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União fundamental 
para construir o futuro 
que sonhamos

TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC

Você é nosso 
convidado a ser 

protagonista nesta 
história, agregando 
forças, convidando 

outras empresas 
a se associarem, 

participando e 
conhecendo 

nosso trabalho e 
benefícios que estão 

à disposição para 
avançarmos juntos

Há um consenso sobre a 
importância da associação 
de forças como fator vital para 
enfrentar momentos de adver-
sidades.

No meio empresarial, a CIC 
é, há quase 100 anos, a voz 
que representa a classe na 
interlocução com governos e 
outras entidades para o aten-
dimento dos pleitos do setor 
produtivo.

Além disso, construiu ao 
longo da sua trajetória uma 
reputação que ultrapassou os 
limites do município de Gari-
baldi, tornando-a referência, 
para nosso orgulho, entre fe-
derações e demais instituições 
similares.

Nosso grande desafio é ampliar essa representatividade, mas para 
isso é fundamental contar com a adesão dos empresários, que têm na 
entidade uma ativa participação em debates e iniciativas que influen-
ciam nos destinos de nossa comunidade e região.

Em abril comemoraremos os 98 anos de existência e, com o res-
paldo de 800 empresas associadas, renovaremos nossos propósitos de 
olharmos para o futuro confiantes no desenvolvimento de Garibaldi em 
todos os seus aspectos.

A CIC está à disposição do empreendedor, com serviços e ações 
em vários segmentos, buscando sempre aproximar e somar esforços 
para participar das conquistas que são realmente importantes. O nos-
so papel é abrir portas, encontrar novos caminhos e, acima de tudo, 
valorizar o trabalho, o investimento e a integração. 

Para isso, você é nosso convidado a ser protagonista nesta histó-
ria, agregando forças, convidando outras empresas a se associarem, 
participando e conhecendo nosso trabalho e benefícios que estão à 
disposição para - JUNTOS - avançarmos ainda mais na construção do 
progresso que todos sonhamos.

O julgamento do povo
José Heitor Mombach
Engenheiro, ex-presidente da CIC

Entre Aspas

Os efeitos da decisão do Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, 
que ainda aguarda manifestação do 
Tribunal Superior Eleitoral, que determinou 
uma eleição suplementar em Garibaldi para 
3 de abril, imobilizou as ações do Poder 
Público que necessitavam de processos de 
licitação ou tomada de preços.

A estagnação das ações provocadas 
por esse imbróglio político-jurídico no 
município terá suas consequências 
sentidas por todo o ano, já que no 
segundo semestre ainda teremos as 
eleições estaduais e federal.

Tenho que ressaltar a postura e o 
trabalho desempenhado, tanto pela Márcia 
Pedersetti como pelo José Bortolini, 
que ocuparam o cargo de prefeito 
interinamente, após a saída do Alex 
Carniel. Deram continuidade aos trabalhos 
sem alteração da equipe, mantendo o 
planejamento estabelecido, demonstrando 
consciência comunitária, já que o 
afastamento não foi provocado por ações 
administrativas.

Por outro lado, todo o desenrolar dos 
fatos, aliado a acontecimentos paralelos, 
contribuiu para aumentar a desilusão que 
já era significativa em relação à política. 
Felizmente, as duas chapas que se 
apresentam (PP e PT) oferecem opções 
respeitáveis aos eleitores.

Porém, o que não é positivo, é o 
acirramento de ânimos que a política 
partidária local tem demonstrado. Isso 
pode levar a eleições futuras com níveis 
de rivalidade fora do aceitável. Por isso 
acredito que o MDB deveria ter indicado 
candidato para esta eleição, principalmente 
por ter tido seu pleito atendido pelo 
Judiciário.

Acredito que o reflexo destes 
acontecimentos não se dará nesta 
eleição suplementar, mas na votação de 
candidatos a deputado em outubro. Aí 
saberemos qual será o julgamento do povo 
diante de todos os acontecimentos.

Independentemente de quem for eleito 
para concluir este período de dois anos 
e oito meses, um dos pontos que mais 
deverá receber atenção é o turismo. A 
evolução deste setor em Garibaldi e região 
merece uma atenção especial para que se 
possa usufruir com sabedoria de todos os 
benefícios que todos os segmentos que o 
integram proporcionam.

O que é intransferível é a necessidade 
de que, passado esse contratempo, 
retornemos imediatamente à normalidade 
para que as ações pelo desenvolvimento 
de Garibaldi sigam seu rumo.

Os partidos políticos 
morreram. O voto é 
muito mais pessoal 
do que ideológico, 
principalmente pelo 
troca-troca de legendas
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FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

Presidente da Fruki diz que a Mulher consegue fazer as pessoas se

UNIREM NO MESMO SONHO

A presidente da Bebidas Fruki, Aline 
Eggers Bagatini, foi recebida por um pú-
blico de aproximadamente 150 mulhe-
res na CIC. No evento, promovido pela 
Mulher Empreendedora CIC, realizado 
em 8 de março, ela falou sobre a paixão 
pelo negócio, o espírito empreendedor 
e a força feminina como indutora da 
transformação nas empresas.

Nutrir relacionamentos de confian-
ça, tanto com o mercado como com os 
colaboradores, é um dos valores ine-
gociáveis na empresa. “Não existe um 
negócio de sucesso se ele não tiver foco 
nas suas pessoas. E essa é a força que a 
mulher tem, de fazer com que as pessoas 
sonhem o mesmo sonho juntas. Eu me 
orgulho muito do time que construímos. 

É, de fato, uma equipe que sonha o mes-
mo sonho que eu sonho. E é só por isso 
que as coisas acontecem, pois elas es-
tarão caminhando sempre do teu lado”, 
salientou.

Aline faz parte da quarta geração da 
família na empresa, fundada em 1924. A 
morte da mãe quando ainda tinha ape-
nas nove anos de idade e a influência e 
confiança que recebeu do pai foi defini-
tivo para a formação da sua personali-
dade. “Meu pai era presidente da ACIL 
(Associação Comercial e Industrial de 
Lajeado) e me levava junto nos eventos. 
Eu me sentia muito valorizada e em-
poderada. Ele sempre me dizia que era 
para eu acreditar que eu iria conseguir”, 
salientou.

Ela mesmo admite que conciliar ne-
gócios e família não foi uma tarefa fá-
cil. Diz que a mulher exige muito de si 
mesma e isso cria uma pressão que não 
contribui para a sua evolução. 

“Eu acabei entendendo, ao longo do 
tempo, que o nosso nível de exigência é 
muito grande, mas que não é necessário 
doar-se sempre 100%. A gente consegue 
fazer muito bem feito com um pouqui-
nho menos de exigência e mais equilí-
brio. E quando se faz as coisas com mais 
equilíbrio, a gente alcança maior satis-
fação, sem precisar abrir mão de nada e 
sendo mais feliz”, enfatiza.

A dirigente se define como uma apai-
xonada: “eu não faço nada pelo qual eu 
não me apaixone”.

ORTOBOM INAUGURA NOVA 
LOJA EM GARIBALDI

O presidente da CDL e vice-presidente do 
Comércio da CIC, Tiago Furlanetto, prestigiou 
na sexta-feira, 18 de fevereiro, a inauguração da 
nova loja da Ortobom Colchões em Garibaldi. 
Na ocasião, o dirigente foi recepcionado pelos 
proprietários do estabelecimento, Sidinei Alves 
e Taciani Barbosa.

Localizada na Avenida Independência, 
1085 – Sala 03 -, a Ortobom é especializada 
em produtos ortopédicos, com mais de 50 
opções e atendimento personalizado. O atendi-
mento é realizado de segunda a sexta, das 9h 
às 18h30min e, aos sábados, das 8h30min às 
16h.

CONTATO
(54) 99673 6321 ou (54) 3464 1345

POUSADA DOS FRADES 
REABRE COM ESTRUTURA 
REMODELADA

Os presidentes da CIC, CDL e Fenachamp 
prestigiaram na noite de terça-feira, 22 de feve-
reiro, a apresentação da nova estrutura da Pou-
sada dos Frades, junto ao Convento dos Freis 
Capuchinhos.

Tobias Debiasi, Tiago Furlanetto e Giliano 
Verzeletti foram recepcionados pelo frei Cle-
mente Dotti, que apresentou a nova estrutura.

Fechada durante a pandemia, a pousada foi 
reformada e sua reabertura oferece 47 aparta-
mentos (individuais, duplos, triplos e para ca-
sais), com ar condicionado, frigobar, TV, Wi-Fi, 
além de pátio e garagem fechada.
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CIC amplia lista de descontos e vantagens para associados, colaboradores e familiares

Comércio

Cacau Show Garibaldi

O QUE FAZ 
Comércio de chocolates variados, trufas, doces e 
opções de presentes corporativos

Rua Buarque de Macedo 3056  - 02. Centro

cacaushowgaribaldi@outlook.com.br

54 3698 6564

54 99118 4837 / 54 99627 8287 

www.cacaushow.com.br

@cacaushowgaribaldi 

cacau_show_garibaldi

Indústria

Kinox Equipamentos Aço Inox

O QUE FAZ 
Fabricantes de tanques em aço inox para diversos 
segmentos: bebidas, alimentícios e projetos específicos

Serviços

Inglês Com Nanda

O QUE FAZ 
Aulas de idiomas desde 4 anos: Inglês, Espanhol, Francês 
e Italiano

Rua Dante Grossi 129, sala 203. Centro, Garibaldi 

nandinhasoppelsa@gmail.com

54 99932 4867

54 99932 4867 

www.inglescomnanda.com.br

@inglescomnandaa 

inglescomnanda

Indústria

Divine Marmoraria

O QUE FAZ 
Mármores, granitos, porcelanatos e importados

Rua Demetrio Bianchetti 140. Borghetto, Garibaldi 

tonytolfo@hotmail.com

54 99688 7959

54 99688 7959

@divinemarmoraria 

divinemarmoraria

Avenida Euclides Massolini, 373, pavilhão 3. 
Tamandaré, Garibaldi

contato@kinox.com.br

54 3464 7207

54 99127 8744

www.kinox.com.br

@www.kinox.ind.br 

kinox_equipamentos

A CIC ampliou a ofer ta de convênios com empre-

sas locais nas áreas de saúde, advocacia, assessoria 

ambiental, ensino, financiamentos, cer tificação digi-

tal, comunicação visual, lazer, entretenimento, gastro-

nomia, marcas e patentes, entre outros.

Os benefícios podem ser usufruídos pelos direto-

res das empresas associadas, colaboradores e até por 

seus familiares, que além da facilidade de acesso aos 

serviços prestados, recebem descontos especiais.

Todas as vantagens podem ser conferidas no site 

da CIC (www.cicgaribaldi.com.br) ou no App CIC Ga-

ribaldi (Android ou IOS), com a lista sempre atualizada 

dos convênios.

MAIS VANTAGENS
 Além dos benefícios oferecidos pelo Clube de 

Descontos CIC, os associados também contam outras 

vantagens:

- Facilidade para emissão de Cer tificados (Digital 

e de Origem)

- Eventos de qualificação e networking

- Locação dos espaços da sede

- Divulgação institucional, de produtos e serviços 

nos canais de comunicação da entidade

- Mais relacionamento e informação

- Par ticipação direta da entidade na ar ticulação po-

lítica em âmbito local, regional, estadual e federal em 

favor dos setores produtivos

CIC-TEC
Com o CIC-TEC Treinamento, Espor te e Cultura, a 

entidade também oferece espaços para eventos, cur-

sos, palestras, reuniões ou outros encontros empre-

sariais. 

O associado da CIC tem condições especiais para 

usar a nova estrutura e até pode usufruir de espaços 

gratuitamente. Conheça o local e faça a sua reserva. 

Chame no WhatsApp da CIC: 54 3462 8500.
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CIC amplia lista de descontos e vantagens para associados, colaboradores e familiares

VEJA A LISTA COMPLETA
DE VANTAGENS DO

CLUBE DE DESCONTOS CIC

SAÚDE E ESTÉTICA
Nutricionista - Betine Salvatori Tremea
10% nas consultas e reconsultas.
Contato: 54-3462-4106

Psiquiatra  - Dra Henrieth Hasse
20% nas consultas.
Fone para contato: 54-3462-1517

Cirurgião Dentista - Bruno Lazzari
10% a 20% conforme procedimento.
Contato: 54-99681-5042

Coopeodonto
20% na mensalidade e 35% a 50% conforme tabela 
apresentada pelo profissional conveniado.
Contato: 54-3462-5161

Essence Implantes Dentários
50% em limpezas dentárias.
10% em implantes.
Até 20% em procedimentos clínicos.
Contato: 54-3892-1872

Periodontia e Implantodontia Giliano Verzeletti
5% a 10% nas consultas.
Contato: 54-3462-2018

OdontoUno - Clínica Odontológica
Significativos descontos em diversos serviços.
Contato: 54-3462-1152

Vinícius Penso (Odonto Excellence)
Desconto de R$ 10,00 na mensalidade.
Contato:54-3462-7133

Ortoclínica RCV Garibaldi
Significativos descontos, em serviços ortodônticos e 
especialidades.
Contato: 54-3462-1084

Ótica e Relojoaria JA
30% em armações de óculos de grau e de 15% a 20% 
nas lentes.
Contato: 54-3462-1770

Ótica Vizia
15% em pagamentos à vista e 5% à prazo.
Para empresas disponibiliza equipe para palestras pre-
ventivas, testes de visão e ajustes de óculos.
Contato: 54-3462-2028 

Ótica Plena (Debianchi)
15% para óculos de grau à vista e 5% à prazo.
Contato: 54-3462-2794

Ótica Ferentino
15% nos pagamentos à vista e 10% a prazo em arma-
ções, solares e lentes.
Contato: 54-99956-9874

D’Qualy Medicina Ocupacional
Consultas gratuitas e descontos especiais nos servi-
ços de segurança e Medicina do trabalho.
Contato: 54-3464-0394

Previne Medicina Ocupacional
10% nos atestados de saúde ocupacional.
Contato: 54-3462-1331

Masterplan / Dellta Plus
Primeira consulta gratuita.
20% na contratação da gestão de programas, laudos 
de medicina e engenharia de segurança no
trabalho (ocupacionais), e cursos e treinamentos.
Contato: 54-3462 6976 

Unimed Medicina Ocupacional
Descontos especiais nos serviços
Contato: 54-3462-3757

Hospital Beneficente São Pedro
20% em serviços prestados pelo Hospital.
10% em escleroterapia, dermatologia e Farmácia.
Consultas no valor de R$ 90,00 em clínica médica e de 
R$ 150,00 com especialistas.
Contato: 54-3464-9700

Magrass Carlos Barbos
15% em todo tratamento ou serviço prestado.
Contato: 54-3461-2807

CDI São Lucas
10% nos exames de Mamografia e Raio X.
5% nos exames de Tomografia
Contato: 54-3462-7150

AGÊNCIA DE PUBLICIDADE
Mazze Agência
50% no primeiro mês em serviços de Gestão de Redes 
Sociais e Tráfego Pago
Contato: 54-99656-5207 ou 99603-4969

ASSESSORIA ADMINISTRATIVO
FINANCEIRA
JL Costa Serviços Empresariais
15% sobre o valor da hora técnica.
Contato: 54-98149-9784

ASSESSORIA AMBIENTAL
Filipe Balbinot – Advogado
Consultas jurídicas gratuitas na área ambiental.
Contato: 54-3462-2870 

Gaiambiental Consultoria e Projetos
Diagnóstico inicial gratuito e 20% nos serviços.
Contato: 54-3462-5244

Pró Ação Soluções Ambientais
Primeira consulta e primeiro trimestre de assessoria 
ambiental gratuitos, e 15% nos valores de encaminha-
mento de licenciamento ambiental.
Contato: 54-3462-6383

ASSESSORIA E CONSULTORIA
INTERNACIONAL
Hedger International
10% em assessoria e consultoria e gratuidade em es-
tudos de viabilidade inicial.
Contato: 54-99604-1837 ou 54-99967-9094

ASSESSORIA EM FINANCIAMENTOS
Banco do Brasil
Associados, clientes do BB, com cadastro e limite de 
crédito ativos, poderão financiar veículos para o trans-
porte de carga ou passageiros. Encargos financeiros 
reduzidos, com prazo de pagamento que pode chegar 
a 72 meses e até três meses de carência. Também 
podem ser adquiridos caminhões (até 10 toneladas 
de peso bruto total), ônibus, microônibus e vans, ou 
ainda veículos de passeio nacionais.
Contato: 54- 3462-1766

Sicredi
Condições especiais de prazos, taxas e limites dos fi-
nanciamentos nas linhas de crédito: Capital de Giro e 
Crédito Pessoal. Incentivo financeiro em capacitações, 
cursos, treinamentos.
Contato: 54-3464-9500.

ASSESSORIA EM SISTEMAS
Cia do Micro
20% em assistência técnica e 5% na aquisição de 
produtos.
Contato: 54-3455-7900

ASSESSORIA JURÍDICA
Nicolini Ongaratto Advogados Associados
Consultas gratuitas e descontos nos serviços
Contato: 54-3462-2870

Gustavo Bertele Advocacia
10% em Assessoria Jurídica Empresarial, pesquisa de 
anterioridade do nome da marca sem custos e de 5% 
a 10% nos demais serviços.
Contato: 54-99992-1049

CORTE LASER
Andrecon Laser e Sign
10% em corte a laser, impressão digital, letreiros em 
acrílico e sinalização predial comercial e industrial.
Contato: 54-3462-3556 ou 54 99191-1785

CORRETORA DE SEGUROS
Select Corretora (DLB Corretora de Seguros)
10% nas novas contratações de seguros de vida em-
presarial e Pessoas físicas, consultoria gratuita para 
esclarecer todas as dúvidas sobre coberturas e con-
tratações no que se refere a seguro de vida.
Contato: 54-98138-3398

ENTREGAS E POSTAGENS
Agência de Correios Garibaldi
Valores diferenciados, pagamento mensal através de 
cartão de postagem.
Contato: 54-3462-8500

ENSINO
Senai
Subsídio CIC de 30% do valor do curso.
Contato: 54-3462-8500 

ACB informática
15% nos cursos de informática e profissionalizantes.
Contato: 54-3462-1116

Cultura Americana
10% nos cursos de inglês.
Contato: 54-3462-3688

Fisul
Isenção na taxa de inscrição do Vestibular e 10% em 
cursos de Pós-Graduação e Extensão.
Contato: 54-3462-8300

FTEC
5% na mensalidade em cursos de graduação e 10% 
em Pós-graduação e MBA.
Contato: 54-3452-6644

UCS/UCSTec
25% nas mensalidades do primeiro semestre para 
matrículas novas em cursos de Graduação; 10% em 
cursos de Extensão, cursos do programa de Línguas 
Estrangeiras e UCS Sênior; 20% em atividades polies-
portivas; 5% nos cursos de Graduação em Tecnologia, 
e desconto em cursos de pós-graduação.
Contato: 54-3218-2639 ou 54-98107-9871

Unisinos
Descontos de 7,5% a 10% para as matrículas novas 
e mensalidades em cursos de Graduação, MBA’s, Es-
pecialização, Superiores de Complementação de Estu-
dos, de Línguas, Intensivos e de Informática.
Contato: 54-3462-8500

Wizard Idimoas
10% sobre o valor dos cursos regulares Interactive e 
Connections. 
Contato: 54-3462-4400

GASTRONOMIA
Casa Di Paolo (Garibaldi e Bento Gonçalves)
10% no consumo total (refeições e bebidas), de se-
gunda a sexta-feira, sem qualquer custo adicional, 
extensivo aos acompanhantes.
Contato: 54-3463-8505 ou 54-3453-1099

Tenuta Foppa e Ambrosi
30% na compra de vinhos e espumantes em seu va-
rejo.
Contato: 54-99160-0110

POSTO DE COMBUSTÍVEL
Posto Modelo
R$ 0,10 no preço da bomba Gasolina Comum e Adi-
tivada 
R$ 0,05 no preço da bomba Diesel S500 e Diesel S10
10% na troca de óleo.
Contato: 54-3464-2970

PROJETOS EM ARQUITETURA
Angélica Pelizzari Arquitetura
20% em projetos de interiores comerciais e corpora-
tivos.
15% em projetos de interiores residenciais e para pa-
gamentos à vista em projetos arquitetônicos.
Contato: 54- 99710-4186

Micael Salvi Arquitetura
15% em projetos de interiores comerciais e corpora-
tivos.
10% em projetos de interiores residenciais e projetos 
arquitetônicos de residências e edifícios.
Contato: 54- 99914-2537

PROJETOS ELÉTRICOS
Conducta Energia
Consultas gratuitas e avaliação do potencial de re-
dução do consumo através da análise das faturas de 
energia da concessionária. 
20% nos serviços prestados de assessoria e consul-
toria em engenharia elétrica, bem como nos projetos.
Contato: 54- 3462-2980

D’Matos, Bielski e Cia Ltda
12% nas instalações elétricas prediais, industriais, 
comerciais e residenciais; subestações; automação 
industrial; sistema de energia solar fotovoltaica e em 
SPDA.
Contato: 54-3464-0892

REGISTRO DE MARCAS E PATENTES
Álisson De Nardin Advogado
Busca por anterioridade gratuita e desconto de 5% so-
bre a tabela de serviços.
Contato: 54-3462-2003
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RESOLUÇÃO SIMPLIFICA 

LGPD PARA AGENTES DE 

PEQUENO PORTE

ASSINADO CONTRATO DE R$ 4MI 

PARA INVESTIMENTOS NO HBSP

A Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) 
publicou, em 28 de janeiro, uma nova resolução que 
simplifica a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) para os chamados “agentes de pequeno porte”.

De acordo com a Resolução nº 2 de 2022, estão en-
quadradas como agentes de pequeno porte as microem-
presas, empresas de pequeno porte, startups, pessoas 
jurídicas de direito privado, pessoas naturais e entes 
privados despersonalizados que realizam tratamento de 
dados pessoais.

Em alguns casos, da forma como estava, a aplica-
ção da Lei poderia até mesmo inviabilizar os micro e pe-
quenos negócios.

Por outro lado, há determinados agentes de pequeno 
porte que não se encaixam na nova norma. São eles:

1. aqueles que realizam tratamento de dados de alto 
risco (a resolução traz os critérios que definem o que é 
considerado tratamento de risco).

2. receita bruta superior a R$ 4,8 milhões/ano. No 
caso startups, esse valor é R$ 16 milhões/ano.

A dispensa de nomear um encarregado de tratamen-

to de dados (Data Protection Officer, DPO na sigla em 

inglês)

Simplificação dos registros das operações de dados

Flexibilização para o procedimento de comunicação 

de incidentes de segurança; Neste caso, o procedimen-

to será objeto de uma resolução específica no futuro

Simplificação do relatório de impacto

Ampliação do prazo para as empresas responderem 

os questionamentos dos titulares dos dados (o dobro 

em relação às empresas de maior porte)

A CIC sediou, em 10 de março, a assinatura do contrato para exe-

cução de obras no Hospital Beneficente São Pedro. O governador em 

exercício, Ranolfo Vieira Júnior, juntamente com a secretária estadual 

da Saúde, Arita Bergmann, estiveram na entidade.

O HBSP foi contemplado na segunda etapa do programa Avan-

çar na Saúde, com o recurso de R$ 4 milhões, o que vai permitir 

a ampliação do centro cirúrgico e do atendimento de média e alta 

complexidade, além da implantação de um setor de hemodinâmica.

A pandemia da Covid-19 trouxe 

uma certeza: quem não assumir um pa-

pel de protagonista vai ficar para trás. 

A sentença é da advogada e diretora 

Executiva da NL Informática e CEO do 

CakeERP, Grasiela Tesser. Ela foi a con-

vidada para a primeira edição de 2022 

da Tribuna Empresarial CIC.

“Tudo mudou, tudo mudou muito 

rápido, tivemos que acelerar demais 

os nossos negócios em função de algo 

completamente inesperado”.

E essa turbulência quebrou com a 

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

Os candidatos a prefeito de Garibaldi, 
na eleição suplementar de 3 de abril, visi-
taram a CIC.

Sandro Garda, acompanhado pela 
candidata a vice-prefeita, Claudia Schie-
deck, e Sérgio Chesini, juntamente com 
seu candidato a vice, Valério Mayer foram 
recepcionados pelos presidentes e por di-
retores da CIC e CDL. 

Eles apresentaram suas propostas e 
trocaram ideias com os representantes 
das entidades, que se colocaram à dispo-
sição para contribuir com a municipalida-
de e na construção do desenvolvimento de 
Garibaldi.

A eleição suplementar de Garibaldi foi 
convocada pelo Tribunal Regional Eleitoral 
do RS, após ter cassado o prefeito eleito 
em 2020, Alex Carniel, que ainda aguarda 
o resultado do recurso encaminhado ao 
TSE.

POLÍTICA

Candidatos a prefeito são recepcionados na CIC

NEGÓCIOS LOCAIS
podem crescer após a pandemia se 

agirem rápido e entenderem seu público

crença de que as coisas não podem 

mudar rápido. Na palestra “PREPARAR, 

APONTAR, ACELERAR!”, Grasiela falou 

sobre as tendências e perspectivas de 

consumo e consumidor para que 2022 

seja diferente.

Segundo ela, ao mesmo tempo em 

que muitas coisas passaram a ser rea-

lizadas via on-line, uma onda traz um 

movimento de crescimento aos negó-

cios locais.

“Temos as grandes redes que atu-

am no digital, mas existe uma tendên-

cia crescente de consumo em estabe-

lecimentos e prestadores de serviço 

que estão mais perto. Esse senso de 

comunidade foi muito aflorado durante 

a pandemia”, destacou.

Grasiela também avaliou como o 

conflito entre as gerações influencia 

nos mercados e como as marcas vão 

se comportar nos meios on-lines e es-

tabelecer suas estratégias de venda e 

comunicação. “Pensar grande ou pe-

queno dá o mesmo trabalho. Quem não 

for rápido vai ficar no passado”.

BENEFÍCIOS
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O presidente da CIC, Tobias Debia-

si, juntamente com diretor executivo, 

Luiz Carrer, e pelo integrante do Con-

selho Superior da entidade e da Fede-

rasul, Pedro Carrer, foram recepciona-

dos, em 7 de março, pelo presidente 

da CIC Caxias do Sul, Celestino Oscar 

Loro, vice-presidentes de Indústria, 

Idalice Manchini, e Serviços, Eduardo 

Michelin, além do diretor-executivo, 

Gelson Dalberto.

Durante o encontro, os dirigen-

tes destacaram a importância de as 

entidades estabelecerem relações 

estreitas e se unirem para trabalhar 

no desenvolvimento econômico e tu-

rístico da Serra Gaúcha. Um dos te-

mas de grande relevância para o setor 

produtivo regional está a implantação 

do Porto de Arroio do Sal, tema que 

a CIC Garibaldi acompanha desde o 

início dos debates e que tem previsão 

PAUTAS COM A CIC CAXIAS DO SUL
Lideranças empresariais garibaldenses encaminham

CONHEÇA A ESTRUTURA E FAÇA
A SUA RESERVA PELO (54) 3462 8500

As empresas associadas à CIC já podem utilizar os espaços
revitalizados do antigo Centro Esportivo do Sesi, agora
denominado CIC-TEC - Treinamento, Esporte e Cultura.
Localizado na Rua Antônio Bortolini, próximo a AMG, o local
recebeu investimentos da CIC e agora está à disposição
de seus associados, com condições exclusivas.

Espaço para eventos (capacidade: 40 pessoas).

Sala de treinamentos, palestras e reuniões
(capacidade até 55 pessoas).

Campo de futebol Sete, com gramado sintético,
iluminação, vestiários e Playground.

 Cozinha, copa, churrasqueira e sala de apoio. 

Estacionamento fechado.

CONHEÇA MAIS UM
ESPAÇO PENSADO PARA
VOCÊ, ASSOCIADO CIC!

A estrutura oferece:

de iniciar operações ao final de 2024.

PALESTRA GOVERNADOR
O diretor executivo da CIC, Luiz 

Carrer, representou a entidade no café 

da manhã com palestra do governa-

dor Eduardo Leite, que teve como 

tema “O RS virou o jogo: desafios, 

avanços e oportunidades no Estado”. 

Durante a palestra, o governador re-

lacionou as principais medidas que 

levaram o Estado ao equilíbrio fiscal.

“O Rio Grande do Sul vive um 

novo ambiente econômico, com me-

nos burocracia e mais digitalização, 

facilitando a vida do cidadão e do em-

presário. Como consequência, o Rio 

Grande do Sul melhorou no ranking 

de abertura de empresas, mais de 18 

mil normas foram revogadas e mais 

de duas mil estão sendo atualizadas e 

modernizadas”, salientou Leite.
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Depois de passar por uma ampla reforma e modernização da sua 
estrutura, o salão Rex Populi já reabriu ao público. A Casa San Pietro 
Restaurante - Rua Dante Grossi, 154 - oferece almoço durante todos os 
dias, das 11h às 14h, com grande variedade de saladas, pratos quentes 
e frios e sobremesa. Os proprietários, Ezequiel Júnior Guaragni, Fabiele 
Guaragni e Michele Guaragni projetaram um espaço com conforto, 
variedade e qualidade gastronômica, bom atendimento e valores 
acessíveis, tanto na modalidade buffet a quilo como no buffet livre.

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)
16/03 - Alan Autoservice

25/03 - Osteria Del Valle

28/03 - Prevalenzza Mobiliário

ESTANHO (10 ANOS)
30/03 - Gerson Bem Gastronomia e 

Eventos

13/03 - Ferret Metalúrgica

CRISTAL (15 ANOS)
05/03 - Pescados do Porto
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A Escola Pequenos Astros possui uma 
estrutura projetada para atender a crianças 
de seis meses a cinco anos de idade. Fruto 
do sonho da pedagoga Claudiana Anhaia 
dos Santos, está localizada na Rua João 
Romio, 626 (Alfândega), com atendimento 
de segunda à sexta, das 6h30min às 
18h30min. A Pequenos Astros oferece 
Projeto Pedagógico Montesoriano (referência 
mundial), com salas temáticas, aulas de 
ballet, capoeira e inglês, alimentação 
preparada no local, acompanhamento com 
psicóloga e nutricionista, além de enfermeira.

PORCELANA (20 ANOS)
06/03 - Fisul

PRATA (25 ANOS)
03/03 - Aleplast Embalagens 

Plásticas

03/03 - Lavanderia Cristal

CORAL (35 ANOS)
16/03 – Martinazzo

RUBI (45 ANOS) 
04/03 - Loja Valentini
09/03 - Santa Luiza

Vladimir Putin
- presidente da Rússia

“Eu quero lhes dizer 
que não há necessidade 
de ter medo da Rússia. 
As pessoas realistas não 
podem imaginar um 
conflito militar de grande 
escala hoje em dia. Temos 
um monte de outras 
coisas para fazer, eu lhes 
garanto”

“Segundas são difíceis. 
Tem uma guerra no 
meu país. Agora, todo 
dia é segunda. Todo o 
dia e toda a noite serão 
assim”

Volodymyr Zelensky
-  presidente da Ucrânia

A Padel Team oferece quadras de padrão 
mundial, com estrutura para a prática da 
modalidade com segurança e comodidade. O 
clube também dispõe de mesas de bilhar e de 
tênis de mesa, além de bar e ambiente para 
confraternização. O atendimento, de segunda 
à sexta, das 14h às 23h e aos sábados, das 
8h30min às 19h, proporciona valores mais 
atrativos. Para conhecer o clube, basta entrar 
em contato pelo WhatsApp 54 99183 3952. 
Além de ser um clube familiar e acolhedor, 
também são oferecidas aulas de padel e 
disponibilizadas raquetes e bolinhas.

54 3462 8500


