercialização de colchões de alta tecnologia, com marcas 
consagradas como a Simmons, empresa americana com mais de 150 
anos de mercado, considerada uma das melhores do mundo.

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)
02/08 - KSP Máquinas e Equipamentos

ESTANHO (10 ANOS)
12/08 - Clínica Médica Giovanaz
17/08 - Borracharia do Rica

CRISTAL (15 ANOS)
15/08 - Funerária Nossa Sª do Carmo
25/08 – Vinotage

PORCELANA (20 ANOS)
02/08 - Caríssimi Móveis e Decorações
09/08 - Casa Do Assoalho
17/08 - Itália Mat. Elétrico e Iluminação
28/08 – Coopeg

“A vida é curta demais 
para desentendimentos 
de longo prazo”
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Uma comitiva da ACI Veranópolis foi 
recepcionada na CIC no dia 19 de 
julho. O diretor executivo, Luiz Carrer, 
coordenou o encontro com o presidente 
da entidade empresarial veranense, 
Renato Breitenbach, a vice-presidente 
e diretora de Comércio, Rubia Cenci 
Freitas, a diretora Administrativa, 
Daniela Michelon Cielo, e a gerente 
Comercial, Gizele Maria Duda Grando. 
Na pauta da reunião, destaque para as 
iniciativas que buscam promover ações 
e serviços inovadores.

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

Representantes da CIC e CDL 
participaram, em 21 de julho, da 
inauguração do supermercado Caitá 
em Garibaldi. O estabelecimento 
abriu suas portas no Boulevard, no 
centro. A rede Caitá investiu cerca 
de R$ 6 milhões na estruturação do 
supermercado, com a geração de 70 
empregos diretos, com uma área de 
venda de 1.100 metros quadrados. 
O CEO do grupo, Juliano Zandonai, 
diz que a experiência da rede, 
em Bento Gonçalves, consolidou 
o Caitá na Serra Gaúcha e sua 
expansão para Garibaldi faz alusão 
às origens da sua Família.

PRATA (25 ANOS)
12/08 – Econatura

PÉROLA (30 ANOS)
29/08 - Restaurante Fenachamp

RUBI (45 ANOS) 
12/08 - Vinícola Courmayeur

ORQUÍDEA (55 ANOS)
01/08 - Banco do Brasil
09/08 – Madem
24/08 – Imcoloss
26/08 - Lorenzi e Cia Ltda
30/08- Banrisul


