
8 A 18 DE OUTUBRO 2020
ENTRADA GRATUITA - PARQUE DA FENACHAMP

INFORMATIVO MENSAL DA
CÂMARA DE INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE GARIBALDI

DEZEMBRO / 19
ANO 19

Nº 208

PARTICIPE DA 
EXPOGARIBALDI 2020

Reserve LOGO o seu espaço
e parcele o pagamento em

até 10 VEZES sem juros

NOVIDADES
Horários diferenciados

Novos segmentos
Formato dos shows

Estrutura do pavilhão
Entrada Franca

Associados à CIC e CDL
podem aproveitar o 

DESCONTO de até 22%



O foco do debate econômico em 2019 
esteve, por muitos meses, na discussão 
sobre a reforma da Previdência. A realização 
da reforma é o sinal de que o Brasil buscará 
resolver o problema do déficit fiscal da 
maneira correta, sem rupturas com a 
estabilidade econômica. Passado o capítulo 
da Previdência, acreditamos que, a partir 
de 2020, o caminho para a retomada do 
crescimento estará mais desobstruído.

As perspectivas para a economia em 
2020 apontam na direção da aceleração do 
crescimento. Esperamos que o PIB passe de 
um avanço de 1,1%, em 2019, para cerca de 
2,0%, em 2020. 

A mudança para um modelo de 
crescimento com maior participação 
do Consumo Privado tem um custo de 
adaptação, que está sendo pago na forma de 
uma recuperação lenta entre 2017 e 2019, 
mas deve ser o principal componente a 
acelerar a atividade em 2020. 

Assim, podemos elencar diversos 
fatores que devem intensificar o consumo 
interno. Em primeiro lugar, a maior geração 
de empregos e leve queda no desemprego 
tende a gerar ganhos de renda real.

A situação econômico-financeira das 
famílias estará mais positiva. A taxa de 
inflação baixa contribui para que o aumento 
da renda se traduza em aumento de poder 
de compra dos consumidores. A taxa básica 
de juros no menor patamar histórico pode 
representar aumento da oferta de crédito e 
redução nos custos de financiamento para 
os consumidores.

Além disso, a indústria da Construção 
Civil é o componente dos investimentos 
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O futuro sempre 
é um caminho 
desconhecido 2020: O foco sai da Previdência e 

vai para o crescimento
TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC

DR. ANDRÉ NUNES DE NUNES
ECONOMISTA DA FIERGS

Os cenários 
mudam, muitas 

vezes, mais rápido 
do que nossa 

capacidade de 
adaptar-se.

O que nos move 
e nos empolga 

é que nunca 
abandonamos a 

crença de um futuro 
melhor

As incertezas movem nos-
sa força, dia após dia, na 
busca de melhores condi-
ções para nossas famílias, 
nossas empresas e nossa 
comunidade. 

Chegamos ao ano 2020, 
tão representado na virada 
do Século, como símbolo de 
nossas aspirações futuras.

Muitos foram os planos 
que seriam executados até 
este ano.

Será que todos os nossos 
planos e projeções realiza-
das chegam a 2020 com a 
mesma força com que fo-
ram traçados?

Os cenários mudam, mui-
tas vezes, mais rápido do que nossa capacidade de adaptar-se.

O que nos move e nos empolga é que nunca abandonamos 
a crença de um futuro melhor.

O momento com a chegada do final de ano é de avaliarmos 
o que fizemos e o quanto avançamos juntos. 

E também de olhar para o que ficou pelo caminho, repensar 
os projetos e se reinventar. 

Os planos para este novo ano já estão sendo ajustados e, entre 
todos, o de maior importância serão aqueles que fortalecerem os 
laços com nossos associados.

Buscando manter nossas ações com sustentabilidade, sem 
onerar desproporcionalmente os associados, nossas contribui-
ções receberão o ajuste anual, levando-se em conta os índices 
da inflação.

Desejo a todos os associados da CIC e seus familiares um Ano-
-Novo repleto de conquistas e planos empreendedores.

Entre Aspas

mais defasado em termos de recuperação 
da crise. Dessa forma, o ano de 2020 deve 
contar com uma maior contribuição dos 
investimentos e a retomada desse setor 
importante para diversos segmentos da 
indústria de Transformação e para geração 
de empregos.

No longo prazo, o crescimento 
econômico está diretamente atrelado à 
produtividade e nesse campo ainda temos 
um grande desafio no que diz respeito à 
qualificação dos trabalhadores.

Em que pese o cenário 
positivo para os 
próximos anos, o País 
não pode desviar do 
caminho das reformas, 
da modernização do 
Estado e da melhora no 
ambiente de negócios
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CONHEÇA AS VANTAGENS DE SER

ASSOCIADO E FAÇA A SUA RESERVA 

3462 8500

CONHEÇA A ESTRUTURA
QUE A CIC OFERECE PARA
VOCÊ E SUA EMPRESA
A CIC disponibiliza estrutura para eventos,
cursos, palestras, conferências, reuniões,
cafés, almoços e jantares

Auditório
Ideal para palestras, cursos
e workshops.
Capacidade: 150 pessoas

Salão de Eventos
Ideal para eventos sociais
(dispõe de cozinha) e 
encontros empresariais.
Capacidade: 150 pessoas

Sala de Reuniões
Ideal para reuniões e 
atividade de treinamento de
pequeno porte.
Capacidade: 15 pessoas

Sala de Treinamentos
Ideal para cursos, reuniões
e workshops.
Capacidade: 30 pessoas

Auditório CDL
Ideal para pequenos cursos,
reuniões e workshops.
Capacidade: 30 pessoas

Aeroclube
Ideal para almoços ou
jantares de confraternização.
Capacidade: 50 pessoas

União de Moços Católicos
Ideal para almoços ou
jantares de confraternização
de maior porte.
Capacidade: 100 pessoas

O lugar ideal para o seu
lazer e de toda a sua família

ADQUIRA O PASSAPORTE INTEGRACIC E GANHE UM PASSE LIVRE - LIGUE AGORA 3462 8500

O lugar ideal para o seu
lazer e de toda a sua família
O lugar ideal para o seu
lazer e de toda a sua família

JANEIRO 2020

Conheça a lista das lojas participantes e as
promoções durante todo o mês de janeiro na

fanpage da promoção @liquidagaribaldi
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Festa do Espumante Brasileiro obteve 
resultado positivo superior a R$ 200 mil

O presidente do Centro Empresa-
rial e Cultural (CEC) e da Fenachamp 
2019, Giliano Verzeletti, apresentou 
na noite de segunda-feira, 9 de de-
zembro, uma síntese da Festa do Es-
pumante Brasileiro, realizado entre 3 
e 27 de outubro.

Na ocasião ele anunciou os nú-
meros oficiais da festa, que recebeu 
67.025 visitantes, superando a média 
de público diária da edição anterior, e 
registrou um consumo de 23.560 gar-
rafas de espumantes nos 13 dias de 
sua realização.

O dirigente também informou que 
a Fenachamp 2019 obteve um resul-
tado positivo de cerca de R$ 200 mil, 
valor que será empregado para os pre-
parativos para a próxima edição e es-
colha das soberanas da festa de 2021.

Integrantes das comissões comu-
nitárias, autoridades, lideranças em-
presariais e membros das diretorias 
da CIC, CDL e CEC prestigiaram o 
encontro.

De acordo com a avaliação do pre-
sidente, a Fenachamp 2019 compro-
vou ser referência para o setor vitivi-

Presidente da Fenachamp 2019 apresentou resultado do evento, que recebeu 67.025 visitantes
e registrou um consumo de 23.560 garrafas de espumantes nos 13 dias de sua realizaçãoWIZARD

IDIOMAS 

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI

O QUE FAZ
Ampliamos horizontes, possibili-

dades, mostramos novos jeitos de vi-
ver, novas culturas através do ensino 
de línguas. Atualmente o público po-
derá contar com programas nos seguin-
tes idiomas: Inglês, Italiano, Francês e 
Espanhol, além da Certificação Inter-
nacional TOEIC

LOCALIZAÇÃO
Av. Presidente Vargas, 156 - sala 1
Centro - Garibaldi

CONTATO
(54) 3462 4400
wizardga@f2pro.com.br
www.wizard.com.br
Facebook ou Instagram: Wizard 

Garibaldi

PROPRIETÁRIAS
Mauren Tomedi
Roberta Ferrari

DIFERENCIAL
Metodologia de ensino – por ter 

metodologia própria, criada para en-
sinar brasileiros, com enfoque na con-
versação, o aluno consegue se comuni-
car no idioma em um tempo recorde, 
bem menor do que em outras metodo-
logias. 

Já o Wizkids que é o curso para 
crianças, possui material didático lú-
dico e a Wizpen - a caneta que fala 
inglês.

Momentos antes da apresentação dos 
resultados da Fenachamp 2019, o Centro 
Empresarial e Cultural (CEC) confirmou a 
reeleição do seu presidente, Giliano Verzeletti, 
para mais dois anos.

Ele já havia sido convidado pelo prefeito, 
Antonio Cettolin, para continuar liderando a 
Fenachamp para sua edição de 2021. Verzeletti 
terá o presidente da CDL, Carlos Adriano Morari, 
como vice-presidente.

A diretoria também conta com Rudimar 

GILIANO VERZELETTI É REELEITO PARA MAIS UM 
MANDATO NO CENTRO EMPRESARIAL E CULTURAL

FUNDAÇÃO
02 de janeiro de 1999

COLABORADORES
15

CLIENTES
Garibaldi

NOVIDADES
A Wizard está sempre inovando e 

acompanhado as tendências do merca-
do. Estamos com várias novidades:

Future 7 - pensando nas compe-
tências do futuro, uma nova experi-
ência para crianças e adolescentes, 
abordando as seguintes soluções: 
Pensamento Lógico, Educação Finan-
ceira, Inteligência Emocional e Letra-
mento Digital- lançamento janeiro de 
2020

Wiz.me – Assistente pessoal que 
proporciona uma experiência exclusi-
va aos alunos Wizard, além de avaliar 
e dar feedback automático sobre a sua 
pronúncia, entende as suas dificulda-
des e direciona exercícios personaliza-
dos para o seu aprendizado.

Wiz city - são vários jogos educati-
vos para as crianças que além de diver-
tir, vão reforçar o que eles aprenderam 
em aula. 

Wizkids Day – Aulas especiais, 
destinadas a proporcionar experiências 
diferenciadas e exclusivas aos nossos 
alunos. Cooking Class, Art Class, Pa-
per Toy Class, e Picnic day. 
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FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

Festa do Espumante Brasileiro obteve 
resultado positivo superior a R$ 200 mil

Presidente da Fenachamp 2019 apresentou resultado do evento, que recebeu 67.025 visitantes
e registrou um consumo de 23.560 garrafas de espumantes nos 13 dias de sua realização

nícola brasileiro, com a participação 
de 20 empresas do setor, que juntas 
representam mais de 90% dos espu-
mantes elaborados no país.

Verzeletti salientou que a próxima 
edição acontece entre 1º e 24 de ou-
tubro de 2021. “Nosso sentimento é 
de gratidão pela participação de mais 
de 100 pessoas nas comissões e mui-
tas outras que se envolvem para que 
cada edição supere as expectativas e 
ofereça novidades e atrativos para os 
visitantes”.

O prefeito, Antonio Cettolin, disse 
que o resultado apresentado demons-
tra que Garibaldi está sempre junto 
das organizações que têm o objetivo 
de integrar o potencial que o espu-
mante representa.

“A cada edição, a Fenachamp fica 
mais sólida e a comunidade a abraça 
com mais intensidade e carinho. Esta 
foi uma festa de excelência”. 

A rainha da Fenachamp 2019, Ali-
ne Bortolini, afirmou que o resultado 
da festa é fruto do esforço de todos e 
representa a essência da comunidade 
de Garibaldi.

HOTEL
PIETA

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI

O QUE FAZ
Serviço de hospedagem
Café da manhã

LOCALIZAÇÃO
Rua João Pessoa, 47
Centro - Garibaldi

CONTATO
FONE (54) 3462 1283    WHATSAPP (54) 98432 8301
contato@hotelpieta.com.br
www.hotelpieta.com.br

PROPRIETÁRIOS
Jones Pieta
Jaime Pieta
Joe Pieta

DIFERENCIAL
- Hotel central (faça tudo o que o centro da cidade oferece, a pé)
- Diferentes categorias, que proporcionam para o hóspede escolhas de custo /

benefício.

FUNDAÇÃO
As primeiras atividades em hospedagem iniciaram em 1947, com a aquisição de 

uma pensão localizada em um prédio de madeira existente na Rua Buarque de Mace-
do. Desde então continuou com a atividade, apenas com mudança na Razão Social.

COLABORADORES
Oito

CLIENTES
Paraná, Santa Catarina, Grande Porto Alegre e todas as cidades do Rio Grande 

do Sul

NOVIDADES
Na sala 1, anexo a portaria, contamos com parceria da Confeitaria Primazia.

GILIANO VERZELETTI É REELEITO PARA MAIS UM 
MANDATO NO CENTRO EMPRESARIAL E CULTURAL

Benini (1º secretário), Gilberto Pedrucci (2º 
secretário), Paulo Fanti (1º tesoureiro), Elisete 
Ceratti (2ª tesoureira), Clovis Furlanetto, Oscar 
Ló e Pedro Carrer (Conselho Fiscal), Gérson Luiz 
Simonaggio, Luciano Frübbel e Tobias Debiasi 
(suplentes do Conselho Fiscal).

O CEC também conta com um Conselho 
Consultivo, composto por Armando Flores, César 
Ongaratto, Domingos Nizzola, Elenir Cesca, 
Ivanor Frighetto, Neide Bielski, Odanir Sartori e 
Diego Vaccaro.
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Espaço Livre

RÁDIO SERRANA

PURPURATA EVENTOS

AGATTI MATERIAL ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO

O diretor de Serviços da CIC, Vandenir Antônio Miotti, representou a entidade 
na comemoração do primeiro aniversário da Rádio Serrana FM 106.1 em 
Garibaldi. Na oportunidade ele foi recebido pelo diretor da emissora, Marce-
lo Piccoli, e entregou uma placa em homenagem pela celebração. A coorde-
nadora da emissora, Taís Pereira, agradeceu a participação de autoridades, 
lideranças e ouvintes pelo prestígio e participação no evento.

O presidente da CDL e vice-presidente de Comércio da CIC, Carlos Adriano 
Morari, conheceu, em 22 de novembro, o espaço da Purpurata Eventos. Na 
ocasião, foi recepcionado pela proprietária, Janine Grillo. Localizada na BR 
470, Km 222, próximo ao restaurante Di Paolo, o empreendimento ocupa 
um prédio com quase mil metros quadrados. Janine atua há quase dez anos 
em eventos e festas empresariais, formaturas, casamentos, 15 anos e in-
fantis.

O presidente da CDL e vice-presidente de Comércio da CIC, Carlos Adriano 
Morari, juntamente com o diretor executivo da CIC, Luiz Carrer, conheceram 
a loja Agatti Material Elétrico e Iluminação, que inaugurou sua filial em Carlos 
Barbosa. Na ocasião, eles foram recebidos pelos sócios do estabelecimen-
to, Jandir e Rogério Agatti e Maico Chesini. O empreendimento está localiza-
do na Rua Elisa Tramontina, 760, no centro da cidade. 

É difícil estabelecer uma boa parceria com fornecedores. Por isso, quando você encontra um fornecedor 
com valores justos em que possa confiar, tende a permanecer com ele ao longo de vários anos, não é?
Mas não esqueça de, periodicamente, pesquisar novos fornecedores no mercado. Nunca se sabe 
quando você pode encontrar preços que saiam mais em conta para a sua empresa e reduzir um pouco as 
despesas.

REGRAS PARA REDUZIR OS CUSTOS OPERACIONAIS DE UMA EMPRESA

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

FOTO FELIPE VICARI

O Departamento de Comércio Exterior da 
CIC realizou, em 25 de novembro, um encon-
tro de comércio exterior com representantes de 
empresas que já possuem atuação no mercado 
internacional e aquelas que têm o interesse em 
começar a exportar ou importar.

O objetivo foi apresentar as ferramentas para 
promoção comercial e início de exportações e as 
oportunidades para 2020.

O encarregado do Escritório Sul da Apex-
-Brasil, Marcio Guerra, falou das principais 
ferramentas e iniciativas que estão disponíveis 
para que as empresas possam promover seus 
produtos e serviços brasileiros no exterior.

“Exportar não é um bicho de sete cabeças. 

Apex e Fiergs apresentam ferramentas
e oportunidades para exportações

Se a sua empresa ainda está tímida para entrar 
neste negócio, temos ferramentas e conheci-
mento necessários para lhe preparar para o co-
mércio exterior”, destacou Guerra.

Para o coordenador do Centro Internacio-
nal de Negócios da Fiergs, Kurt Ziegler, se não 
houver união e colaboração, o processo de in-
ternacionalização das empresas brasileiras será 
muito mais lento.

Na ocasião, a coordenadora de Inteligência 
Comercial do CIN-RS, Marina Finestrali, apre-
sentou os serviços e soluções que são oferecidos 
para as indústrias e salientou que 70% do vo-
lume de exportações brasileiras é realizado por 
pequenas e médias empresas. 

3 - ESTUDE OS
FORNECEDORES
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Foi realizado entre os dias 19 e 
22 de novembro, mais uma edição 
do projeto Empreendedor Júnior, 
desenvolvido em Garibaldi pela 
CIC Jovem.

Durante um dia, 20 alunos do 
Ensino Médio da Escola Dante 
Grossi, Colégio Sagrado e Institu-
to Irmã Teofânia tiveram a opor-
tunidade de acompanhar empresá-
rios em suas atividades.

Os participantes receberam 
certificados em evento realizado 
na sede da CIC, que contou tam-

Estudantes passam um dia 
acompanhando o trabalho em 

empresas e entidades

O advogado, Aloísio De Nardin, 
foi eleito presidente do Conselho 
Comunitário Pró-Segurança Pública 
de Garibaldi (Consepro).

A assembleia geral da entidade 
foi realizada em 4 de dezembro, 
quando também ocorreu a prestação 
de contas da gestão liderada, nos 
cinco últimos anos, por Diogo 
Ongaratto.

A diretoria, que assume para 
o período de 2020-2021, terá 
Lina Berto Furlanetto como vice-
presidente.

CONSEPRO GARIBALDI
ELEGE NOVA DIRETORIA

bém com a participação de repre-
sentantes das escolas e empresas 
participantes. 

“Este projeto tem a intenção 
de aproximar o jovem estudante 
da vida e rotina de um empresário, 
aproveitando a interação entre os 
membros da empresa e da troca 
de conhecimento e experiências 
para se desenvolverem pessoal, 
profissional e educacionalmente”, 
salientou o coordenador do de-
partamento jovem da CIC, Lucas 
Guarnieri.

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

“Para inovar é preciso rever processos internos. 
Tudo precisa ter menos burocracia, tenha mais agi-
lidade e seja mais descomplicado. É preciso enten-
der os processos. Inovar é simplificar”. Este foi um 
dos conselhos deixados pela publicitária, Grasiela 
Pontin, durante a terceira edição do CIConecte.

A iniciativa, organizada pelo Comitê de Comu-
nicação e Marketing da CIC, em 21 de novembro, 
também reuniu o Mestre em Administração com 
foco em comportamento do consumidor, Ricardo 
Reche, e o gerente de marketing e turismo na Viní-
cola Garibaldi, Maiquel Vignatti.

Com exemplos práticos, refletiram sobre ex-
periência de consumo e o novo varejo. Grasiela 

É DEFINIDO POR ENGAJAMENTO, 
PESQUISA E PROCESSOS SIMPLES

enfatizou que, apesar de todas as opções digitais, 
o consumidor ainda depende de contato com o pro-
duto e vendedor.

Por sua vez, Reche destacou a importância das 
pesquisas de comportamento, experiência dos con-
sumidores e desempenho do varejo. “Entre os de-
safios para o novo varejo está o equilíbrio entre o 
comércio digital e o ponto de venda físico”.

Vignatti, disse que ‘engajamento’ é a palavra 
que define o marketing digital e tem o poder até de 
alterar a cultura de uma sociedade. “É através do 
propósito que pode-se organizar um planejamento 
que envolva todos os objetos que se envolvem com 
uma estratégia digital”, definiu.

Especialistas dizem que o novo varejo

Ongaratto falou dos desafios 
que o setor enfrenta. Também 
agradeceu o empenho da diretoria e 
o apoio da CIC em todas as ações 
desenvolvidas.

“O Consepro vem de uma 
longa caminhada e os resultados 
que são alcançados são fruto de 
uma trajetória e trabalho de muitas 
entidades, pessoas e empresas 
que entendem a necessidade de 
participação para a melhoria das 
iniciativas em segurança pública”, 
salientou.

Os presidentes da CIC, Tobias Debiasi, e da 
Rota dos Espumantes, Clovis Furlanetto, anuncia-
ram durante reunião da diretoria eletiva da CIC, 
em 21 de novembro, que o Réveillon em Garibaldi 
vai ser marcado por um evento especial.

Através de uma realização da Prefeitura, atra-
vés da Secretaria de Turismo, com apoio da Rota 
dos Espumantes, a Virada Borbulhante será mar-
cada por shows musicais, espetáculo pirotécnico 
e gastronomia.

A iniciativa acontece junto à praça da Ermida 
Nossa Senhora de Fátima, no dia 31 de dezem-
bro, a partir das 21h30min. 

Estão confirmados shows de Lela Rosanelli 
Acústico Trio, Banda Contra Golpe e Grupo Ka Pra 
Nós.

SIGA O QR CODE E 
CONHEÇA TODA A 
DIRETORIA ELEITA

SERVIÇO
Evento: Virada Borbulhante

Data: 31 de dezembro de 2019

Horário: 21 horas

Local: Ermida Nossa Senhora de 

Fátima

PROGRAMAÇÃO
21h30min: Lela Rosanelli Acústico 

Trio

22h30min: Banda Contra Golpe

0h: Show de fogos de artifício

0h10min: Grupo Ka Pra Nós

GARIBALDI PREPARA VIRADA

BORBULHANTE PARA O RÉVEILLON



A ex-presidente da CIC, Alexandra 
Nicolini Brufatto, representou a 
entidade no evento de comemoração 
dos 40 anos da Concresul. Ela foi 
recepcionada pelo diretor, Pedro 
Antonio Reginato. A empresa reuniu 
clientes, fornecedores, parceiros e 
equipe para um espetáculo de música 
e dança, que teve como cenário a sua 
pedreira em Bento Gonçalves. 
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“O mais importante 
para o homem é crer 
em si mesmo. Sem 
esta confiança em 
seus recursos, em sua 
inteligência, em sua 
energia, ninguém 
alcança o triunfo a 
que aspira”

Thomas W. Atkinson
- arquiteto e escritor inglês

Anderson Serra Rocha
-  teólogo brasileiro

Depois de três anos de obras, a Igreja Matriz São Pedro de Gari-
baldi teve 90% de sua originalidade restaurada e está novamente 
disponível ao grande público. O dia 3 de dezembro de 2019 foi mar-
cado pelo anúncio da finalização da obra de restauro. A Paróquia 
São Pedro reuniu lideranças, como forma de prestação de contas e 
agradecimento a todos os envolvidos neste marco histórico.
Os presidentes da CIC, Tobias Debiasi, da CDL, Carlos Adriano 
Morari, e do CEC, Giliano Verzeletti, prestigiaram a solenidade.

Foi definida a data do 12ª Jantar do 
Comerciante e Comerciário. A edição de 
2020 será realizada no dia 18 de julho.
A promoção continuará acontecendo 
no salão Santo Antônio, do bairro 
Champagne. O valor do ingresso será 
de R$ 60,00, tendo o diferencial de 
estar incluído o vinho nesta edição. 
A animação ficará por conta de Ego 
& Serginho. O cardápio vai seguir o 
padrão dos anos anteriores, com sopa 
de capeletti, carne lessa, pien, maionese 
e churrasco com carnes de frango, 
suíno e gado e vinho. 

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)
10/12 - AGM Máquinas

12/12 - Kelly Lorenzi Gava Psicologia

CRISTAL (15 ANOS)
02/12 - BBI Filtração

09/12 - DNA Lab

28/12 - Stillo

PORCELANA (20 ANOS)
01/12 - Metalurgica Jaci

“O ano não será 
novo se você plantar 
as mesmas árvores. 
Plante novas árvores 
para que novos frutos 
venham” 

15/12 - Rádio Magia – Serrana FM 
Garibaldi

PRATA (25 ANOS)

29/12 - Geometric

ESMERALDA (40 ANOS)

18/12 - Metalúrgica Fabbris
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FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI

BONS MOTIVOS PARA SUA EMPRESA SER ASSOCIADA À CIC

VALORIZE
ensino técnico e superior
Incentive a qualificação oferecendo os descontos em instituições 
de ensino conveniadas com a CIC

mais saúde
Descontos especiais em laboratórios, hospital, clínicas e 
especialistas em diversas áreas da saúde

atividades físicas
Convênios com academias, natação e hidroginástica


