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SESI CONCEDE 
À CIC A GESTÃO 
DO COMPLEXO 
ESPORTIVO DE 
GARIBALDI

Foi assinado, no dia 3 de 
dezembro, o contrato que 
oficializa a cedência da área do 
Sesi em Garibaldi para a CIC. 
A negociação entre o Serviço 
Social da Indústria (Departamento 
Regional do Rio Grande do Sul) e 
a Câmara de Indústria e Comércio 
havia sido concluída em 26 de 
novembro.
O acerto possibilitou, inclusive, 
a utilização do espaço do campo 
para a área de recreação infantil 

durante o evento "Brinde à 
Vida", promovido pela entidade 
empresarial garibaldense.
O presidente da CIC, Tobias 
Debiasi, e o Diretor da Indústria e 
dirigente da Fiergs, Juarez Piva, 
enalteceram a movimentação 
e ocupação do espaço. “Se 
levarmos em conta que o Sesi 
está encerrando o atendimento 
presencial de suas atividades 
em Garibaldi, a iniciativa da CIC 
vai garantir o funcionamento 

de atividades vinculadas às 
finalidades até então exercidas.
O Conselho Regional do Sesi-RS 
aprovou a cedência em reunião 
no dia 19 de outubro. A validade 
do contrato é por um ano, sendo 
que, se aprovado pelo Conselho 
Nacional do Sesi, será prorrogado 
até 2041.
A área total é de 12,3 mil metros 
quadrados, contando com um 
prédio de 574m² e um campo de 
futebol com gramado sintético.
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ATENDIMENTO 
Segunda a Sexta
8h30min às 11h30min
13h30min às 17h30min

A forma como 
imaginamos o futuro 
muda nosso presente

TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC

Temos que absorver 
depressa o novo 
presente sempre 

olhando com 
otimismo para o 

futuro.Temos que 
aprender que 
a imaginação 

limitada dos outros 
nunca pode nos 

limitar. No final, a 
única coisa que fica 

é o nosso legado

Nós estamos aqui juntos e 
precisamos viver juntos, com 
tolerância e respeito. Nós 
somos todos passageiros, 
navegando rumo ao futuro, 
mas vamos trabalhar juntos 
para fazer com que esse fu-
turo seja um lugar que que-
remos visitar. 

Fomos lançados a um tur-
bilhão de mudanças desde 
que essa pandemia nos obri-
gou a mudar hábitos e rever 
conceitos. Porém, se por um 
lado as mudanças provoca-
ram traumas e marcas que 
nunca se apagarão, por 
outro, provamos ser possível 
inovar, adaptar e transformar 
ações e iniciativas, permitin-

do o avanço de nossa caminhada.
O que você faz hoje muda o seu futuro. Mas a forma como 

você imagina esse futuro transforma suas ações no tempo presen-
te. Então, se nos imaginarmos protagonistas neste futuro, temos 
que assumir novas posturas. 

Temos que absorver depressa o novo presente sempre olhando 
com otimismo para o futuro. Temos que aprender que a imagina-
ção limitada dos outros nunca pode nos limitar. Temos que apren-
der a ver muito além do que é. Temos que aprender a ver o que 
pode ser. 

Temos que aprender. Desaprender. Reaprender. No final, a 
única coisa que fica é o nosso legado. Buscando manter nossas 
ações, sem onerar desproporcionalmente os associados, nossas 
contribuições serão ajustadas a partir de janeiro.

Um Feliz Natal e um 2022 de volta à normalidade e desenvol-
vimento.

O Natal do renascimento
Ronaldo Santini
Secretário Estadual de Turismo do RS

Entre Aspas

O Natal neste ano tem um significado 
muito especial para todos nós. 
Sobrevivemos a uma pandemia e estamos 
redescobrindo os prazeres da vida. No ano 
passado, o Natal foi de muitas incertezas, 
as pessoas estavam em casa, reservadas, 
com medo e com muitas dúvidas com 
relação à pandemia, dúvidas que ainda 
permanecem em determinados momentos.

O último Natal, de certa forma, perdeu 
a magia da festa que é tradicionalmente um 
encontro entre famílias e amigos. Muitas 
famílias celebraram o Natal de forma 
virtual, com cada um na sua casa. Neste 
ano, a pandemia já nos traz índices que 
nos permitem voltar a circular e que nos 
traz segurança com a vacinação, ainda 
respeitando os protocolos de segurança 
como o uso de máscara e agora no Rio 
Grande do Sul o passaporte vacinal.

Além disso, também estamos levando 
o turismo para todas as regiões do Estado, 
revelando novas rotas, novos roteiros e 
destinos que antes eram desconhecidos 
e, que agora, neste período do Natal, 
preparam as suas cidades para receber 
a festa, a festa do renascimento. Desta 
forma, teremos um recomeço também 
para o turismo, que vive um momento de 
transformação.

Estamos investindo cada vez mais 
no turismo e uma das características 
fortes é pensar o turismo de maneira 
segmentada, o que significa entender que 
as pessoas têm desejos, necessidades 
e expectativas diferentes. Vale ressaltar 
que o turismo é uma fonte de renda, de 
geração de emprego, de movimentação da 
cadeia produtiva local, da economia e de 

todos aqueles que estão no entorno desse 
segmento.

Enfim, o Natal está quase chegando 
e com ele o momento da festa do 
renascimento para um novo tempo. O 
tempo em que passamos a valorizar mais 
os momentos familiares, a natureza, os 
espaços abertos e tudo aquilo que o Rio 
Grande do Sul nos oferece com muita 
naturalidade. Precisamos estar preparados 
para este momento mágico que é o Natal 
e as nossas cidades estão trabalhando 
arduamente para que todas façam deste o 
melhor Natal da história. A magia do Natal 
está de volta.

Precisamos estar 
preparados para este 
momento mágico que 
é o Natal e as nossas 
cidades estão trabalhando 
arduamente para que 
todas façam deste o melhor 
Natal da história. A magia 
do Natal está de volta.
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“A retomada do crescimento não de-

pende apenas dos governos. Nós da ini-

ciativa privada também precisamos fazer 

a nossa par te”. Esse é o entendimento 

do presidente da Federação de Entidades 

Empresariais do Rio Grande Sul (Federa-

sul), Anderson Trautman Cardoso.

O dirigente esteve na CIC, no dia 24 

de novembro, quando palestrou para di-

retores da entidade e lideranças locais 

e regionais. Na ocasião, falou sobre a 

retomada das atividades econômicas e 

os efeitos da pandemia da Covid-19 nas 

empresas.

De acordo com ele, a retomada da 

economia vai necessitar de inovação e 

mão de obra especializada. “Precisa-

mos permanecer conectados à realida-

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

FOTO DIVULGAÇÃO FEDERASUL

O ex-presidente da CIC e membro do 
Conselho Fiscal da entidade, Pedro Carrer, 
foi empossado como integrante do Con-
selho Superior da Federasul, durante a re-
alização do evento Tá na Mesa, em 1º de 
dezembro.

Renovados em um terço, os Conselhos 
foram eleitos em Assembleia para um man-
dato de dois anos. Além dos conselheiros 
vitalícios (ex-presidentes da entidade), 
o Conselho Superior é composto por 37 

REPRESENTATIVIDADE

Representante da CIC é empossado
no Conselho Superior da Federasul

membros e atua como guardião do Estatuto 
da Federasul.

Durante o evento, aconteceu a palestra 
“Paixão, Força e Coragem”, que trouxe a vi-
são do empresário Clóvis Tramontina sobre 
a sucessão na empresa e expectativas para 
os próximos anos.

A confirmação da eleição de Carrer já ha-
via sido informada pelo presidente da Fede-
rasul, Anderson Trautman Cardoso, durante 
sua palestra na CIC, em 24 de novembro.

ECONOMIA VAI NECESSITAR DE INOVAÇÃO
Presidente da Federasul diz que retomada da

de da transformação digital, dos novos 

hábitos da jornada do consumidor e da 

grande transformação pela qual passa o 

mundo dos negócios. São missões que 

cada empresário precisa exercitar no dia 

a dia”, enfatizou.

Cardoso destacou a importância de 

união para o enfrentamento das adversi-

dades que a realidade impõe e enfatizou 

que a CIC é uma das entidades mais atu-

antes do Estado e foi uma referência em 

iniciativas desde o início da pandemia.

Na ocasião também falou sobre um 

panorama da situação do Rio Grande do 

Sul e defendeu as privatizações nas áreas 

de saneamento e energia, além de salien-

tar a importância do setor agropecuário 

para o desenvolvimento do estado.
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Um domingo de reencontros e ce-

lebração. Este é o resumo do Brinde à 

Vida CIC, evento promovido pela enti-

dade no dia 28 de novembro. Se a ins-

tabilidade do clima obrigou a organiza-

ção a adiar a programação do sábado, 

com exceção do Pedal CIC, que reuniu 

mais de 70 ciclistas em um percurso 

de 33 quilômetros, as atrações do do-

mingo levaram famílias inteiras à sede 

da CIC.

Desde bem cedo, uma equipe de 

especialistas em churrasco começou 

a preparar o Costelão, que foi servi-

do no almoço para 200 pessoas. Com 

fogo de chão, peças inteiras foram 

assadas durante quatro horas e re-

ceberam a aprovação do público, que 

Brinde à Vida CIC confirma sucesso pela diversidade de atrações e integração
também pode degustar cervejas ar te-

sanais e chopes de várias cervejarias.

Durante todo o dia, shows anima-

ram os participantes do evento, que pu-

deram aplaudir Marieli Oliveira, Galpo-

trio, Joce Sampaio e Samba Trio, além 

do Show de Talentos que recebeu dez 

jovens artistas locais.

Se a animação já estava em alto 

astral, a chegada do Papai Noel, no 

meio da tarde, fez com que a criançada 

formasse uma longa fila para entregar 

uma “cartinha ao Bom Velhinho”, bater 

uma foto e receber balas e pirulitos.

O espaço de recreação infantil, junto 

ao campo do Sesi, ficou movimentado 

durante a tarde toda, o que demonstrou 

a importância do trabalho da entidade 

Serviços

Pegasus Treinamentos

O QUE FAZ 
Treinamentos na área de Segurança do Trabalho

Rua Irmão José Sion, 390.   
Centro, Garibaldi

marcelo@pegasustreinamento.com.br

54 3462 5283

54 98111 5339 

www.pegasustreinamento.com.br

@pegasustreinamentos 

Serviços

CMS

O QUE FAZ 
Codificação à laser e Seguro de Caminhões

BR470, KM 225, Sala 17 - Anexo ao Posto SIM, 
defronte ao Posto do Avião. 
Bairro Integração, Garibaldi.

sabrina.grillo@caminhaomaisseguro.com.br

54 99914 0698

54 99914 0698 

www.caminhaomaisseguro.com.br

@caminhaomaisseguro

caminhaomaisseguro
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Brinde à Vida CIC confirma sucesso pela diversidade de atrações e integração
FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

também pode degustar cervejas ar te-

sanais e chopes de várias cervejarias.

Durante todo o dia, shows anima-

ram os participantes do evento, que pu-

deram aplaudir Marieli Oliveira, Galpo-

trio, Joce Sampaio e Samba Trio, além 

do Show de Talentos que recebeu dez 

jovens artistas locais.

Se a animação já estava em alto 

astral, a chegada do Papai Noel, no 

meio da tarde, fez com que a criançada 

formasse uma longa fila para entregar 

uma “cartinha ao Bom Velhinho”, bater 

uma foto e receber balas e pirulitos.

O espaço de recreação infantil, junto 

ao campo do Sesi, ficou movimentado 

durante a tarde toda, o que demonstrou 

a importância do trabalho da entidade 

para assumir a gestão do local.

O presidente da CIC destacou a ini-

ciativa, que movimentou dezenas de 

voluntários para sua realização, além 

da equipe da entidade, como um desa-

fio que ficará marcado pela valorização 

das pessoas e do espírito que envolveu 

o evento.

A programação também registrou 

celebração religiosa, mateada, Espaço 

Mulher com dicas de moda, cursos de 

degustação de cervejas artesanais e 

encontro de Carros Antigos.

O Brinde à Vida teve a organização 

da CIC, com a participação da Mulher 

Empreendedora CIC, CIC Jovem e CDL 

Jovem.

Serviços

Casa do Bronze

O QUE FAZ 
Serviços de Estética, bronze orgânico e venda de 
emagrecedor

Rua Emílio Pozza, 501. Bairro Maria Goretti,  
Bento Gonçalves

eli.geremias@gmail.com

54 99959 9923

54 99959 9923 

@casadobronzegaribaldi 

casadobronzegaribaldi

Serviços

Ristorante e Armazém
Nono Madiero
O QUE FAZ 
Gastronomia italiana desde 1988. Pratos, vinhos e 
ambiente acolhedor, típico italiano e com o sabor da 
comida caseira da nona!

Rua das Videiras 3405. Garibaldina, Garibaldi

ristorantenonomadiero@gmail.com

54 3455 0411

54 99946 1889

@nonomadiero

ristorantenonomadiero
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FOTO REPRODUÇÃO ZOOM
Na última edição, o Papo de Negócios CIC apre-

sentou a comunicação como meio para vender via 

redes sociais e WhatsApp. A transmissão on-line, 

em 23 de novembro, teve como convidado o jorna-

lista, Cassius André Fanti.

Na ocasião, o coordenador do Departamento de 

Comunicação da CIC destacou como as maneiras 

de relacionamento entre marcas, produtos e servi-

ços com o consumidor foram afetadas pela revo-

lução trazida pelas redes sociais e aplicativos para 

smartphones. “E essa avalanche de Apps e meios 

de comunicação transformou o jeito de como a 

gente se relaciona com as pessoas, com o trabalho, 

com a vida e revolucionou a maneira de comprar”, 

resumiu.

Além disso, alertou para que não se use as re-

des sociais como um espaço de feira. “Não dá para 

ficar gritando ‘compre, compre, compre’ o tempo 

inteiro. As redes sociais devem ser vistas como 

uma praça e não como uma feira. Este é um espaço 

para aproximar seu negócio das pessoas. Construir 

relacionamento é conquistar confiança”.

Fanti também chamou a atenção para a impor-

PAPO DE NEGÓCIOS CIC ENCERRA O ANO
com destaque para as vendas via redes sociais e WhatsApp

VEJA TODAS 
AS EDIÇÕES

tância de gerar conteúdo de qualidade, planejamen-

to, constância e objetivos claros, além do conheci-

mento do público a quem se deseja comunicar. “As 

redes sociais são espelhos da realidade, seguem 

as mesmas regras que a vida normal, só  que no 

digital. Se elas são poderosas ferramentas de ven-

da, devem receber a atenção proporcional”, alertou 

o jornalista.

Por fim, falou sobre o uso do WhatsApp para 

vendas e a necessidade de respeitar critérios de 

boas práticas para evitar dores de cabeça e preju-

ízos ao negócio e à marca. “Essa é uma realidade 

que não se pode ignorar. É um meio de interação, 

que exige profissionalismo, atenção e interação”.

O Papo de Negócios CIC contou com cinco 

edições e também teve a participação da psicóloga 

Fabricia Bazei (A psicologia como ferramenta para 

aumentar a produtividade da sua equipe), o con-

sultor Sérgio Flor (Como agregar valor às vendas 

e o novo perfil dos clientes), os empreendedores 

Diogo Anderle Moraes (Vendas pela internet), Felipe 

Locatelli (Fidelização de clientes) e Mariana Milani 

(Construindo experiências para o consumidor).

10 de janeiro a
12 de fevereiro

Baixe o APP da
CIC Garibaldi, 

aproveite as promoções e 
concorra a vales-compra
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O Governo RS atendeu aos pedidos de 
lideranças regionais e anunciou mudan-
ças na modelagem do edital de conces-
sões de rodovias estaduais. A alteração 
vai permitir que os valores a serem cobra-
dos pelas praças que serão instaladas na 
região possam ficar bem abaixo do que 
estava sendo previsto.

Conforme o Diretor de Serviços da 
CIC, Vandenir Miotti, indicado pelo presi-

CONCESSÃO DAS RODOVIAS

Governo aceita proposta de lideranças da região

para agilizar o processo de contratação das empresas
CIC LANÇA BANCO DE TALENTOS

A CIC coloca à disposição das em-
presas associadas um serviço para fa-
cilitar a contratação de profissionais. O 
Banco de Talentos CIC é uma platafor-
ma digital, que oferece espaço para o 
cadastro de vagas de trabalho e de cur-
rículos, com informações sobre forma-
ção acadêmica, experiências anteriores, 
capacidades, entre outras.

A utilização da ferramenta é simples. 

As empresas podem solicitar o aces-
so gratuito junto à CIC para realizar o 
cadastro das oportunidades de trabalho 
que dispõe. Já os profissionais podem 
publicar seus currículos, também sem 
nenhum custo, apenas com o preenchi-
mento do cadastro.

A novidade foi apresentada em 10 de 
novembro, a responsáveis pelo setor de 
Recursos Humanos de várias empresas 

de Garibaldi, integrantes do Departa-
mento de RH da CIC.

A consulta dos currículos cadastra-
dos será exclusiva a empresas associa-
das. A grande finalidade do Banco de Ta-
lentos CIC é manter as informações para 
que quando a empresa precisar contratar 
para uma determinada vaga possa procu-
rar pelo currículo de acordo com as com-
petências determinadas pelo recrutador.

dente Tobias Debiasi para integrar o Gru-
po de Trabalho Regional, a mudança no 
critério de julgamento será muito benéfica 
aos usuários das rodovias. Segundo ele, 
a maioria das obras propostas também 
foram atendidas.

“A reunião que fizemos aqui na CIC, 
com a presença de muitas autoridades e 
lideranças empresariais de toda a região, 
foi muito importante para sensibilizar o Es-

tado a mudar a proposta original, que não 
seria muito favorável. Valeu muito a pena 
todo esse esforço, pois a conquista bene-
ficia a todos”, enfatizou.

Outra importante confirmação é que 
dentro do perímetro da microrregião que 
compreende Carlos Barbosa, Garibaldi, 
Bento Gonçalves, Farroupilha e Caxias do 
Sul não haverá praças de pedágio entre 
as cidades.

BLACK WEEK GARIBALDI

AMIGO INTERNET

Foram sorteados, no dia 28 de novem-
bro, dez vales-compra da Black Week Gari-
baldi, iniciativa da CIC e CDL para estimular 
as compras nos estabelecimentos de Gari-
baldi na semana da tradicional Black Friday. 
A promoção integrou a campanha Compra 
Premiada, que segue até 24 de dezembro e 
reúne 150 estabelecimentos participantes. 
Quem fez suas compras entre os dias 22 e 
26 de novembro recebeu cupons em dobro.

CONTEMPLADOS

Ana Paula Dobrovolski
(Vale-Compra Super Caitá)

Claine Machado
(Vale-Compra Lojas Benoit)

Daiane Miorelli
(Vale-Compra Lojas Andreolio)

Juliana Sartori
(Vale-Compra Loja Soberana)

Luciano Fonseca
(Vale-Compra Comercial Agrícola Safra)

Magnus do Amaral
(Vale-Compra Mercado São Lucas)

Maritania da Rosa
(Vale-Compra Loja Farroupilha)

Nelson Knob
(Vale-Compra Furlanetto Tintas)

Nelson Rogério Silva de Carvalho
(Vale-Compra Super Caitá)

Zakir Hussain Rocky
(Vale-Compra Cooperativa Agrícola Cairú)

Foi inaugurada, em 1º de dezembro, a 
nova sede da Amigo Internet em Garibaldi, 
localizada na Avenida Independência, 566 – 
Sala 2, no centro. Além disso, as atividades 
da sede da Rua Buarque de Macedo, 3226, 
continuam proporcionando outra opção de 
atendimento. Os presidentes da CIC, Tobias 
Debiasi, e da CDL, Tiago Furlanetto, presti-
giaram a solenidade. A Amigo Internet, há 
mais de 26 anos, entrega conectividade para 
mais de 130 municípios do Rio Grande do 
Sul.

SIGA O QR CODE E
CADASTRE SUA VAGA

CADASTRE
SEU CURRÍCULO
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Idealizada por Luciane Capelletto, a Capell Loungerie abriu sua loja 
em Garibaldi, com uma ampla linha de lingeries e pijamas com marca 
própria. Localizada na Rua Buarque de Macedo, 1591, tem como maior 
diferencial o conforto de suas peças, do básico ao sensual. Além dos 
produtos, o atendimento da proprietária garante uma assessoria para 
a escolha mais acertada, levando em consideração, além do visual, da 
beleza e do estilo, o cuidado com o modelo de corpo, a personalidade 
de cada cliente, o seu bem-estar e autoestima.

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)

x 09/12 - CW Aço Soluções em Aço

13/12 - CCL Garibaldi

27/12 - Metais ICL

ESTANHO (10 ANOS)

06/12 - B e B Furgões

28/12 - Espaço Terapêutico Lar dos 

Arcanjos
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Foi realizado, no dia 10 de novembro, o 
lançamento do empreendimento turístico 
L’Angolo della Nonna (Recanto da Nona), 
localizado em Santo Antônio do Araripe. 
Os proprietários, Rosane e Rogério 
Missiaggia, recepcionaram os convidados 
para apresentar a ideia do negócio. O local 
oferece espaço para piquenique, além do 
Memorial José Salvagni, pai de Rosane, 
que ficou muito conhecido por contar 
histórias da vida dos descendentes de 
imigrantes. Agendamento: fone (54) 3698 
6543 ou WhatsApp 54 98127 8376.

O vice-presidente Geral da CIC, 
Carlos Bianchi, representou a 
entidade durante recepção ao 
senador Luis Carlos Heinze, em 
evento realizado em 26 de novembro, 
no CTG Sentinela da Serra. Na 
oportunidade, com a participação 
de diversas lideranças políticas e 
empresariais de Garibaldi e Região, 
Heinze apresentou o projeto “Pra 
Fazer Acontecer”, que tem o objetivo 
de reunir demandas das diferentes 
regiões do Rio Grande do Sul.

CRISTAL (15 ANOS)
05/12 – VM Materiais de Construção
26/12 - Fransa Acessórios para Móveis

PORCELANA (20 ANOS)

19/12 - Rotiplast Indústria de Plásticos

CORAL (35 ANOS)

09/12 -  Lopes Neis Engenharia e Topo-

grafia

“A verdadeira 
motivação vem 
de realização, 
desenvolvimento 
pessoal, satisfação 
no trabalho e 
reconhecimento”

Frederick Herzberg
-  psicólogo, professor e 
escritor americano

Rudyard Kipling
- pescritor britânico

“O fracasso e 
o sucesso são 
impostores. Ninguém 
fracassa tanto como 
imagina. Ninguém tem 
tanto sucesso como 
imagina”


