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A maior iniciativa conjunta em favor 
do fortalecimento e de melhorias do va-
rejo garibaldense deu um passo decisivo 
em 27 de março. A união do Poder Pú-
blico e das três entidades que represen-
tam o comércio local vai resultar em um 
conjunto de ações que prometem atender 
as demandas de lojistas e consumidores, 
ouvidos em uma pesquisa realizada no 
ano passado pela Apeme, CDL, CIC e 
Prefeitura. Os detalhes do trabalho fo-
ram apresentados aos lojistas em evento 
realizado na CIC.

ABRACE GARIBALDI
investe na integração e qualificação

 Projeto desenvolvido pela Apeme, CIC e CDL terá investimento de R$ 40 mil para a promoção
de cursos, palestras e ações de qualificação para modernizar e fortalecer o comércio local

O projeto, que recebeu o nome de 
“Abrace Garibaldi – Valor Pra Ti. Va-
lor Pra Cidade”, também ganhou uma 
identidade visual, criada pela agência 
8poroito. As atividades propostas pro-
porcionam um conjunto de ferramentas 
que, em curto, médio e longo prazo, que 
irão oferecer benefícios diretos ao co-
mércio local, com o maior envolvimento 
dos consumidores.

Já estão confirmados os cursos “De-
senvolvimento de Lideranças” (dias 
18 e 25 de abril e 2 e 16 de maio), “O 

ambiente de loja como ferramenta para 
impulsionar as vendas” (20, 22 e 27 de 
maio), Atendimento ao Cliente (22, 23, 
29 e 30 de julho) e a palestra “A nova 
atitude varejista – o pilar do sucesso”, 
com Sérgio Flor (2 de julho). 

Uma segunda turma de desenvolvi-
mento de lideranças também foi anun-
ciada devido a grande procura, com da-
tas previstas para 9, 23 e 30 de maio e 6 
de junho.

A intenção é engajar o comércio, 
entidades empresariais, poder público e 

comunidade em atividades que oportuni-
zem bons negócios para todos, ao mes-
mo tempo que possibilitem o desenvol-
vimento do varejo, novos investimentos 
e inovação em todos os setores lojista. 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
APEME: projetos@apeme.com.br, 
3462 2755 ou WhatsApp 9161 4174 
CDL:  spc@cdlgaribaldi.com.br ou 
3462-3368
CIC: integracao2@cicgaribaldi.com.br 
ou 3462-8500

ABRIL / 2019
ANO 18 
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Coordenar uma Secretaria que envolve 
diretamente áreas significativas de quase 
todos os setores produtivos do Município 
exige, entre tantos quesitos, um conhecimento 
atualizado da Legislação Ambiental, 
uma preocupação onipresente com as 
adversidades do dia-a-dia, uma visão global 
e futurista sobre o que desejamos para as 
próximas gerações e, somados a isto, o 
foco na sustentabilidade dentro da evolução 
pujante que temos em Garibaldi.

Quer seja pela característica do Município, 
pelas áreas disponíveis ou pelo potencial que 
aqui existe, Garibaldi é a menina dos olhos da 
Serra Gaúcha.

Atualmente, isto é inegável, estamos 
vivendo um momento ímpar, onde o interesse 
pelos loteamentos -  e não são poucos 
-  soma-se aos licenciamentos dos mais 
diversos. A realidade é que novas empresas 
estão surgindo, constatam-se ampliações das 
atuais, pedidos de renovações, expansões de 
atividades agrícolas e incrementos de novas 
tecnologias. 

Diante deste cenário é que toda e 
qualquer atividade que deseja se instalar no 
Município, passa pela análise ambiental. É 
ela quem vai nortear e orientar a decisão 
que o empreendedor deve tomar. Os setores 
da indústria, comércio e serviços cruzam, 
obrigatoriamente, pela chancela do meio 
ambiente.

Há de se considerar que nem todos 
os anseios do empreendedor podem ser 
atendidos em sua plenitude. Resoluções, 
leis, e regras ambientais devem ser atendidas 
quando há pleito licenciatório e, por si 
só, norteiam as restrições e liberações. 
Sumariamente, são exigências que devem ser 
cumpridas, eis que, crimes ambientais são 
imprescritíveis.  De fato, em alguns casos 
pode até não parecer crível ao interessado, 
mas a legislação está posta e, como 
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ATENDIMENTO
Segunda a Sexta
8h30min às 11h30min
13h30min às 17h30min

CIC 95 anos com 
planos voltados
ao centenário Sustentabilidade x Evolução

TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC
ARNALDO SEGANFREDO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Gratidão é a 
palavra que 

expressa o 
sentimento que 

nos domina. 
Nossa certeza é 
que seguiremos 
firmes, pois este 

é o propósito de 
quem está no 

caminho certo

Talvez não seja possível 

descrever quanta honra a 

CIC me proporcionou desde 

o início de nossa gestão. No 

início deste mês fomos ho-

menageados pela Federasul 

pela passagem dos 95 anos 

da entidade, que se come-

mora no dia 26 de abril.

Para uma entidade do in-

terior do estado, que repre-

senta as empresas de um 

município com pouco mais 

de 30 mil habitantes, não 

tem orgulho maior do que 

ouvir da presidente de uma 

entidade estadual que so-

mos referência para as demais associações comerciais e indus-

triais do Rio Grande do Sul.

O trabalho de todos os presidentes que me antecederam, as-

sim como dos diretores, colaboradores e associados construíram 

uma entidade que já planeja a sua chegada ao centenário com 

ações voltadas ao empreendedorismo e ao desenvolvimento de 

Garibaldi.

Gratidão é a palavra que mais expressa um sentimento que 

nos domina em momentos como este. Da mesma forma a cer-

teza de que a responsabilidade que temos é multiplicada pelos 

anos de nossa existência e pela dimensão de nossos desafios.

Nossa certeza é que seguiremos caminhando firmes, pois este 

é o propósito de quem sabe que está no caminho certo.

Entre Aspas

tal, deve ser cumprida. Não há hipótese, 
ambientalmente falando, do livre arbítrio ou da 
vontade do legislador.

O tempo urge e as demandas são 
incessantes. Temos o papel de nos 
somarmos à comunidade para promover o 
desenvolvimento sustentável, com agilidade, 
comprometimento e seriedade. Desta forma, 
unidos e com objetivos comuns, temos 
a convicção que estaremos contribuindo 
com a sociedade na busca de um convívio 
harmonioso e pacífico entre o ambiente, as 
empresas e as pessoas, na esperança de 
melhores dias.

Temos o papel 
de nos somarmos 
à comunidade 
para promover o 
desenvolvimento 
sustentável, com
comprometimento, 
agilidade, e seriedade
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ASSOCIADAS DA CIC PODEM
USUFRUIR DE ESPAÇO PARA

As empresas 
associadas à CIC dispõem 
de espaços oferecidos pela 
entidade para a realização 
de cursos, palestras, 
conferências, reuniões e 
confraternizações. 

Convênios com a União 
de Moços Católicos e o 
Aeroclube de Garibaldi 
possibilitam a utilização 
de salões de festas, com 
valores subsidiados, de 
acordo com a necessidade 
da sua empresa. O acordo 
também favorece os 
associados da CDL.

Para uma utilização 
por quadrimestre, a CIC 
disponibiliza os espaços 
sem custo. A capacidade 
é de 100 pessoas para o 
salão da União e de 50 
para o do Aeroclube.

O agendamento deve 
ser realizado junto à sede 
da CIC ou pelo fone 3462 
8500. Os locais também 
possuem cozinha e 
utensílios como pratos, 
talheres, copos, entre 
outros.

FESTAS E ENCONTROS

MAIS ESPAÇO PARA SEU EVENTO
Associados podem ocupar os espaços uma vez por

quadrimestre gratuitamente. A partir da segunda locação
no período, haverá custo conforme o local

AEROCLUBE 
Gratuito uma vez por quadrimestre. Demais vezes R$ 150,00

UNIÃO DE MOÇOS CATÓLICOS 
Gratuito uma vez por quadrimestre. Demais vezes R$ 300,00
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O QUE FAZ
Serviços de limpeza em condomínios, empresas, indústrias, pós-obras e eventos

LOCALIZAÇÃO
Rua Buarque De Macedo, 4211
Centro - Carlos Barbosa

CONTATO
(54) 99999 9347
contato@lavandalimpeza.com.br
administrativo@lavandalimpeza.com.br
www.lavandalimpeza.com.br

PROPRIETÁRIO
Leonardo Elias Herbert Diedrich

FUNDAÇÃO
26 de novembro de 2015

DIFERENCIAL
Proximidade e qualidade

FUNCIONÁRIOS
Oito

CLIENTES
Garibaldi

LAVANDA PRESTADORA
DE SERVIÇOS DE LIMPEZA
FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

Presidente da CDL diz que comércio deve 
deixar de lado a concorrência e crescer unido

Representantes de diversos segmentos do Comércio 
participaram, no dia 19 de março, da Mesa-Redonda CIC. 
A iniciativa, coordenada pelo presidente da CDL e vice-
-presidente do Comércio da CIC, Carlos Adriano Morari, 
contou com a participação do presidente da CIC, Tobias 
Debiasi.

Além de apresentar seus estabelecimentos, os empresá-
rios falaram sobre a situação do mercado em cada área de 
atuação. Morari salientou que a indústria passou por uma 
grande revolução tecnológica há algum tempo e, agora, 
chegou a hora do comércio passar por mudanças impor-
tantes.

“Por falta de informação, antigamente, o comércio era 
mais pacato. Hoje em dia, com a velocidade das inovações, 

Na primeira edição do Mesa-Redonda CIC, representantes de estabelecimentos comerciais
debateram sobre a realidade do setor e a situação do mercado em cada área de atuação

o consumidor está mais exigente e isso cobra mais rapidez 
dos empreendedores. Podemos falar de produtos diferen-
tes, mas as exigências são comuns. Precisamos nos unir 
para trocar informações, deixar de lado a concorrência e 
crescermos todos”.

A concorrência imposta pelos produtos vendidos via 
internet, juntamente com o comércio ambulante ilegal mo-
nopolizaram as discussões. Os temas, de acordo com Ro-
meu Manzoni, da Calce e Leve, tem influenciado em quase 
todos os setores. 

“O comércio legal paga muito caro pelo período que 
o Brasil viveu recentemente e que levou o setor a passar 
por uma grande recessão”, destacou Altemir De Paoli, da 
Agromais. 

Seja associado

APROVEITE
TODOS OS benefícios

vantagensE



05 - CIC EM AÇÃO ABRIL / 2019

O QUE FAZ
- Execução de edificações comerciais e residenciais e pavilhões industriais
- Reformas
- Demais serviços de construção civil.

LOCALIZAÇÃO
Rua Silva Jardim, 506
Bairro Juventude - Garibaldi

CONTATO
(54) 3462 2710
empreiteirabenini@gmail.com

PROPRIETÁRIOS
Ademir Benini
Andréia Benini
Eduardo Benini

FUNDAÇÃO
16 de maio 1983 

DIFERENCIAL
- Qualidade e profissionalismo na execução das obras
- Funcionários capacitados e treinados
- Cumprimento de prazos
- 36 anos de experiência

FUNCIONÁRIOS
22

CLIENTES
Garibaldi, Bento Gonçalves e Carlos Barbosa

EMPREITEIRA
BENINI

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

Seja associado

APROVEITE
TODOS OS benefícios

vantagensE

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI

Presidente da CDL diz que comércio deve 
deixar de lado a concorrência e crescer unido

Na primeira edição do Mesa-Redonda CIC, representantes de estabelecimentos comerciais
debateram sobre a realidade do setor e a situação do mercado em cada área de atuação

o consumidor está mais exigente e isso cobra mais 
rapidez dos empreendedores. Podemos falar de produtos 
diferentes, mas as exigências são comuns. Precisamos nos 
unir para trocar informações, deixar de lado a concorrência 
e crescermos todos”.

A concorrência imposta pelos produtos vendidos via 
internet, juntamente com o comércio ambulante ilegal mo-
nopolizaram as discussões. Os temas, de acordo com Ro-
meu Manzoni, da Calce e Leve, tem influenciado em quase 
todos os setores. 

“O comércio legal paga muito caro pelo período que 
o Brasil viveu recentemente e que levou o setor a passar 
por uma grande recessão”, destacou Altemir De Paoli, da 
Agromais. 

O presidente da CDL lembrou que, através de iniciativa 
da CIC e da própria CDL, foi implementada uma lei que 
regulamentou a realização de feiras itinerantes em Garibal-
di, cujo texto tem servido de modelo para outros municí-
pios que têm seu comércio sendo prejudicado por eventos 
desse gênero.

Participaram do evento Altamir De Paoli (Agromais), 
Rogério Valiatti (Valex Motos), Gilnei Emer (Drops de 
Menta), Fernanda Giuradelli (Comércio de Gás Giura-
delli), Francieli Israel (A e G Aquecimento), Romeu Man-
zoni (Calce e Leve), Eloisa Pedroso (Scacco Matto), Ra-
fael Finatto (Finatto Caminhões), Gabriela Belinscki (Bem 
Bacana).
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Enquete CIC

Espaço Livre

Depois dos primeiros 100 dias, como
você avalia o Governo Bolsonaro?

CIC PRESTIGIA 35 ANOS DA MADELUSTRE

PRESIDENTE DA CDL PARTICIPA DA 
INAUGURAÇÃO DA FÊNIX EVENTOS

CONSEPRO ASSINA CONVÊNIO COM SICREDI

Autoridades e lideranças empresarias foram recepcionadas, em 2 de abril, 
para celebrar os 35 anos da Madelustre. Na ocasião, o presidente da CIC, 
Tobias Debiasi entregou uma placa aos diretores da empresa, Clovis Fur-
lanetto, Miguel Furlanetto e Rui Furlanetto. O prefeito, Antonio Cettolin, se-
cretários municipais, os funcionários da empresa também participaram da 
comemoração.

O presidente da CDL e vice-presidente de Comércio da CIC, Carlos Adriano 
Morari, prestigiou, em 5 de abril, a inauguração da Fênix Eventos. A casa 
de festas está localizada na Rua Vicente Dal Bó, 478 – Sala 4 (Bloco 1), no 
Bairro Champagne. Na ocasião houve a recepção de convidados e autorida-
des do município para apresentar a nova opção para a realização de eventos 
na cidade.

ÓTIMO

Quais são as perspectivas de sua empresa para 2019
em relação ao ano passado?

4 - OFEREÇA AJUDA

Segundo Rodrigo Fonseca, presidente 
da SBie (Sociedade Brasileira de 
Inteligência Emocional), estar sempre 
disposto a apoiar colegas, chefes 
e subordinados é uma forma de 
fortalecer um dos pilares da inteligência 
emocional: a empatia.

“Preciso me colocar no lugar do outro 
para saber se ele precisa de ajuda, isto 
é, preciso me sentir como ele se sente”, 
explica. Além disso, a disponibilidade 
e a cooperação criam um importante 
vínculo emocional entre você e as 
outras pessoas do seu ambiente de 
trabalho.

Melhor: 82%           Pior: 9%           Igual: 9%

BOM

REGULAR

O presidente do Consepro de Garibaldi, Diogo Ongaratto, assinou convênio 
com a Sicredi para o recebimento de R$ 650,00 mensais, durante o período 
de um ano, para auxiliar nas ações em prol da segurança pública local. O 
acordo integra um programa que foi anunciado pela cooperativa de crédito 
da Serra, que vai beneficiar 23 Consepros da região, com recursos que 
variam entre R$ 200,00 e R$ 3.000,00 mensais.

Resultado anterior

HÁBITOS DIÁRIOS PARA
AUMENTAR SUA
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

www.cicgaribaldi.com.br
Acesse o site da CIC e deixe a sua opinião

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

HOMEM NA COZINHA CIC DESTINA
R$ 2.500 PARA A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil de Garibaldi foi a bene-
ficiada com o resultado da 38ª edição do 
jantar Homem na Cozinha CIC, realizada 
em 5 de abril. Na ocasião, o vice-presiden-
te de Serviços da entidade, Carlos Bianchi, 
entregou R$ 2.500,00 ao delegado Clóvis 
Vaner Rodrigues de Souza. 

A iniciativa da CIC, que teve sua primei-
ra edição em 2002, já destinou mais de R$ 
100 mil reais a entidades e instituições de 
Garibaldi, sendo reconhecida como uma 
das maiores ações sociais do município.

O grupo, responsável pela realização 
do evento teve na cozinha Anderson  Cous-
seau, Cristiano Bertol, Daniel Radavelli, 
Elisandro Castro, Fabricio Erthal, Joel Sbe-
ghen Zanchet, Josemar de Oliveira, Leodir 

Zanetin, Roberto Carlos Perdonsini, Tales 
Spadini, Valmor Rigoni, tendo como padri-
nho Carlos Perdonsini.

O jantar contou com massa carbonara 
de salame fresco, penne aos quatro quei-
jos com molho bechamel, polenta brusto-
lada, galeto ao primo canto, geleia de mo-
rango com pimenta, saladas e sobremesa.

Na mesma noite já foram anunciados 
os organizadores da próxima edição. A co-
zinha terá no comando Daniel Sarmento, 
Fabricio Zanchetin, Guilherme Balbinot, 
Leandro Ducatti, Luiz Silvestre, Marcelo 
Conzatti, Marcelo Cordeiro, Marcio Du-
moncel, Marcio Foppa Siomonaggio, Pedro 
Bolfoni e Roberto Zucolotto, tendo Elisan-
dro Castro como padrinho.

Conteúdo foi publicado originalmente em Exame.com

...continua

PÉSSIMO

RUIM
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O presidente da CIC, Tobias 
Debiasi, acompanhado pelos inte-
grantes do Departamento de Infra-
estrutura da entidade, entregou ao 
prefeito, Antonio Cettolin, em 29 
de março, a proposta de revisão ao 
Código de Obras. 

Fruto de um estudo que iniciou 
em abril de 2017, a proposta buscou 
simplificar e atualizar a legislação 
que vigora desde 1975. O presiden-
te do Legislativo, Luiz Flori Cas-
tro, os vereadores Irineu Agostinho 
Krindges e Luiz Carlos Rodrigues e 
o vice-prefeito, Antonio Fachinelli, 
também participaram do ato.

Prefeito recebe proposta de 
revisão do Código de Obras

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

FOTO DIVULGAÇÃO

A CIC foi homenageada, em 10 de abril, pela 
Federação de Entidades Empresariais do Rio 
Grande do Sul (Federasul) pela passagem de seus 
95 anos de fundação, celebrado em 26 de abril.

No evento, realizado no Palácio do Comércio, 
em Porto Alegre, o presidente da CIC, Tobias De-
biasi, recebeu uma placa da presidente da Federa-
sul, Simone Leite, em que destaca o seu trabalho 
para o desenvolvimento e empreendedorismo da 
comunidade empresarial.

A CIC e a Associação de Dirigentes Cristãos 
de Empresas (ADCE) promoveram, na manhã de 
sábado, 23 de março, a primeira missa no capitel 
de São José, localizado no acesso principal à sede 
da entidade. Presidida pelo frei Clementino Dotti, a 
celebração marca a passagem do Dia de São José, 
comemorado em 19 de março.

Os presidentes da CIC, Tobias Debiasi, e da CDL, Carlos Adriano Morari, 
juntamente com os gerentes Financeiro, Mônica Senter, e de Relacionamento 
com o Associado, Vandenir Miotti, participaram da Convenção das Soluções 
Empresariais, promovida pela Federação das Associações Comerciais e In-
dustriais de Santa Catarina (Facisc). O evento teve como tema a quebra de 
barreiras, reunindo cerca de 150 profissionais de diversas associações em-
presariais. Além de temas ligados ao dia-a-dia das Soluções, outros assuntos 
como inovação, marketing, personalidade e comportamento também foram 
abordados no evento por especialistas renomados.

O presidente da CIC, Tobias Debiasi, recepcionou, em 22 de março, o 
novo diretor da Agência de Ensino Profissionalizante do Senai de Garibaldi, 
Felipe Andreolla. Atualmente a Escola atende a 420 alunos, na modalidade 
Jovem Aprendiz, em cursos nas áreas de Metalmecânica, Eletroeletrônica e 
Gestão, e mais 60 alunos em cursos abertos à comunidade, na área Têxtil e 
Vestuário, além de cursos de Metalmecânica e Eletroeletrônica.

Paula Toller apresenta seu novo show “Como eu Que-
ro” durante a Fenachamp 2019. A primeira grande atração 
anunciada para o evento vai subir ao palco no dia 4 de ou-
tubro, às 22h30min. A Festa do Espumante Brasileiro será 
realizada de 3 a 27 de outubro e promete uma programa-
ção eclética, com grandes shows, que serão divulgados 
conforme vão sendo confirmados. A seleção contempla 
toda a sua carreira solo e no Kid Abelha. Os ingressos 
antecipados podem ser adquiridos no site www.sympla.
com.br.

CAPITEL DE SÃO JOSÉ RECEBE PRIMEIRA MISSA NA CIC

CIC E CDL PARTICIPAM DA CONVENÇÃO DAS 
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA

NOVO DIRETOR DO SENAI DE GARIBALDI
É RECEBIDO PELO PRESIDENTE DA CIC

PAULA TOLLER APRESENTA “COMO
EU QUERO” NA FENACHAMP 2019

pelos 95 anos de fundação
CIC RECEBE HOMENAGEM DA FEDERASUL

Na ocasião, Debiasi agradeceu a homenagem 
e salientou a importância das entidades para a in-
tegração e fortalecimento do empreendedorismo. 
“A CIC foi uma das primeiras entidades associa-
das à Federasul. Neste momento em que vive o 
país, o trabalho realizado por estas entidades re-
força a convicção de que ainda podemos acreditar 
na retomada do crescimento e na recuperação de 
nosso potencial produtivo e econômico”, disse o 
dirigente.

O Departamento de Infraes-
trutura da CIC, coordenado pelo 
engenheiro, Jeferson Gasperin, é 
formado por profissionais da cons-
trução civil associados à entidade, 
representantes da CIC, da Câmara 
de Vereadores e da Prefeitura. 

“A elaboração deste anteproje-
to tem por objetivo modernizar a 
legislação, desburocratizar o pro-
cesso de tramitação para aprova-
ção dos projetos, além de dar mais 
segurança legal a quem constrói, 
a quem fiscaliza e à comunidade 
como um todo”, salientou Gaspe-
rin.

Inaugurado em dezembro do ano passado, o 
capitel de São José destaca a espiritualidade e a 
religiosidade no meio empreendedor, representada 
na entidade pela ADCE. A escolha por São José se 
deve ao bairro onde está situada CIC. A localização 
do capitel oferece visualização para os pedestres 
que transitarem pela frente da sede.
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“Só há uma coisa 
pior do que formar 
colaboradores e 
eles partirem. É 
não formá-los e eles 
permanecerem”

Henry Ford
- empreendedor e engenheiro 
mecânico americado, fundador 
da Ford Motor Company

Richard Branson
- empresário britânico, 
fundador do grupo Virgin

Todo cidadão que faz a 
Declaração do Imposto 
de Renda pelo formulário 
completo pode destinar parte 
do valor devido a projetos 
financiados pelo Fundo 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.
Para apoiar os projetos 
de Garibaldi e deduzir do 
imposto que seria pago, 
deve-se fazer a contribuição 
ainda neste ano e guardar 
os comprovantes de doação, 
para informar à Receita 
Federal. O apoio ao FMDCA 
pode ser feito pela conta 
30.895-1, da agência 0465-0, 
Banco do Brasil.

Uma cerimônia marcou a afixação da 
foto de Alexandra Nicolini Brufatto na 
galeria de ex-presidentes da CIC. O 
evento, realizado em 26 de março, 
reuniu diversas autoridades, entre 
eles o prefeito, Antonio Cettolin, o 
presidente da Câmara de Vereadores, 
Luiz Flori Castro, além do atual 
presidente da entidade, Tobias 
Debiasi. Primeira mulher a presidir a 
CIC, Alexandra destacou seu orgulho 
de ter liderado a entidade e agradeceu 
pela confiança dos associados.

Os trajes oficiais das soberanas da 
Fenachamp 2019 foram apresentados em 
22 de março, durante o Garibaldi Vintage. 
A rainha Aline Bortolini e as princesas 
Rafaela Cappelari e Tainara Correa 
desfilaram os novos vestidos, criados e 
confeccionados por Camila Paludo Atelier. 
O presidente do CEC e da Fenachamp, 
Giliano Verzeletti, disse que ficou feliz com 
a receptividade do público.

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)

07/04 - São Francisco Indústria 

Metalúrgica

08/04 - Koff e Zanchi

CRISTAL (15 ANOS)

01/04 - Bazzanella Chapeação e 

Pintura de Automóveis

PORCELANA (20 ANOS)

07/04 - ACB Informática

PRATA (25 ANOS)

15/04 - Laboratório Casagrande

28/04 - Exigent Confecções

CORAL (35 ANOS)

10/04 - Elear Indústria de Calçados

PÉROLA (30 ANOS)

07/04 - Vinhos Bolsoni

20/04 - Só Comer

BONS MOTIVOS PARA SUA EMPRESA SER ASSOCIADA À CIC

ECONOMIZE

“Capacite bem os seus 
colaboradores para 
que eles possam partir. 
Trate-os bem para que 
prefiram ficar”

FOTO PRISCILA PILETTI

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

correios
Sua empresa terá um cartão exclusivo com a CIC com 
descontos para Sedex, Sedex10, PAC e Mala Direta

campanhas promocionais
Aumente seu faturamento participando das campanhas do 
comércio e economizando na divulgação

certificado digital
Certificado e-CPF, e-CNPJ e NF-e com agendamento de horário, 
atendimento personalizado e possibilidade de parcelamento


