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O presidente da CIC, Tobias Debiasi, 
integrou a comitiva, formada por autori-
dades e lideranças empresariais da região, 
liderada pelo presidente da Famurs e pre-
feito de Garibaldi, Antonio Cettolin, que 
apresentou prioridades dos municípios da 
região, ao Secretário Estadual dos Trans-
portes, Juvir Costella. 

A audiência, realizada em 29 de janei-
ro, apontou entre as ações prioritárias a 
finalização do recapeamento da RS-453, 
incluindo a finalização do trevo do Hotel 
Farina e a execução do trevo do Distrito de 
Tamandaré, entre Garibaldi e Farroupilha, 
além da conclusão do recapeamento entre 

CIC integra comitiva que reivindica
INVESTIMENTOS EM RODOVIAS

O presidente Tobias Debiasi participou de audiência com o Secretário Estadual dos Transportes

as duas cidades pela rodovia VRS-813.
Também foram entregues reivindica-

ções para a duplicação da RS-446 até o 
entroncamento com a BR-470, entre São 
Vendelino e Carlos Barbosa e a duplicação 
da RS-122 entre São Vendelino e Farrou-
pilha. Para atender estas duas demandas, a 
sugestão foi a extensão do prolongamento 
da malha pedagiada de Portão.

Durante o encontro, Cettolin apontou 
que há trechos nas rodovias que estão in-
trafegáveis e chamou atenção para a falta 
de duplicação nas vias, fator que dificul-
ta o tráfego por conta do transporte das 
mercadorias produzidas na região. “Preci-

samos trabalhar essas questões. Em uma 
região que cresce a todo momento, devido 
aos seus municípios empreendedores, o 
transporte é todo rodoviário”, justifica.

De acordo com o presidente da Fa-
murs, a não recuperação das rodovias 
impede que o escoamento das cargas da 
região seja realizado de forma rápida e 
eficaz, prejudicando o desenvolvimento 
de setores como vitivinícola, moveleiro, 
metalmecânico, turismo e agricultura.

Costella informou à comitiva que 
diante da situação das contas públicas, o 
Estado conta com a parceria dos municí-
pios e da iniciativa privada para viabilizar 

investimentos. Segundo o secretário, a 
prioridade nesse momento é concluir as 
obras que já foram iniciadas. “Precisamos 
concluir as obras já iniciadas. Nosso com-
promisso é começar e terminar as obras” 
afirmou.

O secretário Costella parabenizou a 
ação da comitiva e afirmou que essa or-
ganização é fundamental para o desenvol-
vimento dos municípios. “Isso é visão de 
empresário, de empreendedor, de estatis-
ta; não olhando para si, mas para o con-
junto. Faremos um estudo de viabilidade 
e apresentaremos para região” finalizou 
Costella.



O Brasil tem sido, historicamente, 
bem criativo em termos de invencionices 
no campo tributário e da gestão pública, 
sempre enveredando pela alta de impostos 
e de gastos estatais. 

O resultado: empresários e 
consumidores deixaram de acreditar na 
estabilidade, o que é o pior dos mundos na 
economia.

Um dado esclarecedor. Em 1994, 
quando o Real foi criado, os brasileiros 
pagavam cerca de 23% do PIB em 
impostos. 

Em 2018 esta participação girou por 
volta de 40%, sendo que isto inclui forte 
decadência dos serviços públicos.

Definitivamente, o modelo de gestão que 
o Brasil adotou desde aquela época, pouco 
ou nada tem de real desenvolvimento. 

As últimas eleições presidenciais foram 
claras em mostrar que a população do país 
finalmente parou de acreditar em discursos 
limitados a encobrir o velho “mais do 
mesmo”.

A campanha vitoriosa ao Planalto foi 
bem simples: enfrentar a insegurança 
pública; reduzir impostos; controlar 
gastos públicos e aumentar a liberdade 
empreendedora.

É cedo para afirmar que estas propostas 
serão efetiva e totalmente cumpridas. 
Porém a expectativa é positiva.

Os dados do varejo confirmam este 
otimismo. As vendas ampliadas (inclui 
material de construção e veículos) gaúchas 
de novembro último subiram 6,8% frente ao 
mesmo mês de 2017. As vendas de Natal 
também fecharam com alta acima de 6%.
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A CIC participa 
ativamente da 
construção do futuro O Varejo em 2019

TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC
VITOR AUGUSTO KOCH - PRESIDENTE DA FCDL-RS

Participamos 
de missões 

que tiveram 
o objetivo de 

dar o primeiro 
passo para 

investimentos 
importantes para 

as empresas 
e para nossa 
comunidade

Mal começou o ano e a 

CIC continua firme nas suas 

propostas de estar ao lado 

de quem valoriza a união 

de forças para a busca de 

conquistas importantes para 

as nossas empresas associa-

das, para a nossa cidade e 

para a região.

Estivemos, na metade de 

janeiro, em Santa Catarina, 

onde fomos uma das únicas 

entidades empresariais que 

participaram de uma comiti-

va que conheceu o Porto de 

Itapoá - um dos mais moder-

nos do país - com a finalida-

de de projetar um porto privado em Torres, facilitando o escoa-

mento da exportação, o que beneficiaria muito a Serra Gaúcha.

Em seguida, nos unimos a Famurs, prefeitos e lideranças em-

presariais que estiveram reivindicando do Governo do Estado, 

mais atenção e investimentos nas rodovias de nossa região, cada 

vez mais deterioradas e oferecendo riscos constantes a cada 

deslocamento, colocando em risco muitas vidas.

Em dois grandes atos de integração, participamos de missões 

que tiveram o objetivo de dar o primeiro passo para investimentos 

muito importantes para as empresas e também para nossa co-

munidade. Estaremos sempre engajados nessas iniciativas. Nosso 

foco nas atividades do dia a dia não nos impede de olhar o futuro 

e participarmos ativamente de sua construção.

Entre Aspas

O sinal está claro: as perspectivas 
para o varejo iniciam positivas em 2019. 
Esperamos que o Presidente Jair Messias 
Bolsonaro lidere sua equipe para executar 
a plataforma de redução do tamanho da 
administração pública, menores impostos, 
mais segurança, liberdade e facilidade de 
empreender.

O voto de confiança foi dado pelas 
urnas. Resta-nos observar as ações do 
Executivo nas próximas semanas para 
verificar a consistência do otimismo, 
ficando na torcida por avanços efetivos.

É cedo para afirmar 
que estas propostas 
serão efetiva e 
totalmente cumpridas. 
Porém a expectativa é 
positiva.
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ASSOCIADOS TÊM ACESSO GRATUITO À

A CIC disponibiliza a seus 
associados uma biblioteca com 
um acervo de 271 livros nas 
áreas de economia, motivação, 
vendas, dentre outros assuntos 
empresariais, além de 138 
itens em vídeo. Os interessados 
podem fazer a retirada, sem 
custos, de até três títulos pelo 
período de dez dias. A locação 
pode ser feita junto a sede da 
entidade. A consulta dos títulos 
também pode ser feita através 
do site da CIC.

AQUISIÇÕES RECENTES
50 Tons de Sucesso 

(J.Edington)

Marketing 3.0 (Philip Kotler 
– Hermawan Kartajaya – Iwan 
Setiawan)

O Poder do Hábito (Charles 
Duhigg)

Foco - A atenção e seu papel 
fundamental para o sucesso 
(Daniel Goleman) 

O Negócio do Século XXI 
(Robert T.Kiyosaki com John 
Fleming e Kim Kiyosaki)

A biblioteca conta com

271 LIVROS e 138 VÍDEOS

GRATUITO PARA ASSOCIADOS

A retirada deve ser feita na sede da CIC

Maria Antonia Martello
vencedora do MasterChef 2018

palestra com

08
03
19

DIA INTERNACIONAL

DA MULHER

O DESAFIO DOS

PALESTRA COM

INGRESSO
1 caixa de bombom
para ação de Páscoa
da ADCE

$

LOCAL
CIC GARIBALDI

DATA
13 DE MARÇO DE 2019 
19h30min

Uili Bergammín Oz
escritor, poeta, palestrante e youtuber

CONFIRME SUA PRESENÇA

 3462 8500
coordenacao@cicgaribaldi.com.br

SONHOS

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI

BIBLIOTECA DA CIC



04 - CIC EM AÇÃO FEVEREIRO / 2019

O QUE FAZ

- Locação de quadra de grama sintética
- Espaço para festas e eventos

LOCALIZAÇÃO

Avenida Rota do Sol, 1336 – Bairro Três Lagoas - Garibaldi

CONTATO

(54) 99986 2922
super7society@bol.com.br

PROPRIETÁRIO

Vander Roberto Trevizan

FUNDAÇÃO

29 de abril de 2018

DIFERENCIAL

- Espaço familiar de multiuso, com grama sintética importada de mais alto pa-
drão e espaço para festas e eventos

FUNCIONÁRIOS

Um

CLIENTES

Garibaldi

NOVIDADES

Desconto nos valores de locação do espaço para doadores de sangue

SUPER 7 
SOCIETY E EVENTOS
FOTOS BRUNO MILAN CIC participa de 

implantação de
A CIC participou, em 18 de janeiro, 

de uma missão técnica realizada no Por-
to de Itapoá, localizado no litoral norte 
de Santa Catarina. A comitiva, liderada 
pelo senador eleito, Luis Carlos Heinze, 
e pelo prefeito de Torres, Carlos Alberto 
Matos de Souza, foi conhecer a estrutura 
e o funcionamento do empreendimento, 
com o objetivo de implantar uma unida-
de no Rio Grande do Sul. A entidade foi 
representada pelo diretor de Serviços, 
Cassius André Fanti.

O projeto em Itapoá começou a ser 
desenvolvido em 1994 e suas operações 
iniciaram em 2011. Conforme o geren-
te de relações institucionais do Porto, 
Alberto Machado, a elaboração do pla-
nejamento levou dois anos. Ele lembra 
que o passo seguinte foi a regularização 
ambiental e de legalização. Assim como 
em Itapoá, a operação do porto gaúcho 
seria da iniciativa privada, tendo como 
local uma área de 80 hectares a cerca de 
30 quilômetros de Torres.

O senador Heinze enfatizou que o 
encontro foi fundamental para dar início 
aos estudos de viabilidade financeira, 
técnica e operacional para aquele que 
seria o segundo porto no litoral do RS, 
que hoje somente conta com o de Rio 
Grande. Com uma extensão menor em

Comitiva, liderada pelo senador eleito
para conhecer a estrutura e funciona

Seja associado

APROVEITE
TODOS OS benefícios

vantagensE
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O QUE FAZ
Ensaios não destrutivos de rigidez dielétrica em EPI’s e EPC’s, tais como:
- Luvas isolantes de borracha
- Tapetes para subestações
- Capacetes
- Calçados
- Ferramentas isoladas de uso dos eletricistas

LOCALIZAÇÃO
Rua Caetano Pizzi, 100 - Bairro Sebben - Garibaldi

CONTATO
(54) 3464 0393
(54) 3464 2421
(54) 99627 0520
nsa@nsalaboratorio.com
recepcao@nsalaboratorio.com

PROPRIETÁRIOS
Fernando Luiz Carvalho da Silva e Ismael Filippi

FUNDAÇÃO
22 de setembro de 2004

DIFERENCIAL
- Atendimento com pessoal qualificado
- Prestação do serviço atendendo às normas técnicas brasileiras (NBRs)
- Engenheiro eletricista em seu quadro funcional, responsável pela emissão dos lau-

dos devidamente acompanhados da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)

FUNCIONÁRIOS
Cinco colaboradores e dois sócios

CLIENTES
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná

NSA SOLUÇÕES
EM MANUTENÇÃO
FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

FOTO ALBERTO MACHADO

missão técnica para
novo porto no RS

, Luis Carlos Heinze, esteve em Itapoá
mento de um empreendimento privado

orla, Santa Catarina possui cinco portos. 
“Com o novo Governo Federal, to-

dos os investimentos em rodovias, por-
tos, ferrovias e hidrovias somente serão 
feitos com a participação da iniciativa 
privada”, enfatizou o senador eleito.

O gerente de relações institucionais 
também destacou que é preciso envolver 
a indústria no processo, principalmente 
porque um Porto particular de transpor-
te de contêineres vai ser movimentado 
quase que exclusivamente por este setor, 
diferente dos portos públicos. 

A cidade de Itapoá possui cerca de 20 
mil habitantes e, depois da implantação 
do Porto foi o município que mais cres-
ceu na arrecadação de ICMS no estado. 
A sua implantação custo, com valores da 
época, R$ 500 milhões, para para movi-
mentar 500 mil contêineres por ano. Os 
investimentos para a mais recente am-
pliação foram de R$ 350 milhões.

Também estiveram no encontro o 
presidente do Mobi Caxias, Carlos Zig-
nani, o reitor da UCS, Evaldo Kuiava, 
o deputado estadual, Luciano Lorenzini 
Zucco, o diretor da CIC Caxias do Sul, 
Astor Schmitt, o engenheiro e ex-depu-
tado, Fernando Machado Carrion, entre 
outras autoridades e lideranças empre-
sariais.

Seja associado

APROVEITE
TODOS OS benefícios

vantagensE
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Enquete CIC

Espaço Livre

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

VICE-GOVERNADOR E SECRETÁRIO DA 
SEGURANÇA RECEBE FECONSEPRO-RS

COMITIVA DA 14ª FEPROCOL VISITOU A CIC

CDL E FCDL DEBATEM AÇÕES INTEGRADAS

A diretoria da Feconsepro-RS foi recebida pelo vice-governador e secre-
tário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior. Na ocasião, o 
presidente da entidade, Adilson Frá, debateu a legalidade de os municípios 
pagarem horas-extra aos policiais, contribuindo para maior participação de 
efetivo nas ruas.

Uma comitiva da 14ª Festa de Produtos Coloniais (FEPROCOL), de Nova 
Pádua, foi recebida na CIC no dia 6 de fevereiro. Na ocasião, o presidente 
do evento, Gelson Sonda, a Rainha Julia Menegat e as princesas Andezza 
Piroli Tonello e Renata Zampieri, apresentaram a programação do evento 
ao diretor de Serviços, Vandenir Miotti, e a gerente Administrativa, Giovana 
Piacentini.

MELHOR

Com o novo governador, você acredita que, a partir de 2019, o Rio 
Grande do Sul vai melhorar ou piorar?

2 - BUSQUE PALAVRAS PARA
DEFINIR O QUE ESTÁ SENTINDO

Um exercício simples para conhecer 
melhor as suas emoções é tentar capturá-
las pela linguagem. Pergunte-se a cada 
vez que estiver diante de um sentimento 
desconhecido: isto é ansiedade, remorso, 
medo, euforia, raiva, inveja, alívio, 
decepção, arrependimento? Identificada 
a emoção, o próximo passo é observar 
qual atitude ela costuma desencadear em 
você. Um bom profissional se pergunta 
constantemente ‘toda vez que sinto 
isto, ajo desta forma?. Ao descobrir os 
seus padrões de comportamento, você 
consegue adequá-los a cada momento da 
vida, em vez de se tornar escravo deles.

Piorar: 48,15%           Melhorar: 40,74%           Não Sei: 11,11%

PIOR

IGUAL

O presidente da CDL, Carlos 
Adriano Morari recebeu repre-
sentantes da FCDL, para reu-
nião de trabalho na tarde de 31 
de janeiro. Na ocasião foram 
debatidas ações que podem ser 
realizadas de maneira integrada 
para beneficiar o varejo.

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

FOTO SUSETE DADALT

Definido do cardápio da primeira edição
do Homem na Cozinha de 2019

Os organizadores da 38º edição do jan-
tar Homem na Cozinha CIC aprovaram o 
cardápio do jantar que acontece em 5 de 
abril. Os ingressos já estão sendo vendi-
dos, ao valor de R$ 60,00. O resultado da 
promoção será doado a uma entidade be-
neficente de Garibaldi, que será anunciada 
na noite do evento. 

Sob a coordenação do vice-presidente 
de Serviços da entidade, Carlos Bianchi, 
ficou acertado que o menu que será servi-
do terá massa carbonara de salame fresco, 
Penne aos quatro queijos com molho be-

chamel, polenta brustolada, galeto ao pri-
mo canto, geleia de morango com pimenta, 
saladas (rúcula com tomate seco, repolho 
com abacaxi) e sobremesa (Chico balance-
ado e salada de frutas).

O grupo que será responsável pela rea-
lização do próximo evento terá na cozinha 
Anderson Cousseau, Cristiano Bertol, Da-
niel Radavelli, Elisandro Castro, Fabricio 
Erthal, Joel Sbeghen Zanchet, Josemar 
de Oliveira, Leodir Zanetin, Roberto Carlos 
Perdonsini, Tales Spadini, Valmor Rigoni, 
tendo como padrinho Carlos Perdonsini.

Conteúdo foi publicado originalmente em Exame.com

...continua

FOTO DIVULGAÇÃO
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Cerca de 80 pessoas participa-
ram, no dia 16 de janeiro, do curso 
promovido pela CIC que apresen-
tou as novidades na Substituição 
Tributária do ICMS, detalhando o 
novo cenário que vigora desde o 
início do ano. 

Na ocasião, o contador e Pós-
-Graduado em Auditoria e Perícia, 
Alexandre da Rocha Silva, abordou 
os novos procedimentos a serem 
observados por todos os contribuin-
tes Substituídos Tributários.

As alterações abrangem a es-
crituração das NF-e emitidas por 
terceiros, emissão das NF-e e NFC-
-em modelos 55 e 65 respectiva-
mente, assim como, da apuração 
do ICMS ST a restituir ou a com-
plementar conforme o caso, e suas 
respectivas escriturações nos infor-

Novidades do ICMS 
foram apresentadas 

em curso na CIC

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

FOTO DIVULGAÇÃO

Realizado desde 2005, o Liquida Garibaldi se 
consolidou como a principal ação do varejo gari-
baldense no início do ano. Em 2019, a campanha 
promocional, organizada pela CIC e CDL, contou 
com a participação de 80 estabelecimentos.

O presidente da CDL e vice-presidente do Co-
mércio da CIC, Carlos Adriano Morari, enfatiza 
que a iniciativa possibilita que lojistas e consumi-
dores possam fazer bons negócios em uma época 
de menor apelo comercial. 

O dirigente destaca que o Liquida Garibaldi já 
tornou-se uma marca no início de ano para o va-
rejo no município e uma referência para os clien-
tes. “É uma ótima oportunidade para aquecer as 
vendas neste período do ano, além de promover 
iniciativas que atraiam novos clientes e fidelizem 
os já existentes”, enfatiza Morari. 

O Liquida Garibaldi 2019 aconteceu de 1º a 
16 de fevereiro, e é reconhecida como a maior li-

Autor que já vendeu mais de 40 mil exemplares de 
seus livros, Uili Bergammín Oz estará em Garibaldi no 
dia 13 de março, às 19h30min, na sede da CIC, com 
a palestra “O Desafio dos Sonhos”, inspirada em uma 
de suas obras. O ingresso será uma caixa de bombom 
que será revertida para uma ação de Páscoa da As-
sociação de Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE). 

Além de escritor, Uili Bergammín Oz é poeta, pa-
lestrante e, atualmente, apresentador do programa 
LiteraCura no Youtube. “O que é o sonho? Um mero 
desejo? Uma modinha passageira? É possível realizar 
os mais genuínos sonhos só pela vontade? Estas e 
outras perguntas farão o espectador repensar suas 
atitudes e sua própria vida, com boas risadas e muita 
reflexão”.

A vencedora do Master-
Chef Brasil 2018, Maria An-
tonia Martello, é a convidada 
para o evento em comemo-
ração ao Dia Internacional da 
Mulher, que será realizado na 
CIC, em 8 de março, a partir 
das 19h30min. Na promoção, 
organizada pela Mulher Em-
preendedora CIC (ME-CIC), 
ela vai contar sua trajetória 
empreendedora. O ingresso 
custa R$ 50,00 e pode ser 
adquirido com as integrantes 
da ME-CIC. Reservas podem 
ser feitas pelo fone 3462 
8500. Após a palestra será 
servido sorvete de gorgonzo-
la com calda de pera ao mos-
catel, harmonizado com uma 
taça de espumante.

CIC TRAZ A GARIBALDI A PALESTRA O DESAFIO DOS SONHOS

VENCEDORA DO MASTERCHEF 2018 VAI CONTAR
SUA TRAJETÓRIA EMPREENDEDORA NA CIC

 movimenta o varejo no início do ano
LIQUIDA GARIBALDI 2019

quidação anual da cidade. “Além disso, também 
abre a temporada de atividades da CIC e CDL que 
visam promover o comércio garibaldense e criar 
uma cultura de apoio às empresas que geram em-
prego e renda na comunidade”, comenta Morari.

“Depois de uma sequência de anos mais di-
fíceis, a promoção contribuiu para que lojistas 
possam novamente atrair seus clientes, inclusive 
com ações próprias para incrementar suas vendas. 
Uma campanha desta natureza é importante, pois 
fomenta o comércio local em um período onde as 
vendas dão uma freada devido às férias e também 
às diversas despesas com tributos que a popula-
ção é submetida neste período”, enfatiza. 

Ele também destaca que as relações de con-
sumo mudaram muito e a influência das vendas 
pela internet, aliada à maior informação sobre os 
produtos, obriga os lojistas a estarem mais atentos 
ao seu segmento. 

mativos fiscais.
Alexandre explicou os concei-

tos de estabelecimentos Substi-
tuídos varejistas e não varejistas, 
assim como a forma de cálculo re-
ferente ao ajuste do imposto retido 
por substituição tributária, além do 
ajuste do Imposto Retido por Subs-
tituição Tributária, entre o preço 
praticado na operação a consumi-
dor e a base de cálculo utilizada no 
Débito da Substituição Tributária.

Desde 1º de janeiro, houve al-
terações significativas no recolhi-
mento do ICMS sob o regime de 
substituição tributária. Em dezem-
bro, a entidade encaminhou para 
suas filiadas um documento assina-
do pelo assessor jurídico da CIC, o 
advogado, César Ongaratto, expli-
cando os novos procedimentos.

FOTO ACERVO PARTICULAR
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“A política tem que 
ser entendida, para 
merecer este nome, 
como uma ação cuja 
abrangência alcance 
todos os cidadãos”

Ricardo Boechat
- jornalista, âncora e locutor 
de rádio, falecido em acidente 
aéreo em 11 de fevereiro. 
Atuou nos principais jornais do 
país, como O Globo, O Dia, O 
Estado de S. Paulo e Jornal do 
Brasil.

A Nechamp realizou na CIC, em 1º de fevereiro, 
palestra/show motivacional para seus colaboradores 
com Giovani Mattiello. Na ocasião, a empresa também 
anunciou que foi reconhecida pela Arcor do Brasil como 
distribuidor destaque em 2018, alcançando o melhor 
desempenho no ranking de distribuidores do país.

O ex-presidente da CIC, Clóvis Furlanetto, 
representou a entidade durante encontro 
promovido pelo G30 Serra Gaúcha - Núcleo 
de Estudos do Desenvolvimento Empresarial e 
Econômico. Na ocasião, foram apresentados os 
produtos e serviços que o Badesul oferece para 
o setor de turismo. O presidente da Atuaserra 
e diretor de Serviços da CIC, César Nicolini, 
também participou da reunião, realizada no 
Hotel Casacurta.

O CEC já está realizando a 
comercialização de espaços para a 
Feira Comercial, Industrial e de Serviços 
para a Fenachamp 2019, que acontece 
de 3 a 27 de outubro. No total serão 40 
espaços para a feira e 17 para vinícolas. 
Os expositores que participaram em 2017 
e empreendimentos de Garibaldi terão 
prioridade. Informações pelo fone 3462 
6779 ou fenachamp@fenachamp.com.br

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)
23/02 - Chapeleiro Maluco

ESTANHO (10 ANOS)
10/02 - Pietta e Lorenzi Contabili-
dade 
10/02 - Agropanis 
20/02 - VAP Viagens e Turismo

CRISTAL (15 ANOS)
10/02 - Transportes RDS 
10/02 - Express Computadores 
13/02 - Ever Brasil

PORCELANA (20 ANOS)
05/02 - Salvi Comércio de Hortifru-

tigranjeiros 
18/02 - Garibaldi Móveis e Decora-
ções 

PRATA (25 ANOS)
08/02 - Mobilar Garibaldi

PÉROLA (30 ANOS)
13/02 - Touch Decor Locações 

CORAL (35 ANOS)
14/02 - Bellini

ESMERALDA (40 ANOS)
13/02 - Central de Móveis Bertin 
15/02 - Frigorifico Nicolini

BONS MOTIVOS PARA SUA EMPRESA SER ASSOCIADA À CIC

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

spc e serasa
Diminua sua inadimplência realizando consultas de crédito

convênios com descontos diferenciados
Uma grande relação de conveniados com descontos especiais. 
Consulte nosso site (www.cicgaribaldi.com.br)

“O sucesso é ir 
de fracasso em 
fracasso sem perder 
entusiasmo”

Winston Churchill
- estadista britânico. Foi 
Ministro da Guerra, Ministro 
da Aeronáutica e Primeiro-
Ministro da Inglaterra
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