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Escritório Contábil 
Copini festeja 25 anos 
e agradece os clientes

Refrigeração Kessler celebra 33 anos

Neste domingo, o escritório completa 25 anos de atividades

O estabelecimento está localizado na rua Ernesto Wild, nº 290

No dia 27 de outubro, o escritório 
contábil Copini, de Santa Cruz do Sul, 
completa 25 anos de atuação. Em come-
moração ao aniversário, a equipe está 
fazendo divulgações nas redes sociais e 
participações em eventos, assim como 
os clientes serão recepcionados com 
um presente especial, em forma de 
agradecimento pela parceria ao longo 
destes anos. “Tenho clientes que estão 
conosco desde que abrimos o escritó-
rio, e a eles minha imensa gratidão, 
e oportunamente estaremos fazendo 
uma surpresa a eles”, diz a contadora 
Salete Zanon Copini.

Ao longo destes 25 anos, Salete acre-
dita que  existe um conjunto de fatores 
para o sucesso da empresa, dentre os 
mais importantes o comprometimen-
to, responsabilidade, conhecimento 
e confiança. “Ser responsável e atuar 
com prevenção na orientação para a 
tomada de decisões”, avalia. Em sua 

opinião, cada vez mais as empresas 
precisam de informações imediatas e 
precisas para a tomada de decisões. 
“E sempre foi muito importante essa 
estratégia em nossa empresa, além de 
dar aquela atenção especial ao cliente, o 
relacionamento e a comunicação eficaz 
são itens indispensáveis”, reflete.

Com equipe composta por 13 cola-
boradores, sendo que 90% do quadro 
são contadores, a Copini atua no plane-
jamento estratégico; análise financeira 
e tributária; avaliação de empresas; 
perícia contábil, agronômica, judicial e 
trabalhista, bem como abertura de em-
presas e MEI; gerenciamento contábil, 
fiscal, trabalhista; folha de pagamento 
para domésticas; Imposto de Renda 
(IR); ITR; e Holding. 

Para prestar um serviço de qualida-
de, sempre oferta cursos de aperfeiçoa-
mento nas áreas afins de cada membro, 
no sentido de que o conhecimento é 

A Motosserra e Refrigeração Kes-
sler, em Vera Cruz, está há 33 anos 
em atividades, prestando serviços 
de qualidade e ótimo atendimento. 
No local, revenda e assistência téc-
nica autorizada Stihl (motosserras, 
roçadeiras, lavajatos, entre outros), 
revenda e assistência autorizada 
Trapp (revenda e manutenção de 
cortadores de grama elétrico e à 
gasolina e aparadores de grama); 
revenda e assistência técnica Ko-
meco e Philco (venda, instalação e 
manutenção de condicionadores de 
ar split); motores e geradores Bran-
co (revenda e manutenção); e ainda 
manutenção de geladeiras, freezers, 
lavadoras de roupas, secadoras e 
centrífugas. Quando necessário, a 
equipe da empresa busca e entrega 
as máquinas em casa, proporcionan-
do comodidade para o cliente.

No seu diferencial está o atendi-
mento familiar. “Todos os nossos 
produtos e serviços são feitos com 
garantia. Temos técnicos especiali-
zados em refrigeração, instalação e 
manutenção de condicionadores de 
ar split”, salienta Marinês Kessler. 
“Nossos mecânicos, que efetuam 
consertos de motosserras, roçadeiras 
e motores em geral são treinados e 
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DIVULGAÇÃO

ATÉ DIA 14/11 - QUINTA-FEIRA
A 3ª Casa & Design está aberta 
para o público desde sába-
do, dia 12, na Torre Berlin do 
München Open Mall, em Santa 
Cruz do Sul, e traz o que há 
de mais novo e diferente no 
mundo da arquitetura e design 
de interiores. A mostra que se 
estende até o dia 14 de novem-
bro tem um custo de R$ 10 por 
pessoa. Crianças até 12 anos 
e idosos acima dos 60 anos 
não pagam para entrar. Confira 
os horários em que a mostra 
estará aberta ao público:
| Quintas e sextas, das 
17h30min às 22 horas;
| Sábados, das 10 às 12 horas e 
das 14 às 22 horas;
| Domingos, das 15 às 22 horas.

DIA 14/11 - QUINTA-FEIRA
Quem curte ver o colorido 
que os balões proporcionam 
no céu já pode se programar 
para acompanhar a 3ª edição 
do Festival de Balonismo, que 
ocorre em Venâncio Aires. 
Será no dia 14 de novembro, 
no Parque do Chimarrão. 
Haverá voos de balão, gastro-
nomia e música! Em breve a 
programação completa. Fique 
atento!

AGENDA

a chave para o sucesso profissional e 
atualização é indispensável para se 
manter no mercado. O diferencial do 
escritório está no fato de atuar com 
ferramentas como planejamento estra-
tégico, educação financeira dos clientes 
e orientação tributária. “Sem planeja-
mento não há rumo a seguir, não há 
indicadores a medir. Como se diz ‘se 
você não sabe onde quer ir, qualquer 
caminho serve’”, reflete Salete. Assim, 
o escritório contábil Copini acredita 
que atuar junto aos clientes analisando  

o cenário,  o desempenho, elaborando 
o planejamento, projetando seu futuro 
vendo indicadores precisos de medição 
e uma boa gestão financeira, são essen-
ciais  e os diferenciais da empresa. 

Quer conhecer mais sobre o escri-
tório? Entre em contato pelo telefone 
(51) 3715-5671, ou faça uma visita na 
rua Tabelião Rudi Neumann, nº 83, de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas 
e das 13 horas às 17h30min. Também 
é possível agendar horário fora do 
horário comercial. 

capacitados”, completa. Ao todo, a 
equipe é composta por sete colabo-
radores.

 Está precisando consertar o seu 
ar-condicionado? A geladeira parou 
de funcionar? Não hesite em pro-
curar a Motosserra e Refrigeração 

Kessler. O horário de atendimento 
de segunda a sexta-feira é das 8 às 
12 horas e das 13h30min às 18 horas. 
Aos sábados, das 8 às 11 horas.  O 
telefone para contato é (51) 3718-
1289. A empresa está localizada na 
rua Ernesto Wild, nº 290, no centro.


