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Saiba como o Certificado Digital pode 
ser útil para sua empresa na pandemia

A busca pela inovação para supe-
rar a pandemia da Covid-19 fez com 
que as negociações on-line se tornas-
sem uma realidade para as empresas.

Porém, facilidade para ampliar 
vendas trouxe consigo a preocupa-
ção com a segurança do cliente e da 
própria empresa para evitar fraudes e 
garantir as informações trocadas vir-
tualmente. 

O Certificado Digital é a princi-
pal ferramenta utilizada para oferecer 
proteção nos meios eletrônicos. O do-

cumento equivale a uma identidade na 
internet. 

Para a emissão desse certificado, 
é fundamental procurar uma entida-
de com credibilidade já reconhecida, 
como a CIC, que está há quase dez 
anos no mercado e é habilitada pelo 
SPC Brasil e Serasa.

As Pessoas Físicas e Jurídicas que 
utilizam o Certificado Digital devem 
verificar a necessidade de renovação 
do mesmo. A renovação assegura que 
o Certificado Digital não perca a va-

lidade e torne-se inutilizável. A CIC 
proporciona maior agilidade e con-
forto aos associados para garantir a 
rápida renovação. 

A entidade oferece agendamento 
de horários para evitar filas, além de 
facilidade de estacionamento em sua 
sede. A aprovação pode ser feita em 
até três horas após a validação pre-
sencial. 

O atendimento pode ser agendado
pelo fone 3462 8500 ou através

do e-mail cd@cicgaribaldi.com.br

“RG NO MUNDO DIGITAL”
O Certificado Digital identifica de forma 

inquestionável pessoas e empresas no meio 
digital, como um “RG no mundo digital”. 

No caso de pessoa física, possibilita 
realizar todos os atos praticados pelas juntas 
comerciais que exigem assinatura digital dos 
responsáveis, por meio do e-CPF.

Já para as pessoas jurídicas, o modelo 
e-CNPJ é utilizado para envio das obrigações 
fiscais e contábeis, liberação de seguro 
desemprego, adesão a benefícios do governo, 
como redução e suspensão da jornada de 
trabalho, emissão de notas fiscais eletrônicas e 
assinatura de contratos diversos. 

O documento garante validade jurídica, 
segurança, autenticidade, integridade, não-
repúdio e confidencialidade de dados. Além 
disso, com ele é possível agilizar processos e 
reduzir custos para o negócio.

CERTIFICADO
DIGITAL NA CIC

AGENDE SEU
ATENDIMENTO 

3462 8500

CERTIFICADO
DIGITAL NA CIC
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Reformas devem 
reduzir tributos e 
cortar gastos estatais 

TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC

Além de simplificar 

o sistema tributário, 

a mensagem que 

os governos devem 

transmitir para a 

sociedade e para a 

classe empresarial 

é de que chegou a 

hora de reduzir suas 

despesas e cortar 

privilégios históricos

Propostas de reformas tri-
butárias entraram na pauta 
dos governos federal e esta-
dual.

Não é de hoje que o setor 
produtivo aguarda uma mu-
dança que descomplique 
e acabe com a burocracia 
nos tributos, diminua o peso 
dos impostos sobre a produ-
ção e o emprego e possibili-
te maior competitividade às 
empresas no Brasil.

Também não é de hoje, 
que a CIC e a CDL, junta-
mente com as federações 
e demais entidades empre-
sariais, são contrárias a qual-
quer aumento desta carga 

que já pesa de maneira injusta sobre as empresas.
Sempre afirmamos nossa posição contrária a qualquer eleva-

ção de impostos. Os novos modelos devem garantir justiça fiscal 
e também apresentar medidas que levem ao corte de gastos e a 
redução do tamanho do estado.

Além de simplificar o sistema tributário, a mensagem que os 
governos devem transmitir para a sociedade e para a classe em-
presarial é de que chegou a hora de compartilhar a responsabi-
lidade pelo equilíbrio das contas públicas, reduzindo suas despe-
sas e cortando privilégios históricos.

Acreditamos que a famigerada fúria arrecadatória deve ser 
substituída por um sistema que redistribua a carga tributária, esti-
mule a atividade econômica e favoreça a retomada pós-pande-
mia, tratando o empreendedor como parceiro desta construção 
e não como alvo para suprir a ineficácia administrativa.

A Associação das Entidades 
Representativas da Classe Empresarial 
da Serra Gaúcha - CICS Serra, por suas 
15 filiadas, desde o início da Pandemia 
provocada pela Covid-19, cumpriu os 
protocolos de segurança exigidos pelas 
autoridades competentes, desde a 
quarentena até os dias atuais.

Mas, sempre expressamos nosso 
posicionamento quanto a manifestação 
do Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul em relação a definição dos 
métodos de Distanciamento Social e 
o funcionamento do Setor Econômico, 
atribuídos à Sociedade Gaúcha, impondo 
severas restrições ao cotidiano produtivo 
e social.

Não somos e nunca fomos contrários 
às medidas de controle à pandemia 
provocada pelo novo Coronavírus, que 
cer tamente devem ser observadas e 
cumpridas por todos os segmentos 
da sociedade, desde que os critérios 
adotados tenham por finalidade preservar 
tanto a vida quanto a economia.

Como Entidade Empresarial, 
estamos engajados no aumento de leitos 
hospitalares e compra de respiradores.

Em parceria com a Associação dos 
Municípios da Encosta Superiora do 
Nordeste (Amesne) buscamos sempre a 
concessão, dentro dos limites sanitários 
de controle, a competência para 
flexibilizar as regras de distanciamento e 
métodos de proteção da sociedade.

Isso, seja por medidas restritivas 

Entidades em defesa da
vida e do trabalho
MARCELO MASCHIO PIAZZA 
PRESIDENTE DA CICS SERRA

Entre Aspas

ou ampliativas do controle social ou 
do setor empresarial nos respectivos 
Municípios, como métodos de controle a 
ser impostos à sociedade, quer através 
do distanciamento social, quer pelas 
atividades do setor produtivo, pois não 
podemos mais fechar as por tas. 

O Rio Grande do Sul não pode perder 
mais vidas e nem postos de trabalho.

Em parceria 
com a Amesne 
buscamos, dentro 
dos limites sanitários, 
a concessão para 
flexibilizar as regras 
de distanciamento e 
métodos de proteção 
da sociedade
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Em uma nova rodada de divulgação 
do Novo Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged) mostra 
que, de janeiro a junho, Garibaldi regis-
trou a abertura de 3.071 vagas de traba-
lho e o fechamento de 3.172. 

Depois de dois meses com saldo ne-
gativo na criação de postos de trabalho, 

ADMISSÕES SUPERAM DEMISSÕES E JUNHO APONTA 
PARA RECUPERAÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

junho registrou 424 admissões e 393 
demissões. 

O saldo negativo no ano tem como 
grande reflexo os resultados de abril, 
que registrou o pior resultado com 378 
demissões a mais do que as admissões. 

Os números de junho apontam para 
uma retomada nos setores da Indústria 

CIC E FISUL REALIZAM 
ACORDO PARA QUE 
ASSOCIADOS ASSISTAM 
AULAS ISOLADAS

A CIC e a Faculdade Fisul realizaram 
um acordo que permite aos associados da 
entidade, o acesso às salas de aula da Fi-
sul, nas disciplinas ofertadas no segundo 
semestre de 2020, para verificação de con-
teúdos que possam interessá-los.

Conforme o acordo, a participação po-
derá ser em todo o semestre, em parte ou 
apenas em qualquer dos tópicos dos pro-
gramas. 

Para viabilizar o acesso será necessário 
que os interessados contatem com a Fa-
culdade para verificar qual a data que será 
abordado o assunto de sua preferência, 
para agendamento.

O contato pode ser feito com o diretor 
da instituição, Roberto Macagnan, pelo 
fone (55) 99963 2252. 

De acordo com ele, caso de algum as-
sociado se interessar por cursar uma disci-
plina completa, a Fisul oferece a possibili-
dade de “matrícula em disciplina isolada”

Mais informações a respeito desta mo-
dalidade podem ser acessadas em www.
fisul.edu.br/disciplina-isolada

Anuncie
Grátis

NEGOCIOS´

Divulgue os produtos e
serviços da sua empresa
e atraia clientes

www.cicgdi.com.br/divulgue

S CIC e CDLerviço exclusivo e sem custos para associados 

e Comércio, que fecharam o mês com 
mais contratações do que desligamen-
tos.

Já o setor de Serviços ainda perma-
nece com dificuldades, fechando cinco 
dos seis meses do ano com retração nos 
empregos, encerrando o semestre com 
um déficit de 146 postos de trabalho.

ATIVIDADE

Agropecuária

Comércio

Construção

Indústria

Serviços

TOTAL

ADMITIDOS

79

446

124

1.783

639

3.071

DESLIGADOS

67

433

100

1.787

785

3.172

SALDO

12

13

24

-4

-146

-101

ESTATÍSTICAS EM GARIBALDI (Jan a Jun 2020)
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MAIS SERVIÇOS EMPRESARIAIS
(FACILE TERCEIRIZAÇÕES)

O QUE FAZ
- Seleção e recrutamento de pessoal para terceirização em atividades de meio e 

fim das empresas contratantes.
- Terceirização de pessoal em apoio as atividades fim das empresas contratantes.
- Terceirização de pessoal para manutenção da limpeza
- Atividades pós obra: limpeza e manutenção da limpeza
- Limpeza de fachadas lisas e em vidros (grandes áreas)

LOCALIZAÇÃO
Rua João Pessoa, 159/302
Centro - Garibaldi

CONTATO
(54) 99691 1007 / (54) 3771 1822
mais_limp@outlook.com / facileout@outlook.com

PROPRIETÁRIO
João Carlos Carravetta

FUNDAÇÃO
28 de maio de 2014 

DIFERENCIAL
- Agilidade na captação de recursos humanos para atendimento dos Contratos de 

Terceirização.
- Gestão da Terceirização
- Treinamento constante e acompanhamento sistemático nos locais de trabalho
- Acompanhamento das rotinas de conformidade com disposições contratuais

COLABORADORES
Oito

CLIENTES
Garibaldi, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves e Caxias do Sul

NOVIDADES
Dada a diversidade possível em “facilities”, alguns projetos estão sendo anali-

sados.

FOTOS DIVULGAÇÃO

As 12 candidatas aos títulos de rainha e princesas da 
Festa do Espumante Brasileiro 2021 foram anunciadas em 
um vídeo publicado no dia 30 de julho.

Concorrem a soberanas da Fenachamp 2021: Alessan-
dra Fin, Daniela Cristina da Rosa Neto, Débora Giovanaz, 
Diana Chesini Rossi, Dulce Mariele Danieli, Franciele Pa-
lharini de Conti, Júlia Severgnini, Laura Bertelli, Letícia 
Brunello Borges, Luana Cignachi Rossi, Nathália Jordana 
Simsen Silva e Verônica Debiasi Martinazzo.

O novo formato para a apresentação foi definido pela 
diretoria do Centro Empresarial e Cultural de Garibaldi 
(CEC), em virtude do cancelamento do Festival do Frango 
e do Vinho, devido a pandemia da Covid-19.

O presidente do CEC e da Fenachamp, Giliano Verze-
letti, salienta que várias alternativas foram propostas. Mas, 
como o momento impede qualquer tipo de reunião de pes-
soas para algum evento, a opção mais viável foi a gravação 
de um vídeo com as candidatas.

As imagens foram gravadas seguindo os protocolos de 
distanciamento e segurança, com o agendamento de horá-
rio para cada candidata, o mínimo de profissionais envolvi-
dos, além da escolha de um local amplo.

“Temos a consciência da realidade que vivemos. Adap-
tamos muitas ações que geralmente eram realizadas em 
virtude desta pandemia. Esperamos que o lançamento do 
vídeo com as candidatas à rainha da festa possa demonstrar 

Candidatas ao título de rainha da
Fenachamp 2021 são apresentadas

Alessandra Fin, 23 anos
Filha de Áureo José Fin e Marisa Bareter 
Fin

Dulce Mariele Danieli, 27 anos
Filha de Luiz Danieli e Enelice Manfroi 
Danieli

Letícia Brunello Borges, 27 anos
Filha de Everton Souza Borges e 
Jaqueline Brunello

Daniela Cristina da Rosa Neto, 21 anos
Filha de Gérson Neto (In Memoriam) e 
Dávera Bueno Chesini Neto

Franciele Palharini de Conti, 28 anos
Filha de Valdemar de Conti (In Memoriam) 
e Lenir Palharini de Conti

Luana Cignachi Rossi, 28 anos
Filha de Carlos Alberto Rossi (In 
Memoriam) e Marlene Maria Cignachi
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CRISTAL MÁRMORES E
GRANITOS 

FOTOS DIVULGAÇÃO

O QUE FAZ
Fabricação de tampos, revestimentos de lareiras, banheiras, churrasqueiras, pi-

sos, trabalhos em porcelanatos e outros

LOCALIZAÇÃO
Rua Francisco José Milani, 435
Bairro Garibaldina - Garibaldi
 

CONTATO
(54) 3453 1422
(54) 99118 2375
(54) 99152 0011
marmorariacristalbg@marmorariacristalbg.com.br
www.marmorariacristalbg.com.br

PROPRIETÁRIOS
Belmiro Rosin
Jovania Bertolini

FUNDAÇÃO
16 de janeiro de 2006 

DIFERENCIAL
Oferece serviços e produtos com uma mão-de-obra altamente especializada, ino-

vando e aperfeiçoando a cada dia os trabalhos de acordo com as necessidades dos 
clientes.

COLABORADORES
11

CLIENTES
Área de atuação em todo o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com 

uma logística e montagem própria

O presidente do CEC e da Fenachamp, Giliano Verze-
letti, salienta que várias alternativas foram propostas. Mas, 
como o momento impede qualquer tipo de reunião de pes-
soas para algum evento, a opção mais viável foi a gravação 
de um vídeo com as candidatas.

As imagens foram gravadas seguindo os protocolos de 
distanciamento e segurança, com o agendamento de horá-
rio para cada candidata, o mínimo de profissionais envolvi-
dos, além da escolha de um local amplo.

“Temos a consciência da realidade que vivemos. Adap-
tamos muitas ações que geralmente eram realizadas em 
virtude desta pandemia. Esperamos que o lançamento do 
vídeo com as candidatas à rainha da festa possa demonstrar 

nosso otimismo e esperança em relação ao futuro”, diz o 
presidente Verzeletti.

A apresentação não foi a única programação alterada. 
As atividades de preparação das candidatas também segui-
rão um cronograma que estará sendo ajustado de acordo 
com a evolução da pandemia.

“Temos que salientar a importância da participação 
destas 12 jovens, mesmo com todas as incertezas que te-
mos neste momento”, enfatiza.

A ESCOLHA - Dentro do planejamento que está sendo 
traçado também está o concurso de escolha, marcado para 
30 de outubro, mas que ainda dependerá de confirmação.

Candidatas ao título de rainha da
Fenachamp 2021 são apresentadas

Débora Giovanaz, 24 anos
Filha de Agostinho Giovanaz e Edriana 
Garaffa Giovanaz

Júlia Severgnini, 24 anos
Filha de Deoclides Domingos Severgnini e 
Fabiane Rigon Severgnini

Nathália Jordana Simsen Silva, 21 anos
Filha de Odacir Silva e Ivete Simsen

Diana Chesini Rossi, 26 anos
Filha de José Rossi e Véra Lisete Chesini 
Rossi

Laura Bertelli, 20 anos
Filha de Lauro Bertelli (In Memoriam) e 
Lisete Pozzebon Bertelli

Verônica Debiasi Martinazzo, 22 anos
Filha de Ênio Luiz Martinazzo e Solange 
Debiasi Martinazzo

Siga o QR Code
e veja o vídeo 
de apresentação 
das candidatas
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Em encontro com o prefeito, CIC 
e CDL reforçam posição pela 
abertura de todas as empresas

Os presidentes da CIC e da 
CDL demonstraram ao prefeito, 
Antonio Cettolin, a importância 
dos avanços nas negociações 
para que os Municípios possam 
ter mais autonomia na decisão 
dos protocolos para as ativida-
des econômicas.

Tobias Debiasi e Carlos 
Adriano Morari foram recebi-
dos no Gabinete do Prefeito, 
em 23 de julho, em momentos 
distintos, para reforçar a neces-

sidade de que todos os setores 
possam manter suas atividades 
funcionando, com os cuidados 
exigidos pelas autoridades sa-
nitárias.

“Defendemos que todos 
possam manter seus negócios 
abertos. A entidade está pronta 
para orientar suas associadas 
sobre os protocolos que deverão 
seguir para não sofrerem ainda 
mais prejuízos”, disse Debiasi.

O prefeito enfatizou que o 

trabalho que a CIC e a CDL está 
realizando é muito importante e 
que também está lutando para 
que todos que querem trabalhar 
não sejam privados deste direi-
to.

Morari salientou que o Co-
mércio investiu e está seguindo 
todas as orientações para garan-
tir a segurança de seus clientes 
e colaboradores. “Entendemos 
que chegou a hora de darmos 
um passo adiante”, enfatiza.

CONSEPRO AUXILIA NA MANUTENÇÃO 
DE VIATURA DA BRIGADA MILITAR

O Conselho Municipal Pró-
-Segurança Pública de Garibaldi 
(Consepro) destinou recursos para 
auxiliar na pintura e manutenção de 
uma das viaturas da Brigada Militar 
de Garibaldi.

Além disso, a entidade recebeu 
da Caixa Econômica Federal o valor 
correspondente para a aquisição 
de duas impressoras térmicas, que 
serão utilizadas para impressão de 
ocorrências, via sistema online.

Conforme o presidente do Con-
sepro, Aloísio De Nardin, a comuni-
dade e as empresas podem contri-
buir com os órgãos de segurança 
pública de Garibaldi.

Segundo ele, o auxílio, seja por 
doação ou através da contribuição 
por mensalidade, tem sido muito 
importante para a manutenção e a 
aquisição de equipamentos para a 
Polícia Civil, Brigada Militar, Bom-
beiros e Instituto Geral de Perícias.

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

FOTO MARIA LUIZA CARRER

CIC PARTICIPA DE ENCONTRO
REGIONAL ON-LINE DA FEDERASUL

JUNIOR ACHIEVEMENT OFERECE 
PROJETO ON-LINE COM PROGRAMAS 
EDUCACIONAIS GRATUITOS

ACORDO PERMITE QUE REGIÕES
CRIEM PROTOCOLOS ALTERNATIVOS

A CIC participou da etapa Serra e Hortênsias de Encontros 
Regionais de Executivos (on-line) da Federasul. A iniciativa, coor-
denada pelo Grupo de Apoio de Executivos da Federasul (GAEF), 
possibilitou a identificação das necessidades e dificuldades que as 
instituições estão enfrentando, neste momento de pandemia, além 
de troca de experiências e boas práticas. A CIC apresentou, atra-
vés da coordenação regional, suas ações para apoiar as empresas 
associadas, além dos projetos que já estão sendo desenvolvidos 
para entrarem em ação no segundo semestre.

A Junior Achievement RS lançou o projeto JARS Em Casa, dis-
ponibilizando grande parte de seus conhecidos programas educa-
cionais em plataforma totalmente virtual e gratuita. Os programas 
aplicados nas duas etapas, realizadas entre maio e agosto, estão 
disponíveis no site https://online.ajars.org.br. As aulas tratam so-
bre economia pessoal, gestão de projetos, liderança, habilidades 
para o sucesso, o futuro do trabalho, empreendedorismo e carrei-
ras no contexto da globalização, entre outros.

Foi oficializado, em 10 de agosto, o acordo entre o governo do 
Estado e a Famurs para a gestão compartilhada do modelo de Dis-
tanciamento Controlado. O modelo de Distanciamento Controlado 
seguirá rodando para classificar o risco epidemiológico de cada 
região, sempre às sextas-feiras, com base nos dados compilados 
às quintas-feiras. A partir da classificação, associações regionais 
poderão adotar protocolos mais brandos à bandeira na qual estão 
classificados, mas no mínimo iguais à bandeira anterior. O proto-
colo alternativo deve ser enviado ao Estado até 48 horas antes de 
entrar em vigor. Por exemplo, se a região enviar o protocolo até 
terça-feira, a mudança entrará em vigor na quinta-feira.

A CIC MAIS PERTO DE VOCÊ

Faça parte da nossa lista de transmissão

NÃO É UM GRUPO
AS INFORMAÇÕES SÃO

ENVIADAS INDIVIDUALMENTE

ENVIE MENSAGEM

E EMPRESA
COM SEU NOME

54 99705 7426
SALVE

Receba notícias
em primeira mão
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Seja associado

APROVEITE
TODOS OS benefícios

vantagensE

A INDÚSTRIA 
DEFENDE REFORMA 
TRIBUTÁRIA MAIS 
AMPLA

Você já deve ter ouvido falar em 
Reforma Tributária, mas por que 
será que ela é tão importante para 
a economia do Brasil? 

A Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) explica como essa 
reformulação econômica pode dar 
mais competitividade às empresas 
nacionais e, consequentemente, in-
centivar o crescimento econômico 
sustentado.

O professor, Adroaldo Lamaison, integrante da 
Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas 
(ADCE), diz que a humanidade atravessa, 
atualmente, uma grande tempestade. Segundo ele, 
os negócios, empresas, famílias e vida pessoal 
podem ser comparados a um barco. “Quando um 
navio está atravessando uma tempestade, a única 
pessoa que não pode se desesperar é o capitão, 
pois ele precisa conduzir seu barco até águas mais 
tranquilas”, destaca.

A psicóloga, Maristela Ranzi, diz que as reações provocadas pela 
pandemia do novo Coronavírus têm modificado o comportamento 
humano e influenciado sensivelmente na saúde mental das pessoas. 
“Depressão, sentimentos de pânico, Transtornos Obsessivos Com-
pulsivos, estresse e irritabilidade são algumas das consequências do 
isolamento e problemas financeiros”, salienta.

A gerente administrativa da Nutrire Indústria e 
Alimentos e integrante do Departamento de Recursos 
Humanos da CIC (DRH-CIC), Rita Ferrari Paludo, 
diz que o setor de RH é a ponte entre as empresas e 
seus colaboradores, os quais qualifica como principal 
capital de uma organização. Ela salienta que estratégias 
para melhorar o ambiente e a transparência são sempre 
muito bem-vindas.

Quebre paradigmas, acredite na união e tenha vontade de crescer

A influência da pandemia no 
comportamento das pessoas

Como o RH pode contribuir
em tempos de pandemia

Siga o QR Code
e veja o

vídeo completo

INSCREVA-SE NO CANAL - VÍDEOS NOVOS TODA A SEMANA

SAIBA PORQUE ELA É TÃO 
IMPORTANTE PARA O PAÍS



A CIC e a Associação de Dirigentes 
Cristãos de Empresas de Garibaldi 
(ADCE) realizaram a doação de 
30 kits de limpeza e higiene para 
famílias que foram desabrigadas 
pelas chuvas de julho nas cidades 
do Vale do Caí e do Taquari. 
Para auxiliar os municípios da 
região que sofreram com as cheias, 
a Prefeitura de Garibaldi, em 
parceria com a Corrente do Bem, 
também realizou uma campanha 
solidária.

08 - CIC EM AÇÃO AGOSTO / 2020

Se as pessoas gostarem 
de você, elas escutarão 
o que você tem a dizer; 
mas, se elas confiarem 
em você, então elas 
estarão dispostas a 
comprar aquilo que 
você está vendendo

“Zig” Ziglar
- escritor e vendedor 
americano

Renato Russo
- compositor e cantor brasileiro

Os vestidos para a escolha das soberanas da Fenachamp 2021 já 
estão sendo confeccionados. Depois de definido o modelo, a etapa 
de confecção iniciou no atelier Martina Debiasi com a escolha do 
tecido, cores e modelagem. Conforme a estilista, a inspiração para o 
traje está na realeza, trazendo a leveza combinada com a praticidade e 
beleza que o concurso exige e merece. Ela classifica o vestido como 
minimalista, com traços modernos. Martina diz que o modelo tem 
como conceito a referência aos 40 anos da Fenachamp.

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)

21/08 - Dustech Indústria de Tintas

ESTANHO (10 ANOS)

10/08 - Voracce

CRISTAL (15 ANOS)

01/08 - Focus Visual 

09/08 - Metalúrgica Pertille

Quando tudo nos parece 
dar errado acontecem 
coisas boas que não 
teriam acontecido se 
tudo tivesse dado certo.

PRATA (25 ANOS)
21/08 - Simonaggio Comércio de 
Utilidades Domésticas
31/08 - Koskark Lanches

PÉROLA (30 ANOS)

01/08 - Lumibrás Indústria Metalúrgica

13/08 - Trans Bertinatto

CORAL (35 ANOS)

20/08 - D’Gusta
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A massoterapeuta, Leila Cagliari, 
inaugurou um novo espaço de sua 
clínica, na Avenida Perimetral, 938 – 
sala 4. A profissional oferece drenagem 
linfática, massagens relaxante, estética 
e modeladora, detox corporais, 
bronzeamentos, eletroterapia avançada 
e estética, entre outros serviços.
Entre os diferenciais da clínica, Leila 
destaca-se o tratamento exclusivo na 
cidade em Radiofrequência Criogênica, 
que trata flacidez e gordura localizada 
com resultado imediato. 
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