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“Sem empreendedorismo não há 
solução”. Assim o ex-ministro, Odacir 
Klein, definiu a importância do papel de 
quem promove novos negócios, inova 
ou assume riscos para promover o de-
senvolvimento econômico e para o pro-
gresso. 

Ele esteve na CIC na manhã de quin-
ta-feira, 14 de março, para falar sobre 
“A Indústria e a retomada do crescimen-
to da economia”. Durante reunião-al-
moço, Klein apresentou uma análise do 
crescimento econômico do país, ano a 
ano, entre 2007 e 2018, e a relação com 

EMPREENDEDORISMO
é a solução para os avanços no Brasil

Falando sobre a Indústria e a retomada do crescimento, ex-ministro, Odacir Klein, palestrou na CIC

o desempenho da indústria e os índices 
de inflação. 

“O crescimento industrial é impres-
cindível para o desenvolvimento econô-
mico e para o progresso. A indústria é 
agregadora de valores com reflexos po-
sitivos”, disse o advogado, que também 
tem em seu currículo atuação como pre-
feito, deputado Federal, presidente do 
Banrisul, diretor presidente do BRDE e 
secretário de Estado da Agricultura, Pe-
cuária e Irrigação do Rio Grande do Sul.

Ele também trouxe a mensagem do 
presidente da Fiergs, Gilberto Porcello 

Petry, que enfatiza que diversos elemen-
tos compõem uma visão positiva para a 
indústria nos próximos anos, entre eles, 
a agenda de reformas, como a da Previ-
dência. 

“Isso é um indicativo de que a dívida 
pública pode ser colocada em uma tra-
jetória favorável, que afaste de vez os 
riscos de insolvência do Brasil”. Klein 
chamou a atenção para o papel das enti-
dades para que a reforma da Previdência 
não se descaracterize e perca sua maior 
importância. 

Contudo, Klein foi enfático ao afir-

mar que os empresários precisam criar 
o hábito de interagir e participar de ma-
neira proativa. 

“É preciso criar o hábito de interagir 
com outros empreendedores e deixar de 
lado a concorrência. Só se multiplica os 
resultados quando os diferentes setores 
buscarem soluções pela interação. Se o 
desenvolvimento acontece quando al-
guém assume riscos e investe, transfor-
mando ideais em realidade, ele também 
só se torna sustentável com a imprescin-
dível interação entre os diversos seto-
res”, concluiu.



O conhecido Simples Nacional ou 
“Regime Especial Unificado de Arrecadação 
de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte”, instituído pela Lei Complementar nº 
123/06 é um regime tributário diferenciado 
e simplificado destinado às Microempresas 
e às Empresas de Pequeno Porte, cujo 
limite da receita bruta, a partir de janeiro de 
2018, é de R$ 4.800.000,00.

De forma bastante resumida, visto que 
existem situação específicas dispostas na 
legislação que precisam ser devidamente 
observadas, podemos afirmar que o 
referido regime permite o recolhimento 
mensal, mediante documento único de 
arrecadação, dos seguintes tributos: IRPJ, 
IPI, CSLL, COFINS, PIS/Pasep, Contribuição 
Patronal Previdenciária, ICMS e o ISS. Vale 
destacar que o recolhimento na forma do 
Simples Nacional não exclui a incidência 
dos demais tributos, a exemplo do Imposto 
sobre a Importação (II) e o Imposto sobre a 
exportação (IE).

Por ser um regime tributário 
diferenciado e simplificado, existem 
algumas situações dispostas na LC 
nº 123/06 que impossibilitam que as 
empresas façam o recolhimento tributário 
na forma do Simples Nacional. O parágrafo 
4º do artigo 3º da referida legislação traz 
com clareza as vedações dispostas. 

Diante disso, é de extrema importância 
alertar as empresas que estão efetuando o 
recolhimento de seus tributos via Simples 
Nacional para que observem, de forma 
rigorosa, todas as condições e exigências 
dispostas na legislação pertinente, pois o 
Simples Nacional traz, de forma indiscutível, 
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13h30min às 17h30min

Nosso objetivo é 
estar sempre mais 
perto das empresas O uso do Simples Nacional

TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC
CÉSAR CAUÊ SCHAEFFER ONGARATTO - ADVOGADO

A CIC conta com 
muitos serviços 

e atividades 
que buscam 

oferecer suporte 
de trabalho para 

as empresas. 
Eu acredito que 

novas demandas 
sempre surgem e 

estaremos atentos

Definimos, entre os maio-

res desafios, de nossa ges-

tão, manter os empresários 

unidos e motivados depois 

deste longo período de di-

ficuldades e incertezas que 

o país passou. Um dos pri-

meiros passos foi dado em 

nossa primeira reunião de 

diretoria, com o pedido para 

que os vice-presidentes de 

cada área realizem encon-

tros com os diretores setoriais 

da indústria, comércio e ser-

viços.

A CIC congrega diversos 

grupos que oferecem subsí-

dios em relação às principais necessidades de cada segmento, 

sempre investindo em ações que promovam a inovação, a troca 

de ideias e de conhecimentos. 

Temos que aproveitar esses canais para ouvirmos as deman-

das diretas em cada setor e podermos ampliar nossa atuação 

com o elo que busca soluções entre o setor produtivo e o poder 

público, entre a necessidade de produzir e os entraves burocráti-

cos, entre o desenvolvimento e a falta de infraestrutura e a exces-

siva carga tributária. 

A CIC conta com muitos serviços e atividades que buscam 

oferecer suporte de trabalho para as empresas associadas. Eu 

acredito que novas demandas sempre surgem já que o setor de 

empreendedorismo é muito dinâmico e estaremos atentos a isso.

Entre Aspas

uma série de benefícios às Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte.

A crescente informatização dos órgãos 
de fiscalização, em especial da Receita 
Federal do Brasil, evidencia a necessidade 
de todos empresários buscarem 
planejamentos tributários que estejam em 
conformidade com a legislação vigente, 
pois dependendo da situação, as autuações 
que podem ser lavradas pelo fisco podem 
inviabilizar a própria continuidade do 
negócio diante dos valores envolvidos.

A manutenção 
indevida e/ou irregular 
de empresas dentro 
do Simples Nacional, 
pode trazer graves 
consequências para os 
próprios sócios
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CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES
DE ENSINO SUPERIOR OFERECEM

Diretores de empresas 
associadas à CIC de 
Garibaldi, assim como 
colaboradores e familiares 
podem usufruir de grandes 
benefícios para a formação 
acadêmica e em ensino 
técnico. 

Isso porque a entidade 
possui convênios com 
quatro instituições de 
ensino superior que 
possibilitam desconto em 
mensalidade em cursos 
de graduação, Pós-
graduação, MBA, extensão, 
além de cursos de língua 
estrangeira, matrículas e 
até isenção nas taxas de 
inscrição para o vestibular.

As instituições 
conveniadas são Fisul, 
FTEC, UCS/UCSTec 
e Unisinos. Além de 
proporcionar uma 
grande vantagem para 
suas associadas, a 
CIC possibilita que os 
colaboradores destas 
empresas também sejam 
valorizados e beneficiados 
pelos descontos oferecidos.

CONHEÇA NOSSO

NOVO SITE www.cicgaribaldi.com.br

PLATAFORMA MAIS

INTERATIVA

ADAPTADO A

SMARTPHONE

LAYOUT

MODERNO

CONFIRME PRESENÇA 

coordenacao@cicgaribaldi.com.br

3462-8500

GERAÇÃO DE
NEGÓCIOS

ASSOCIADO
BOM DIA

23/04

7h30min

Sede da CIC

Gratuito para
associados

Como o Poder Público
está atuando em Garibaldi

CONVIDADO

ANTONIO CETTOLIN
Prefeito de Garibaldi
Presidente da Famurs

FOTO DIVULGAÇÃO

DESCONTOS AOS ASSOCIADOS

CONHEÇA OS BENEFÍCIOS OFERECIDOS

FISUL: Isenção na taxa de Inscrição do Vestibular e desconto de 10% 
em cursos de Pós-Graduação e Extensão. Contato: 3462 8300

UCS/UCSTEC: Descontos de 10% em cursos de Extensão, cursos do 
programa de Línguas Estrangeiras e UCS Sênior, 20% em atividades 
poliesportivas, 5% nos cursos de Graduação em Tecnologia, o UCSTec 
e desconto em cursos de pós-graduação. Contato: 3218 2639

UNISINOS: Descontos de 7,5% a 10% para as matrículas novas e 
mensalidades em cursos de Graduação, Master Business Administra-
tion - MBA’s, de Especialização, Superiores de Complementação de 
Estudos, de Línguas, Intensivos e de Informática. Contato: 3462 8500

FTEC: Desconto de 5% na mensalidade em cursos de graduação e 
10% em Pós-graduação e MBA. Contato: 3452 6644
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O QUE FAZ

Serviços de instalação elétrica (residencial e predial)

LOCALIZAÇÃO

Rua Siqueira Campos, 81
Bairro Brasília - Garibaldi

CONTATO

(54) 99989 7860
decontiinstalacoeseletricasltd@gmail.com

PROPRIETÁRIO

Joacir José Deconti

FUNDAÇÃO

10 de outubro de 2013

DIFERENCIAL

Compromisso e seriedade com os clientes

FUNCIONÁRIOS

Três

CLIENTES

Garibaldi
Bento Gonçalves
Porto Alegre

DECONTI
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI
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“O desafio m
mulher emp

Cerca de 160 pessoas participaram 
da palestra da MasterChef 2018, Maria 
Antonia Russi Martello, em comemora-
ção ao Dia Internacional da Mulher, na 
noite de 8 de março. Durante o evento, 
organizado pela Mulher Empreendedo-
ra CIC (ME-CIC), ela contou sua tra-
jetória no reality show e como isso a 
tornou empreendedora.

Gaúcha de Porto Alegre, Maria 
Antonia já foi modelo, trabalhou em 
agência de publicidade e até o início 
da gravação do programa da Rede Ban-
deirantes vinha se dedicando exclusi-
vamente à família. Filha de uma dona 
de restaurante, sempre teve vontade de 
estudar gastronomia e acabou fazendo 
curso de Sommelier Internacional. 

“Eu era dona de casa e saí dessa 
zona de conforto para essa vida louca. 
E comecei com um sonho, que era o de 
cozinhar. Porque empreender é perse-
guir um sonho. E tudo começou com 
idealizar, com realizar, com mudanças, 
com inovação e com projeto”, resumiu 
logo no início de sua apresentação.

Contou que cresceu dentro da co-
zinha do restaurante dos pais, mas que 
eles não eram favoráveis a que ela se-
guisse esse caminho. “Parece tudo um 
glamour, principalmente dentro dessa 

Vencedora do MasterChef 2018 enfatizou que apren
críticas, administrar o tempo, além de avaliar os di

Seja associado

APROVEITE
TODOS OS benefícios

vantagensE
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O QUE FAZ
- Consultoria na Implementação dos Sistemas de Gestão baseados nas Normas 

ISO 9001, ISO 14001
- Cadeia de custódia FSC
- Implementação, treinamento e acompanhamento da metodologia 5S’s nas or-

ganizações
- Serviço de auditoria interna e externa para avaliar a eficácia dos sistemas de 

gestão
- Treinamentos para formação de lideranças e para interpretação das normas ISO 

e formação de Auditores Internos

LOCALIZAÇÃO
Rua Aurélio Bitencourt, 250

CONTATO
(54) 3462 6913 / (54) 98133 7328 / veronese@veronesesolucoes.com.br

PROPRIETÁRIOS
Gilseu Veronese e Chaiana Veronese

FUNDAÇÃO
28 de maio de 2014 

DIFERENCIAL
Na implementação dos Sistemas de Gestão: avaliação e mapeamento dos proces-

sos com a participação de todas as pessoas envolvidas e acompanhamento periódico.
Treinamentos: disponibilizamos equipe para acompanhamento pós-treinamento 

com o objetivo de verificar entendimento e aplicação das tarefas conforme normas.
Auditorias: entregamos relatório completo de todas as evidências e oportunida-

des de melhoria e, se houver interesse a implementação das ações de melhoria.
Participação ativa nos processos para entender as necessidades e atuar como 

agente de melhoria contínua.

CLIENTES
Serra Gaúcha, Grande Porto Alegre e Paraná

VERONESE SOLUÇÕES
SISTEMAS DE GESTÃO E TREINAMENTOS

FOTOS DIVULGAÇÃO

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

e fez ser uma
reendedora”

deu a trabalhar em equipe, suportar a pressão, 
ferentes cenários que podem interferir nas decisões

nova onda de chefs, mas a vida em uma 
cozinha de restaurante é muito dura, é 
muito sofrida. São horas e horas de pé 
e que exige muito fisicamente”, salien-
tou.

De uma maneira simples e muito 
inteligente, fez uma relação de sua par-
ticipação no programa MasterChef com 
a rotina de um empreendedor. O pri-
meiro grande desafio foi se desapegar 
da família e decidir ficar longe de casa 
por quatro meses, que era o período da 
gravação do programa.

“Primeiramente precisei fazer um 
mapeamento de riscos, um planeja-
mento financeiro, além de reunir cora-
gem para vencer as incertezas, já que 
o programa é gravado em São Paulo 
e a ajuda de custos é muito pequena”. 
Maria Antonia disse que várias vezes 
teve vontade de desistir, pois durante o 
programa houve muitos altos e baixos 
e provações constantes. “Assim como 
a vida empresarial há sempre um vai e 
vem de emoções”.

A contribuição da família, na opi-
nião dela foi fundamental. “Isso é mui-
to importante na vida da gente, receber 
o apoio e saber que alguém acredita na 
gente. Muitas vezes nem nós sabemos o 
potencial que possuímos”.

Seja associado

APROVEITE
TODOS OS benefícios

vantagensE

FUNCIONÁRIOS
Dois
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Enquete CIC

Espaço Livre

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

CASA DI PAOLO CELEBRA 25 ANOS

DELÍCIAS CASEIRAS JUSTINA
REINAUGURA COM NOVO VISUAL

VERIFIQUE A VALIDADE DO SEU CERTIFICADO

A Casa Di Paolo celebrou seus 25 anos com um jantar em 12 de março. O 
vice-presidente de Serviços da CIC, Carlos Bianchi, representou a entidade 
no evento, sendo recepcionado pelo proprietário, Paulo Geremia. Garibaldi 
foi sede do primeiro restaurante do Grupo DiPaolo, inaugurado na década 
de 1990. Por 11 anos consecutivos foi eleito o “Melhor Galeto do Brasil”.

O presidente da CDL e vice-presidente de Comércio da CIC, Carlos Adriano 
Morari, prestigiou, em 25 de fevereiro, a reabertura da Delícias Caseiras 
Justina. Na ocasião, foi recebido pela família proprietária do estabeleci-
mento, Justina, Paulo, Daniela e Daian Maschio. Localizado na Rua Antonio 
Emanueli, no centro, o empreendimento renovou o ambiente e a marca. O 
atendimento acontece de segunda à sexta-feira, das 8h às 19h30min.

MELHOR

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

3 - OBSERVE AS EMOÇÕES ALHEIAS
(E TENTE SENTI-LAS TAMBÉM)

O desenvolvimento da inteligência 
emocional não se restringe apenas ao 
seu mundo interior: ele também depende 
da sua conexão com as outras pessoas. 
Exercitar a sua sensibilidade às emoções 
dos outros, mesmo quando eles tentam 
disfarçar, é uma boa dica. É como um 
quebra-cabeças: quanto mais você 
observa a pessoa, mais peças aparecem 
e mais elas se encaixam. É muito útil 
para percebermos que nem toda briga é 
pessoal. Também é um ótimo exercício 
‘anti-mimimi’, até porque muitas vezes 
descobrimos que agiríamos da mesma 
forma se estivéssemos no lugar do outro.

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

PIOR

IGUAL

A CIC alerta às empresas para verifica-
rem a validade do Certificado Digital. O 
documento deve ser renovado dentro do 
período contratado. Para isso, a entidade 
proporciona maior agilidade e conforto 
aos associados para garantir a rápida re-
novação. Ligue 3462 8500 e agende seu 
atendimento.

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

JÁ ESTÃO À VENDA OS INGRESSOS PARA O 
JANTAR DO COMERCIANTE E COMERCIÁRIO

Já estão sendo comercializados os in-
gressos para a 11ª edição do Jantar do 
Comerciante e Comerciário, que será rea-
lizada no dia 13 de julho. O evento segue 
com seu formato, elogiado tanto pelos em-
preendedores como pelos profissionais do 
varejo.

A Comissão Organizadora, coordenada 
pela CDL, definiu que o cardápio também 
seguirá semelhante aos anos anteriores, 
com sopa de capeletti, carne lessa, re-
cheio, maionese, salada e churrasco, além 
das sobremesas de sagu e creme.

A promoção acontece no salão Santo 
Antônio, do bairro Champagne. O valor do 
ingresso é de R$ 55,00, podendo ser ad-
quirida com os integrantes da organização, 

ou na CIC e CDL (reservas pelo fone 362 
8500). A animação ficará por conta de Ego 
& Serginho.

 A comissão é composta pelo presiden-
te da CDL, Carlos Adriano Morari, Carolina 
Lutz (Requinte Persianas), Terezinha Ba-
varesco (Floricultura Giardini), Darvil Früb-
bel (Friza Comércio), Denise Rigoni (Ri-
goni Papelaria), Eloisa Bortolotto Pedroso 
(Scacco Matto), Felipe Locatelli (Mercado 
São Lucas), Gustavo Romio (Cooperativa 
Agrícola Cairú), Jean Langon (Langon Imó-
veis), João Simonaggio (Mecânica Scan 
Diesel), Romário Gasparetto (Amiga Infor-
mática), Romeu Manzoni (Calce e Leve), 
Tamara Coppi (Davida) e Viviane Pilatti 
(Salão de Beleza Fernanda Chesini).

Conteúdo foi publicado originalmente em Exame.com

...continua
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A comissão organizadora do 
evento que celebra o Dia da Indús-
tria na CIC definiu os detalhes da 
promoção deste ano. Com a pre-
sença do presidente da CIC, To-
bias Debiasi, e do vice-presidente 
da Indústria da entidade, Gerson 
Luiz Simonaggio, foram confirma-
das as atrações da quinta edição da 
iniciativa.

O evento, organizado pela CIC, 
em conjunto com representantes 
das empresas B&B Furgões, Bene-
detti Feltros, Bom Mate, Carissimi 
Móveis, Deffer, Frigorífico Nova 
Araçá, Future Móbile, Jomat, Pon-

Definidos os detalhes
da 5ª edição do 

Dia da Indústria CIC

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

Os sonhos que podem transformar a vida das 
pessoas devem ser sonhados acordados. Esta é 
a filosofia do poeta, palestrante e, atualmente, 
apresentador do programa LiteraCura no Youtu-
be, Uili Bergammín Oz, que foi o convidado da 
Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas 
(ADCE), para palestrar na CIC em 13 de março.

Inspirada no livro “O desafio dos sonhos”, a 
palestra reuniu mais de 100 participantes, que do-
aram uma caixa de bombom que será revertida 
para uma ação de Páscoa. 

“O sonho que se sonha dormindo pode ser 
perigoso. Já temos sonâmbulos, robôs e zumbis 
demais”, destacou. Para ele, qualquer atividade 
que for ser feita é preciso ter a certeza que se fez 

A primeira edição do Mesa-Redonda CIC de 
2019 reuniu, em 28 de fevereiro, a diretoria eletiva 
da entidade. Na primeira reunião coordenada pelo 
presidente Tobias Debiasi, o dirigente sugeriu que 
cada um dos vice-presidentes (Indústria, Comércio 
e Serviços), além dos encontros da diretoria Geral, 
também organizassem reuniões setoriais. 

A 38º edição do jan-
tar Homem na Cozinha CIC 
acontece em 5 de abril. Sob 
coordenação do vice-presi-
dente de Serviços da entida-
de, Carlos Bianchi, o menu do 
jantar terá massa carbonara 
de salame fresco, Penne aos 
quatro queijos com molho be-
chamel, polenta brustolada, 
galeto ao primo canto, geleia 
de morango com pimenta, 
saladas e sobremesa.

Os ingressos estão sendo 
vendidos a R$ 60,00. O gru-
po que será responsável pela 
realização do próximo even-
to terá na cozinha Anderson  
Cousseau, Cristiano Bertol, 
Daniel 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.

VICE-PRESIDENTES DA CIC VÃO REALIZAR ENCONTROS
COM DIRETORES SETORIAIS DA ENTIDADE

PRIMEIRO HOMEM NA COZINHA
DE 2019 SERÁ EM 5 DE ABRIL

diz palestrante em evento da ADCE
“TEMOS SONÂMBULOS, ROBÔS E ZUMBIS DEMAIS”,

o melhor. “Além da satisfação pessoal, é preciso 
ter a consciência de que sempre tem alguém ava-
liando, não importa o que faças”.

“A estrada é uma metáfora da vida. Precisa-
mos estar sempre atentos. Se piscar pode não fa-
zer uma curva”, salientou. Ele instigou o público 
a refletir sobre qual é a missão de cada um na vida 
e se o que cada um está fazendo é a razão para 
qual nasceram. “Nunca é tarde para descobrir, 
mas é muito comum eu ouvir um não. A pergunta 
não é ‘qual é o sentido da vida?’, mas qual sentido 
eu vou dar à minha vida. Eu não acho que exista 
um sentido coletivo e ninguém pode definir qual 
é o sentido da vida do outro. Cada um deve des-
cobrir qual é o sentido da sua vida”.

valli, Ricefer, Sleeper e Telasul, 
acontece em 24 de maio, na sede 
da entidade.

Os ingressos serão vendidos 
a partir de abril, a R$ 85,00 para 
associados e R$ 110,00 para não 
associados. A banda Marauê Acús-
tico será responsável pela anima-
ção. 

Os participantes serão recep-
cionados com salgados e doces 
variados, além de pratos quentes 
(risoto de alho poró, creme de 
mandioquinha com molho de ragu 
e penne de tomate seco), espuman-
te, água e vinho.

Segundo Debiasi, a intenção é integrar mais as 
diretorias à CIC, além de discutir e sugerir assun-
tos que a entidade possa debater em suas ações 
institucionais. “Os encontros, que não precisam ter 
a formalidade de uma reunião de diretoria, também 
servirá para a troca de informações e conhecimento 
entre os empresários”, destacou.



08 - CIC EM AÇÃO MARÇO / 2019

“A inovação sempre 
significa um risco. 
Qualquer atividade 
econômica é de alto 
risco e não inovar é 
muito mais arriscado 
do que construir o 
futuro”

Peter Drucker
- consultor administrativo, 
professor, jornalista

Coco Chanel
- estilista francesa

O presidente da 
CIC, Tobias Debiasi, 
visitou o proprietário 
da Modelo Vidros, 
Leonir Nicaretta. A 
empresa completou 
25 anos de atuação 
em 1º de março. Os 
dirigentes conversaram 
sobre a evolução do 
empreendimento e 
do mercado em geral. 
Também discutiram a 
situação das indústrias, 
o processo de 
evolução tecnológica 
e a necessidade de 
inovação constante.

O presidente da CDL e vice-presidente de 
Comércio da CIC, Carlos Adriano Morari, 
conheceu, em 13 de março, a mais nova 
pizzaria de Garibaldi. Localizada junto ao 
Jardim Gastronômico, na Rua Buarque de 
Macedo, a Sapore Sublime apresenta um 
cardápio de pizzas doces e salgadas baseado 
na escola clássica italiana, com pequenos 
toques regionais. Morari foi recepcionado pelo 
proprietário, Ronei Fernando da Silva.

Os Consepros de 23 cidades de 
abrangência da Sicredi Serrana receberão 
recursos, que variam entre R$ 200,00 e 
R$ 3.000,00 mensais, para investimentos 
de acordo com a necessidade de cada 
município. A proposta prevê o investimento 
total de R$ 10,6 mil por mês durante um 
ano. O projeto, apresentado na sede da 
CIC de Garibaldi, prevê que Garibaldi 
receba R$ 650 mensais.

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)
10/03 - Harmônica Ensino de Música
20/03 - PL Sul Serviços Elétricos
31/03 - Escola de Educação Infantil 
Felicitá

ESTANHO (10 ANOS)
13/03 - Aimi Imóveis
18/03 - Requinte Persianas e 
Cortinas
31/03 - Independence Multimarcas

CRISTAL (15 ANOS)
02/03 - Facilita Utilidades
04/03 - Mássimi Móveis
10/03 - Pegorer 
18/03 - Di Marmori

25/03 - Dayan Bordin

PORCELANA (20 ANOS)
02/03 - Guidotur 
23/03 - Auto Mecânica Vancar

PRATA (25 ANOS)
21/03 - Gráfica Garibaldense

CORAL (35 ANOS)
22/03 - Artes Concretos

ESMERALDA (40 ANOS)
07/03 - Escritório Contábil David

OURO (50 ANOS)
20/03 - Esquadrias Moschetta

BONS MOTIVOS PARA SUA EMPRESA SER ASSOCIADA À CIC

ECONOMIZE
consultas jurídicas
Antes de contratar qualquer serviço jurídico, faça uma consulta 
com os advogados conveniados a CIC para buscar a melhor 
solução

certificado de origem
Emissão de documento para exportação, com rapidez e 
tranquilidade

linhas de crédito
Tarifas diferenciadas em instituições financeiras

“Sucesso é mais 
frequentemente 
alcançado por
aqueles que não
sabem que o fracasso
é inevitável”

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI


