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A CASA DOS 
GRANDES
DEBATES

Um debate decisivo para o futuro das 
concessões das rodovias da região foi 
sediado na CIC, no dia 3 de setembro. 
Prefeitos, lideranças empresariais 
e representantes da Assembleia 
Legislativa e Câmara dos Deputados 
estiveram reunidos para discutir a 
inclusão da BR-470 no projeto de 
concessão de rodovias proposto pelo 
Governo do Estado. O presidente da CIC, 
Tobias Debiasi, acompanhou a discussão 
que teve mais de três horas de duração. 
Além do secretário extraordinário 
de Parcerias, Leonardo Busatto, que 
apresentou os investimentos previstos 

para a rodovia caso seja confirmada 
sua desfederalização, o representante 
da superintendência do DNIT, Adalberto 
Urach, e o deputado federal, Paulo 
Caleffi, foram os principais personagens 
do debate. Caleffi, levantou-se contrário 
à concessão e a instalação de praças 
de pedágio. Já Urach disse que o DNIT 
não tem previsão de investimentos para 
a rodovia e que a concessão é uma 
possibilidade de viabilizar as melhorias 
necessárias. O prefeito de Garibaldi, Alex 
Carniel, enfatizou que o debate deveria 
estar focado na união da região para 
garantir maiores investimentos dentro da 

proposta de concessão.

CIC sediou encontro de autoridades 
e lideranças para esclarecer pontos 
fundamentais para concessão e
investimentos em rodovias da região. 
Discussões esclareceram pontos que mais 
impactam nos rumos da infraestrutura

. O DNIT é a favor da concessão e da 
desfederalização da BR 470 e afirma não 
ter recursos para investir na rodovia

. Lideranças, de forma unânime, são 
contrárias ao modelo de outorga e limitação 
do deságio proposto pelo Governo

. Mesmo com a retirada da BR-470 
do projeto, a praça de pedágio prevista 
para a divisa de Carlos Barbosa a São 
Vendelino será implantada

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES
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Resgatar a história e 
projetar o futuro do 
empreendedorismo

TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC

Nossa intenção é 
colocar em prática 

nestes locais, 
um centro de 

desenvolvimento 
empresarial, 

para promover o 
empreendedorismo, 

a qualificação 
profissional e iniciativas 

que contribuam de 
maneira proativa para 

o crescimento de 
Garibaldi

Mais de meio século de-
pois de incluir na pauta 
como uma de suas bandei-
ras a instalação de unidades 
do Sesi e Senai em Garibaldi, 
a CIC volta a erguer o estan-
darte, desta vez para que 
possa manter as atividades 
de desenvolvimento empre-
sarial.

Uma das maiores con-
quistas da integração do 
setor produtivo de Garibaldi, 
consolidado com a destina-
ção de uma área de mais 
de três hectares, em 1988, 
não pode perder a finalida-
de a que foi instituída.

Por este motivo, a CIC 
reuniu um grupo de grande 

representatividade, formado por ex-presidentes, Poder Público, di-
retores da Fiergs e presidentes dos conselhos regionais do Senai 
e Sesi, para apresentar uma proposta para assumir a gestão do 
Centro Esportivo do Sesi, desativado desde o início do ano, e de 
mais uma área ao lado da Escola do Senai.

Nossa intenção é colocar em prática nestes locais, um centro 
de desenvolvimento empresarial, para promover o empreende-
dorismo, a qualificação profissional e iniciativas que contribuam 
de maneira proativa para o crescimento de Garibaldi.

Nossa proposta já foi entregue ao presidente da Federação 
das Indústrias do RS, com nossa afirmativa de que para o futuro 
de Garibaldi e do empreendedorismo é fundamental que essas 
áreas sejam mantidas para este fim. 

Em respeito a quem obteve esta conquista e iniciou a luta por 
essas áreas, iremos continuar vigilantes para manter e ampliar 
mais esse benefício aos nossos associados.

Debate sobre concessão das 
rodovias chega a uma encruzilhada 
Carlos Bianchi
Vice-presidente Geral da CIC

Entre Aspas

Não é de hoje que a situação das rodovias, 
não somente em nossa região, como de 
maneira geral, carece de investimentos. 
Há uma defasagem na infraestrutura viária 
que transcende a discussão dos pedágios, 
simplesmente no debate do contra ou a favor. 
Entram na discussão as questões de segurança 
dos usuários, custo do transporte, perda de 
competitividade empresarial. 

Como empresário e vice-presidente da 
CIC, atuamos por alternativas que beneficiem 
a região com obras de ampliação das rodovias 
e, ao mesmo tempo, sejam viabilizadas de 
maneira justa. Há décadas que o Governo do 
Estado não investe em melhorias significativas 
na Serra. Com exceção de pequenas 
intervenções para recuperação ou manutenção 
de estradas, nenhum investimento foi realizado.

Mas a região merece mais. Não podem 
mais ser adiados investimentos para a 
duplicação de trechos importantes, que criaram 
verdadeiros gargalos para o transporte e 
deslocamento. Desde o início das discussões 
sobre as concessões estamos participando 
ativamente de reuniões, audiências públicas 
e debates sobre o modelo apresentado pelo 
Governo do Estado.

Nossa entidade, desde o princípio, não 
aceitou a forma como tentou ser imposto este 
modelo e vem questionando, juntamente com 
o Poder Público Municipal, alguns pontos que 
são fundamentais para garantir o modelo que se 
adapte às nossas reais necessidades. 

Apresentamos uma série de intervenções 
que consideramos essenciais para as rodovias 
que atravessam o território de Garibaldi. 
Solicitamos, juntamente com CICS Serra, 
Corede e Amesne a ampliação do prazo para 
discussão da proposta, da mesma forma que 
nos posicionamos totalmente contrários a 
adoção da outorga como meio de definição 

da concessionária. Defendemos nossos 
associados e nossa comunidade nestes 
debates e acreditamos que a região deve se unir 
para viabilizar uma proposta que atenda nossas 
necessidades e possa ser executada dentro do 
menor período de tempo. 

A desfederalização da BR 470 também 
entra nessa discussão e não há uma resposta 
simples, já que percebemos que faltam projetos 
ou prazos concretos para sua duplicação. 
Temos feito vários questionamentos: se a 
rodovia entrar no projeto de concessão, há 
garantias para sua duplicação em menos de 
cinco anos? Se não for desfederalizada, a União 
garante investimentos para a duplicação? 

Até porque, se a concessão realmente 
avançar e a 470 ficar de fora, o pedágio previsto 
entre Carlos Barbosa e São Vendelino será 
mantido do mesmo jeito. Por isso estamos 
atentos para não haver precipitação que nos 
amarre a um contrato de 30 anos sem antes 
termos todas as garantias de que este será o 
melhor caminho para a região.

Vivemos um momento de grande 
importância para o futuro de nossa 
infraestrutura viária, uma encruzilhada que pode 
nos alçar para uma jornada de grandes avanços 
ou nos manter presos ao atraso.
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CONHEÇA A CIC CAPACITA

CIC LANÇA

FOTO CRISTIANE DRIEMEIER
Uma comitiva da CIC Garibaldi apre-

sentou ao presidente da Federação das 

Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), 

Gilber to Porcello Petry, uma proposta para 

a utilização do Centro Espor tivo do Sesi, 

cuja unidade foi desativada desde o início 

do ano, e de revitalização da área livre entre 

a Avenida Perimetral Léo Antônio Cisilotto e 

a Rua Antônio Bor tolini.

No encontro, realizado em Porto Alegre, 

no dia 17 de março, foi apresentada a in-

tenção da entidade de implantar um Com-

plexo de Desenvolvimento Tecnológico e 

Empresarial, além de retomar as atividades 

do Centro Esportivo para beneficiar as em-

presas do setor industrial.

O presidente da Fiergs ficou surpreso 

com o potencial econômico de Garibaldi e 

destacou a iniciativa da entidade, que bus-

ca desenvolver ações inovadoras para a 

área. Segundo Petry, a proposta da CIC será 

avaliada pelo Conselho Regional do Sesi e 

encaminhada à apreciação da instância 

Nacional da instituição. O Superintenden-

DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL
te regional do Sesi-RS, Juliano Colombo, 

também acompanhou a apresentação.

Integraram o grupo da CIC, o presiden-

te, Tobias Debiasi, o vice-prefeito, Sérgio 

Chesini, os ex-presidentes, Enio Marti-

nazzo, Domingos Nizzola, Pedro Carrer e 

César Ongaratto, os diretores da Indústria 

da CIC, que também integram a diretoria 

da Fiergs, Gilber to Pedrucci e Juarez Piva, 

além do diretor de Serviços da CIC, Vande-

nir Miotti e a gerente de Eventos, Cristiane 

Driemeier.

Martinazzo diz que é compreensível a 

decisão do Sesi em paralisar as atividades 

do Centro Esportivo em Garibaldi, princi-

palmente pela crise gerada pela pandemia 

da Covid-19.

“Todos buscam conter as despesas 

neste momento. Mas a CIC entende que 

pode revitalizar o espaço e oferecer às 

empresas um serviço e, ao mesmo tempo, 

manter esse patrimônio que foi motivo de 

muitas comemorações quando foi conquis-

tado”, salientou.

CIC apresenta na Fiergs proposta para criação de Complexo de 
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O vice-presidente da Indústria da 

CIC, Gerson Luiz Simonaggio, fez um 

balanço do setor durante reunião da 

diretoria realizada na terça-feira, 17 de 

agosto. De acordo com o dirigente, o 

momento é de apreensão em relação 

ao futuro, o que estabelece a necessi-

dade de engajamento e integração das 

forças e lideranças empresariais à en-

tidade.

Durante o encontro também foram 

apresentados, através da transmissão 

em vídeo, temas referentes às pers-

pectivas do cenário econômico para 

a Indústria e infraestrutura rodoviária, 

portuária, ferroviária e aeroportuária.

O economista-chefe da Fiergs, An-

dré Nunes de Nunes, salientou que a 

produção industrial brasileira retornou 

ao nível pré-pandemia em novembro 

Vice-presidente da Indústria pede engajamento para enfrentar desafios

Serviços

Francine Goppinger Atelier

O QUE FAZ 
Confecção de peças de vestuário sob medida

Av. Perimetral Leo Antônio Cisilotto, 938, sala 3. 
Bairro São José, Garibaldi

contato@metamorfosebrand.com.br

(54) 99970 0850

(54) 99970 0850

@francinegoppingeratelier

francinegoppingeratelier

Serviços

Micael Salvi Arquitetura

O QUE FAZ 
Projetos arquitetônicos comerciais, corporativos e de 
interiores

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI

Rua Maurício Cardoso, 72. Centro, Carlos Barbosa

arquiteto.micasalvi@gmail.com

 (54) 99914 2537

 (54) 99914 2537

www.micaelsalviarquitetura.com.br

@micael.salvi

micasalvi.arquiteto
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Vice-presidente da Indústria pede engajamento para enfrentar desafios

Comércio

Giuradelli Gás
O QUE FAZ 
Revenda de gás GLP. Tele entrega para consumidor final e 
empresas. Entregas rápidas em no máximo 15 minutos ou 
entregas agendadas.

Avenida Independência 1274. 
Bairro Cairú, Garibaldi 

giuradellligasetransportes@yahoo.com.br

(54) 3462 7114

(54) 99905 9322

giuradelli.gas.7

Indústria

CJ Mármores

O QUE FAZ 
Atuamos com mármore, granito, basalto e silestone, com 
excelência no atendimento e qualidade nos produtos.

Rua Buarque de Macedo, 218. Rota do Sol, 
Garibaldi.

cjmarmores@cjmarmores.com.br

 (54) 3462 1861

(54) 98123 1110

http://www.cjmarmores.com.br/

@cjmarmoresegranitos 

cjmarmores

FOTO PAMELA MANFRÓI

do ano passado, sendo que o segundo 

semestre de 2021 traz como grande 

desafio o aumento de custos das ma-

térias-primas, agravado pela desvalori-

zação cambial.

“No primeiro semestre a Indústria 

gaúcha cresceu 20,9%, em compara-

ção com mesmo período de 2020. O 

grande desafio a partir de agora será 

em relação ao repasse dos custos ao 

preço final e como isso vai se com-

portar em um mercado em que a renda 

não está crescendo na mesma veloci-

dade”, salientou Nunes.

O vice-presidente Geral da CIC, 

Carlos Bianchi, destacou a força da 

economia brasileira, que amargou um 

período de depressão no ano passado, 

impulsionada pela pandemia do novo-

-Coronavírus, e agora prevê um cres-

O Hospital Beneficente São Pedro pelos 88 anos de fundação e serviços prestados e 
a Tramontina Garibaldi pelo transcurso de seus 110 anos de existência, receberam Voto 
de Louvor da Câmara de Vereadores, no dia 1º de setembro. Na ocasião, também rece-
beu homenagem a auxiliar de enfermagem, Leopoldina Spadini. As homenagens foram 
propostas pelos vereadores Arnaldo José Seganfredo, Luana Meneghetti e Priscila Maria 
Dalpubel Chagas, tendo sido aprovadas por unanimidade.

cimento de 5%, com a recuperação 

dos setores da Indústria, Comércio e 

Serviços.

Por meio de uma parceria com o 

Mobi Caxias, os diretores da CIC rece-

beram informações dos coordenado-

res da área de infraestrutura, referente 

aos projetos para o aeroporto regional, 

a retomada do modal ferroviário de 

carga, a possibilidade de implantação 

de um porto em Arroio do Sal e o pro-

cesso do Governo do Estado para a 

concessão das rodovias na região. 

Durante a reunião também foram 

debatidas questões relacionadas à 

qualificação de profissionais através 

da plataforma CIC Capacita, logística 

reversa de embalagens, planejamento 

e mobilidade urbana e custos de ma-

térias-primas.

ASSOCIADOS HOMENAGEADOS



A CDL Jovem realizou a entrega de R$ 4.350,00 
ao Hospital Beneficente São Pedro no domingo, 22 de 
agosto. O valor é o resultado da 5ª edição dos Jovens 
na Cozinha, realizado no formato “Pegue e Leve”.

O diretor do HBSP, Jaime Kurmann, recebeu a doa-
ção da equipe da CDL Jovem, coordenada por Romeu 
Júnior Martinazzo, formada por Cleber Pasqualini, Fábio 
Giovanaz, Gabriela Romio, Gustavo Bianchini, Guilherme 
de Souza Balbinot, Henrique Romio Neto, Karine Cisilotto 
Restelli, Keitiane Zanette e Talita Ferranti.

Mais de 110 ingressos foram vendidos (porção para 
duas pessoas), tendo no cardápio talharim ao molho ca-
prese, sobrecoxa no espeto, maionese, alface e repolho, 
sobremesa e uma garrafa de vinho.

A iniciativa contou com o apoio de Transportadora 
Maffei, Granja Cettolin, Frutifada e Massas Italiany.
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Evento Jovens na Cozinha entrega
mais de R$ 4 mil ao Hospital

8dicas imperdíveis para

MOTIVAR
1. ENTENDA O PROPÓSITO

Saiba qual é o propósito pessoal 
dos seus funcionários. Com os objeti-
vos alinhados aos da empresa fica mais 
fácil demonstrar a importância de cada 
um dentro da estrutura, fazendo com 
que ele se sinta valorizado e engajado 
com o trabalho.

2. RECONHEÇA O VALOR
DE CADA UM

Reconhecer as habilidades de cada 
um transforma a rotina e motiva o fun-
cionário. Assim, cada conquista é um 
impulso a mais para realizações com 
mais empenho.

3. TRATAMENTO
HUMANIZADO

Cada membro da equipe tem suas 
particularidades e tratá-los com a 
importância que cada um possui é o 
primeiro grande passo para uma comu-
nicação assertiva.

4. METAS EQUIVALENTES
Tenha bom senso no momento de 

estabelecer objetivos. Seja realista e 
busque sempre o crescimento individu-
al quando forem alcançados.

5. INCENTIVE
Esteja aberto a novas ideias e for-

mas de realizar o trabalho para que eles 
sintam mais liberdade e motivação para 
alcançá-las.

6. SAIBA A IMPORTÂNCIA
DO FEEDBACK

Analisar o comportamento e dar 
retorno aos funcionários é o principal 
ponto para alinhar resultado e postura 
profissional, assim é possível saber se o 
trabalho está sendo bem feito e identifi-
car os pontos que precisam melhorar.

7. CAPACITE SEUS
FUNCIONÁRIOS

Mantenha o colaborador atualizado 
com treinamentos e capacitações para 
que os resultados sejam cada vez mais 
satisfatórios. Dica: Utilize uma plata-
forma de ensino a distância. Assim 
você economiza tempo e dinheiro 
ao mesmo tempo em que investe na 
capacitação.

8. CELEBRE OS RESULTADOS
Quando algo dá certo ou um obje-

tivo é alcançado elogie o funcionário e 
comemore com ele.

Trabalhadores que se recusam a tomar a 
vacina contra a Covid-19 devem estar cientes 
de que podem ser demitidos por justa causa. 
De acordo com a advogada, assessora Jurídica 
da CIC, Rosana Nicolini Chesini, é importante 
as empresas promoverem ações para incenti-
var a vacinação, orientando e informando as 
consequências de uma possível negativa por 
parte do colaborador. 

“A demissão por justa causa é uma das 
possibilidades, mas também há a opção por 
desligamento normal ou de advertência e sus-
pensão, visto que ambas as partes da relação 
de emprego devem cumprir e fazer cumprir as 
normas de segurança e medicina do trabalho”, 
orientou.

Mesmo com jurisprudência favorável às 
empresas nesses casos, não há unanimidade 
nesse entendimento, já que não existe uma lei 
que determine a obrigatoriedade de imuniza-
ção. “É preciso provar que houve incentivo e 
toda orientação prévia. O STF firmou entendi-
mento que no âmbito das relações de trabalho 
ainda há discussão se a mera recusa é suficien-
te para justa causa”, esclareceu.

PODE OU NÃO?

Recusar vacina da 
Covid-19 pode ser 
motivo para demissão 
por justa causa?

ESTACIONAMENTO
O vice-presidente do Comércio da CIC e presi-

dente da CDL, Tiago Furlanetto, e o diretor de Ser-
viços e gerente de Relacionamento com o Associa-
do da CIC, Vandenir Miotti, participaram, em 24 de 
agosto, de uma reunião na Câmara de Vereadores 
para debater propostas de melhoria para o atual mo-
delo de estacionamento rotativo pago na cidade. A 
iniciativa teve o objetivo de apresentar sugestões 
para que o próximo contrato de concessão atenda 
necessidades demandadas pela população.
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Mesmo com a transferência para 2022 devido a 
pandemia da Covid-19, a organização da Festa do 
Espumante Brasileiro já começa a colocar em prática 
seu cronograma de ações.

O presidente do Centro Empresarial e Cultural 
(CEC) e da Fenachamp, Giliano Verzeletti, reuniu-se 
em 25 de agosto, com o prefeito, Alex Carniel, e o 
vice-prefeito, Sérgio Chesini, para apresentar o novo 
layout do evento.

FENACHAMP 2022 COMÉRCIO

Organização inicia debate para definir o
novo layout e celebrar 40 anos da festa

Sob coordenação das arquitetas, Carla Nehme 
Demari e Rosângela Garziera Pieta, a proposta para o 
evento faz referência às quatro décadas de sua reali-
zação, entre outras mudanças que buscam melhorar 
a circulação e integrar mais o público ao clima da 
festa.

Além das áreas destinadas às vinícolas, o espaço 
gastronômico também receberá uma atenção para 
facilitar o serviço aos participantes.

A diretoria da CDL e diretores do Comércio da CIC conheceram na 
manhã de quinta-feira, 2 de setembro, os detalhes da Compra Premia-
da para 2021. A promoção será realizada entre 1º de novembro a 24 
de dezembro e prevê o sorteio de 100 vales-compra de R$ 150,00. A 
adesão à campanha poderá ser feita, sem custos, por todos os asso-
ciados da CIC e CDL.

Uma das novidades deste ano será a Black Week Garibaldi (22 a 
26/11), com incentivo a promoções e o sorteio de 10 vales-compra 
de R$ 150. Quem comprar em um dos estabelecimentos participantes 
neste período receberá cupons em dobro.

A semana encerra com ações que serão realizadas junto ao esta-
cionamento da sede da CIC, com diversas atrações para o sábado à 
tarde e domingo durante todo o dia (27 e 28/11), com acesso gratuito 
para toda a comunidade.

Compra Premiada 2021 terá 
Black Week com promoções e 
sorteio de prêmios

Live musical e sorteio de prêmios foram as atrações da primeira edição do evento em homenagem ao

SETOR DE SERVIÇOS
A homenagem aos proprietá-

rios de empresas e profissionais do 
setor de Serviços, promovida pela 
CIC e CDL, foi marcada por um 
show com Marieli Oliveira. Em live 
transmitida pela CIC TV (canal da 
CIC no Youtube) e fanpage da enti-
dade, a cantora iniciou o show com 
a música que homenageia a entida-
de: Somos CIC, Somos Garibaldi, 
além de interpretar composições 
de Tina Turner, Adele, Djavan, Rita 
Lee, entre outros.

Durante o espetáculo, proprietá-
rios e colaboradores de empreendi-
mento ligados ao setor associados à 
CIC e CDL participaram de sorteio 
de vários prêmios, entre eles um 
vale-compra de R$ 1.000,00.

O vice-presidente de Serviços 
da CIC, César Ongaratto, destacou 
que a representatividade para Gari-
baldi fez com que a entidade criasse 
um dia para celebrar e homenagear 

a todas as empresas do setor. 
“De acordo com o Balanço Eco-

nômico de Garibaldi, o número de 
empresas do setor de Serviços em 
Garibaldi, cresceu de 1.394 em 
2011 para 2.940 em 2019. Isso sem 
contar os profissionais liberais e au-
tônomos, que somam 725 profissio-
nais”.

De janeiro a junho deste ano, 
o setor registrou um saldo de 225 
admissões a mais com Carteira as-
sinada do que demissões. No mes-
mo período do ano passado, o setor 
havia sido castigado, encerrando o 
semestre com um saldo negativo de 
152 postos de trabalho.

Entre os segmentos mais re-
presentativos no setor de serviços 
de Garibaldi estão o de construção 
civil, transportes, saúde e serviços 
profissionais. Mais de 3.600 pesso-
as atuam diretamente ligadas a em-
presas do setor na cidade.

REVEJA A LIVE



08 - CIC EM AÇÃO SETEMBRO / 2021

“Todos nós temos 
nossas máquinas do 
tempo. Algumas nos 
levam pra trás, são 
chamadas de memórias. 
Outras nos levam para 
frente, são chamadas 
sonhos”

Jeremy Irons
-  ator britânico

Thomas Edison
- empreendedor , inventor e cientista 
norte-americano

Localizada em um ponto icônico do Centro Histórico de Garibaldi, 
no prédio Bellini (Rua Buarque de Macedo, 3297), a Ótica e Joalheria 
Farroupilha inaugurou apresentando como diferencial produtos de 
grandes grifes e laboratório próprio de lentes, oferecendo óculos, 
relógios e joias. Tendo como proprietários, Danilo Serafin e Alexandre 
Arraldi, está sob a gerência de Edinara Dlugokenski. O atendimento 
acontece, de segunda à sexta-feira, das 9h às 11h55min e das 13h às 
18h25min e, aos sábados, das 8h50min às 12h e das 13h30min às 17h.

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)
01/09 - Masterplan Garibaldi
15/09 - Pio X Transportes
26/09 - Guri do Smart
29/09 - Sagitarius Segurança e 
Vigilância Privada

ESTANHO (10 ANOS)
08/09 - Ortoclinica RCV
14/09 - Rosa Maria Decoração

CRISTAL (15 ANOS)
25/09 - Jeet Tecnologia em Plásticos

PORCELANA (20 ANOS)
06/09 - Metalúrgica Borgonha

“Nossa maior fraqueza 
está em desistir. O 
caminho mais certo de 
vencer é tentar mais 
uma vez” Os presidentes da CIC, Tobias Debiasi, 

da CDL, Tiago Furlanetto, do Centro 
Empresarial e Cultural (CEC Garibaldi) 
e Fenachamp, Giliano Verzeletti, 
participaram da abertura da Semana da 
Pátria de 2021. A cerimônia, realizada 
na Praça Loureiro da Silva, iniciou 
com recepção ao Fogo Simbólico 
e hasteamento das bandeiras. Os 
homenageados deste ano foram os 
profissionais da Saúde que estão à frente 
no combate a Pandemia e a empresa 
Tramontina, pelos 110 anos de fundação.

VEJA COMO SUA
EMPRESA PODE
CRESCER COM A CIC

VALORIZE

Descontos especiais em laboratórios,
hospital, clínicas e especialistas como:
nutricionistas, dentistas, fisioterapeutas,
psicólogos e outros profissionais de
diversas áreas

mais saúde

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

e saiba mais sobre este e
muitos outros benefícios

O setor empresarial conta com um 
novo serviço de assessoramento 
jurídico, com qualidade técnica, 
profissionalismo e agilidade nos 
atos. O escritório Gustavo Bertele 
Advocacia Empresarial, localizado 
na Rua João Pessoa, 505 - Sala 01, 
no centro de Garibaldi, também 
atua no ajuizamento de demandas e 
registro de marca. O escritório está 
aberto de segunda a sexta-feira, das 
9h às 12h e das 13h30min às 18h. O 
contato também pode ser feito pelo 
fone/WhatsApp 54 99926 1049 ou 
e-mail gustavo@berteleadvocacia.
com.br.

PRATA (25 ANOS)
02/09 - Produtos Coloniais Conci
03/09 - Facchin Imp e Exp
04/09 - Calltec Telecomunicações
10/09 – Contec Escritório Contábil
27/09 - Benvenutti Importação e 
Exportação

PÉROLA (30 ANOS)
25/09 - Metalúrgica Bico Douro

ORQUÍDEA (55 ANOS)
19/09 - Artes Metais
19/09 - Vinícola São Pantaleão
20/09 - Bortolini Móveis
21/09 - Adega Chesini


