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Foram confirmados os representantes das 
empresas que irão organizar a 6ª edição da 
celebração do Dia da Indústria. Cancelado por 
dois anos consecutivos devido a pandemia da 
Covid-19, o evento volta a ser realizado no dia 
20 de maio de 2022.

Em encontro, coordenado pelo vice-presi-
dente da Indústria da entidade, Gerson Luiz 
Simonaggio, e com a presença do presidente 
da CIC, Tobias Debiasi, a equipe de organiza-
ção também começou a definir o formato e as 
atrações da iniciativa. 

Participam da equipe de organização re-
presentantes das empresas Águia Inox, Bom-
bas Rodeio, Econatura, Foco Automação, 
Frigorífico Nicolini, Ina Boeno Confeitaria 
Autoral, Requinte Persianas e Cortinas, Ruby 
Estofados, Tibre e Vidrotech.

O evento será realizado na sede da CIC, 
sendo que o ingresso custa R$ 140,00 (indi-
vidual) para associados e R$ 160,00 para não 
associados. Reservas podem ser feitas pelo 
Fone/Whats 54 3462 8500.

SHOW: Banda SeekOut, trio acús-
tico de Rock e Pop Rock

COQUETEL: Cardápio assinado 
pela Famiglia Giovanaz), com espu-
mantes, vinho, água e suco de uva
Salgados: pastel de carne, risoles 
de palmito e queijo, pastel assado 
de frango, bolinho de aipim com ca-
labresa, enroladinho de aspargos 

ATRAÇÕES
verdes, iscas de tilápia crocante ao 
molho de ervas finas, trouxinha de 
tomate seco, sanduíche de pão cia-
batta de fermentação natural com 
copa, queijo e rúcula. 
Pratos Quentes: risoto de iscas de 
filé ao molho de queijos e penne ao 
molho de camarão.
Doces: trouxinha de maçã, brownie 
de chocolate branco e preto

COMISSÃO ORGANIZADORA DO DIA DA INDÚSTRIA CIC 2022
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ATENDIMENTO 
Segunda a Sexta
8h30min às 11h30min
13h30min às 17h30min

Precisamos de 
mais protagonistas 
da paz

TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC

Para que 

tudo isso, 

efetivamente 

se torne 

realidade, 

precisamos de 

protagonistas 

da pacificação

Precisamos de paz.
Paz no mundo, paz na 

família e paz nos relaciona-
mentos entre todos os setores 
da comunidade. E para que 
possamos alcançar a paz é 
fundamental que todos de-
senvolvam ações que tenham 
como foco a construção de 
legados positivos.

Passada a eleição suple-
mentar que a Justiça Eleitoral 
determinou para Garibaldi, é 
momento de olhar para frente 
e trabalhar de maneira proati-
va para preparar nosso municí-
pio para o futuro.

Em 2015, a CIC foi artífi-
ce do Fórum Permanente de 
Desenvolvimento de Garibaldi, 

Bento Gonçalves e Carlos Barbosa, que tinha o objetivo de debater 
temas comuns e desenvolver iniciativas que beneficiasse esta microrre-
gião. Tivemos significativas participações de agentes destas três cida-
des. Neste mês, voltamos a articular a retomada dos encontros para 
atualização de prioridades e novas rodadas de avaliações e planeja-
mento.

Um dos pilares da evolução humana, social e empreendedora de 
nossas comunidades é a integração das forças ativas em caminhos 
que promovam a criação de conhecimento, oportunidades e inova-
ção. Divergências sempre existirão, mas são os pontos de convergên-
cia, principalmente entre aqueles que ocupam postos de liderança, 
local e regionalmente, que devem fomentar os processos de desenvol-
vimento e regular o nível dos debates.

A diversidade de opiniões é o primeiro passo para o aprimoramen-
to das sociedades. Respeitar este princípio é fundamental para que 
tenhamos união e o surgimento de novas lideranças em todos os seg-
mentos. E para que tudo isso, efetivamente se torne realidade, precisa-
mos de protagonistas da pacificação.

Contagem regressiva para
nossa maior festa
Giliano Verzeletti
Presidente do CEC e Fenachamp

Entre Aspas

O tempo voa, como o dito popular 
prega. E, realmente, parece passar rápido 
a ponto de não conseguirmos acompanhar 
todas as transformações e acontecimentos.

Rompemos a barreira de seis meses da 
contagem regressiva para o início da Festa 
do Espumante Brasileiro 2022. Há um ano 
tivemos a difícil missão de decidir pelo seu 
cancelamento devido a pandemia da Covid.

Nestes menos de 180 dias que restam 
até a abertura da nossa festa muito trabalho 
nos aguarda. Porém, muito ficou das ações 
que já tinham sido desenvolvidas para o 
evento do ano passado.

Vinícolas confirmadas, programação 
artística quase concluída, tema definido, 
patrocinadores confirmados e muitas 
pessoas dispostas a garantir que a 
Fenachamp será um marco na celebração 
entre as pessoas, depois de dois anos 
tensos e incertos.

A incerteza, que também trouxe 
apreensão na área política do Município, 
agora já faz parte do passado, sabedores 
que somos da importância do Poder 
Público na realização do evento que 
promove Garibaldi, sua cultura, tradições, 
história, economia e seu povo.

Nosso reconhecimento às diretorias do 
Centro Empresarial e Cultural e da Câmara 
de Indústria e Comércio, que de forma 
conjunta, com suas comissões e equipes, 
transformaram incertezas em trabalho e, 
entendendo cada momento, anteciparam 
recursos para que pudéssemos realizar a 
escolha das soberanas e todo processo de 
organização, não deixando sucumbir tão 
importante projeto e iniciativa para nossa 

história. Além das ações que haviam sido 
previstas para 2021, a organização também 
buscou novidades em relação à última 
edição para proporcionar aos visitantes um 
ambiente que o faça brindar à vida.

Em maio deveremos anunciar a 
programação de shows, cartaz, vinícolas 
participantes e expositores para a feira 
multissetorial. Outra importante atração 
da Fenachamp, a área de gastronomia, 
também terá sua definição até lá.

Saliento o trabalho das soberanas que 
estão divulgando a Fenachamp 2022 em 
vários eventos, além de manter atividades 
permanentes para engajar o público à festa.

Nossa intenção é oferecer um evento 
à altura do que a comunidade merece e 
integrar todos em um espírito de festa e 
unidade.

Além das ações que 
haviam sido previstas 
para 2021, também 
teremos novidades 
para proporcionar aos 
visitantes um ambiente 
que o faça brindar à vida
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BM RECEBE 15 PISTOLAS

A Brigada Militar de Garibaldi recebeu, no 
dia 28 de março, 15 pistolas calibre 9mm. Por 
intermédio do Consepro, o armamento foi ad-
quirido com recursos do Programa de Incentivo 
ao Aparelhamento da Segurança Pública.

As pistolas foram entregues pelo presidente 
do Consepro, Aloísio De Nardin, ao comandante 
do 3º BPAT, tenente-coronel Artur Marques Bar-
celos, e ao comandante da BM local, Rodrigo 
André Scherf.

Na ocasião, também foram homenagea-
das as empresas que realizaram a doação do 
percentual de tributos previstos pela legislação 
ao Piseg e viabilizaram a aquisição dos equi-
pamentos: Cooperativa Agrícola Cairú, Coope-
rativa Vinícola Garibaldi, Transportes Biano e 
Tramontina Garibaldi.

ORAL UNIC IMPLANTES 
INAUGURA UNIDADE

O presidente da CIC, Tobias Debiasi, pres-
tigiou a inauguração da unidade da Oral Unic 
Implantes em Garibaldi, em 14 de março. Loca-
lizada na Avenida Independência, 934, a clínica 
é especializada em implantodontia. A unidade 
tem o Dr. Vitor Schulze Kenner como diretor 
clínico e responsável técnico, além dos sócios, 
Vitoria Lopes Soares, Carlos Henrique Bordin 
Hessler, Guilherme Cidade Torres, Gustavo Ca-
margo Ribeiro, Rafael Trevisan Mistura e Mar-
cos Gaboardi.

SUBSÍDIO: Aproveite também o desconto de 50% para associado Sicredi. Saiba na sua agência como usufruir de mais este benefício

Datas: 25 a 29 de abril e 02 a 06 de maio
Hora: 7h30min às 11h30min - Teoria e Prática
R$ 860,00 (associados) R$ 1.100,00 (não-associados)
Ministrado por Sesi/Fiergs

NR10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES
E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE

54 3462 8500INSCREVA-SE AGORA
Mande um WhatsApp e tire todas as suas dúvidas

CURSOS PROGRAMADOS
descontos exclusivos para associados

Datas: 03, 10, 17 e 24 de maio
Hora: 19h às 22h
R$ 390,00 (associados) - R$ 450,00 (não-associados)
Ministrado por: Wagner Vogado - WPV Consultoria

PREPARANDO LÍDERES

Datas: 25, 26 e 27/05
Hora: 7h30min às 11h30min
R$ 700,00 (associados) - R$ 900,00 (não-associados)
Ministrado por: Sesi/Fiergs

NR18 – PLATAFORMA ELEVATÓRIA MÓVEL
DE TRABALHO TIPO 3 GR B

Datas: 13, 20 e 27/06 e 04/07
Hora: 19h às 22h
R$ 350,00 (associados) - R$ 490,00 (não-associados)
Ministrado por: UCS

MARKETING DIGITAL

Datas: 11 e 12/07
Hora: 19h às 22h
R$ 390,00 (associados) - R$ 490,00 (não-associados)
Ministrado por: Univates

RISOTO I
COMBINAÇÕES DE SABORES

Datas: 02, 09, 16 e 23/08
Hora: 19h às 22h
R$ 320,00 (associados) - R$ 420,00 (não-associados)
Ministrado por: Senac

DICÇÃO, DESINIBIÇÃO E ORATÓRIA
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Diretoria do Comércio aponta preocupações e alternativas para setor

Comércio

Agroveterinária
Casa e Campo

O QUE FAZ 
Agropecuária, venda de rações, ferragens, mudas de 
hortaliças, medicamentos veterinários e acessórios pet

Rua Buarque de Macedo, 4377. Santa Terezinha

contato@teeme.com.br

54 3462 4649

54 99954 7012 

@AgroveterinariaCasaeCampo 

agrovetcasaecampo

Indústria

Ferret Metalúrgica

O QUE FAZ 
Produção de facas em estilo rústico, porta cuias, mateiras, 
revestimento em couro de utensílios domésticos e escovas 
para limpeza de bombas de chimarrão

Rua Alcides Santarosa, 574, Sala 4. Guarani

iago@ferret.ind.br

54 99262 3172

54 99262 3172

www.ferret.ind.br

@ferret.metal 

ferret.metalurgica

A preocupação com o retorno da inflação 

está deixando alguns setores comerciais em 

aler ta. O aumento dos custos de produtos 

de primeira necessidade e a diminuição do 

poder de compra do consumidor está afe-

tando os indicadores de vendas do varejo.

O tema foi debatido durante reunião da 

diretoria de Comércio da CIC, realizada no 

dia 29 de março. Outro tema que também 

preocupa o setor é o comércio ilegal, inclu-

sive com crescentes denúncias de informa-

lidade.

O presidente da CDL e vice-presidente 

do Comércio da CIC, Tiago Furlanetto, des-

tacou que há uma clara queda nas vendas 

em geral, mas as expectativas para o ano 

são otimistas. “Tanto a CIC como a CDL de-

senvolvem ações de incentivo às compras 

em Garibaldi e percebemos bons resultados 

nessas iniciativas”, salientou.

Para o ex-presidente da CDL e proprie-

tário da Ponto Moderno, Carlos Adriano 

Morari, a população garibaldense apoia os 

estabelecimentos locais e isso é um ponto 

positivo que deve ser ainda mais estimula-

do.

O presidente da Cooperativa Cairú diz 

que o consumidor está procurando produ-

tos mais baratos, não se importando mais 

com marcas de referência. Para ele, o en-

carecimento do custo de vida pode chegar a 

interferir no volume de vendas de produtos 

básicos. “A união do comércio local é um 

dos pilares que mantém a força do setor. 

Mais do que crescer, este é o momento do 

varejo se for talecer com foco na estabilida-

de”, complementou.

Alex Ghilardi, da Spasso Calçados e 

Confecções, concorda e diz que houve uma 

aceleração de um processo que iria evoluir 

de forma muito mais lenta. “Quem está à 

frente de um negócio precisa inovar com 

mais agilidade e ouvir com muito mais aten-

ção para entender as necessidades e atrair 

os consumidores”.

Para Felipe Locatelli, do Supermercado 

São Lucas, uma das influências da pande-

mia será a mudança de hábitos e tradições 

do consumidor. “As vendas por meios on-

-line ajudaram muito no período da pan-

demia, mas ainda não substituem a expe-

riência de provar um calçado de verdade”, 

complementa Rogério Ghilardi, da Parada 

Obrigatória.

Vânio Guarnieri, da Zats, disse que 2021 

foi excelente para o setor de materiais de 

construção, porém, a escassez de mão de 

obra e o aumento dos custos da área de 

serviços podem frear o crescimento nas 

vendas.

O presidente da CIC, Tobias Debiasi, reuniu-se com as 
presidentes do CIC Bento Gonçalves, Marijane Paese, e da 
ACI Carlos Barbosa, Marisa Kaspary Zanatta.

Nos encontros, os dirigentes trataram sobre temas de 
interesse comum entre as entidades e empresas associadas, 
entre eles, infraestrutura viária entre Bento Gonçalves, Gari-

Presidentes de entidades debatem retomada 
de fórum regional de desenvolvimento
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Diretoria do Comércio aponta preocupações e alternativas para setor
FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

Serviços

Serra Tratores

O QUE FAZ 
Manutenção e reparação de máquinas agrícolas

Rodovia BR 470, 1010, KM 223. Borghetto, 
Garibaldi 

serratrator@hotmail.com

54 99902 7329

54 99902 7329 

@serratratores 

serramaquinasagricolas

Serviços

Bahgual Lanches

O QUE FAZ 
Xis, torradas, bauru e porções

Rua Buarque de Macedo 2701. Centro, Garibaldi 

54 99686 9387

54 99707 9860

@bahguallanches 

bahguallanches

DIRETORIAS DA CIC DEBATEM TEMAS DE
GRANDE IMPORTÂNCIA PARA A INDÚSTRIA

Coordenada pelo presidente da CIC, 
Tobias Debiasi, e pelo vice-presidente da 
Indústria, Gerson Luiz Simonaggio, inte-
grantes da diretoria destacaram, durante 
reunião em 15 de março, a atuação da CIC 
nas áreas de infraestrutura, meio ambien-
te, habitação, energia e comunicações. 

O plano diretor também foi debatido. 
O assunto que vem sendo estudado pelo 

Departamento de Infraestrutura da CIC 
com a intenção de proporcionar a descen-
tralização e expansão da cidade.

O abastecimento de energia foi outro 
tema que recebeu atenção, já que segun-
do relato de empresários, a qualidade da 
energia elétrica fornecida para algumas 
regiões do município tem afetado o de-
sempenho de algumas empresas.

Presidentes de entidades debatem retomada 
de fórum regional de desenvolvimento

baldi e Carlos Barbosa, turismo, inovação e tributos.
Debiasi enfatizou o trabalho conjunto que já foi desen-

volvido pelas entidades empresariais e a importância da re-
tomada do Fórum Permanente de Desenvolvimento Regional, 
que havia sido iniciado em 2015, com o objetivo de desen-
volver ações conjuntas entres os três municípios.
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COOPERATIVA CAIRÚ 

REELEGE FELIPE CORBELLINI

OSCAR LÓ REELEITO NA 

COOPERATIVA GARIBALDI

Os presidentes da CIC e da CDL prestigiaram, em 23 
de março, as comemorações dos 80 anos de fundação 
da Cooperativa Agrícola Cairú. Tobias Debiasi e Tiago 
Furlanetto também parabenizaram o presidente Felipe 
Corbellini, reeleito na assembleia da instituição para os 
mais quatro anos. A assembleia geral também definiu 
os novos membros do Conselho de Administração e do 
Conselho Fiscal. Na ocasião foi apresentado o balanço 
de 2021, além dos principais investimentos realizados 
nos últimos anos. 

O presidente da CIC, Tobias Debiasi, acompanhou a 
visita institucional do presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região (TRT4), desembargador Francis-
co Rossal de Araújo, ao Sindicato das Indústrias Metal 
Mecânicas e de Material Elétrico de Bento Gonçalves, 
atualmente presidido pelo diretor da Indústria da CIC, 
Juarez Piva.

Oscar Ló foi reeleito como presidente do Conse-
lho de Administração da Cooperativa Vinícola Garibaldi 
para os próximos quatro anos (2022-2025). Durante a 
assembleia, realizada em 25 de março, também foram 
oficializados os nomes dos demais componentes dos 
Conselhos de Administração e Fiscal.

Os presidentes da CIC e CDL prestigiaram o evento. 
Tobias Debiasi e Tiago Furlanetto saudaram Ló pela con-
fiança que recebeu dos associados. Durante a assem-
bleia também foram apresentados os resultados finan-
ceiros de 2021 e do volume de uvas colhidas na safra 
deste ano, encerrada no dia 18 de março.

O governador em exercício, Ranol-

fo Vieira Júnior, esteve na sede da CIC, 

em 10 de março, para a solenidade de 

assinatura do contrato para execução 

de obras no Hospital Beneficente São 

Pedro.

A secretária da Saúde, Arita Berg-

mann, também participou da cerimô-

nia, que contou com a presença de 

diversas autoridades de Garibaldi e 

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

Organizado pelo Departamento de 
Recursos Humanos da CIC (DRH-CIC) 
a primeira edição do Papo de Negócios 
CIC recebeu, em 24 de março, a advo-
gada, Silvana Macioski, e a contadora, 
Nádia Emer Grasseli. Na ocasião, elas 
falaram sobre a influência da Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD) para a 
área de RH e como devem agir os pro-

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

Área de RH deve redobrar atenção

Governador em exercício assina contrato de

em investimentos no Hospital Beneficente SãoPedro
R$ 4 MILHÕES 

região. Os presidentes da CIC, Tobias 

Debiasi, e da CDL, Tiago Furlanetto, 

participaram do evento.

O HBSP está sendo contemplado 

pela segunda etapa do programa Avan-

çar na Saúde, com o recurso de R$ 4 

milhões para ampliação do hospital em 

1.104m². Além disso, haverá adequa-

ção de área para aumentar atendimen-

tos do programa Assistir.

Com a ampliação do centro cirúr-

gico e do atendimento de média e alta 

complexidade, serão construídas três 

salas de cirurgia e um setor de hemodi-

nâmica, que possibilitará procedimen-

tos de cateterismo e angioplastia.

Segundo o administrador da insti-

tuição, Jaime Kurmann, a expectativa é 

começar a realizar os serviços no pri-

meiro semestre de 2023.

fissionais que trabalham neste setor.
Os processos precisam passar por 

diversas transformações para que cada 
um deles esteja de acordo com a nova 
lei. 

Os principais impactos da LGPD no 
RH e quais práticas precisam ser apri-
moradas foram apresentadas durante as 
palestras, entre eles o armazenamento e 

descarte de currículos e dados pessoais, 
os riscos que as empresas correm com 
a nova legislação, as garantias jurídicas 
para os atos obrigatórios e os cuidados 
para evitar vazamento de informações.

Toda a área de RH deve se adequar 
aos procedimentos estabelecidos pela 
lei, seja com a coleta dos dados de cola-
boradores ou candidatos.

PRESIDENTE DO TRT4
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çar na Saúde, com o recurso de R$ 4 

milhões para ampliação do hospital em 

1.104m². Além disso, haverá adequa-

ção de área para aumentar atendimen-

tos do programa Assistir.

Com a ampliação do centro cirúr-

gico e do atendimento de média e alta 

complexidade, serão construídas três 

salas de cirurgia e um setor de hemodi-

nâmica, que possibilitará procedimen-

tos de cateterismo e angioplastia.

Segundo o administrador da insti-

tuição, Jaime Kurmann, a expectativa é 

começar a realizar os serviços no pri-

meiro semestre de 2023.

fissionais que trabalham neste setor.
Os processos precisam passar por 

diversas transformações para que cada 
um deles esteja de acordo com a nova 
lei. 

Os principais impactos da LGPD no 
RH e quais práticas precisam ser apri-
moradas foram apresentadas durante as 
palestras, entre eles o armazenamento e 

descarte de currículos e dados pessoais, 
os riscos que as empresas correm com 
a nova legislação, as garantias jurídicas 
para os atos obrigatórios e os cuidados 
para evitar vazamento de informações.

Toda a área de RH deve se adequar 
aos procedimentos estabelecidos pela 
lei, seja com a coleta dos dados de cola-
boradores ou candidatos.

PRESIDENTE DO TRT4
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Localizada na Rua Vicente Dal Bó, 267, ao lado da Escola Dante Grossi, 
a Frangos & Suínos é a mais nova opção para quem aprecia frango 
assado com acompanhamentos, além de uma grande diversidade de 
cortes de frangos e suínos. Sob a direção de Roberto Possamai, oferece 
produtos e preços garantidos, com produtos direto do frigorífico. 
Atendimento: terça à sexta, das 8h30min às 12h e das 14h às 19h, 
aos sábados, das 9h às 18h30min e, aos domingos, das 8h30min às 
12h30min. Encomendas e pedidos de tele-entrega: 54 99967 4204

Empresas aniversariantes
(Períodos de cinco anos de acordo com inscrição no CNPJ)

Homenagem da CIC por mais um ciclo completo por estas empresas
Parabéns

ESTANHO (10 ANOS)

12/04 - CTC Indústria Metalúrgica

05/04 - Cena Security Solutions

16/04 - NM Polimento de Pisos

24/04 - DBR Cortes Térmicos

PORCELANA (20 ANOS)

15/04 – Contabiliza
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Localizada na Avenida Rio Branco, 101, ao 
lado do Banco do Brasil, a Orange Store 
apresenta uma nova visão sobre a imagem 
feminina. Recebendo a curadoria de moda da 
empresária Bruna Maier dos Santos, a loja 
oferece o que há de mais atual em vestuário 
feminino, transitando por looks de festas 
até o cotidiano para que cada mulher possa 
experimentar as peças que valorizam o seu 
próprio estilo. Confira as dicas de moda 
postadas diariamente nos stories da Orange 
Store. Acesse no Instagram @orange.oficial
Informações: 54 99249-5137.

25/04 - Transportes Panotcheta

ESMERALDA (40 ANOS)

28/04 - Transportadora Bianchi

BODAS DE CARVALHO (80 ANOS)

04/04 – Cooperativa Agrícola Cairú

Eduardo Galeano
- jornalista e escritor uruguaio

“Vivemos em um mundo 
onde o funeral importa 
mais do que o morto, o 
casamento mais do que 
o amor e o físico mais do 
que o intelecto. Vivemos 
na cultura da embalagem 
que despreza o conteúdo”

“Se você olhar para o 
que tem na vida, sempre 
terá mais. Se você olhar 
para o que não tem 
na vida, nunca terá o 
suficiente”

Oprah Winfrey
-  apresentadora e emopresária 
norteamericana

A Ideal Negócios Imobiliários agora também 
é Correspondente Caixa Aqui. O convê-
nio foi anunciado em 24 de março, com a 
presença do superintendente executivo de 
varejo da Caixa - Região Vinhedos, Christian 
Borges de Avila. O diretor da Ideal, Jorge 
Costa, destaca que a parceria vai proporcio-
nar à comunidade um portfólio completo de 
produtos e serviços (financiamento habita-
cional, seguros, cartão de crédito, consór-
cio imobiliário e de veículos, abertura de 
contas, entre outros). A Ideal está localizada 
na Rua Irmão José Sion, 19, sala 101.


