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A diretoria da CIC aprovou mudanças signifi-
cativas para a próxima edição da ExpoGaribaldi, 
que vai acontecer de 8 a 18 de outubro de 2020. 
A decisão foi tomada durante reunião realizada 
em 11 de julho.

O layout da feira, que chega a sua terceira 
edição, já está pronto e prevê um acréscimo de 
25% no número de estandes em relação à última 
edição.

O presidente da CIC, Tobias Debiasi, disse 
que outra medida importante que será adotada é 
o acesso livre para o evento. “Quem visitar a Ex-
poGaribaldi não precisará pagar ingressos. Isso 
beneficia os visitantes que terão maior oportu-
nidade para conhecer os produtos e serviços que 
estarão participando e para os expositores que 
terão melhores condições para fechar negócios”, 
disse Debiasi.

Até o final de setembro, as empresas associa-
das à CIC e CDL terão exclusividade para a aqui-
sição de espaços, com descontos de 15% a 22%. 

A partir de outubro, a venda dos estandes será 
aberta às demais empresas. Entre as novidades 
da feira também estarão horários diferenciados, 
mudança no formato dos shows e da própria es-
trutura do pavilhão.

CIC JÁ PLANEJA
EXPOGARIBALDI 2020 

Associados tem prioridade para estandes
Além da exclusividade para reservar os espaços até o final de setembro, empresas filiadas à CIC e CDL

também receberão descontos de até 22% para participar da feira que acontece em outubro do ano que vem

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI



A notícia de que a Rota dos 
Espumantes poderia ser extinta 
acendeu uma luz de alerta no setor 
turístico e empresarial de Garibaldi. 
Seu significado no contexto em que 
foi criada mudou ao longo do tempo, 
porém, sua importância não perdeu 
espaço.

Foi por esta razão que a CIC tomou 
a iniciativa de unir as outras entidades 
empresariais do município e dar 
vida nova a esta associação, com 
o objetivo de fortalecer os elos da 
cadeia turística que têm um potencial 
significativo na estrutura deste setor.

Entre as finalidades desse novo 
período está a integração dos 
empreendimentos que atuam na área 
turística, comunidade e Poder Público 
para preencher as lacunas que ainda 
existem neste setor.

O turismo de Garibaldi se 
desenvolveu de maneira singular 
nas duas últimas décadas e isso é 
um motivo para que o processo de 
profissionalização e de planejamento 
seja ainda mais incentivado.

 Olhamos para o futuro e nosso 
caminho é criar atrativos que se 
encaixem na atual estrutura, que 
valorizem a história, a cultura, a 
tradição, os potenciais econômico e 
natural, além da geração de opções 
que conduzam nosso turismo a um 
patamar ainda mais elevado.

Tendo como referência o 
trabalho das entidades empresariais 
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ATENDIMENTO
Segunda a Sexta
8h30min às 11h30min
13h30min às 17h30min

Para nós, a 
ExpoGaribaldi 2020 
já começou

A nova fase da Rota dos Espumantes

TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC

CLÓVIS FURLANETTO - PRESIDENTE DA ROTA DOS ESPUMANTES

Nosso objetivo 
é tornar a 

ExpoGaribaldi uma 
referência neste 

segmento e uma 
vitrine de grande 

repercussão 
para os produtos, 
serviços, marcas 
e profissionais de 

Garibaldi

Com mais de um ano de 

antecedência, a equipe da 

CIC já está com boa parte 

do planejamento da Expo-

Garibaldi 2020 em anda-

mento.

A primeira atividade colo-

cada em prática é a aber-

tura da venda dos estandes 

para o evento, com exclusi-

vidade para as empresas as-

sociadas à CIC e CDL.

Até o final de setembro, 

somente filiadas a essas enti-

dades poderão reservar seus 

espaços para as áreas de In-

dústria, Comércio e Serviços.

Uma outra vantagem, 

além da prioridade de adquirir seus espaços, também está sen-

do oferecida. Quem firmar agora a sua presença no evento do 

ano que vem terá descontos que chegam a 22% sobre o valor 

de tabela.

Nosso objetivo é tornar a ExpoGaribaldi uma referência neste 

segmento e uma vitrine de grande repercussão para os produtos, 

serviços, marcas e profissionais de Garibaldi. Muitas novidades se-

rão apresentadas para a próxima feira. Nosso maior objetivo é 

avançar e superar os desafios que surgem.

Estamos trabalhando para atender as demandas que foram 

apresentadas na edição de 2018, melhorar o que teve boa re-

percussão, ampliar os espaços, facilitar o acesso dos visitantes 

e aumentar as opções e condições de negócios, tanto para os 

expositores, como para o público em geral.

Entre Aspas

responsáveis por este novo capítulo 
- CIC, CDL, CEC e Apeme, nosso 
propósito é incentivar ações coletivas 
que resultem em benefícios para todos 
os atores que, direta ou indiretamente, 
formam a estrutura turística local.

Contamos com o apoio de todos 
e estaremos dispostos a formatar 
planos que complementem e valorizem 
ainda mais esta área que faz parte da 
vocação regional e derruba fronteiras 
de interação.

Contamos com o 
apoio de todos e 
estaremos dispostos a 
formatar planos que 
complementem e 
valorizem ainda mais 
esta área que faz parte 
da vocação regional



A CDL oferece um novo serviço que permi-
te a consulta sobre veículos com informações 
completas do histórico do bem. O SPC Auto é 
um produto que, entre outros benefícios, evita 
negociações com veículos fraudados, roubados 
ou alienados e identifica a legitimidade dos da-
dos do veículo.

A consulta pode ser realizada diretamente 
na sede da CDL, na Rua Júlio de Castilhos, 205 

– Sala 101, junto ao Centro Comercial Santa 
Fé, no centro de Garibaldi. Não é necessário ser 
associado à entidade para realizar a consulta.

São três modalidades de pesquisa que podem 
ser realizadas. O valor para a consulta balcão é 
de R$ R$ 20,00 (SPC Auto Estadual), R$ 30,00 
(SPC Auto Nacional) e de R$ 50,00 (SPC Auto 
Essencial). Associados da CIC e CDL recebem 
desconto sobre este valor.
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Curso de Formação de Custos
e Estratégias de Precificação

DATAS
06, 08, 13 e 16 de agosto

HORÁRIO
8h às 12h

VALOR DA INSCRIÇÃO
Associados e Estudantes
R$ 380,00

Não associados
R$ 500,00

 Possibilitar conhecimentos necessários para  calcular os custos do produto ou
   serviço, transformação em preço de venda e técnicas sobre redução de custos

LOCAL
Sede da CIC Garibaldi

     MAIS INFORMAÇÕES

  www.cicgaribaldi.com.br3462 8500
INSCRIÇÕES

OBJETIVOS

Associados PJ e PF da Sicredi
recebem subsídio de até 80%

GESTÃO E

INOVAÇÃO

Os impactos dos novos

modelos de negócio

bom dia
associado

Convidado

ROGÉRIO BOHN
Engenheiro Civil
Empresário, Consultor
Professor Universitário
Mestre em Administração

14 de agosto

7h30min
Sede da CIC

Gratuito para associados

Confirmar presença através

do fone 3462 8500

ou do e-mail

coordenacao@cicgaribaldi.com.br

CDL OFERECE SPC AUTO
INFORMAÇÕES COMPLETAS PARA

COMPRAR OU VENDER UM VEÍCULO

SIGA O QR CODE E SAIBA MAIS 
INFORMAÇÕES SOBRE O SPC AUTO
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WINE PRODUTOS E PROCESSOS

O QUE FAZ
- Refeições para empresas
- Marmitex
- Viandas 

LOCALIZAÇÃO
Rua Humberto Accorsi, 164
Bairro Aurora - Carlos Barbosa

CONTATO
(54) 3461 6245
(54) 99183 7133
purosabor.refeicoes@gmail.com

DIFERENCIAL
A busca pela satisfação do nosso cliente, ouvindo e atendendo as suas neces-

sidades

PROPRIETÁRIOS
Osmar Taufer
Neusa Taufer de Abreu

FUNDAÇÃO
28 de janeiro de 2014

COLABORADORES
Cinco

CLIENTES
Carlos Barbosa
Garibaldi

PURO SABOR
REFEIÇÕES COLETIVAS

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI

O QUE FAZ
Festas infantil, adulto, jantares e reuni-

ões

LOCALIZAÇÃO
Rua Vicente Dal Bó, 478
Bairro Champagne - Garibaldi

CONTATO
(54) 99610 5210
fenix10evento@gmail.com

PROPRIETÁRIAS
Jovane de Souza
Clarice Silvestre
Cléia Kelling

DIFERENCIAL
Atender ao nosso público com muito 

amor e dedicação

FUNDAÇÃO
05 de abril de 2019

CLIENTES
Garibaldi
Bento Gonçalves
Carlos Barbosa

FÊNIX EVENTOS

O QUE FAZ
- Assessoria no processo de desen-

volvimento de produtos: análise de in-
vestimentos, desenhos técnicos, recur-
sos de fabricação;

- Projeto de máquinas, componentes 
mecânicos e automações; 

- Assessoria em processos produti-
vos: custos industriais, cronoanálise, 
preço de venda, ficha técnica, controle 
da qualidade, indicadores de desempe-
nho, assim como auxílio no processo de 
importação de equipamentos;

- Treinamentos: métodos e ferra-
mentas para desenvolvimento de pro-
dutos, gestão da cadeia de suprimentos, 
programação e controle da produção, 
cronoanálise, entre outros. 

CONTATO
(54) 99983 6279
thiago@winepp.com.br
www.winepp.com.br

DIFERENCIAL
- Projetos customizados de acordo 

com a necessidade do cliente;
- Profissionais com 15 anos de atua-

ção em grandes empresas da região;

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI
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WINE PRODUTOS E PROCESSOS

BALDASSO ADVOGADOS
ASSOCIADOS 
FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI

FÊNIX EVENTOS

O QUE FAZ

Consultoria e assessoria jurídica, preventiva e contenciosa

LOCALIZAÇÃO

Rua Júlio de Castilhos, 285, Sala 21
Centro - Carlos Barbosa

CONTATO

(54) 3461 5016
contato@baldassoadvogados.adv.br
baldassoadvogados.adv.br

PROPRIETÁRIO

Anderson Altini Baldasso

DIFERENCIAL

O assessoramento de empresas e profissionais autônomos e liberais, com o 
intuito de prestar consultoria e assessoria jurídica de forma preventiva.

FUNDAÇÃO

9 de janeiro de 2013

COLABORADORES

1 secretária em regime de CTPS
2 advogadas associadas

CLIENTES

Clientes da microrregião serrana do Estado e Grande Porto Alegre, além de 
atuar em todo o Brasil

NOVIDADES

O escritório está se especializando em outra subárea do direito, que seja o 
direito médico, com o intuito de prestar uma consultoria e assessoria jurídica 
ainda mais especializada.

- Profissionais com formação de 
mestrado

PROPRIETÁRIO
Thiago Macangnin

FUNDAÇÃO
25 de março de 2019

CLIENTES
Serra Gaúcha

NOVIDADES
A Wine pretende incluir no portfólio 

a utilização de software de simulação 
para auxiliar na otimização do layout 
das fábricas e análise de cenários sem 
necessidade de alterações físicas e cus-
tosas.
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Enquete CIC

Espaço Livre

Você é a favor ou contra 
a Reforma da Previdência?

COMERCIAL MEGA

PURO CHARME

BM RECEBE COLETES BALÍSTICOS

A diretora de Comércio da CIC, Neusa Bissani, representou a entidade e a 
CDL, no evento que comemorou os 10 anos da Comercial Mega, realizado 
em 15 de junho. Ela foi recepcionada pelo proprietário da empresa, Carlos 
Perdonsini, que juntamente com a esposa Katia Pereira receberam clien-
tes, colaboradores e convidados na União de Moços Católicos. Na ocasião, 
Perdonsini falou sobre a trajetória do empreendimento e as mudanças que 
ocorreram ao longo da primeira década de existência.

O presidente da CDL e vice-presidente de Comércio da CIC, Carlos Adriano 
Morari, prestigiou a inauguração da loja Puro Charme Cosméticos. Ele visi-
tou o estabelecimento em 6 de julho, sendo recepcionado pela proprietária, 
Rita Grande. Localizado na Av. Presidente Vargas, 201, a loja oferece ampla 
linha de produtos para maquiagem, cosméticos e acessórios com pronta 
entrega e vendas para todo país, além de espaço para cursos e eventos.

FAVOR

Depois dos primeiros 100 dias, como
você avalia o Governo Bolsonaro?

6 - ABANDONE A POSTURA DE JUIZ

Alguém fez algo no trabalho que você 
achou estranho ou ridículo? Antes de 
julgar essa pessoa, procure entender 
suas motivações e reconhecer que nem 
todo mundo pensa como você. 

Quem tem inteligência emocional 
sabe apreciar as diferenças entre as 
pessoas. Isso também significa cortar 
radicalmente o hábito da fofoca e da 
maledicência, que vão na contramão da 
empatia. 

No lugar dessas práticas, é mais 
produtivo observar o outro de forma 
paciente e buscar aprender algo com 
ele.

Ótimo: 31%    Bom: 28%    Péssimo: 24%    Ruim: 9%    Regular: 7%

SEM OPINIÃO

A Brigada Militar recebeu dois coletes à prova de balas do Consepro. A 
aquisição dos equipamentos aconteceu por intermédio da destinação de re-
cursos do Banco do Brasil. A entrega dos coletes balísticos aconteceu com 
a presença do presidente do Consepro, Diogo Ongaratto, do comandante da 
Brigada Militar, Rodrigo André Scherf, e do Gerente do Banco do Brasil em 
Garibaldi, Alessandro Dirceu Nantal.

Resultado anterior

HÁBITOS DIÁRIOS PARA
AUMENTAR SUA
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

www.cicgaribaldi.com.br
Acesse o site da CIC e deixe a sua opinião
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FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

Conteúdo foi publicado originalmente em Exame.com

...continua

CONTRA

Em torno de 300 pessoas participaram do 
Jantar do Comerciante e Comerciário, promovi-
do pela CDL, com apoio da CIC, no salão Santo 
Antônio, do Bairro Champagne, em 13 de julho. 
Promovido pela entidade lojista e representan-
tes de diversos estabelecimentos associados, o 
evento celebra há 11 anos a passagem do Dia 
do Comércio. 

Na ocasião, Morari destacou a força do vare-
jo para o desenvolvimento do município, assim 
como a integração das entidades empresariais 
e do Poder Público para o desenvolvimento do 
projeto Abrace Garibaldi. O prefeito, Antonio 
Cettolin, enfatizou a importância desta união e 
dos resultados que suas iniciativas estão alcan-
çando.

Jantar do Comerciante e Comerciário 
homenageia o setor e celebra integração

Na mesma noite também foi anunciada a 
equipe que será responsável pelo evento de 
2020. Além do próprio presidente da CDL, que 
irá coordenar comissão, organização ficará sob 
a responsabilidade de Adriana Cagliari Carniel 
(Chapeleito Maluco), Adriano Pegorer (Pego-
rer), Anderson Foschiera (Foschiera Veículos), 
Angela Biasotto Da Fré (Loja Javi), Angéli-
ca Pelizzari (Angélica Pelizzari Arquitetura), 
Cleiton Zini (Friza Comércio), Cristina Bol-
foni (Terapeuta Holística), Delorges Alves do 
Nascimento (Segurança 277), Ilídio Centenaro 
(Sicredi), Katia de Oliveira Pereira (Maria Bela 
Cosméticos), Tânia Fardo Boscaini (Coopera-
tiva Agrícola Cairú) e Valdomiro Hachmann 
(Furlanetto Tintas).

VEJA MAIS FOTOS
DO EVENTO EM

http://bit.ly/2LRZyne 
SIGA O QR CODE
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A CIC realizou, em 13 de junho, 
mais uma edição do Mesa-Redonda, 
reunindo representantes de empre-
sas associadas à entidade do setor de 
Serviços. O encontro foi coordena-
do pelo vice-presidente de Serviços 
da entidade, Carlos Bianchi, com a 
participação do presidente, Tobias 
Debiasi. 

Conforme Bianchi, a crise afetou 
setores distintos, mas não influen-
ciou todas as empresas. “Essa os-

Empresas de Serviços 
debatem momento no 
Mesa-Redonda CIC

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

FOTO JULIANA DALCIN

A integração de quatro entidades empresariais 
de Garibaldi reverteu a expectativa de extinção da 
Rota dos Espumantes e já iniciou o planejamento 
para a retomada e a ampliação de suas atividades. 
A assembleia, realizada em 24 de junho, elegeu o 
empresário, ex-presidente da própria associação, 
Clovis Furlanetto, para liderar esta nova fase.

A Rota dos Espumantes vai buscar integrar 
os mais diversos atores da comunidade local para 
o desenvolvimento do seu negócio. “Vamos po-
tencializar o turismo de Garibaldi tornando-o re-
ferência na Serra Gaúcha”, salientou Furlanetto. 
CIC, CDL, CEC e Apeme integram a nova enti-
dade, fortalecendo a integração que já existe em 
outras iniciativas.

O objetivo de ampliar a visão turística local 
levou à composição da diretoria lideranças com 
experiência na área, tanto em empresas de Gari-
baldi, como de entidades regionais e nacionais. 
“Hoje Garibaldi está muito bem nessa área, mas 
ainda temos muito o que fazer, e a Rota dos Espu-

A 40ª edição do Homem na Cozinha CIC será 
realizada em 9 de agosto, na sede da entidade. Os 
participantes do evento poderão saborear massa 
ao pesto, sobrecoxa marinada na cerveja com ba-
con, strogonoff, arroz e batata palha, mix de folhas 
verdes e repolho agridoce, com sagu e creme na 
sobremesa. 

O grupo, responsável pela realização do jantar, 
terá na cozinha Jader Piacentini, Igor da Costa, Vil-

Neste ano, os estabelecimentos 
comerciais de Garibaldi podem se inte-
grar à divulgação da Fenachamp 2019 
e participar da promoção que vai dar ao 
ganhador uma caixa de espumante, dez 
ingressos para festa e um jantar para 
duas pessoas. 

Para isso, a criatividade e a inte-
ratividade serão fundamentais para 
concorrer aos prêmios. O anúncio dos 
resultados será realizado no dia da 
abertura da Fenachamp 2019. 

A CIC promoveu, em 26 de junho, a 4ª visita técnica do ano. Mais de 20 
diretores e profissionais de empresas associadas à entidade conheceram 
o sistema de produção e gestão da Bortolini Móveis. Com sete décadas de 
atuação e desde 2010 em uma unidade fabril que chegou a ser premiada 
em um importante prêmio de arquitetura, a empresa é reconhecida pela 
gestão ecoeficiente dos recursos naturais nos 18 mil metros quadrados 
de área construída.

PRÓXIMO HOMEM NA COZINHA
ACONTECE EM 9 DE AGOSTO

PREMIAÇÃO ESTIMULA DECORAÇÃO
PARA A FENACHAMP 2019

ASSOCIADOS DA CIC CONHECEM GESTÃO 
ECOEFICIENTE DA BORTOLINI MÓVEIS

Rota dos Espumantes inicia planejamento
 PARA RETOMADA DE ATIVIDADES

mantes pode preencher as lacunas que hoje ainda 
existem”, comentou o presidente da Atuaserra, 
César Nicolini.

O presidente do Ibravin e da Cooperativa Vi-
nícola Garibaldi diz que há um grande fluxo de 
turistas pela região e o trade local precisa se unir 
para criar atrativos. “Ou aproveitamos esse mo-
vimento ou perdemos uma oportunidade muito 
grande”, enfatizou Oscar Ló. 

cilação de mercado que gera muita 
instabilidade há três anos, também 
serviu para que muitos pudessem 
se organizar e aproveitar as oportu-
nidades que surgiram no período”, 
salientou. 

A maioria dos participantes des-
tacou que 2018 foi o pior ano desde 
que o País entrou na crise econômi-
ca. Porém, 2019 iniciou com novas 
perspectivas, que aos poucos estão 
se confirmando.

SIGA O QR CODE E
SAIBA COMO PARTICIPAR

DIRETORIA ROTA DOS ESPUMANTES
Presidente: Clovis Furlanetto
Vice-presidente: Clacir Romagna
Tesoureiro: Carlos Adriano Morari
Secretário: Oscar Ló 

Conselho Fiscal
Tobias Debiasi, Giliano Verzeletti e Eleanor Cesca

Suplentes do Conselho Fiscal
João Ferreira, João Pedro de Quadros e César Ni-
colini

son Antonio da Fonseca, Gustavo Bianchini, Odair 
Panizzi Júnior, Roberto Macagnan, Bruno Boeno, 
Ridan Villa, Allan Grillo e Ivanor Frighetto, tendo 
como padrinho Marcio Foppa Simonaggio.

Os ingressos custam R$ 60, podendo ser ad-
quiridos com os integrantes da organização. Re-
servas também podem ser feitas na CIC, pelo fone 
3462 8500. O resultado do evento será doado a 
uma entidade do município.

A Comissão de Ornamentação também vai comercializar adesivos com o 
tema da Fenachamp 2019 para quem quiser incrementar a decoração
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“Qualquer coisa que 
você possa fazer ou 
sonhar, você pode 
começar. A ousadia 
tem genialidade, poder 
e magia em si”

Johann Wolfgang von 
Goethe
- escritor, cientista e filósofo 
alemão

Sêneca
- filósofo, escritor, mestre da 
arte da retórica, durante o 
Império Romano

Os organizadores da 39ª edição do Homem na Cozinha CIC realiza-
ram a entrega de R$ 2.750,00 à Corporação de Bombeiros Volun-
tários de Garibaldi, resultado do jantar realizado em 14 de junho. 
O grupo, responsável pela realização do evento, teve na cozinha 
Daniel Sarmento, Fabricio Zanchetti, Guilherme Balbinot, Leandro 
Ducati, Luiz Silvestre, Marcelo Conzatti, Marcelo Cordeiro, Marcio 
Dumoncel, Marcio Foppa Simonaggio, Pedro Bolfoni e Roberto 
Zucolotto, tendo Elisandro Castro como padrinho. 

Temas relacionados ao marketing, direito, 
administração e contabilidade foram os 
temas abordados na primeira edição da 
Oficina Feminina de Negócios. O evento, 
promovido pela ME-CIC em 3 de julho, 
proporcionou troca de experiências, 
aprendizado em grupo, além de crescimento 
pessoal e profissional. 
A iniciativa reuniu como painelistas a 
professora da Fisul, Adriana Locatteli 
Bertolini, a advogada, Rosana Maria Nicolini 
Chesini, a contadora, Nádia Emer Grasselli, 
e a empreendedora Ivete Fabris.

O médico, Eduardo Valduga, da Previne 
Medicina Ocupacional, palestrou 
para a Diretoria Geral da CIC em 
26 de junho. Na ocasião, ele falou 
sobre o absenteísmo e as ações que 
as empresas podem desenvolver 
para evitar a falta de assiduidade 
no trabalho. Valduga disse que o 
absenteísmo se deve, principalmente, a 
enfermidades, doenças ocupacionais, 
desmotivação e más condições de 
trabalho.

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)
03/07 – Odontoserra
06/07 - Cacau Serra
10/07 - Lancheria Carboni
18/07 - JBS 
18/07 Pasta D Oro

ESTANHO (10 ANOS)
06/07 - Vivatto Planejados
21/07 - Osteria Della Colombina
24/07 – Mave
28/07 - Vidraçaria Classe A

CRISTAL (15 ANOS)
14/07 – Coopershoes
19/07 - Jornal Novo Tempo

BONS MOTIVOS PARA SUA EMPRESA SER ASSOCIADA À CIC

DIVULGUE

“Muitas coisas não 
ousamos empreender 
por parecerem difíceis; 
entretanto, são difíceis 
porque não ousamos 
empreendê-las”
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site
O espaço Raio X mostrará à quem pesquisar na internet o que a 
sua empresa faz

notícias
Envie seu release que divulgaremos no espaço Associados 
News no site da entidade

apresentação
Sua empresa será apresentada aos associados no evento Bom 
Dia Associado, com troca de cartões e folders

27/07 - Miotti e Miotti

PORCELANA (20 ANOS)
08/07 - D Qualy - Consultoria e 
Assessoria

PRATA (25 ANOS)
01/07 - Guarnieri Corretora de 
Seguros
27/07 - Dicas Encomendas

PÉROLA (30 ANOS)
01/07 - Bar e Armazém Agatti

RUBI (45 ANOS) 
04/07 - Relojoaria De Marchi


