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Lançado um mês após a Covid-19 ter 
sido declarada como pandemia, o Guia CIC 
de Negócios já recebeu a adesão de 100 
empresas associadas à CIC e CDL.

A plataforma online surgiu com o objetivo 
de gerar um benefício exclusivo para as 
empresas dos setores da Indústria, Comércio 
e Serviços, facilitando a divulgação de seus 
produtos e atividades. 

O guia está disponível no endereço

www.cicgdi.com.br
As empresas que desejarem realizar sua 

divulgação, devem enviar um e-mail para 
midia@cicgaribaldi.com.br ou WhatsApp 
54 9705 7426, solicitando o formulário para 
preenchimento com os dados da empresa.

O formulário também pode ser acessado 
seguindo o Qr Code abaixo. A divulgação não 
tem custo para associados da CIC e CDL.

SIGA O QR CODE
E DIVULGUE OS

PRODUTOS E SERVIÇOS
DA SUA EMPRESA

ATRAVÉS DA CIC

“A missão da CIC é de criar 
novas alternativas para auxiliar 

o setor empresarial a encontrar 
soluções para este momento”

Tobias Debiasi
- presidente da CIC



Desde o início da pandemia 
procuramos fazer o possível para 
oferecer o que há de mais moderno, 
em termos de tecnologia e protocolos 
assistenciais, a toda a região. 

Para isso a equipe médico-
assistencial do hospital não mediu 
esforços. Coordenados pela 
infectologista, Dra. Fernanda Weber, 
que definiu os fluxos de atendimentos 
e de equipamentos de proteção 
individual para colaboradores e 
pacientes, para que os mesmos 
estejam seguros ao procurar o 
Hospital. 

Ela redesenhou o fluxo de 
atendimento da emergência juntamente 
com o Dr. Bruno Restelatto, para que 
os pacientes suspeitos obtivessem 
um acesso diferente e exclusivo ao 
Hospital. 

Para tanto, fez-se necessário criar 
uma estrutura temporária em frente ao 
Hospital, que denominamos de Centro 
de Triagem de pacientes com sintomas 
respiratórios. 

Neste local, serão atendidos os 
pacientes suspeitos, com equipe 
exclusiva, tudo para garantir a 
segurança dos clientes que procuram 
o Hospital.

Além disso, o Hospital inaugurou 
uma nova ala de 11 leitos, que dará 
origem a futura maternidade do 
hospital, para manter os pacientes 
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O associativismo 
em sua fase mais 
importante da história Saiba como o HBSP se tornou um 

hospital completo e seguro
TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC

RANGEL CARISSIMI
DIRETOR EXECUTIVO DO HOSPITAL
BENEFICENTE SÃO PEDRO

Nunca antes, o 
associativismo foi 

tão importante. Além 
de reunir a força do 

setor produtivo, a CIC 
está acompanhando 

e informando 
seus associados 

sobre todos os 
procedimentos 
corretos e mais 

adequados

Vivemos uma época de 
mudanças profundas. Mu-
danças profundas e com 
uma velocidade que, até 
hoje, nunca havíamos pre-
senciado.

A pandemia do novo Co-
ronavírus modificou a essên-
cia do mundo que vivíamos 
até o início deste ano.

As incertezas geradas, a 
partir dessa nova realidade, 
geram inúmeros sentimen-
tos em todos as áreas, des-
de os profissionais da saúde, 
no convívio social ou no se-
tor empresarial.

Ciente dos esforços dos 
órgãos e instituições de saú-

de no combate à Covid-19, a CIC destinou recursos ao Hospital 
Beneficente São Pedro para viabilizar a implantação de um Cen-
tro de Triagem, além de ter doado 800 protetores faciais para 
quem está atuando na linha de frente.

O momento exige a dedicação e o esforço de todos. Nunca 
antes, o associativismo foi tão importante. Além de reunir a força 
do setor produtivo de Garibaldi, a CIC está acompanhando e 
informando seus associados sobre todos os procedimentos cor-
retos e mais adequados, assim como todas as movimentações 
legais que estão se sucedendo.

Neste novo cenário, destinamos nossas ações para oferecer 
às empresas associadas, assistência em várias áreas, além de 
reforçar o elo com os entes públicos e federações para garantir 
o apoio e atenção mais eficaz, assim como contribuir para as 
decisões que influenciem no dia a dia das empresas garibal-
denses.

Entre Aspas

suspeitos e confirmados de 
Coronavírus, seguros e isolados. 

Dessa forma, o Hospital 
continuou com seu risco habitual, 
não potencializando qualquer tipo de 
proliferação do vírus.

O tratamento dos pacientes dessa 
nova área está sendo coordenado pela 
Dra. Lilian Pasin Jacobi, que aplica 
seu amplo conhecimento técnico, 
e os consensos internacionais no 
tratamento dos pacientes, alcançando 
resultados de extraordinária relevância.

Os exames de imagem (ressonância 
magnética, ecografia, densitometria 
óssea e mamografia) são executados 
na nova unidade em anexo ao Hospital, 
em ambiente confortável e sem 
aglomerações.

Assim, o Hospital está combatendo 
a pandemia de modo seguro e racional, 
prestando o melhor e mais seguro 
serviço à população, para que outras 
doenças não avancem e se tornem 
mais graves que o Coronavírus.
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FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

O Hospital Beneficente São Pedro de Ga-
ribaldi entregou, no dia 6 de maio, a nova ala 
da instituição que servirá para o tratamento 
de pacientes infectados pelo novo Corona-
vírus.

Na ocasião, também foi apresentada a 
estrutura, custeada pela CIC, que servirá 
para a realização da triagem de pessoas 
que procurarem a instituição com síndrome 
gripal.

O Centro de Triagem está equipado com 
dois consultórios, um espaço para medição 
de temperatura e avaliação e outro para a 
espera.

O diretor do corpo clínico do HBSP, Ro-
drigo Jacobi, destacou o papel da CIC, des-

Hospital e CIC apresentam Centro de Triagem
para atendimento a pacientes da Covid-19

de o início da pandemia para contribuir com 
a instituição.

Representando o presidente, Tobias De-
biasi, o ex-presidente da CIC, César Onga-
ratto, disse que a entidade tem se colocado 
à disposição do Poder Público e do Hospital 
para o enfrentamento a esta pandemia.

“A CIC está à disposição da comunidade 
sempre que for chamada. Juntamente com 
nossos associados, seremos sempre uma 
entidade muito ativa e participativa em Ga-
ribaldi”.

A estrutura para triagem evitará a cir-
culação de possíveis infectados com a Co-
vid-19 no ambiente hospitalar. “Em poucos 
lugares foi visto uma mobilização como esta 

que aconteceu em Garibaldi”, enfatizou o 
presidente do Hospital, Adorino Martinazzo.

“Agradeço a participação da CIC desde 
que se iniciaram as tratativas para oferecer 
melhores condições de atendimento da ins-
tituição e com o custeio para o Centro de 
Triagem”, salientou o diretor HBSP, Jaime 
Kurmann.

O prefeito, Antonio Cettolin, disse que 
Garibaldi vive uma unidade de trabalho. 
“Esse momento exige união e compreensão. 
Cada um está se doando um pouco para o 
próximo”, salientou. 

Ele também agradeceu a CIC pela inicia-
tiva e por estar participando desta união de 
forças para o bem da comunidade.

CIC E CDL REALIZAM 
DOAÇÃO DE PROTETORES 
FACIAIS PARA A SAÚDE

A CIC e a CDL realizaram a doação de 
protetores faciais para os órgãos de saúde 
de Garibaldi.

O ato aconteceu no Gabinete do Prefeito, 
Antonio Cettolin, com a presença da secre-
tária de Saúde, Simone Agostini de Moraes, 
do administrador do Hospital Beneficente 
São Pedro, Jaime Kurmann, e do gerente ad-
ministrativo da instituição, Rangel Carissimi.

Na ocasião, o presidente da CDL e vice-
-presidente do Comércio da CIC, Carlos 
Adriano Morari, oficializou a doação de 800 
protetores elaborados com Polipropileno, 
atendendo as normativas estabelecidas pe-
los órgãos competentes.

As entidades adquiriram 1200 no total e 
também disponibilizaram os equipamentos 
aos órgãos de segurança no município.

“Vamos continuar fazendo a nossa par-
te para que possamos superar este desafio 
juntos, colaborando com os órgãos públicos 
e atendendo as demandas de nossas em-
presas. Dessa forma teremos condições de 
superar mais este desafio”, salientou.
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FAVA COMÉRCIO DE TINTAS
CENTRO DE PINTURAS

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

O QUE FAZ
Comércio de tintas prediais, acessórios para pintura e acabamentos, como 

rodapés e rodaforro de poliestireno

LOCALIZAÇÃO
Rua Manoel Peterlongo Filho, 570
Bairro Champagne - Garibaldi

CONTATO
(54) 3462 4115
favatintas@hotmail.com
facebook.com/favacomerciodetintas

PROPRIETÁRIOS
Michel Alan Fava
Diana Maria Salvi Fava

FUNDAÇÃO
09 de maio de 2019 

DIFERENCIAL
Nosso diferencial é o atendimento ao cliente. Procuramos, através da nossa 

experiência, indicar o melhor produto para a necessidade do cliente. Além disso, 
rapidez na entrega, acompanhamento da obra e a marca dos produtos. A tinta 
Renner, gaúcha de tradição e especialmente elaborada para o nosso clima, está 
há 100 anos no mercado e, há 22 anos consecutivos, em primeiro lugar como 
marca mais lembrada e também a marca preferida na categoria tinta predial.

COLABORADORES
Dois

CLIENTES
Garibaldi

NOVIDADES
Buscamos o melhor e estamos sempre crescendo, então sempre temos algum 

produto que o cliente ainda não conhece

Vice-presidentes avaliam o momento
e projetam retomada da economia

Dirigentes destacam a importância da resiliência e inovação

Após registrar alta em janeiro e fevereiro, 
o Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS), 
divulgado pela Fiergs, na primeira semana de 
maio, teve uma queda recorde de 10,2% em 
março. Os setores de Comércio e Serviços 
também registraram perdas, conforme 
pesquisa mensal do IBGE.

As previsões também não são 
otimistas. Consequência da pandemia do 
novo Coronavírus, os resultados setoriais 
demonstram um declínio da economia sem 
precedentes. 

Para o vice-presidente do Comércio, 
Carlos Adriano Morari, novas formas de 
consumir foram intensificadas e o comércio 
precisou se adaptar e buscar alternativas 
para poder honrar com seus compromissos 
e manter suas portas abertas.

O setor foi um dos mais afetados em 
Garibaldi, com restrição de funcionamento 
para a maioria dos estabelecimentos durante 
quase 30 dias. 

“Acredito que muitos hábitos de consumo 
permanecerão, portanto cabe ao comércio 
melhorar ainda mais sua proximidade com os 
clientes e consumidores, seja via Instagram, 
Facebook, WhatsApp ou outras formas muito 
utilizadas nesse período”, salienta Morari.

Com atuação no setor industrial, o vice-
presidente Geral, Rogério Bortolini, acredita 
que a indústria sofrerá pela falta de recursos 
para custear os custos fixos e investimentos 

necessários para a competitividade.
“O Governo deverá agir com mais força 

para evitar o pior e as indústrias terão que se 
adequar com muito mais rapidez”, destaca.

Para Bortolini, a maioria das empresas 
terão que encontrar alternativas para a queda 
de consumo e aumento da inadimplência, 
além de realizar adequações nos custos 
fixos.

“Não sabemos quais serão as verdadeiras 
mudanças que deverão acontecer, porém 
não poderemos ficar inertes. Devemos nos 
preocupar cada vez mais com a os processos 
e muito mais com as pessoas”.

A questão humana também é enfatizada 
pelo vice-presidente de Serviços, Carlos 
Bianchi. Segundo o dirigente, o calor 
humano e o aperto de mãos tiveram que dar 
lugar a uma nova maneira de relacionamento 
com os clientes.

“A pandemia restringiu a demanda do 
setor, seja pela baixa procura, como pelas 
restrições ao atendimento presencial. O 
que nos fortalece são as relações pessoais, 
típicas do setor de serviços, que acabam 
gerando vínculos de confiança muito fortes”.

Bianchi salienta que é fundamental 
manter o foco, a perseverança e praticar a 
resiliência “Precisamos nos reinventar a cada 
dia e nos adequar ao novo momento. Tenho 
plena certeza que sairemos vencedores”, 
reforça.

“ “Pessoas comprometidas e batalhadoras 

como nosso povo não esmorecem por causa 

de problemas, se fortificam. É na crise que 

surgem as grandes ideias e as oportunidades. 

É nesse momento de necessidade de 

reinvenção que a gente mostra nossa 

capacidade. Tudo vai passar, mas agora 

precisamos viver um dia após o outro.

CARLOS BIANCHI
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ADEGA CHESINI

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

O QUE FAZ
- Elaboramos vinhos, espumantes, suco de uvas, grappa, vinho licoroso – vinho 

de missa com aprovação do Bispado de Caxias do Sul
- Serviço de enoturismo, com visitas guiadas, degustação e refeições na vinícola

LOCALIZAÇÃO
Vila Rica - Farroupilha

CONTATO
(54) 3464 2424 / 3462 2357 / 996417854
Geral: adegachesini@adegachesini.com.br
Clientes: sac@adegachesini.com.br
Visitas: visitas@adegachesini.com.br
Vendas: vendas@adegacheisni.com.br

PROPRIETÁRIOS
Augusto Chesini (espolio), Leonelo Chesini (espolio), Antônio Luiz Chesini, Hi-

lário Chesini, Wilmar Chesini, Ambrósio Chesini, Egídio Chesini e Alcino Chesini

DIFERENCIAL
Nossa história familiar é única e os nossos produtos são elaborados com o mesmo 

carinho como se fossem para o consumo da família.

FUNDAÇÃO
1960

COLABORADORES
Nove

CLIENTES
Serra Gaúcha, região Metropolitana de Porto Alegre e turistas de todo o Brasil

NOVIDADES
Lançamento de um vinho exclusivo, comemorativo aos 60 anos, elaborado 

com oito uvas diferentes, simbolizando os oito sócios da vinícola.

Vice-presidentes avaliam o momento
e projetam retomada da economia

Dirigentes destacam a importância da resiliência e inovação

“

“

Vamos juntos superar mais esse momento delicado, focados ainda mais na superação e na resiliência. Vamos apostar na força da coletividade e do associativismo. Com saúde,nos cuidando e cuidandodos outros sairemos aindamais fortes.

CARLOS ADRIANO MORARI

“

“

Precisamos continuar. Continuar lutando e nunca desistir. Nunca passamos por isso e estamos todos no mesmo barco. A união de esforços dentro da empresa e das associações deve ser aprimorada. Nos piores momentos é que conseguimos extrair o melhor de nós. E não será diferente com nossas indústrias. Sofreremos, mas com inteligência e visão conseguiremos sair mais fortalecidos.

ROGÉRIO BORTOLINI
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Espaço Livre

Cada vez mais as organizações estão notando que tentar realizar por conta própria todas as atividades da 
empresa não é um bom negócio. Portanto, para as atividades acessórias, que não estão ligadas diretamente 
à atividade principal da empresa, a terceirização é uma opção que deve ser sempre considerada. Compare 
os gastos que você teria fazendo por conta própria e terceirizando – considerando que, ao terceirizar, você 
estará contratando uma empresa especializada naquela atividade.

REGRAS PARA REDUZIR OS CUSTOS OPERACIONAIS DE UMA EMPRESA

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI

O governador do RS, Eduardo Leite, 
anunciou, no dia 9 de maio, a nova polí-
tica estadual de enfrentamento ao novo 
Coronavírus.

Os Decretos 55.240 e 55.241 estabe-
lecem o sistema de Distanciamento Con-
trolado e determinam a aplicação das 
medidas sanitárias por setor de atuação.

Baseado na segmentação regional e 
setorial, estão previstos quatro níveis de 
restrições, representados por bandeiras 
nas cores amarela, laranja, vermelha e 
preta, que irão variar conforme a propa-
gação da doença e a capacidade do siste-
ma de saúde em cada uma das 20 regiões 
pré-determinadas.

Atividades econômicas devem prestar atenção
às regras do distanciamento controlado

8 - CONSIDERE A TERCEIRIZAÇÃO

De acordo com a segmentação, que 
leva em conta a capacidade do sistema 
de saúde e a velocidade de propagação 
do vírus, a Serra Gaúcha está classifica-
da com a bandeira laranja.

O monitoramento é semanal, e a di-
vulgação das bandeiras ocorre aos sába-
dos, com validade a partir da segunda-
-feira seguinte

Conforme o governador, o novo siste-
ma não pode ser entendido como flexibi-
lização. Segundo ele, se houver aumento 
de casos e diminuição da capacidade 
hospitalar, a região pode migrar para 
uma bandeira que irá impor maiores res-
trições.

DIRETORIA DA CIC DECIDE PELA 
SUSPENSÃO DA EXPOGARIBALDI 2020

A diretoria da CIC definiu, em 23 
de abril, que a ExpoGaribaldi, pre-
vista para acontecer em outubro, foi 
cancelada em virtude da pandemia 
do novo Coronavírus.

O evento foi lançado em 16 de 
março, às vésperas da edição de 
normas que obrigaram a paralisa-
ção das atividades de quase todos 
os setores. Já havia sido confirma-
da a participação de empresas que 
ocupariam 50% dos estandes.

O presidente da CIC, Tobias 
Debiasi, salientou que é preciso ter 
sensibilidade ao momento e enten-
der que a preocupação com a nova 
realidade que a sociedade vive é a 
prioridade.

O ex-presidente, Pedro Carrer, 
salientou que o momento é de cui-
dar da vida das pessoas e da saúde 
das empresas, com o equilíbrio e 
a responsabilidade que a CIC vem 
trabalhando.

LIMITE DE HORÁRIO

TELE-ENTREGA

Em Garibaldi, a Prefeitura es-
tabeleceu limites de horários para 
o funcionamento dos estabeleci-
mentos comerciais. Com exceção 
de farmácias, postos de combustí-
veis, restaurantes, supermercados 
e academias, todos os demais es-
tabelecimentos deverão fechar às 
19h. Após este horário é vedada 
a permanência de clientes ou fre-
quentadores nos estabelecimen-
tos.

Após às 19h, lancherias podem 
atender no sistema de tele entrega 
e/ou retirada no local. Restaurantes 
podem atender até as 22h e, após 
esse horário, somente tele entrega 
e/ou retirada no local.

BANDEIRA LARANJA

Preste atenção
Os protocolos obrigatórios e os critérios de fun-
cionamento devem ser observados pelos em-
pregadores, trabalhadores, clientes ou usuários 
de todos os setores, em todas as bandeiras, 
sempre que houver qualquer atividade presen-
cial desenvolvida em um ambiente de trabalho

!

PROTOCOLOS ESPECÍFICOS
No site da CIC, estão todos os critérios de funcionamento, protocolos de prevenção obrigatórios 

para todas as bandeiras e as recomendações de prevenção para cada segmento de acordo com sua 

atividade. Para ter acesso às medidas necessárias para o seu setor, siga o QR Code ou o link respectivo

Protocolos: https://bit.ly/2zzQeAj

Indústria: https://bit.ly/2Z2EmkQ

Comércio: https://bit.ly/2YZ0z3k

Serviços: https://bit.ly/2Z5IyQS

Transportes: https://bit.ly/2ArpHW5

Alojamento e Alimentação: https://bit.ly/2WQM0Mw

MÁSCARAS

ESCOLAS

O Município já havia adotado 
a obrigatoriedade do uso de más-
caras por toda a população, nos 
espaços de uso comum, públicos 
ou privados, incluindo as vias pú-
blicas.

Conforme determinação do 
Governo do Estado, escolas e cur-
sos profissionalizantes ainda não 
podem retornar às atividades. Os 
Centros de Formação de Conduto-
res (CFCs) receberam autorização 
para retomar as aulas.



A SMS esclarece que não há ne-
cessidade de fornecimento de novo 
atestado da capacidade laboral, 
visto que tal conduta não está pre-
vista em nenhum protocolo, além 
de que acaba expondo pacientes já 
recuperados ao ambiente do pronto 
atendimento, onde podem acabar 
se contaminando.
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Seja associado

APROVEITE
TODOS OS benefícios

vantagensE

ATESTADOS

ATESTADOS III

ATESTADOS II

A Secretaria da Saúde de Ga-
ribaldi informou que não fornece 
atestado de capacidade laboral a 
pacientes afastados por sintomas 
gripais.

 De acordo com a Secretaria, 
o Posto de Atendimento Médico 
(PAM) tem recebido informações de 
pacientes que, devido ao atestado 
de afastamento por 14 dias a contar 
do início dos sintomas gripais, está 
sendo requisitado por parte das 
empresas um atestado de liberação 
para retornar ao trabalho.

Os pacientes que permane-
cem em isolamento domiciliar são 
acompanhados a cada 48h por 
meio de teleatendimento, ou seja, 
caso não apresentem a evolução 
normal de um quadro gripal, rece-
bem orientação para um novo aten-
dimento presencial de reavaliação, 
onde é aventada a necessidade de 
maior tempo de afastamento. 

Dúvidas podem 
ser esclarecidas pela 

Vigilância Epidemiológica

Fone
3462 8138

A psicóloga organizacional e coach, Marina Zanda-
valli Marasca, fez uma análise a pedido da CIC, sobre 
a influência da pandemia do novo Coronavírus nos 
sentimentos e na saúde emocional das pessoas.

Neste vídeo ela dá dicas de ações que podem ser 
adotadas para tornar mais leve este momento. Segundo 
ela, a palavra do momento é ‘reinvenção’.

“Culpar os outros por qualquer coisa que possa 
acontecer e dar muita atenção a notícias negativas dimi-
nui nossa energia”, destaca Marina. 

O 1º tesoureiro da CIC, Jorge Luiz Costa, fala sobre as opera-
ções de crédito que foram abertas para as empresas em decorrência 
da pandemia do novo Coronavírus.

As operações disponíveis são interessantes, porém o trâmite 
operacional pode levar tempo. Ele acredita que os recursos tendem a 
esgotar rápido.

As empresas associadas à CIC podem solicitar uma análise, sem 
custos, através do WhatsApp (54) 98149 9784.

A Mulher Empreendedora CIC (ME-CIC) promo-
veu, no dia 11 de maio, uma live com o tema “Venda 
na Era Digital”, integrando a 2ª Oficina Feminina 
de Negócios. No Webinar, Leonardo Mattos Santos, 
professor da Fundação Dom Cabral, explicou como é 
possível estruturar uma operação de vendas online e 
propôs soluções inovadoras que podem potencializar os 
resultados das empresas, tanto no espaço físico como 
na internet.

Se essa pandemia fosse uma professora, o que ela teria a lhe ensinaria?

Empresas podem acessar recursos 
com até 24 meses de carência

Reveja a live
Vender na Era Digital

Siga o QR Code
e veja o

vídeo completo



A Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD), que estava prevista para 
entrar em vigor em agosto deste 
ano, foi adiada para 3 de maio de 
2021. A LGPD, Lei nº 13.709/2018, 
é uma legislação brasileira que 
regula as atividades de tratamento 
de dados pessoais e que também 
altera os artigos 7º e 16 do Marco 
Civil da Internet. O adiamento foi 
impulsionado pela crise gerada 
pela pandemia da Covid-19
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“Se quiser triunfar 
na vida, faça da 
perseverança a sua 
melhor amiga; da 
experiência, o seu 
conselheiro; da 
prudência, o seu 
irmão mais velho; e da 
esperança, o seu anjo 
da guarda”

Joseph Addison
- Poeta e político inglês

Mahatma Gandhi
- Líder pacifista indiano

Foram encerradas as inscrições para o concurso que vai eleger a 
rainha e as princesas para a Festa do Espumante Brasileiro do ano 
que vem. A diretoria da Fenachamp 2021 recebeu 12 inscrições. A 
apresentação das candidatas e o certame de escolha estão indefini-
das devido a pandemia do novo Coronavírus. O presidente, Giliano 
Verzeletti, esteve reunido com a organização para definir como 
serão encaminhados estes eventos e a preparação das candidatas. 
Apesar das incertezas, destacou com entusiasmo o número de can-
didatas inscritas, alcançando o limite de acordo com o regulamento.

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)
21/05 – CMS
28/05 - Agroveterinária Casa e 
Campo

ESTANHO (10 ANOS)
04/05 - Terazzo’CR
17/05 - Perin Caminhões

CRISTAL (15 ANOS)
10/05 – Vitrini
18/05 – AMA - Associação de 
Moradores de Aluguel
20/05 - Restaurante 31 de Outubro
24/05 - Drops de Menta

“O futuro dependerá 
daquilo que fazemos no 
presente” 

PORCELANA (20 ANOS)
11/05 - Enamorare
15/05 - Fábio Automóveis

PRATA (25 ANOS)
03/05 - Parada Obrigatória 
05/05 – Inforti
31/05 - Contabi

PÉROLA (30 ANOS)
03/05 - Gesso Design

CORAL (35 ANOS)
07/05 - Folha Popular

RUBI (45 ANOS) 
28/05 - Transportes Avícolas AP
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A prefeitura está realizando o 
atendimento de pessoas com 
sintomas gripais, como febre, tosse e 
dificuldade para respirar no auditório 
do Pronto Atendimento Médico 
(PAM). O objetivo é centralizar 
os atendimentos de sintomas 
que podem ser caracterizados 
como de Coronavírus, evitando a 
possibilidade de disseminação do 
mesmo. O atendimento é realizado 
por médico e técnico de enfermagem, 
das 8h às 22h.


