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A IMPORTÂNCIA DO
PLANEJAMENTO NA CRISE

Em épocas de crise, o momento é de frear investimen-
tos ou de investir na recuperação dos negócios?

O que dizem os especialistas do SEBRAE sobre o cenário 
atual do empreendedorismo no Brasil, e as saídas a 
curto prazo para melhorar os resultados.
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EDITORIAL
Con�ra a palavra do Presidente da ACIS sobre o 
papel do empresário no cenário econômico e 
político atual.

CATÁLOGO DE EMPRESAS
Conheça as empresas que participaram dos 
balcões de negócios no ano de 2015.

CONVÊNIOS ACIS
Informações sobre os serviços conveniados 
que os associados terão direito este ano.



EDITORIAL ACIS

É BOM PARA TODOS OU SÓ PARA OS “SEUS”?
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E m qualquer tempo, precisamos unir esforços em busca de 
nossos objetivos comuns, mas muito mais neste momento 
de crise. Em todos os lugares e situações, família, comunida-
de, esportes, empresa, somente conseguimos atingir nossos 

objetivos e cumprir nossa missão se estivermos unidos, com espírito 
de equipe, com todos do grupo olhando para a mesma direção e traba-
lhando por um mesmo objetivo. Na nossa empresa é fundamental que 
tenhamos pro�ssionais que além da capacidade técnica, aceitem o 
desa�o de buscar o objetivo comum e não apenas dizer: “eu �z a minha 
parte”. É evidente que precisamos fazer a nossa parte, mas precisamos 
ajudar nosso colega a também fazer a parte dele.

Na relação entre empresas não é diferente, muito mais que concorren-
tes, estamos “no mesmo barco”, por isso se unirmos esforços podere-
mos ajudar uns aos outros na busca de nossos objetivos.

Por esta razão, a ACIS trabalha para incentivar e ajudar a todos os asso-
ciados, o que ocorre nos encontros empresariais, onde cada empreen-
dedor divulga o seu trabalho e conhece o trabalho de outros associa-
dos, criando condições para que um possa utilizar o serviço do outro, e 
mais que isto, possam fazer parcerias, de forma que todos ganhem.

Mas, infelizmente, esta não é a regra, pois ainda temos muitas pessoas 
que pensam em si e quando muito nos “seus”... “seus familiares”, “seus 
amigos”, “seus partidos políticos”, “seus aliados”, etc.... Temos uma cida-
de, um estado e um país divididos entre os “sou a favor” e os “sou con-
tra”. Não interessa se o projeto é bom ou não; se é importante para o 
país ou não; se é necessário para garantir igualdade a todos ou não, e 
assim sucessivamente. INTERESSA APENAS SE É BOM OU NÃO PARA O 
INTERESSE DOS “SEUS”.

Precisamos mudar isto urgentemente. Não sei se vamos conseguir a 
curto, médio ou longo prazo, mas precisamos de líderes que pensem 
em todos e não apenas “nos seus”. Para tanto, cabe a cada um de nós, 
acreditar ou não em promessas de vantagens fáceis, sem dizer quem 
vai trabalhar para pagar o benefício prometido. PRECISAMOS PARAR 
DE FALAR EM DIREITOS ADQUIRIDOS E COMEÇAR A FALAR EM 
DEVERES E OBRIGAÇÕES, pois somente se garantem direitos se hou-
ver alguém trabalhando, cumprindo com seu dever de cidadão, con-
tribuindo para o coletivo. É necessário que se pare de prestar auxílio 
de forma assistencialista e se ensine a pescar, para criar a consciência 
de que é muito mais digno “GANHAR O PÃO COM O SUOR DO 
PRÓPRIO ROSTO”.

Um forte abraço!

ADEMIR SAUTHIER
Presidente da ACIS - Sapucaia
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S er  dono do próprio negócio é um dos principais 
sonhos dos brasileiros, que preferem empreender do 
que trabalhar fazendo carreira em uma empresa. 
Entretanto, para alguns a realização desse sonho se 
transformou em uma alternativa em meio à atual crise 
econômica do País. 

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geogra�a e 
Estatística) a taxa de desemprego subiu para 9,5% no trimestre 
encerrado em janeiro de 2016, contabilizando mais de 9 milhões 
de brasileiros nessa situação. Essa taxa é a mais alta na história 
da pesquisa, que teve origem no início de 2012.

Em complemento a essa informação é possível também analisar 
que a taxa de empreendedorismo por necessidade, 
principalmente entre os empreendedores nascentes, 
aumentou em relação aos anos anteriores. É o que mostra a 
Pesquisa GEM (Global Entrepreneurship Monitor) realizada 
anualmente por organizações estrangeiras e brasileiras em 
cerca de 60 países, com a �nalidade de mensurar a atividade 
empreendedora.

O cenário exige cautela por parte do empreendedor. É preciso 
pensar em soluções e ações efetivas para minimizar os riscos, 
uma vez que muitos iniciam os seus negócios sem planejar, 
ocasionando o fechamento prematuro do empreendimento. 

Nesse sentido, fazer um adequado Plano de Negócio pode 
garantir o bom desempenho e o futuro da empresa. Com a 
operação mais estruturada, �ca fácil buscar melhores resultados 
no mercado, com maior lucro e competitividade. O importante é 

investir tempo para projetar as atividades e assim construir o 
sucesso do negócio gerando valor para colaboradores, clientes, 
fornecedores e parceiros.   

Segundo os Especialistas do SEBRAE, um dos pontos 
fundamentais do Plano de Negócio é o Planejamento de 
Vendas, pois este é a fonte de receita da empresa. 

Veja algumas sugestões para vender mais em qualquer tempo: 

- CRIE UMA EXPERIÊNCIA DE COMPRA EXCELENTE 

É preciso se reinventar, tornar a venda uma experiência de 
compra positiva e oferecer soluções adequadas a cada cliente. 

- DEFINA METAS DIÁRIAS, SEMANAIS E MENSAIS

O processo de de�nição de metas deverá ser dirigido 
juntamente com toda a equipe de vendas, a �m de aumentar o 
comprometimento dos envolvidos. Fuja de número extremos 
(muito altos ou muito baixos), pois estes são desmotivadores.

- INVISTA EM MELHORIA DOS  PROCESSOS INTERNOS

Certi�que-se de que sua equipe proporciona uma 
experiência de compra consistente. A linha de frente é 
quem cuida do bem mais valioso da empresa: o cliente.

- APROVEITE O PODER DAS MÍDIAS SOCIAIS 

Aprenda a fazer uma boa gestão de seus conteúdos e como 
transformá-los em oportunidade de negócios.

- PLANEJE COM ANTECEDÊNCIA AS PROMOÇÕES

As lojas podem adaptar layout e vitrine a cada data 
comemorativa, o que ajuda a maximizar as vendas e atrair 
consumidores. Seja qual for a ocasião, uma pequena 
mudança pode ser uma maneira e�caz de atrair clientes em 
busca de produtos.

Especialistas do SEBRAE/RS: Bia Dauber, Rubem 
Schollmeier e Tatiane Medeiros.
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Bancadas e linhas de montagem; Esteiras transportadoras;
Cercados de proteção; Fixações de módulos fotovoltaicos;
Proteções de máquinas.

Fone: (51) 3451-6030
E-mail: alu-cek@alu-cek.com.br
Site: www.alu-cek.com.br
      facebook.com/alucekweb

ALU-CEK ESTRUTURAS MODULARES

Atuar no segmento da Educação, oferecendo formação de
qualidade a �m de formar cidadãos em sintonia com os
seus objetivos. sociais e pro�ssionais.

Fone: (51) 3474-4515
E-mail: contato@faculdadesequipe.com.br
Site: faculdadesequipe.com.br
      facebook.com/faculdadeequipe

FAE FACULDADES EQUIPE

Diversas modalidades de atividades físicas como: muscu-
lação, ginástica, hidroginástica, natação adulto e infantil,
pilates, treinamento funcional e personal training.

Fone: (51) 3474.2827
E-mail: contato@�tcenteracademia.com
Site: www.�tcenteracademia.com
      facebook.com/�tcenteracademias

FITCENTER ACADEMIA

Móveis e ambientes planejados, papel de parede,
estofados e artigos de decoração.

Fone: (51) 3034-8222
E-mail: contato@idelli.com.br
Site: www.idelli.com.br
      facebook.com/casacomoditta

IDÉLLI AMBIENTES PLANEJADOS

Cooperativa de crédito.

Fone: (51) 3452-3192
E-mail: contato@sicredi.com.br
Site: www.sicredi.com.br
      facebook.com/sicredi

SICREDI COOPERATIVA

Venda e instalação de ar condicionado e de sistemas de
ventilação e exaustão, manutenção de ventiladores e
exaustores industriais.

Fone: (51) 3118-0173
E-mail: verticon.rs@gmail.com
Site:
      facebook.com/verticon.rs

VERTICON SERVIÇOS E COMÉRCIO
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Escritório contábil com objetivo de facilitar a vida do
empresário com suas obrigações �scais e tributária,
para que sejam cumpridas com seriedade e precisão.

Fone: ( 51) 3474-6211 
E-mail: contato@fernandescontab.com.br
Site: www.fernandescontab.com.br
      

A.FERNANDES & VERONESE ESCR. CONTÁBIL

Indústria fabricante e comércio de móveis sob medida
para ambientes comerciais e residenciais.

Fone: (51) 3034-1539
E-mail: aborges@hotmail.com
Site: www.aborges.com.br
      facebook.com/moveis.aborges

A. BORGES MÓVEIS SOB MEDIDA

Reforma completa, com todos os pro�ssionais
necessários, processos de impermeabilização, papel
de parede, piso laminado.

Fone: (51) 9694-9560
E-mail: analucasartes@gmail.com
Site: 
      facebook.com/Ana-Lucas-Artes-242003789257506

ANA LUCAS ARTES

Serviços de recrutamento e seleção de pessoal.

Fone: (51) 3408-5010
E-mail: recrutamento@vemser-rh.com.br
Site: www.vemser-rh.com.br
      facebook.com/RecrutamentoVemSerRh

VEMSER RECURSOS HUMANOS

Compra, venda e aluguel de imóveis residenciais
e comerciais.

Fone: (51) 3474-2801  
E-mail: vendas@imobiliariasaft.com.br
Site: www.imobiliariasaft.com.br
      facebook.com/imobiliariasaft

SAFT NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Pan�etos, folders, catálogos, encartes, sacolas,
embalagens, adesivos, material �scal, cartões de visita
envelopes e soluções direcionadas a cada cliente.

Fone: (51) 3452-6411
E-mail: ferreira@ferreiragra�ca.com.br
Site: www.ferreiragra�ca.com.br
      facebook.com/ferreiraindgra�ca

FERREIRA INDÚSTRIA GRÁFICA
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Fornecendo uniformes industriais e escolares, trabalhando
com camisetas personalizadas para eventos, piquetes, etc.
Também com a área de serviços, calças, jalecos, etc.

Fone: (51) 8495-9200 
E-mail: volmarsoldi@hotmail.com
Site: 
      facebook.com/soldiuniformespersonalizados
      

SOLDI UNIFORMES

Oferece apartamentos individuais, duplos e triplos.
Todos equipados com ar condicionado, TV LED, secador
de cabelo, banheiro privativo e mini-bar. 

Fone: (51) 3451-1868
E-mail: hotel@grupofurlan.com.br
Site: www.furlanhotel.com
      facebook.com/grupofurlan

HOTEL FURLAN

Empresa com foco no desenvolvimento humano (pessoal
e pro�ssional). Busca elevar o potencial de cada pessoa e
possibilitar o resgate da essência individual. 

Fone: (51) 3451-6655
E-mail: contato@humanize.com.br
Site: www.humanize.com.br
      facebook.com/humanizers

HUMANIZE EXCELÊNCIA EM DESENVOLVIMENTO

Armazenamento e comércio de resíduos recicláveis.
Transporte de resíduos , locação de equipamentos,
container, caminhões, empilhadeiras, veículos utilitários.

Fone: (51) 3451-1313
E-mail: administrativo@joplast.jp
Site: www.joplast.jp
      facebook.com/Joplastjp

JOPLAST SOLUÇÕES AMBIENTAIS

Direito do trabalho, Direito cível, Direito empresarial
e Direito imobiliário.

Fone: (51) 3451-0836
E-mail:  roger@eridsondorneles.adv.br
Site: www.eridsondorneles.adv.br
      facebook.com/Eridson-Dorneles-Advogados

ERIDSON DORNELES ADVOGADOS

Mármores, granitos e pedras decorativas.

Fone: (51) 3106-8118
E-mail: marmorariadallacosta@yahoo.com.br
Site: www.marmorariadallacosta.com.br
      facebook.com/MarmorariaDallaCosta

DALLA COSTA MÁRMORES E GRANITOS



www.hidrotec-rs.com.br
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Produção e edição de conteúdos especiais como
memórias pessoais, corporativas, biogra�as, sites de
noivos e discursos para eventos.

Fone: (51) 9188-8008 
E-mail: contato@palavrabordada.com.br
Site: www.palavrabordada.com.br
      facebook.com/palavrabordada

PALAVRA BORDADA

Combustíveis, lubri�cantes, aditivos, conveniências
e  acessórios para veículos.

Fone: (51) 3034-5718  
E-mail: adm@postolemans.com.br
Site:
      facebook.com/Posto-Le-Mans

POSTO LE MANS

Armações, lentes para óculos de grau, óculos de sol,
relógios, bijuterias, jóias, lentes de contato, acessórios.

Fone: (51) 3118-1982  
E-mail: opticarevisao@gmail.com
Site:
      facebook.com/opticarevisaoe

ÓPTICA RÊ VISÃO

Produtos eletrônicos para automação industrial,
componentes elétricos e eletrônicos em geral.

Fone: (51)3474-1798
E-mail: vendas@sultronica.com.br
Site: www.sultronica.com.br
      facebook.com/Sultronica

SULTRÔNICA PRODUTOS ELETRÔNICOS

Assessoria jurídica especializada. Check list, auditoria
jurídica, identi�cação dos custos e benefícios jurídicos,
acompanhamento negocial, consultas e pareceres.

Fone: (51) 3034-3040
E-mail: susan@via-rs.net
Site:
      facebook.com/SusanRochaAdvocacia

ESCRITÓRIO SUSAN ROCHA

Cursos de violão, guitarra, teclado e baixo.

Fone: (51) 3781-7280
E-mail: tommaiorescolademusica.neves@gmail.com
Site:
      facebook.com/tommaior

TOM MAIOR ESCOLA DE MÚSICA
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Serviços de contabilidade e consultoria em
gestão empresarial.

Fone: (51) 3452-3749
E-mail: aguia.consul@terra.com.br
Site:

ÁGUIA CONSULTORIA

Jóias, relógios e óculos.

Fone: (51) 3474-4287
E-mail: alvanirmmr@ibest.com.br
Site: www.centraldejoias.com.br
      facebook.com/alvanircentraldejoias

ALVANIR CENTRAL DE JOIAS

Locação de material para festas.

Fone: (51)3452-5477  
E-mail: gersoncollaco@hotmail.com
Site: www.locacoesparafestas.com.br
      facebook.com/collaco.locacoesdematerias

COLLAÇO LOCAÇÕES DE MAT. P/ FESTAS

Radiogra�as, levantamento periapical, fotos intra e extra
bucais, telerradiogra�a e documentações ortodônticas
(simpli�cada,básica,completa e personalizadas).

Fone: (51) 3474-8876
E-mail: dimagem.celsooliveira@gmail.com
Site: 
      

D. IMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA

Consórcios.

Fone: (51) 3781-6869
E-mail: dicasaconsorcios@gmail.com
Site: www.dicasaconsorcios.com
      

DI CASA CONSÓRCIOS

Lavanderia, uniformes e EPI’s.

Fone: (51) 3474-9486
E-mail: atendimento@divenci.com.br
Site: www.divenci.com.br
      

DIVENCI CONFECÇÕES E LAVANDERIA
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Colocação de postes conforme o padrão da AES SUL.
Também atuamos no comércio de materiais de
construção e ferragens em geral.

Fone: (51) 3451-3817
E-mail: orcamento@benk.com.br
Site: www.benk.com.br
      facebook.com/madeireira.benk

BENK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Empreendimento de locação de espaço para eventos
(casamentos, comemorações de aniversários, festas
infantis, formaturas, confraternizações e muito mais). 

Fone: (51) 3781-7913
E-mail: contato@espacotae.com.br
Site: www.espacotae.com.br
      facebook.com/espacotae

ESPAÇO TAE MULTIEVENTOS

Consultoria em gestão e operações logísticas,
treinamentos corporativos e desenvolvimento humano
e serviços em administração de materiais e logística.

Fone: (51) 9242-8426
E-mail: focomanagerrs@gmail.com
Site: www.focomanagerrs.com.br
      facebook.com/Foco-Manager-RS-617806368249862

FOCO MANAGER CONSULTORIA

Clínica geral com atendimento de especialistas.

Fone: (51) 3474-3670
E-mail: contatolugardebicho@gmail.com
Site: www.lugardebicho.vet.br
      facebook.com/lugardebicho

LUGAR DE BICHO CLÍNICA VETERINÁRIA

Materiais para construção e decoração, serviços de obras
e reformas, residenciais e comerciais.

Fone: (51) 3474-2006
E-mail: margaf@margaf.com.br
Site: www.margaf.com.br
      facebook.com/madeireira.margaf

MARGAF CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO

Restaurante.

Fone: (51) 3781-7475
E-mail:
Site:
      facebook.com/Mattarello-434488716716309

MATTARELLO MASSAS E PETISCOS
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Projetos de prevenção contra Incêndio (PPCI), extintores,
placas de sinalização fotoluminescente, cursos de Brigada
de Emergência e RT 14 e laudos.

Fone: (51) 3460-5107
E-mail: 
Site:
      facebook.com/redeatentappci

MEK PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Sistemas de energias renováveis (solar e eólica), projetos
elétricos e consultoria em engenharia elétrica.

Fone: (51) 8525-4183
E-mail: ccontato@navitas.eng.br
Site: www.navitas.eng.br
      facebook.com/eng.navitas

NAVITAS ENGENHARIA

Direito previdenciário, cível e trabalhista, auxílio-doença,
auxílio-acidente, aposentadorias, pensões e benefícios do
INSS, família (Judicial e Tabelionato), inventários, etc.

NELMI LUCAS E ADVOGADOS

Rede de cursos com mais de 600 unidades espalhadas
em cerca de 400 municípios em todo o Brasil. Mais de
80 cursos. Certi�cado reconhecido em todo o país.

Fone: (51) 3034-3440
E-mail: tiago@grupoprepara.net
Site: www.prepara.com.br
       facebook.com/prepara.esapucaia

PREPARA  CURSOS

A psicoclínica oferece atendimentos médicos e
psicológicos na área infantil, adolescente, adulto,
geriátrico, casal e família.

Fone: (51) 3474-3333
E-mail: psique.psicoclinica@gmail.com
Site: 
      facebook.com/clinicapsiquepsicoclinica

PSIQUÊ PSICOCLÍNICAS

Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e
cursos técnicos.

COLÉGIO ULBRA SÃO LUCAS

Fone: (51) 3451-7557
E-mail: ulbrasaolucas@ulbra.br
Site: www.ulbra.br/saolucas
      facebook.com/ulbrasaolucas

Fone: (51) 3474-8478
E-mail: nelmi.advs@gmail.com
Site: 
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Vendas, locações e incorporações.

Fone: (51) 3031-1920
E-mail: contato@topimoveisrs.com.br
Site: www.topimoveisrs.com.br
      facebook.com/topimoveisrs

TOP IMÓVEIS PROJETOS INTELIGENTES   

Prestação de serviços na área de usinagem, construção
de dispositivos, moldes, peças de precisão, usinagem de
manutenção, construção e projeto de moldes.

Fone: (51) 3452-3576
E-mail: torquedo@hotmail.com
Site:
      facebook.com/Torquedo

TORQUEDO SERVIÇOS DE USINAGEM

VAGNER KELLERS VENDAS ON-LINE

Fabricação de peças, dispositivos e engrenagens (retas e
helicoidais), sendo de produção individual ou em lotes,
conforme amostra, desenho ou projeto.

Fone: (51) 3452-2904
E-mail: vendas@matalurgicavencato.com.br
Site: www.metalurgicavencato.com.br
      

METALÚRGICA VENCATO

Clínica médica.

Fone: (51) 3459-7507
E-mail: clinica.tamandare@hotmail.com
Site: 

CLÍNICA TAMANDARÉ

Nossos principais serviços: limpeza e conservação,
jardinagem, serviços de apoio, portaria, recepção,
pinturas, reformas.

BASTIANEL CONSERVAÇÃO DE EMPRESAS

Fone: (51) 3451-3319
E-mail: bastianel@bastianel.com.br
Site: www.bastianel.com.br
     

Fone: (51) 8206-7673
E-mail: www.vagnerkellers.com.br
Site: 
      facebook.com/vagner.kellers

Consultoria em vendas on-line.
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Serviço de transporte de fretamento de colaboradores.

Fone: (51) 9329- 6020
E-mail: carbosaturismo@bol.com.br
Site:
      facebook.com/carbosa.turismo

CARBOSA TRANSPORTE E TURISMO

Prestação de serviço em eventos.

Fone: (51) 9656-4696
E-mail: contato@chairempresarial.com.br
Site: www.chairempresarial.wordpress.com
      facebook.com/Chair-Empresarial-357223907644727

CHAIR EMPRESARIAL

CLÍNICA SÃO LUIS CONSULTÓRIOS

Tecnologia TAGPOINT internet das coisas.

Fone: (51) 8161-0761
E-mail: contato@tagpoint.com.br
Site: www.tagpoint.com.br
      facebook.com/tagpointbrasil

CLUBE DE NEGÓCIOS  TAG POINT

Controle de pragas urbanas.

Fone: (51) 3451-0387
E-mail: detinsect@hotmail.com
Site: www.detinsect.com.br
      facebook.com/detinsect

DETINSECT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS  

Tecnologia, publicidade, propaganda e marketing.
EAGLE COMUNICAÇÃO

Fone: (51) 9900-2283
E-mail: atendimento@agenciaeagle.com
Site: www.agenciaeagle.com
      facebook.com/Agência-Eagle-Comunicação

Fone: (51) 3474-1488
E-mail: clinicasaoluis@terra.com.br
Site: 

ClÍnica médica.
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Material escolar, material para escritório, presentes,
brinquedos e bazar.

Fone: (51) 3474-3048
E-mail: atacadoferabolli@gmail.com
Site:
      facebook.com/Atacado-Ferabolli

ATACADO FERABOLLI 

Revestimentos, estruturas em per�l pultrudado,
montagens industriais, peças técnicas para a indústria.

Fone: (51) 3451-6619
E-mail: �bermeyer@�bermeyer.com.br
Site: www.�bermeyer.com.br
      facebook.com/Fibermeyer-Solucões-em-Fiberglass

FIBERMEYER SOLUÇÕES EM FIBERGLASS

IMAC METALÚRGICA

Trabalhamos com uma diversi�cada linha de: móveis,
utensílios, equipamentos, louças, vidros e materiais para
decoração de festas, feiras e eventos.

Fone: (51) 3458-4332
E-mail: atendimento@lauxlocacoes.com.br
Site: www.lauxlocacoes.com.br
      facebook.com/alugo.loucaslaux

LAUX LOCAÇÕES PARA FESTAS E EVENTOS

Sistemas de higiene e limpeza.

Fone: (51) 3451-0387
E-mail: contato@limpmaster.com.br
Site: www.limpmaster.com.br
      facebook.com/limpmasterhigiene

LIMPMASTER SERVIÇOS ESPECIAIS

Medicamentos e cosméticos manipulados, homeopatias,
�orais, produtos e suplementos para saúde em geral.

MEDICALLIS  FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

Fone: (51) 3034-5452
E-mail: medicallis@medicallis.com.br 
Site:  www.medicallis.com.br
      facebook.com/Medicallis

Fone: (51) 3451-5280
E-mail: metalurgicaimac@metalurgicaimac.com.br
Site: www.metalurgicaimac.com.br
      facebook.com/pages/Metalúrgica-Imac

Metalúrgica.
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Peças, acessórios e serviços automotivos.
Mecânica e elétrica.

Fone: (51) 3474-2155
E-mail: latina@tca.com.br 
Site:

LATINA AUTO PEÇAS

Linha de cartões empresariais BANRICARD.

Fone: (51) 8585-6492
E-mail: ag_sapucaia_do_sul@banrisul.com.br
Site: www.banrisul.com.br
      facebook.com/Banrisul

BANRISUL

PEDACINHO DO CÉU

Escritório contábil, assessoria , digitação no ramo
de informática.

Fone: (51) 3474-1122
E-mail: rosi.con@terra.com.br
Site: 
      

ESCRITÓRIO ROSI

Doces tradicionais e personalizados para festa.

Fone: (51) 8479-7257 
E-mail: docessonhos1000@gmail.com
Site: 
      facebook.com/Doces-Sonhos-522455911224936

DOCES SONHOS

Prestação de serviços jurídicos.
DE BRITO E BELLINI ADV. ASSOCIADOS

Fone: (51) 3034-4647
E-mail: tiago@aureliodebrito.adv.br 
Site:  
      

Fone: (51) 3452-6713
E-mail: 
Site: 
      facebook.com/escolapceu

Escola de educação infantil.

DE BRITTO
& BELLINI
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UNISINOS:  oferece descontos para estagiários e colaboradores 
das empresas associadas. Graduação: 7,5% até 12 créditos, 10% 
acima de 12 créditos. MBA's, Especializações, Extensão e 
Unilíguas: 10%. Intensivo de formação pro�ssional e Informática: 
7,5%.

ULBRA: oferece descontos para estagiários, colaboradores e 
dependentes das empresas associadas, desconto: 5%

ESCOLA SÃO LUCAS: oferece descontos para estagiários, 
colaboradores e dependentes das empresas associadas, 
desconto: 5%.

FAE: oferece descontos para estagiários e colaboradores das 
empresas associadas, desconto: 15% sobre a taxa de matrícula e 
nas mensalidades subseqüentes, adicional de 10% caso optar por 
efetuar no ato da matrícula o pagamento antecipado das 
mensalidades de todo o semestre.

FEEVALE:   oferece descontos aos proprietários e colaboradores 
das empresas associadas, desconto: Cursos de extensão: 5% para 
02 alunos matriculados por curso; 7,5% para 03 alunos 
matriculados por curso e 10% para 04 alunos matriculados por 
curso.

ÁGUIA CONSULTORIA CONTÁBIL:  oferece desconto para as 
empresas associadas, bem como orientação gratuita via telefone, 
na área �scal e trabalhista desconto: 10% de desconto nos 

serviços de contabilidade (Registro, Escrituração contábil, baixa 
de empresa). 10% do valor da hora na assessoria na áreas de 
contabilidade, custos, orçamentos, planejamento estratégico, e 
planejamento tributário, mediante hora marcada. 10% de 
desconto no Projeto de Viabilidade Econômica e Financeira.

AIKON PROPAGANDA:   oferece desconto às empresas associadas, 
desconto: 10% em todos os serviços ofertados.

JORNAL VS:  oferece desconto às empresas associadas, desconto: 
20% para contratos de 3 meses, para publicação de anúncios 
categoria varejo.

BANCO DO BRASIL:  associado ou cooperado micro e pequenas 
empresas: até R$ 100 mil (sujeito a análise de crédito); sendo: 
Veículos de Passeio Novos: até 60% do valor �nanciado, demais 
Veículos �nanciáveis, novos ou usados: até 80% do valor do 
invest imento sem capital  de giro associado;  Demais 
Financiamentos: até 90% do valor do investimento, com até 40% 
de capital de giro associado, calculado sobre o valor �nanciado 
para o investimento �xo.

RE BEAUTY: oferece descontos às empresas e pro�ssionais 
associados, desconto: 5% sobre os serviços de massagem 
estética, depilação, cortes de cabelo masculino e feminino, 
tratamentos capilares como: coloração, blindagem, hidratação, 
progressivas, botox capilar, restauração, SOS e mechas.

FITCENTER ACADEMIA:  oferece desconto às empresas e 
pro�ssionais associados, colaboradores e dependentes, 
descontos: 15% nos planos com duração de 1 a 6 meses, 10% nos 
planos com duração de 7 a 11 meses e 5% nos planos com 
duração de 12 meses ou mais.

PSIQUÊ PSICOCLÍNICA:  oferece desconto às empresas e 
pro�ssionais associados, desconto: 50% do valor estabelecido 
como referência para os serviços particulares.

CLÍNICA SÃO LUIS:  oferece desconto às empresas e pro�ssionais 
associados, desconto: 10% em todos os serviços prestados

CLINICA TAMANDARÉ:  oferece desconto às empresas e 
pro�ssionais   associados, desconto: 10% em todos os serviços 
prestados

UNIMED:  oferece desconto para colaboradores das empresas 
associadas, desconto: 5% na tabela.

SAPUCAIA CLÍNICAS:  oferece desconto para colaboradores das 
empresas associadas, desconto: 10% de desconto da tabela 
particular.

MEDICALLIS:  oferece desconto aos proprietários de empresas 
associadas e seus dependentes e colaboradores e seus 
dependentes, desconto: 10% sobre os serviços de manipulação 
de formulas.




