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CIC amplia ações para associadas

Com a preocupação de manter as empresas 
ativas e a renda das pessoas, desde o início 
da pandemia do novo Coronavírus a CIC vem 
atuando em várias frentes para manter o equilíbrio 
entre a saúde e segurança de empresários, 
trabalhadores e clientes, e a vitalidade dos 
empreendimentos.

Passados mais de três meses dos primeiros 
decretos que obrigaram empresas de quase todos 
os segmentos a paralisarem suas atividades, o 
diretor executivo da CIC, Luiz Carrer, enaltece o 
esforço que os empresários garibaldenses estão 
tendo que realizar para garantir a sustentabilidade 
de seus negócios, manter empregos, folha de 
pagamento e suas obrigações em dia, além de se 
adaptar rapidamente ao novo modelo de mercado 
que a Covid-19 gerou.

O presidente da CIC, Tobias Debiasi, destaca 
que a crise ocasionada pela Covid-19 trouxe mais 
desafios para quem empreende, justamente no 
ano em que as empresas estavam começando 

com ótimas perspectivas.
Conforme o dirigente, a equipe da CIC foi 

motivada a criar alternativas para oferecer a seus 
associados, com informações precisas em tempo 
integral, além de suporte nas áreas contábil, 
financeira, jurídica e administrativa.

Além disso, a CIC criou um Guia de Negócios 
online, para a divulgação gratuita das empresas 
associadas, que já teve mais de 100 adesões 
somente no primeiro mês. 

Neste período, a entidade investiu em 
segurança para seus colaboradores e pessoas 
que precisavam de atendimento presencial. 
Também passou a integrar o Comitê Municipal 
de Atenção ao novo Coronavírus, construindo um 
elo entre os empreendedores e o Poder Público 
para demonstrar a importância da retomada das 
atividades com responsabilidade.

Em sua iniciativa comunitária, a entidade 
também investiu para a implantação de um Centro 
de Triagem, defronte ao Hospital São Pedro, para 

atender os pacientes que buscam atendimento 
com suspeitas da Covid-19 sem que precisem 
ingressar no ambiente hospitalar. Também foram 
doados mais de mil protetores faciais para 
profissionais da saúde e da segurança pública.

Como a entidade manteve suas atividades 
durante todo o período em que todo o setor 
produtivo esteve parado, esteve em permanente 
contato com autoridades públicas, demais 
entidades e federações empresariais.

Carrer diz que, depois do choque inicial e 
da falta de uma previsão para a normalização 
das atividades, houve um incansável trabalho 
de readaptação das funções dos colaboradores 
e a ampliação de atividades que atendessem a 
demanda crescente e múltipla das empresas.

“A gente precisa fazer mais e, aqui deixo 
a minha gratidão pelo apoio de todos os 
associados, da diretoria e dos colaboradores da 
CIC, que nos fortalece para atravessarmos juntos 
esse período”.

Entidade está divulgando vídeos, 
produzidos exclusivamente para seu 
Canal no Youtube (CIC TV), com 
profissionais de diversas áreas para 
oferecer conteúdo e compartilhar 
conhecimentos e experiências

“Precisamos nos reinventar 
muito rapidamente. Fomos 
desafiados a criar novas 
soluções e maneiras de manter 
nossas empresas associadas 
bem informadas e integradas 
ao processo de retomada”
TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC
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Um sistema estatal 
não pode punir quem 
quer trabalhar

TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC

As empresas 
investiram e seguem 
investindo muito em 

proteção, segurança 
e preservação da 
vida, adequando-

se, inclusive, às 
mudanças de 

orientações que 
foram impostas ao 

longo do tempo

Em nome de nossas asso-
ciadas, não podemos deixar 
de manifestar nossa incon-
formidade com a manei-
ra com que o Governo do 
Estado tem tratado o setor 
empresarial diante da pan-
demia do novo Coronavírus.

Os empreendimentos 
gaúchos estão sendo qua-
lificados como os principais 
culpados pela dissemina-
ção do vírus e, mais uma 
vez, obrigados a fechar suas 
portas ou restringir suas ati-
vidades para se enquadrar 
em protocolos elaborados 
de maneira unilateral.

A CIC e a CDL desenvol-
veram incontáveis ações para informar e orientar todas as empre-
sas filiadas sobre quais os procedimentos mais adequados que 
estavam sendo sugeridos pelas autoridades sanitárias.

As empresas investiram e seguem investindo muito em prote-
ção, segurança e preservação da vida, adequando-se, inclusive, 
às mudanças de orientações que foram impostas ao longo do 
tempo.

Não estamos pensando apenas nas empresas. É importante 
pensar nos empregos, nas questões de segurança, nas nossas 
comunidades que vão pagar um preço muito alto, inclusive em 
relação à saúde pública.

Um sistema estatal criado para proteger a sociedade não 
pode punir quem quer trabalhar e produzir. O modelo adotado 
pelo Executivo estadual gera insegurança a empreendedores e 
empregados por não saberem quando e como poderão traba-
lhar.

Diante desta situação sem precedentes 
na história recente da humanidade, 
provocada pela pandemia da Covid-19, 
precisamos criar mecanismos e adaptar, 
para esta nova realidade, o planejamento 
que estava pronto para a Fenachamp 2021.

Tradicionalmente, a escolha das 
soberanas do evento abre, publicamente, 
as ações para a edição seguinte, dando a 
largada para a divulgação das novidades e 
inovações que a organização projeta.

A influência do novo Coronavírus nos 
obrigou a mudar nossa programação. 
Mesmo assim, consideramos importante 
manter todas as ações que não 
dependessem de ações presenciais.

Neste sentido, iniciamos o período de 
inscrições para as candidatas aos títulos de 
rainha e princesas da Festa do Espumante 
Brasileiro do ano que vem.

Para nossa surpresa, antes mesmo do 
prazo final para as inscrições, o limite de 
participantes foi atingido. Este resultado 
demonstra o carinho que a comunidade tem 
com a Fenachamp.

Temos que salientar a importância da 
participação destas 12 jovens, mesmo 
com todas as incertezas que temos neste 
momento.

Estamos trabalhando tendo como base 
um novo planejamento, com um olhar para 
a realidade e as mudanças que teremos que 
realizar. A apresentação das candidatas, 
assim como o certame de escolha, ainda 
está indefinida.

Já estabelecemos alternativas para a 
possibilidade desta pandemia se prolongar, 

Busca pelo título de soberanas 
comprova a expressão da Fenachamp 
GILIANO VERZELETTI
PRESIDENTE DO CENTRO EMPRESARIAL
E CULTURAL E DA FENACHAMP 2021

Entre Aspas

mas estamos entusiasmados com a 
receptividade e a importância que o evento 
conquistou.

Teremos novidades em breve e 
esperamos que todos permaneçam 
tomando os cuidados necessários para que, 
juntos, possamos voltar a brindar nossos 
encontros e conquistas.

Teremos novidades 
em breve e 
esperamos que 
todos permaneçam 
tomando os cuidados 
necessários para que, 
juntos, possamos 
voltar a brindar 
nossos encontros e 
conquistas
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FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI

Comerciantes e comerciários realizaram 
uma passeata pelo centro da cidade na tar-
de de 17 de junho, para protestar contra o 
fechamento do comércio imposto por deter-
minação do Governo do Estado, em virtude 
da classificação da região da Serra como de 
alto risco para a propagação da Covid-19.

O grupo saiu da Avenida Independência 
e seguiu até defronte ao Centro Administra-
tivo Municipal. Os varejistas demonstraram 
sua indignação com a determinação de 
manter as portas fechadas até que a classi-
ficação regional fosse alterada para melhor.

Comércio realiza manifestação pela 
reabertura dos estabelecimentos

Eles foram recebidos pelo prefeito, An-
tonio Cettolin, que destacou que a munici-
palidade estava ingressando na Justiça para 
pedir uma liminar que favorecesse o Comér-
cio.

“Garibaldi foi prejudicada pelos núme-
ros da região, pois nossos índices locais 
demonstram baixo risco. Se temos essa re-
alidade no município é porque estamos tra-
balhando, desde o início da pandemia, com 
entidades e órgãos de diversos segmentos e 
a própria sociedade para capacitar o atendi-
mento do sistema de saúde”, enfatizou.

BANDEIRA VERMELHA - Na atualiza-
ção de 13 de junho, a Serra foi classificada 
com bandeira vermelha, de acordo com o 
sistema de Distanciamento Controlado do 
Governo do RS. Isso impôs restrições mais 
severas às atividades econômicas, vedando 
o funcionamento do comércio que não seja 
considerado essencial, cursos profissionali-
zantes ou de idiomas, academias, igrejas e 
templos, clubes sociais e esportivos, salões 
de beleza e barbearias. Restaurantes e lan-
cherias foram obrigados a atender em siste-
ma de tele entrega ou pegue e leve.

CAIXA COMEÇA A 
LIBERAR CRÉDITO 
EMERGENCIAL PARA 
MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS

A Caixa Econômica Federal anunciou, no 
dia 16 de junho, o início da liberação do cré-
dito emergencial para as micro e pequenas 
empresas do país, no âmbito do Programa 
Nacional de Apoio às Microempresas e Em-
presas de Pequeno Porte (Pronampe). 

O dinheiro é voltado a reduzir os impac-
tos da pandemia do novo Cononavírus na 
economia. De acordo com a Caixa, a contra-
tação será feita em fases:

1. A partir de 16/06: podem contratar o 
empréstimo as micro e pequenas empresas 
inscritas no Simples Nacional;

2. A partir de 23/06: empréstimos para 
micro e pequenas empresas que não estão 
inscritas no Simples Nacional;

3. A partir do dia 30/06: começam a ser 
contratadas as operações para os microem-
preendedores individuais.

No crédito do Pronampe, a taxa de juros 
cobrada é a Selic, mais 1,25% ao ano. As 
operações de crédito contam com carência 
de oito meses, após os quais começarão a 
pagar os valores em até 28 meses.

Para buscar o crédito na Caixa e nos 
outros bancos que estiverem habilitados, as 
micro e pequenas empresas devem receber 
um comunicado da Receita Federal, confir-
mando que são elegíveis à linha emergencial 
do Pronampe. As notificações já começa-
ram a ser enviadas.

São nossas ações

que constroem

GARIBALDI

VALORIZE

O QUE É

NOSSO

VALORIZE

O QUE É

NOSSO

VALORIZE

O QUE É

NOSSO

Dê preferência às empresas de
Garibaldi e ajude a fortalecer
nossa comunidade e nossa gente.
Passamos por tempos difíceis.
Agora, é hora de ir a luta. 
Todos juntos somos mais fortes
Por isso, na hora de comprar ou
selecionar seus fornecedores, não
esqueça e escolha quem está do seu lado.

Dê preferência às empresas de
Garibaldi e ajude a fortalecer
nossa comunidade e nossa gente.
Passamos por tempos difíceis.
Agora, é hora de ir a luta. 
Todos juntos somos mais fortes
Por isso, na hora de comprar ou
selecionar seus fornecedores, não
esqueça e escolha quem está do seu lado.
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MARMORARIA
GARIBALDI

WSC HIGIENIZAÇÃO

FOTOS DIVULGAÇÃO FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

O QUE FAZ
Lavagem e higienização interna de automóveis, porta-malas e estofados, 

além de sofás, etc.

LOCALIZAÇÃO
João Pessoa nº17 sala 02
Centro - Garibaldi

CONTATO
(54) 99998 2587
simone.guaragni2012@hotmail.com

PROPRIETÁRIO
Claudio Gomes de Paula

FUNDAÇÃO
08 de fevereiro de 2020 

DIFERENCIAL
- Atendimento a domicílio
- Qualidade dos serviços prestados
- Produtos de alta qualidade
- Equipamento que garante a integridade dos estofados
- Mão de Obras especializada

COLABORADORES
Um

CLIENTES
Garibaldi

O QUE FAZ
- Trabalhamos com mármores e granitos (nacionais e importados), materiais 

industrializados (silestones, eco quartzo, primes) e basaltos. 
- Produzimos tampos de pias, cubas esculpidas, revestimentos para lareiras 

e churrasqueiras, bancadas, painéis, degraus, soleiras entre outros, conforme o 
projeto e necessidade do cliente

LOCALIZAÇÃO
Rua Bento Gonçalves da Silva, 93, Pavilhão 1
Bairro São José - Garibaldi

CONTATO
(54) 3462 6191
(54) 99118 0356 (Joel)
(54) 99621 4083 (Giovanni)
marmorariagaribaldi@gmail.com
Facebook: Marmoraria Garibaldi
Instagram: @marmoraria_garibaldi

PROPRIETÁRIOS
Joel Geroldi
Giovanni Lagunaz

FUNDAÇÃO
02 de maio de 2008 

DIFERENCIAL
Qualidade. Trabalhamos com materiais selecionados, profissionais altamente 

capacitados e maquinários modernos para cortes e acabamentos. As medições e 
montagens são acompanhadas pelos sócios.

COLABORADORES
4

CLIENTES
Bento Gonçalves, Garibaldi e demais cidades da Serra Gaúcha
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ADM MÓVEIS

FOTOS DIVULGAÇÃO

O QUE FAZ
Trabalhamos com a fabricação de poltronas, cadeiras, mesas de jantar, bancos 

e complementos de alto padrão.

LOCALIZAÇÃO
Estrada São Gabriel 232
Bairro Guarani - Garibaldi

CONTATO
(54) 3462 2393 
vendas3@admmoveis.com.br 
www.admmoveis.com.br

PROPRIETÁRIO
Nestor José Debenedetti

FUNDAÇÃO
07 de fevereiro de 2007 

DIFERENCIAL
- Mobiliário de alto padrão, com design e qualidade
- Contamos com estúdio de criação interno e designers que assinam nossos 

produtos 
- Atuamos no segmento residencial e corporativo

COLABORADORES
28

CLIENTES
Trabalhamos com revendedores em todos os estados do Brasil e alguns países 

da América do Sul. Contamos com atendimento direto de fábrica para as cidades 
de Garibaldi, Bento Gonçalves e Carlos Barbosa

NOVIDADES
Apresentamos em fevereiro os lançamentos de nossos produtos para 2020. 
Em nosso site disponibilizamos nossas linhas completas. Muitas inspirações 

com nossos produtos podem ser encontradas no Pinterest, Instagram e Facebook. 

CCL

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

O QUE FAZ
Rótulos, etiquetas e autoadesivos em geral

LOCALIZAÇÃO
Rua Armando Marco Zanetti, 15
Bairro Tamandaré - Garibaldi

CONTATO
(54) 3464 7075
www.ccllabel.com

PROPRIETÁRIOS
Sociedade Anônima

FUNDAÇÃO
13 de dezembro de 2016 

DIFERENCIAL
A CCL Garibaldi faz parte do grupo CCL Industries Inc. que é líder mundial 

na produção de rótulos, etiquetas e embalagens. Compartilhamos conhecimento 
e experiências entre todas as plantas da CCL ao redor do mundo, possuímos 
profissionais altamente capacitados e experientes e tecnologia de ponta, para 
oferecer localmente produtos de alta qualidade e a melhor solução para a neces-
sidade de cada cliente.

COLABORADORES
10

CLIENTES
Serra Gaúcha
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Espaço Livre

Você pode reduzir ao máximo os seus gastos com compra de matéria-prima e estocagem através da 
utilização da metodologia do lote econômico de compra. Trata-se da aplicação de uma fórmula que utiliza 
como variáveis a demanda, o tamanho do lote, o custo do pedido, o estoque médio, o custo unitário e 
os custos de estocagem. Ao descobrir o seu lote econômico de compra, você poderá comprar sempre a 
quantidade correta – que atenda às suas necessidades e não traga custos adicionais com estocagem ou com 
sobras.

REGRAS PARA REDUZIR OS CUSTOS OPERACIONAIS DE UMA EMPRESA
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9 - DESCUBRA O SEU LOTE ECONÔMICO DE COMPRA

PARCERIA FORNECE 
ÁLCOOL GEL 
GRATUITO NO 
CENTRO DA CIDADE

Uma parceria entre a CIC, CDL, 
Sicredi e Prefeitura de Garibaldi viabi-
lizou a implantação de um totem que 
fornece álcool em gel, gratuitamente, 
no centro da cidade.

O equipamento está localizado na 
esquina da Rua Buarque de Macedo e 
Avenida Independência.

O uso é prático e seguro. Para 
fazer a higienização das mãos o usu-
ário só precisa pressionar o pedal de 
acionamento e uma porção de álcool 
será liberada, sem nenhum contato 
manual com o dispositivo.

Cada litro do desinfetante será 
suficiente para 1,5 mil aplicações. O 
objetivo da parceria é oferecer maior 
segurança e proteção às pessoas 
para prevenção ao contágio do novo 
Coronavírus.

PREFEITURA JÁ PODE LICITAR
TREVO DE TAMANDARÉ

A Câmara de Vereadores apro-
vou, em 21 de maio, o Projeto de 
Lei 33/2020, que autoriza a Prefei-
tura a executar os trabalhos para a 
implantação do Trevo de acesso ao 
Bairro Tamandaré, na RSC 453.

O tema surgiu através de de-
mandas da CIC, por intermédio de 
seus associados. O próximo passo 
será a licitação da empresa que exe-
cutará as obras.

Em janeiro, o prefeito, Antonio 
Cettolin, e o secretário estadual dos 
Transportes e Infraestrutura, Ju-
vir Costella, estiveram na CIC para 
apresentar um projeto para melho-

Como é de conhecimento de todos, anualmente os planos de saúde são reajustados 
conforme contrato coletivo existente entre a CIC e a Unimed Nordeste RS. Por esta

razão, segue abaixo as novas tabelas com valores válidos até junho de 2021. 

Lembramos que os planos contratados diretamente com a 
Unimed, intermediados pela CIC, obedecerão aos critérios de 

reajuste dependendo da data de adesão

TABELA DE PREÇOS UNIMED - PLANO 10 FAIXAS
(JULHO/2020 A JUNHO/2021)

TABELA DE PREÇOS UNIMED - PLANO 07 FAIXAS
(JULHO/2020 A JUNHO/2021)







 








  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  




 



























 

  
  
  
  
  
  
  

  





  
  
  
  
  
  
  

  





 




  
  
  
  
  
  
  

  

Para mais informações, fone 3462 8500 (Departamento de Convênios da CIC)

Nordeste-RS

rar o acesso através da Rua Comen-
dador José Zanetti.

O presidente da CIC, Tobias De-
biasi, destacou a importância do 
projeto para solucionar um proble-
ma que provoca muitos riscos e já 
resultou em mortes e danos físicos 
e materiais.

Obras de limpeza às margens da 
rodovia já haviam sido executadas 
no local, sendo que o investimen-
to da municipalidade foi acertado 
através de Convênio com o Depar-
tamento Autônomo de Estradas de 
Rodagem (Daer), devido às dificul-
dades financeiras do Estado.

IDADE INICIAL

IDADE INICIAL

IDADE INICIAL
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Seja associado

APROVEITE
TODOS OS benefícios

vantagensE

JUIZ DO TRABALHO 
EXPLICA PRINCIPAIS 
PONTOS DAS MPS 
927 E 936

O juiz federal do Trabalho, Mar-
los Melek, participou de uma live da 
Fiergs, mediada pelo Conselho de 
Relações do Trabalho (Contrab).

Na ocasião, destacou os prin-
cipais pontos das Medidas Provi-
sórias 927/20 e 936/20, lançadas 
de forma emergencial pelo governo 
federal para o período da pandemia 
do novo Coronavírus.

Melek, que foi membro da Co-
missão de Redação da Reforma 
Trabalhista, admitiu que em um país 
já com tantos problemas trabalhis-
tas, algumas alterações provoca-
das na relação entre empresas e 
empregados por conta da Covid-19 
deixam empresários apreensivos e 
com dúvidas.

Marlos Melek ressaltou que a 
MP 927 trata basicamente de quatro 
pontos importantes: o teletrabalho, 
a possibilidade de a empresa adian-
tar feriados por conta própria, o 
banco de horas especial e os acor-
dos escritos com valor jurídico.

O juiz federal disse também 
que acordos escritos e assinados 
entre patrão e empregado durante 
a pandemia têm valor jurídico, mas 
devem preservar o emprego e não 
contrariarem a Constituição Federal.

A diretora da Área de Negócios Internacionais da 
Metalúrgica Simonaggio e integrante do Departamento 
de Comércio Exterior da CIC, Simone Simonaggio 
Carrer, fala sobre os efeitos da crise provocada pelo 
novo Coronavírus nas empresas que atuam com expor-
tações.

“As empresas possuem grande responsabilidade 
social, através da geração de emprego, renda e tributos. 
Será preciso conciliar a situação atual para evitar um 
colapso total na economia”.

O empresário e coordenador do Departamento de Inovação e 
Tecnologia da CIC de Garibaldi, Juarez José Piva, fala sobre a im-
portância da união das empresas em suas entidades representativas 
para superar este momento de crise.

Piva diz que o DIT-CIC tem esta missão, especialmente nas áre-
as de inovação e tecnologia. “Estejam juntos com a entidades para 
que todos tenham mais forças e competitividade”, salienta.

O filósofo, teólogo, músico e educador, Gus-
tavo Balbinot, fala sobre as dimensões funda-
mentais para o ser humano. Para ele a conexão 
que o corpo tem com a espiritualidade influencia 
na saúde, nos sentimentos e no controle emocio-
nal.

Balbinot diz que cada um deve buscar seu 
propósito e para isso, a espiritualidade é a força 
propulsora que nos faz acreditar todos os dias.

Os reflexos da pandemia no Comércio Exterior

A pandemia inaugurou
o Século XXI

A importância da espiritualidade 
no ambiente empresarial

Siga o QR Code
e veja o

vídeo completo

INSCREVA-SE NO CANAL - VÍDEOS NOVOS TODA A SEMANA



As empresas podem enviar, até 
30 de junho, as informações 
para o Balanço Econômico 2020, 
que apresentará dados do ano 
passado. “Será muito importante 
contar com estas informações. 
A publicação servirá como base 
para compararmos os efeitos da 
pandemia da Covid-19 a partir 
dos próximos anos”, salienta a 
economista responsável pela 
publicação, Monica Beatriz Mattia. 
Informações podem ser obtidas 
pelo fone 3462 8500.

08 - CIC EM AÇÃO JUNHO / 2020

“As redes sociais 
profissionalizaram 
a imbecilidade. 
Fofoqueiros 
e invejosos se 
acham doutores 
e a maledicência 
ganhou ares de debate 
profundo”

Tati Bernardi
- Cronista brasileira, possui 
uma coluna semanal na Folha 
de S.Paulo

Thomas Jefferson
- Foi o 3º presidente dos EUA

Inaugurou, no dia 4 de junho, a nova Spasso Calçados e 
Confecções, na Rua Jacob Ely, 195 - sala 23 (ao lado da Panvel). 
A loja, que além de calçados, passa a oferecer moda feminina, 
masculina e infantil, está instalada em moderno e amplo espaço, sob 
a direção de Hildo Ghilardi, Alex Ghilardi, Patrícia Lorenzi, Sandra 
Ghilardi Lorenzi, Paulo Henrique Lorenzi.

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)
24/06 - Enterprise Computers

CRISTAL (15 ANOS)
17/06 - Nova Geração Auto Peças
23/06 - ABM Seguros
30/06 - Bortocar Transportes

PRATA (25 ANOS)
20/06 - Delicias Caseiras Justina
20/06 - Bar do Marcelo
27/06 - Altasur Brasil

“Gosto mais dos sonhos 
do futuro do que da 
história do passado” 

29/06 - Mayer Engenharia e 
Construções

CORAL (35 ANOS)
25/06 - Cantinho da Miudeza

ESMERALDA (40 ANOS)

19/06 – Empresa de Ônibus Coronel 
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FOTO DIVULGAÇÃO

O prazo para pagamento da contribuição 
previdenciária patronal devida pelas 
empresas e pelo empregador doméstico, 
da contribuição para o PIS/PASEP e da 
Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins), que ocorreria 
no mês de junho de 2020 foi adiado 
para o mês de novembro de 2020. A 
medida está na prevista na Portaria ME 
245, de 16 de junho de 2020. Efetuando 
o pagamento até esse novo prazo não 
haverá a incidência de juros ou multa de 
mora.


