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Cerca de 150 pessoas acompanharam na tarde de 
quinta-feira, 5 de setembro, a palestra do diretor Regio-
nal do Senai-RS, Carlos Artur Trein, que esteve na CIC 
para apresentar os conceitos da Indústria 4.0 na prática.

Na ocasião, ele falou como sua implantação pode 
beneficiar as empresas e os cenários que estão sendo 
projetados a partir da Inteligência Artificial, simuladores 
de realidade, realidade aumentada, Internet das Coisas, 
entre outros.

Para ele é preciso mudar a cultura dentro das empre-
sas, já que a imagem que se tem é que a tecnologia e a 
inovação serão meios para reduzir os postos de trabalho, 
quando na verdade a principal intenção é melhorar a pro-
dutividade.

“A tendência será de substituir aquelas ocupações 
que, por questões de segurança, custo ou produtividade, 

EXIGE MUDANÇA DE CULTURA 

O diretor Regional do Senai-RS, Carlos Artur Trein, palestrou na CIC para apresentar
os conceitos da Indústria 4.0 na prática para um público superior a 150 pessoas

podem ser melhor executados por sistemas automatiza-
dos ou por algoritmos. No entanto, outras ocupações sur-
girão e isso vai exigir diferentes formas de qualificação”.

No evento, promovido em conjunto entre a CIC e o 
Sistema Fiergs, Senai e Sesi, Trein explicou os conceitos 
introdutórios e principais tecnologias habilitadoras, além 
de demonstrar como pode ser implementada na prática 
em pequenas empresas, assim como soluções para auxi-
liar os empresários nesta etapa.

“Mas a empresa não deve implantar nenhuma dessas 
tecnologias proporcionadas pela Indústria 4.0 se não ti-
ver objetivos claros, entre eles, ganhos de produtividade, 
aumento de segurança, redução de erros, economia de 
energia e demais recursos e customização da produção”, 
alertou.

Com exemplos reais, Trein mostrou como a adoção 

de princípios da Indústria 4.0 pode trazer benefícios. 
“Trabalhar com esse conceito é uma jornada, com níveis 
de maturidade e o primeiro deles é a organização da ma-
nufatura”.

Na área de formação, lembrou que não basta criar um 
profissional com grandes conhecimentos técnicos se ele 
não tiver competências socioemocionais, sabendo traba-
lhar em equipe, habilidade para encontrar soluções de 
problemas complexos e ser criativo.

O dirigente também apresentou vários exemplos de 
pesquisas que o Senai desenvolve nesta área para auxi-
liar as indústrias a aprimorar seus processos de produção, 
além de melhorar a qualidade dos espaços de trabalho 
para os colaboradores das empresas. O Senai também 
está atuando na criação de tecnologias que sejam aplica-
das para a agricultura.

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI

Evolução para a Indústria 4.0
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PREFEITO DE GARIBALDI

O mês de outubro será de 
grandes realizações em Garibaldi. 
Ao completar 119 anos, o município 
viverá a 16ª edição de sua maior 
festa, a Fenachamp, que nos remete 
às grandes conquistas de nossa 
comunidade: a união da população e 
entidades para celebrar nosso produto 
símbolo, em seu momento de maior 
reconhecimento.

É uma grande satisfação perceber 
a qualidade alcançada pelos produtos 
garibaldenses. Nossa marca é levada 
a todo o Brasil e a inúmeros países, 
certificada por diferentes premiações 
internacionais. Com isso, teremos 
na nossa Fenachamp algumas das 
melhores empresas produtoras de 
espumante do mundo.

No mesmo dia da abertura da festa, 
também contaremos com um grande 
marco para a segurança em Garibaldi: 
no dia 3 de outubro, será inaugurada 
a sede do 3º Batalhão Rodoviário da 
Brigada Militar (3º BRBM).

A instalação da sede entre Garibaldi 
e Carlos Barbosa representará mais 
tranquilidade aos moradores da região, 
uma vez que cerca de 40 policiais 
trabalharão nesta unidade. A entrega 
deste prédio é fruto da parceria entre 
empresários, entidades e o Poder 
Público de ambos os municípios. 
Hoje, o batalhão localizado aqui é 
uma novidade, mas permanecerá para 
sempre como um legado para nossa 
região.
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ATENDIMENTO
Segunda a Sexta
8h30min às 11h30min
13h30min às 17h30min

É preciso estar 
sempre atento para 
construir caminhos

Momento de muita

expectativa para Garibaldi
TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC

Em um balanço 
preliminar é justo 

dar crédito ao 
Governo que tem 
buscado diminuir 
a burocracia no 

setor empresarial 
e possibilitar um 

menos injusto 
tratamento àqueles 

que produzem as 
riquezas do país

Finalizando o terceiro tri-

mestre do ano, temos a im-

pressão de que a retomada 

do crescimento produtivo 

brasileiro não alcançou as 

expectativas que tínhamos 

ao final do ano passado.

As reformas encaminha-

das pelo novo Governo 

avançam, às vezes mais 

lentas do que seria preciso 

e, outras vezes, surpreenden-

temente freados por aqueles 

que propõem as mudanças.

Em um balanço prelimi-

nar é justo dar crédito ao 

Governo que tem buscado 

diminuir a burocracia no se-

tor empresarial e possibilitar um menos injusto tratamento àqueles 

que produzem as riquezas do país.

Por outro lado, ainda é necessário que se acelerem as reformas 

para possibilitar o retorno do investimento em áreas que há muito 

tempo andam sufocadas, como a infraestrutura, a eficiência da 

máquina pública e o incentivo à indústria nacional.

Nosso maior desafio é manter os empresários unidos e motiva-

dos depois deste longo período de dificuldades e incertezas que 

o Brasil atravessa. Somos o elo que busca soluções entre o setor 

produtivo e o poder público, entre a necessidade de produzir e 

os entraves burocráticos, entre o desenvolvimento e a excessiva 

carga tributária. É preciso estar sempre atento para construir ca-

minhos que intensifiquem a vocação histórica de nossa gente. A 

retomada do crescimento exige passos firmes e constantes.

Entre Aspas

Esta união mostra que podemos 
mais e é um exemplo de que somos 
mais fortes juntos. Da mesma forma, 
a Festa do Espumante Brasileiro é o 
resultado dos esforços da diretoria 
da festa, Prefeitura, comissões 
voluntárias e estudantes, aos quais 
deixamos nosso agradecimento. E 
à comunidade, nossa gratidão pelo 
carinho e o convite para que prestigiem 
a nossa Fenachamp 2019.

A Fenachamp nos 
remete às grandes 
conquistas de nossa 
comunidade: a união 
da população e 
entidades para celebrar 
nosso produto símbolo, 
em seu momento de 
maior reconhecimento
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Seja associado

APROVEITE
TODOS OS benefícios

vantagensE

A CIC LEVA VOCÊ

PARA UMA DAS

MAIORES FEIRAS

DE INOVAÇÃO

E NEGÓCIOS DA

AMÉRICA LATINA

Gratuito para Associados

$

02/10/2019

13:30 - Saída da CIC
18:00 - Retorno

VAGAS LIMITADAS
RESERVE A SUA 

3462 8500

A CIC terá um estande

na feira para recepcionar

associados e expositores
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HCS SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA 

MARINA ZANDAVALLI
PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E COACHING

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI

O QUE FAZ
Venda e desenvolvimento de sistemas 

para empresas (geração de nota fiscal, ca-
dastro de produtos, estoques, nuvem...)

Venda de computador e notebook 
via orçamento, venda de equipamentos 
e acessórios de informática (cartuchos, 
toners, mouse, teclado, cabos para cone-
xões...)

Venda de acessórios para telefones 
moveis.

Conserto de tablets e celulares de to-
das as marcas e modelos.

Conserto de computadores, notebooks 
e periféricos de informática no geral.

Recarga de cartuchos e toners.

LOCALIZAÇÃO
Rua Assis Brasil, 333 - Sala 3
Carlos Barbosa

CONTATO
(54) 99915 4363
contato@smarttechcb.com.br
https://smart-tech-informatica-com-

putadores-celulares.negocio.site?copy

DIFERENCIAL
Ter um atendimento extremamente rá-

pido e eficiente em todas as plataformas, 

SMART TECH INFORMÁTICA

O QUE FAZ
- Montagem de máquinas e 

equipamentos de pequeno e grande 
porte, na linha de carbono, inox e 
alumínio.

- Pintura epóxi
- Transporte de mercadorias 

(com seis veículos próprios)

LOCALIZAÇÃO
BR 470 Km 221 Pavilhão F
Garibaldi

CONTATO
(54) 3463 8142
lucas@hcs.ind.br
joselei@hcs.ind.br 
www.hcs.ind.br

O QUE FAZ
Atuo em empresas que buscam crescimento e transformação, visando a ca-

pacitação dos profissionais que nelas atuam; e atendimento de forma individual, 
visando desenvolvimento pessoal e/ou profissional.

Através de minha formação em Psicologia, Gestão de Pessoas e Coaching e 
com ampla experiência nos segmentos de indústria, transporte, serviços e varejo, 
desenvolvo as seguintes propostas:

CURSOS E PALESTRAS sobre lideranças, equipes, comportamento, rela-
cionamento interpessoal, gestão da mudança, comunicação interna, Sipat, entre 
outras; 

SELEÇÃO DE PESSOAL E AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS: - Avaliação 
psicossocial de acordo com NR’s; na seleção de pessoal, Aplicação de testagem 
psicológica;

CONSULTORIA EM GESTÃO DE PESSOAS: - Diagnóstico organizacio-
nal; Pesquisa de Satisfação; Acompanhamento de Pessoal; Avaliação de Desem-
penho; 

COACHING: Coaching de equipe/lideranças; Coaching Individual.

LOCALIZAÇÃO
Avenida Independência, 540 - sala 530
Centro - Garibaldi

CONTATO
(54) 99691 4292
marinazandavalli@gmail.com

PROPRIETÁRIA
Marina Zandavalli Marasca

FUNDAÇÃO
07 de março de 2019

COLABORADORES
Um

CLIENTES
Serra Gaúcha

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

presando pela explicação e consumo inte-
ligente do dinheiro do cliente.

PROPRIETÁRIO
Matheus Valandro Mezacasa

FUNDAÇÃO
01 de junho de 2017

COLABORADORES
Um

CLIENTES
Carlos Barbosa

NOVIDADES
Expansão para a área de sistemas com 

emissão de NFC-e.

DIFERENCIAL
- Priorizamos alta qualidade em 

todos os produtos e serviços
- No transporte entregas em até 

24h

PROPRIETÁRIOS
Lucas Cadó
Joselei Haus

FUNDAÇÃO
22 de novembro de 2017

COLABORADORES
20

CLIENTES
Região de Gravataí
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HCS SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA 

CFL JATO 

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI

SMART TECH INFORMÁTICA

O QUE FAZ
Serviços de jateamento abrasivo
Serviços de pintura eletrostática

LOCALIZAÇÃO
Rua João Bridi 466 - Pav 1 Bloco C e Pav 2
Bairro Sebben - Garibaldi

CONTATO
(54) 3553 1057
(540 99684 1056
cfljato@cfljato.com.br
www.cfljato.com.br

PROPRIETÁRIO
Fabrício Locatelli

DIFERENCIAL
- Qualidade e bom atendimento
- Duas cabines de jateamento, sendo uma delas de até 13 metros de comprimento
- Cabine de pintura a pó de até 7 metros de comprimento

FUNDAÇÃO
02 de junho de 2014

COLABORADORES
Quatro

CLIENTES
Garibaldi, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa e Região

NOVIDADES
Há pouco tempo nos tornamos integradores WEG no setor de energia fotovol-

taica e inauguramos nossa primeira loja em Garibaldi, na Avenida Independência 
1011 sala 3.

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Enquete CIC

Espaço Livre

Por qual meio você costuma receber 
o maior número de informações?

MEMORIAL CARAVAGGIO

BARZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

COMITÊ TAQUARI-ANTAS

Aconteceu, em 6 de setembro, a apresentação das reformas do Memorial 
Caravaggio. Representando a CIC e CDL, Carlos Adriano Morari, foi recep-
cionado por um dos proprietários da empresa, Leandro Tomasi Oliveira. Lo-
calizada na Rua Buarque de Macedo, 4081, a empresa escolheu Garibaldi 
para sua primeira filial, com salas de velório de alto padrão e serviços fune-
rais que oferecem profissionalismo e conforto às famílias enlutadas.

Inaugurou, em 31 de agosto, a nova loja da Barzotto Materiais de Constru-
ção e Transportes. O vice-presidente de Comércio da CIC, e presidente da 
CDL, Carlos Adriano Morari, foi recepcionado pelos proprietários Luiz Edu-
ardo Barzotto e Norberto Ebeling. O estabelecimento está localizado na Rua 
Buarque de Macedo, 1621. Além do comércio de materiais de construção 
e prestação de serviços de transportes, o estabelecimento também oferece 
a seus clientes ferramentas, madeiras, material hidráulico e acabamentos. 

E-MAIL

Você é a favor ou contra 
a Reforma da Previdência?

8 - RESISTA ÀS TENTAÇÕES

Pessoas com baixa inteligência 
emocional cedem facilmente aos 
seus próprios impulsos. Ocorre que 
pequenos prazeres não trazem felicidade. 
Um estudo mostra que crianças que 
conseguem sacrificar uma bala agora 
para comer duas balas daqui a uma hora 
se tornam adultos mais bem-sucedidos. 
Daí a importância de não sucumbir a 
sentimentos momentâneos e sempre 
pensar nos efeitos de cada ação a 
longo prazo. Controlar os seus próprios 
impulsos também ajudará o indivíduo 
a ser mais altruísta. Ao pensar nos 
outros, você é obrigado a regular as suas 
próprias emoções e a sacrificar o próprio 
conforto de vez em quando.

Favor: 55%        Contra: 35%      Sem opinião: 10%

TV

Representando a CIC, Giovani Dresch, foi empossado para mais um man-
dato como titular da categoria Indústria do Comitê da Bacia Hidrográfica 
Taquari/Antas. A presidência do Comitê será exercida por Adelaide Juvena 
Kegler Ramos. O Comitê conta com um grupo de 50 titulares e 50 suplentes, 
representando indústria, produtores rurais, câmaras de vereadores, organi-
zações ambientalistas, instituições de ensino, órgãos públicos, entre outros.

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

Conteúdo foi publicado originalmente em Exame.com

WHATSAPP

A presidente da Federação das Entidades 
Empresariais do RS (Federasul), Simone Leite, 
foi a convidada para palestrar na 3ª edição do 
Entre Elas, promovida pela Mulher Empreende-
dora CIC, em 29 de agosto. Na ocasião, Simone 
falou sobre “Os desafios da mulher no mundo 
dos negócios”.

Ela defendeu que a participação feminina na 
política é o que pode acelerar as mudanças que a 
sociedade tanto busca. “As mulheres só poderão 
mudar o mundo quando forem maioria na polí-
tica. Nós já somos maioria entre a população, 
no eleitorado, nas universidades e até nas em-
presas. Quanto mais conectadas nós estivermos, 
mais preparadas para fazer a diferença estare-

Presidente da Federasul defende maior 
participação feminina na política

mos. Mas, para isso, é preciso participar. Não 
iremos mudar nada se não houver participação 
efetiva de todas”, disse.

Primeira mulher a presidir uma federação 
empresarial no Rio Grande do Sul, a dirigente 
falou de sua caminhada para superar os desafios 
da tradição machista no estado e quebrar para-
digmas históricos. “Eu sempre me preparei para 
os desafios”, resumiu.

Para ela, ainda há muitas discussões de gê-
nero e não de posicionamentos, o que provoca 
um afastamento das mulheres nas decisões em 
muitos setores. “Todos os dias eu sou obrigada 
a provar que sou capaz, simplesmente por ser 
mulher”.

RÁDIOJORNAL

INTERNET
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O engenheiro civil, especialis-
ta em Engenharia de Segurança do 
Trabalho, Sergio Ussan, apresentou 
na tarde de segunda-feira, 9 de se-
tembro, os principais impactos que a 
modernização e as modificações das 
Normas Regulamentadoras (NRs) 
provocam nas indústrias. O evento, 
promovido pelo Departamento de 
Recursos Humanos da CIC (DRH-
-CIC), reuniu mais de 60 pessoas. 

Integrante do Conselho de Re-

Impactos das NRs nas 
indústrias são apresentados 

em palestra na CIC

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

FOTO JULIANA DALCIN

A Mulher Empreendedora CIC homenageou, 
durante a 3ª edição do evento Entre Elas, em 29 
de agosto, as empreendedoras Rosa Maria Mene-
ghini, proprietária da Rosa Maria Decorações, e 
Vera Lúcia Della Valle Biolchi, diretora da Facul-
dade Fisul. O evento reconhece a atuação empre-
sarial e comunitária da mulher, além da trajetória 
pessoal de cada uma das homenageadas. 

Rosa Meneghini recebeu o troféu Entre Elas 
muito emocionada, agradecendo à família, ami-
gos e equipe de trabalho. Sua experiência, à frente 
da Veneza Móveis por muito anos, a estimulou a 
seguir um novo caminho, harmonizando decora-
ção e trabalhos manuais. Entre os destaques de 
seus trabalhos estão cúpulas de luminárias, pen-
dentes de mesa, almofadas e móveis, entre outros.

Ela diz que ter um negócio próprio é ótimo, 
mas requer muita dedicação e foco. “É preciso ter 
um propósito claro é que faça sentido para você”. 
Por fim, acrescenta que o crescimento da atuação 

Mais de 20 representantes de empresas asso-
ciadas e colaboradores da CIC conheceram o Insti-
tuto Senai de Inovação em Soluções Integradas em 
Metalmecânica (ISI SIM), em São Leopoldo. 

Na viagem técnica, realizada em 12 de setem-
bro, os empreendedores conheceram as ações 
desenvolvidas no local, além dos laboratórios dis-
poníveis.  

O Instituto atua em projetos de inovação e pes-

A CIC retomou, em 10 de setembro, 
as atividades do Departamento de Ino-
vação e Tecnologia (DIT-CIC). O grupo 
é formado por representantes da Piva 
Comércio de Indústria, Eficaz Soluções 
Corporativas, Defer Indústria Metalúrgi-
ca, Andrecon, Deazzo, Sanuvitas Labo-
ratórios, Senai, Wine Produtos e Pro-
cessos, Cooperativa Vinícola Garibaldi, 
Frigorífico Nicolini, Cia do Micro, Tibre, 
Grupo Soluções e Rextec.

A Feconsepro-RS, reuniu, em 4 de setembro, representantes de mais de 
40 Consepros para a apresentação do Programa de Incentivo ao Aparelha-
mento da Segurança Pública do RS (Piseg). Além do presidente da Feconse-
pro, Adilson Frá, também estiveram na sede da CIC, o secretário adjunto da 
Segurança Pública do Estado, Coronel Marcelo Frota, e o secretário execu-
tivo do Piseg, Delegado Antônio Salvador Lápis Segundo. Com o Piseg/RS 
as empresas podem destinar até 5% do saldo devido de ICMS para serem 
aplicados na compra de equipamentos para os órgãos de segurança.

CIC LEVA ASSOCIADOS AO INSTITUTO
SENAI DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 
DA CIC RETOMA ATIVIDADES

FECONSEPRO REÚNE MAIS DE 40 CONSEPROS 
PARA APRESENTAR IMPORTÂNCIA DO PISEG/RS

Mulher Empreendedora CIC
PRESTA HOMENAGEM A EMPREENDEDORAS

da mulher no mercado de trabalho abriu muitas 
portas para que muitas pessoas pudessem con-
quistar seu espaço e mostrar seu talento.

Com mais de 30 anos de atuação na advocacia, 
Vera Biolchi, acompanhou a criação da Faculdade 
Fisul, pelo falecido marido Oswaldo Biolchi, em 
2004. Ela lembra da superação para conquistar 
seu espaço na área do Direito em uma época que 
a advocacia era uma profissão quase que exclusi-
va dos homens. Sua visão empreendedora a fez 
enfrentar as barreiras sem maiores problemas.

“Para enfrentar as dificuldades é preciso usar a 
criatividade”, enfatiza. Porém, lembra que apesar 
de todos os avanços alcançados pelas mulheres, 
ainda enfrentam muitos desafios para se legitima-
rem no mercado de trabalho, além de necessita-
rem constantemente provarem sua capacidade.

Na sua opinião, a ideia de abrir um negócio 
próprio deve estar alicerçada em avaliação de ce-
nários e oportunidades, além de muita persistência.

lações do Trabalho e do Grupo de 
Estudos do Ambiente do Trabalho 
da Fiergs, Ussan falou sobre as res-
ponsabilidades das empresas frente 
às NRs. 

“É de responsabilidade da con-
tratante garantir as condições de se-
gurança, higiene e salubridade dos 
trabalhadores, quando o trabalho for 
realizado em suas dependências ou 
local previamente convencionado 
em contrato”, resumiu.

SIGA O QR CODE E SAIBA
MAIS SOBRE O DIT-CIC

quisa aplicada para o aumento da produtividade e 
competitividade da indústria. Ele atua de forma mul-
tidisciplinar por meio de quatro áreas tecnológicas: 
Manufatura Digital, Sensoriamento e Visão Compu-
tacional, Metrologia 3D e Processos Avançados de 
Fabricação.

Conta com os laboratórios de Manufatura Avan-
çada, Tecnologias de Interação, Fabricação, Metro-
logia e de Transformação de ideias em negócios.
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“Nem todas as 
empresas precisam 
investir em qualidade 
de vida, promoção 
de saúde ou coisa 
parecida. Só aquelas 
que querem ser 
competitivas no século 
XXI”

Robert Karch
- professor na American 
University

Coco Chanel
-  estilista francesa e fundadora 
da marca Chanel S.A.

Encerrou no dia 16 de agosto, o curso Formação de custos e 
estratégias de precificação, promovido pela CIC. Em 16 horas aula, 
o instrutor Eduardo da Motta Xavier, graduado em Administração 
de Empresas, ensinou como calcular os custos de produtos ou 
serviços, transformação em preço de venda e técnicas sobre redu-
ção de custos, além de apresentar ferramentas para a redução do 
custo, definir o ponto de equilíbrio e indicadores gerenciais.

A 4ª edição do jantar Jovens na 
Cozinha, promovido pela CDL 
Jovem, resultou na doação de R$ 
3.181,00 ao Fraterno Auxílio Cristão 
(FAC). O evento, realizado em 13 
de setembro, teve como cardápio 
tortelone ao molho de manteiga e 
sálvia, risoto de filé com mostarda e 
rúcula e sobrecoxa assada marinada 
no espumante, além de saladas e 
sobremesas. A iniciativa já beneficiou 
a Liga Feminina de Combate ao 
Câncer, em duas edições, e a 
Corporação de Bombeiros Voluntários.

A VI Noite Branca, que acontece em 
12 de dezembro, está com inscrições. 
As lojas interessadas em participar 
devem solicitar o regulamento e 
inscrever-se junto à Apeme, CDL 
ou na CIC, pelos telefones 3462-
2755, 3462-3365 ou 3462-8500, 
respectivamente. A iniciativa é aberta 
a todos os lojistas de Garibaldi 
interessados e será realizada com 
qualquer condição climática.

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)

01/09 - Bom Peixe Empório e 

Pescados

22/09 - Beleza Pura

ESTANHO (10 ANOS)

09/09 - Armazém da Locação

09/09 - Bertol Móveis

28/09 - Tecnoar Suspensões

CRISTAL (15 ANOS)

01/09 – Farmagi

21/09 - Erva Mate Ximango

“Há pessoas que têm o 
dinheiro e pessoas que 
são ricas”
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28/09 - Kasa Conceito em Interiores

PORCELANA (20 ANOS)

21/09 - Bonanza Industria de 

Madeiras

PÉROLA (30 ANOS)

06/09 - Mapan Montagens 

Industriais e Manutenção

15/09 - Quantra Indústria de Móveis

PÉROLA (30 ANOS)

18/09 - Vinícola São Luiz

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

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)


