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O prefeito, Antonio Cettolin, e o secretário estadual dos 
Transportes e Infraestrutura, Juvir Costella, apresentaram 
um projeto para melhorar o acesso ao Bairro Tamandaré 
pela RSC 453, através da Rua Comendador José Zanetti. 

O anúncio foi realizado em 16 de janeiro, durante reu-
nião da diretoria eletiva e Conselho Superior da CIC.

O presidente da CIC, Tobias Debiasi, destacou a im-
portância do projeto para solucionar um problema que 
provoca muitos riscos e já resultou em mortes e danos fí-
sicos e materiais.

“Além disso, também possibilita melhor acesso ao 
bairro, onde estão localizadas dezenas de empresas e gera 
grande movimento de caminhões diariamente”, comentou.

O investimento e a execução da obra serão de respon-
sabilidade da Prefeitura, que estima em aproximadamente 
R$ 500 mil o desembolso.

O prefeito classificou o projeto como definitivo para 

INVESTIMENTO PARA ACESSO 
AO BAIRRO TAMANDARÉ

resolver o problema do local, que recebe cada vez mais 
fluxo de veículos.

Cettolin disse que as dificuldades financeiras do Estado 
fizeram com que o Município buscasse essa parceria para 
resolver o problema e garantir a segurança dos usuários da 
rodovia.

“Este tema surgiu através de demandas da CIC, por in-
termédio de seus associados. O Município já separou um 
recurso para garantir a construção do Trevo de Tamanda-
ré“, anunciou.

O secretário Costella disse que Garibaldi é um exemplo 
de parceria com o Estado, investindo recursos municipais 
em obras do Estado que beneficiem a sua comunidade.

Costella apresentou o projeto que será implantado no 
local, sob fiscalização do Daer e recursos da municipali-
dade. O secretário destacou que o local é crítico por sua 
característica. “Hoje esse acesso pode ser considerado uma 

roleta russa”, classificou.
A partir dos investimentos no local ele diz que, pelo 

menos 80% dos problemas serão resolvidos. “Se depen-
desse dos engenheiros de tráfego, a sugestão seria fechar 
com um muro no centro da rodovia. Mas isso iria dificultar 
o acesso. Por isso, essa sugestão propõe o que é viável para 
melhorar o trânsito e a segurança neste ponto”.

De acordo com o projeto, os caminhões que estiverem 
seguindo no sentido Farroupilha-Garibaldi e quiserem 
acessar o bairro deverão fazer o retorno no Trevo da Te-
lasul para depois poder fazer a travessia de entrada à Ta-
mandaré.

Da mesma forma, os veículos de carga que saírem de 
Tamandaré e seguir para Farroupilha, deverão fazer o re-
torno na rotatória da BR 470.

Também será feito um alargamento da pista, criando 
uma via auxiliar para quem segue no sentido Farroupilha. 

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI

Prefeito e Secretário Estadual anunciam na CIC



A construção civil sempre foi um 
investimento aconselhado, tradicional, 
passando gerações. 

Em referência a fundos de 
investimentos, bolsa de valores, a pessoa 
tem que estar inteirada sobre o assunto, 
exigindo estudos, caso queira sair do 
tradicional que é a Poupança.

A redução das taxas de juros já estão 
se refletindo no mercado. Um determinado 
aluguel era colocado em comparação 
com o rendimento da poupança. Hoje, 
com a poupança rendendo 70% da SELIC, 
o aluguel tem um rendimento em média 
superior a aplicação financeira tradicional.

No cenário do setor imobiliário de 
Garibaldi estamos voltando a normalidade, 
após um período muito lento e abaixo do 
esperado relativo a comercialização.

O maior problema foi no excesso de 
produção de unidades, tanto residenciais 
como comerciais. Um dos entraves 
maiores é a falta de comprovante de 
renda por parte dos mutuários junto aos 
estabelecimentos bancários. Com muita 
renda informal, dificulta o financiamento.

No mesmo paralelo, a instabilidade e 
as incertezas econômicas prejudicaram o 
mercado local nos últimos anos. 

Os índices desfavoráveis, as 
prevenções relativas a reserva de dinheiro 
para os períodos mais difíceis, o receio da 
perda do emprego, tudo contribuiu para a 
estagnação nos investimentos.

Garibaldi tem uma oscilação muito 
grande de mão de obra, o que tornou a 
indústria de frango (matadouros) a maior 
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ATENDIMENTO
Segunda a Sexta
8h30min às 11h30min
13h30min às 17h30min

A CIC sempre 
manterá o firme 
propósito da união Setor imobiliário de Garibaldi projeta 

recuperação e crescimento
TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC

JOSÉ HEITOR MOMBACH
ENGENHEIRO CIVIL, PROPRIETÁRIO DA
JHM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

Nossa missão 
continuará 

sendo a união 
de forças para o 
desenvolvimento 

de iniciativas 
que resultem 

em evolução e 
inovação para 
o município, as 

empresas e nossa 
gente

Nossa cidade tem se 
destacado, ao longo dos 
tempos, em inúmeras áreas. 

Nas ações ligadas ao 
desenvolvimento a história 
destaca a participação de 
lideranças empresariais de 
diferentes setores.

Em todas elas, a carac-
terística da união esteve 
presente como grande fator 
de impulsionamento para a 
concretização de projetos e 
sonhos.

E nesse caminho, a CIC 
participou efetivamente de 
todas as grandes conquistas 
empreendedoras e comuni-
tárias.

Depois de quase duas décadas de lutas, tivemos a felicidade 
de conquistar um novo “Trevo da Telasul”, que acabou com as 
tragédias de trânsito tão comuns no local.

Também, há mais de uma década, por demanda de nossos 
associados, havíamos iniciado as reivindicações por um novo 
acesso ao Bairro Tamandaré.

Com a força da integração entre a entidade, empresários e 
Prefeitura, recebemos o secretário Estadual dos Transportes e In-
fraestrutura, para anunciar que, em breve, teremos uma solução 
para este local.

Pode não ser a alternativa definitiva, mas certamente irá dimi-
nuir os riscos atuais e, como no exemplo do “Trevo da Telasul”, irá 
preservar vidas e reduzir os perigos de acidentes hoje existentes.

Nossa missão continuará sendo a união de forças para o de-
senvolvimento de iniciativas que resultem em evolução e inova-
ção para o município, as empresas e nossa gente.

Entre Aspas

empregadora.
Fazendo uma projeção para o futuro do 

setor em Garibaldi, penso que haverá um 
crescimento muito além das expectativas.

Vejo tempos melhores, somos um polo 
de expansão para as cidades vizinhas e, 
desta maneira, a tendência é de dia a dia 
nos tornarmos mais fortes, principalmente 
no que denomino ser a indústria do futuro: 
o turismo.

...somos um polo de 
expansão para as 
cidades vizinhas e, desta 
maneira, a tendência 
é de dia a dia nos 
tornarmos mais fortes, 
principalmente no que 
denomino ser a indústria 
do futuro: o turismo.
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Mais agilidade e

conforto aos associados 

CERTIFICADO
DIGITAL

CERTIFICADO
DIGITAL

Certificado e-CPF,

e-CNPJ e NF-e

com agendamento de

horário, atendimento

personalizado e

possibilidade de

parcelamento
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IGRIEGA ESCOLA
DE ESPANHOL

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI

O QUE FAZ
- Aulas em grupo para todos os níveis: Cursos regulares e intensivos de A0 

(básico) a C1 (avançado)
- Aulas em grupo para empresas: atendendo a necessidade individual de cada 

grupo, focamos o ensino naquilo que os funcionários precisam: seja turismo, ho-
téis, etc

- Aulas particulares: Programas personalizados para cada aluno conforme sua 
necessidade 

- Conversação: Reuniões mensais para quem quer bater papo e conhecer gente 
nova

- Cursos preparatórios para o DELE (Diploma Espanhol Língua Estrangeira) 
e SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española) requisitos 
indispensáveis para ingressar na maioria das faculdades de países hispanos

LOCALIZAÇÃO
Rua Buarque de Macedo, 2186
Centro - Garibaldi

CONTATO
(54) 99128 8389
(54) 2125 5002
igriega@igriegaescoladeespanhol.com
www.igriega.com.br

PROPRIETÁRIA
Wanda Pontoriero

DIFERENCIAL
Somos uma escola séria, familiar, unicamente voltada para o espanhol. A esco-

la oferece uma solução completa para atender qualquer necessidade do aluno e, se 
não podemos te ajudar, com certeza conhecemos alguém que pode.

FUNDAÇÃO

01 de agosto de 2019

REALIZAÇÃO

PATROCÍNIO

8 A 18 DE OUTUBRO 2020 - PARQUE DA FENACHAMP

ENTRADA FRANCA

INDÚSTRIA       COMÉRCIO       SERVIÇOS       AGRONEGÓCIO       GASTRONOMIA       SHOWS       ARTESANATO       INGRESSO GRATUITO

Nutrire e Madem confirmam apoio à ExpoGaribaldi 2020
A ExpoGaribaldi 2020 já tem 

dois parceiros confirmados. A Nu-
trire que já havia sido apoiadora 
da edição 2016 e patrocinadora em 
2018, reafirmou sua confiança no 
evento e foi a primeira empresa a 
garantir sua participação entre os 
patrocinadores de 2020.

O evento, que acontece de 8 a 
18 de outubro, no Parque da Fena-
champ, também já recebeu sinal 
verde da Madem, que passa a inte-
grar a lista de patrocínios para esta 
edição.

Entre as novidades da feira estão 
horários diferenciados, mudança no 
formato dos shows e da própria es-
trutura do pavilhão. 

Além disso, em 2020 não haverá 
cobrança de ingresso. A feira, que 
chega a sua terceira edição, prevê 
um acréscimo de 25% no número de 
estandes em relação à última edição. 

A entidade já está trabalhando 
para inovar nas atrações do evento, 
proporcionando melhores opções 
aos visitantes e expositores para fe-
char negócios.

CONHEÇA AS EMPRESAS QUE JÁ
GARANTIRAM SEU ESPAÇO

Não fique de fora, vem muito mais
novidades e atrações por aí!!8 A 18 DE OUTUBRO 2020 - PARQUE DA FENACHAMP

Comércio de purificadores
de água

Comércio de eletrônicos, 
capas, películas para celular

Comércio de colchões,
box e travesseiros

Asessoramento ambiental

Comércio de persianas
e cortinas

Comércio de roupas femininas,
masculinas e acessórios

Churrasqueiras rotativas,
fogões a lenha e fornos

Comércio de mesas de bilhar, 
sinuca e acessórios associados
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ATUALLE CENTRO DE
GERENCIAMENTO CUTÂNEO

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI

O QUE FAZ
Avaliação facial, limpeza de pele, consultoria cosmética, peelings, luz pulsa-

da, epilação à laser, rosácea, acne, poiquilodermia de civatte, melasma, manchas 
senis, tratamentos de rejuvenescimento para rosto, pescoço, colo e mãos, microa-
gulhamento facial, corporal e capilar e linhas de expressão

LOCALIZAÇÃO
Rua João Pessoa, 297
Sala 201 - Edifício Lessence
Centro - Garibaldi

CONTATO
(54) 3462 6958
(54) 99960 3120
atuallegerenciamentocutaneo@gmail.com

PROPRIETÁRIA
Priscila Nicolodi

DIFERENCIAL
Mantemos como nosso principal diferencial a inovação nos serviços prestados, 

com ênfase na saúde dos nossos pacientes a curto, médio e longo prazo. Ofertando 
sempre o que há de mais moderno e efetivo no que diz respeito a nossa área de 
atuação.

FUNDAÇÃO
09 de abril de 2016

COLABORADORES
Uma colaboradora que executa os serviços de agendamentos, pós atendimen-

to, entre outros, além de profissionais que prestam serviços em diversas áreas da 
saúde e bem-estar

CLIENTES

Garibaldi e região

EXPOGARIBALDI 2020

Data: 8 a 18 de outubro de 2020
Local: Parque da Fenachamp

Entrada Gratuita
Estacionamento: R$15

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Abertura (08/10)

17h às 22h
Sexta-feira (09 e 16/10)

18h às 22h
Sábado (10 e 17/10)

14h às 22h
Domingos e feriado (11, 12 e 18/10)

11h às 20h

Realização: CIC
Patrocínio: Nutrire e Madem

REALIZAÇÃO

PATROCÍNIO

8 A 18 DE OUTUBRO 2020 - PARQUE DA FENACHAMP

ENTRADA FRANCA

INDÚSTRIA       COMÉRCIO       SERVIÇOS       AGRONEGÓCIO       GASTRONOMIA       SHOWS       ARTESANATO       INGRESSO GRATUITO

Nutrire e Madem confirmam apoio à ExpoGaribaldi 2020

SERVIÇO

CONHEÇA AS EMPRESAS QUE JÁ
GARANTIRAM SEU ESPAÇO

Não fique de fora, vem muito mais
novidades e atrações por aí!!8 A 18 DE OUTUBRO 2020 - PARQUE DA FENACHAMP

Comércio de purificadores
de água

Comércio de eletrônicos, 
capas, películas para celular

Comércio de colchões,
box e travesseiros

Asessoramento ambiental

Comércio de persianas
e cortinas

Comércio de roupas femininas,
masculinas e acessórios

Churrasqueiras rotativas,
fogões a lenha e fornos

Comércio de mesas de bilhar, 
sinuca e acessórios associados
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Espaço Livre
VERANEIO DA VINDIMA

CONSEPRO

A abertura oficial do Veraneio da Vindima marcou a colheita e pisa da uva, 
além de apresentar a programação para o verão na Capital do Espumante. 
O evento foi realizado na Osteria Della Colombina (Estrada do Sabor), na 
comunidade de São Jorge. O presidente do Centro Empresarial e Cultural 
(CEC) e da Fenachamp, Giliano Verzeletti, participou do evento. A programa-
ção, que integra o Veraneio da Vindima, contempla ofertas gastronômicas, 
festas locais, desfile temático e demais atrações até o dia 14 de março. 

O presidente e a vice-presidente do Conselho Comunitário Pró-Segurança 
Pública de Garibaldi (Consepro) visitaram, em 16 de janeiro, autoridades 
e órgãos ligados à segurança em Garibaldi. Aloísio De Nardin e Lina Berto 
Furlanetto foram recebidos pelo prefeito, Antonio Cettolin, e pelo delegado 
de Polícia, Clóvis Vaner Rodrigues de Souza. Também estiveram na sede do 
3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar e no posto local do Instituto Geral 
de Perícias. Eles assumiram a entidade no início do ano e a visita serviu para 
apresentarem os planos do Consepro para 2020 e conhecerem a realidade 
do setor.

Diariamente você paga por diversos gastos que parecem insignificantes quando comparados às despesas 
com matéria-prima e pessoal, ou então, com o valor recebido pelas vendas. Entretanto, se você parar para 
somar todos esses pequenos custos, pode se surpreender com o impacto que eles causam nas suas finanças.
Cada impressão, copo de café, material de escritório e manutenção de equipamento é um pequeno valor 
que sai do seu caixa. Faça uma análise para buscar a sua redução.

REGRAS PARA REDUZIR OS CUSTOS OPERACIONAIS DE UMA EMPRESA

FOTOS MARIA LUIZA CARRER

FOTO DIVULGAÇÃO

A Associação de Dirigentes 
Cristãos de Empresas (ADCE 
Garibaldi) e a CIC promovem, 
no dia 31 de março, a palestra 
“A importância da espirituali-
dade no ambiente empresarial”.

O convidado será o filóso-
fo, teólogo, músico e educador, 
Gustavo Balbinot. Na ocasião, 
ele vai falar sobre empresas es-
piritualizadas, o cultivo das re-
lações, da interioridade para o 
bem-estar empresarial e o valor 
das pessoas pelo bem maior das 

ADCE e CIC promovem palestra sobre 
espiritualidade no ambiente empresarial

5 - NÃO IGNORE 
OS PEQUENOS 
GASTOS

FOTO PRISCILA PILETTI

Instituições.
A iniciativa acontece a par-

tir das 19h30min, no auditório 
da CIC, sendo que o ingresso 
custa R$ 20,00, ou duas caixas 
de bombons, que serão destina-
das à ação anual de Páscoa da 
ADCE.

Reservas podem ser feitas 
pelo fone 3462 8500 ou e-mail 
coordenacao@cicgaribaldi.
com.br

Durante o evento, Balbinot 
também vai abordar o tema pro-

pósito, tendo como enfoque a 
origem do empreendimento e e a 
compreensão de seus objetivos.

Balbinot é Mestre em Edu-
cação e possui especializações 
em Carisma e Princípios Edu-
cativos Maristas e em Psico-
pedagogia do Ensino Superior. 
Atua como assessor de Forma-
ção Espiritual e Humana da 
Rede Marista Sul Amazônia e 
trabalha com os temas na área 
de Educação, Relações Huma-
nas, Gestão e Espiritualidade.
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Já estão sendo comercializa-
dos os ingressos para a celebração 
do Dia Internacional da Mulher de 
2020.

O evento, promovido pela Mu-
lher Empreendedora (ME-CIC), 
acontece no dia 5 de março, na sede 
da CIC, tendo como atração a pa-
lestra “Gerando Novas Atitudes” 
com a tenente-coronel da Brigada 
Militar, Nádia Rodrigues Silveira 
Gerhard.

As participantes serão recepcio-
nadas com cardápio especial e rece-
berão um brinde. 

O valor do ingresso é de R$ 35 
para associados da CIC e entidades 

GARANTA LOGO
seu ingresso para palestra

da Comandante Nádia

parceiras e R$ 40 para não-associa-
dos. 

Além das integrantes da ME-
-CIC, interessados em adquirir o 
ingresso podem reservar pelo fone 
3462 8500. 

Mais conhecida como Coman-
dante Nádia, a convidada foi a 
primeira mulher a comandar um 
Batalhão de Polícia Militar no Rio 
Grande do Sul, quando assumiu o 
40º BPM, em Estrela, em 2007.

Em sua palestra vai falar sobre 
violência doméstica, empodera-
mento feminino, empreendedoris-
mo, feminicídio, prevenção e trata-
mento da drogadição, entre outros.

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI
FOTO DIVULGAÇÃO

A experiência proposta pela CIC e CDL 
de realizar o Liquida Garibaldi 2020 durante 
todo o mês de janeiro repercutiu de maneira 
positiva, tanto no comércio como entre os con-
sumidores.

Outra novidade deste ano foi a criação de 
uma fanpage para divulgar a lista de partici-
pantes da campanha e compartilhar as promo-
ções dos estabelecimentos que usassem o ter-
mo @liquidagaribaldi em suas redes sociais.

Em 30 dias a promoção obteve o engaja-
mento de mais de cinco mil pessoas, além do 
compartilhamento de dezenas de promoções.

De acordo com o presidente da CDL e 
vice-presidente do Comércio da CIC, Carlos 
Adriano Morari, essa mudança oportunizou 
mais tempo para a atração de clientes, reali-
zação de promoções e até diferenciação nas 

AS MARCAS DO LIQUIDA GARIBALDI 2020

condições de pagamento.
“Ao iniciarmos o ano, sempre se renova a 

fé e as expectativas de um ano melhor, tanto 
na vida pessoal, quanto na profissional. E para 
o varejo garibaldense isso não é diferente. E 
nada melhor do que começar o ano com essa 
importante ação”, definiu.

Cerca de 70 estabelecimentos associados à 
CIC e CDL participaram da edição deste ano. 
Cada um deles pode realizar suas liquidações 
no período mais adequado dentro do mês.

“Queremos fortalecer cada vez mais o mês 
de janeiro como referência e tornar o Liqui-
da Garibaldi mais um evento de sucesso. Fica 
o nosso agradecimento as lojas participantes, 
que engrandecem a iniciativa e aos consumi-
dores que prestigiam e fortalecem cada vez 
mais o nosso comércio”, concluiu Morari.

Engajamento e interação via rede social foram

As integrantes da Mulher 
Empreendedora (ME-CIC) definiram 
em 21 de janeiro, durante reunião, 
conduzida pela sua coordenadora, 
Patrícia Lorenzi, a agenda de 
atividades para 2020.

Entre as ações já confirmadas 
está a participação na programação 
do Mês da Mulher em Garibaldi, no 
dia 14 de março, na Praça Loureiro 
da Silva.

Além disso, foi confirmada a 

ME-CIC DEFINE CALENDÁRIO
DE EVENTOS PARA 2020

realização de duas edições da Oficina 
Feminina de Negócios, uma em 13 de 
maio e outra em 4 de novembro.

Em 27 de agosto acontece o 
4º Entre Elas, com a tradicional 
homenagem a empreendedoras 
garibaldenses.

A ME-CIC também vai realizar 
visitas a empreendedoras em suas 
empresas para divulgar o trabalho 
do departamento e motivar a 
participação em suas ações. 

A melhora gradual da conjuntura econômica 
somada a algumas ações pontuais, como cam-
panhas de renegociação de dívidas e a liberação 
dos recursos do FGTS contribuíram para aliviar o 
bolso do brasileiro neste início de ano. 

Dados apurados pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) mostram que 
o volume de brasileiros com contas em atraso 
caiu pelo segundo mês seguido e encerrou o 
ano de 2019 com uma pequena queda de -0,2% 
na comparação com o ano anterior. 

A título de comparação, em 2018 o indicador 
havia encerrado o ano com uma alta expressiva 
de 4,4% no número de inadimplentes.

INADIMPLÊNCIA PERDE FÔLEGO NO

PAÍS, REVELAM CNDL/SPC BRASIL
A estimativa é que aproximadamente 61 mi-

lhões de brasileiros tenham começado o ano de 
2020 com alguma conta em atraso e com o CPF 
restrito para contratar crédito ou fazer compras 
parceladas.

“A expectativa é de que a inadimplência siga 
em queda pelos próximos meses, mas a passos 
lentos. A aceleração desse quadro passa pela 
continuidade da melhora econômica e, em es-
pecial, daquilo que toca diretamente o bolso do 
consumidor: emprego e renda. Mesmo com a 
inadimplência caindo aos poucos, as famílias 
ainda enfrentam dificuldades para honrar seus 
compromissos em dia”, explica o presidente do 
SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior.

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI



A Intenção de Consumo das 
Famílias, medida pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), 
chegou a 97,1 pontos em janeiro, 
alcançando seu melhor resultado 
para um mês de janeiro desde 2015. 
Segundo a pesquisa, divulgada, 
em 22 de janeiro, em relação ao 
mesmo período de 2019, houve 
crescimento de 1,2%.
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“Ser o mais rico do 
cemitério não é o que 
mais importa para 
mim... Ir para a cama 
à noite e pensar que 
foi feito alguma coisa 
grande. Isso é o que 
mais importa para 
mim”

Steve Jobs
- co-fundador da Apple

Luiza Helena Trajano
-  CEO Magazine Luiza

A combinação de calor e chuva torna o verão a época mais propí-
cia para a proliferação de mosquitos. Por isso é preciso redobrar 
o alerta para prevenir a disseminação do Aedes aegypti. De acor-
do com a secretária da Saúde de Garibaldi, Simone Agostini de 
Moraes, 80% dos focos do inseto são encontrados em residências. 
O setor de Controle da Dengue orienta à população que confira 
semanalmente possíveis pontos de acumulação de água, mesmo 
em pequenas quantidades.

Indústrias da Serra tem boas 
expectativas em relação à construção 
de um novo porto no RS. A previsão é 
que o novo complexo seja construído 
em Arroio do Sal, no Litoral Norte. 
A medida reduziria os custos e 
aumentaria a competitividade de 
grandes empresas exportadoras. De 
Garibaldi, por exemplo, a distância ao 
porto de Rio Grande é de 420 Km, pela 
BR 116. Se as cargas forem para Arroio 
do Sal, pela Rota do Sol, esse trajeto 
diminuiria para 225 Km.

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)

03/02 - Garibaldi Pilchas

11/02 - Iris Schmitt Arquitetura 
Contemporânea

25/02 - Master Serviços

CRISTAL (15 ANOS)
16/02 - Multi Arte Móveis e 
Estofados

“Nós, brasileiros, 
olhamos sempre o lado 
do copo meio vazio” 

PORCELANA (20 ANOS)

03/02 - Cantinho da Fofa

22/02 – Odontocenter

PRATA (25 ANOS)

06/02 - Grigocar Autopeças
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FOTO DIVULGAÇÃO

BONS MOTIVOS PARA SUA EMPRESA SER ASSOCIADA À CIC

DIVULGUE
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


