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Cada um fazendo a sua parte, vamos
superar esse momento com saúde e união

ESSENCIAL
É QUEM TRABALHA

A pandemia do novo Coronavírus coloca em risco a vida das pessoas e ameaça o futuro das empresas.

A CIC e a CDL investiram para melhorar o atendimento à saúde no município e estão integradas em

todos os movimentos de defesa do setor empresarial para que mantenham suas atividades e

garantam a estabilidade de seus negócios. Sempre trabalhamos firmemente para sensibilizar as

autoridades para que as empresas possam permanecer abertas, seguindo regras para cada setor,

mas sem impedir o trabalho de ninguém. Está na hora do Governo reconhecer esse trabalho e não fechar

as portas de quem quer produzir. Juntamente com a Amesne, Corede e CICS Serra,

participamos do Observatório Regional da Saúde, que teve participação decisiva nas recentes reversões

de bandeiras para a região. Seguimos nosso propósito proativo, participando na construção de ações e

iniciativas que promovam a verdadeira importância do empreendedorismo.

Defendemos, de maneira irrestrita, a
abertura das empresas de todos os setores
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Ambiente de trabalho 
é mais seguro que as 
restrições impostas

TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC

Buscamos um 
novo normal, mas 

defendemos que o 
ambiente de trabalho 

é o mais seguro, 
principalmente 

se levado em 
conta todos os 

investimentos 
realizados para 

garantir os protocolos 
de prevenção à 

Covid-19

Os últimos meses têm sido 
desafiadores para todos nós, 
Pessoas Físicas ou Jurídicas, 
entidades de classe e poder 
público.

Fomos lançados, sem po-
der escolher, a uma realida-
de que nos impõe incertezas 
todos os dias.

E a cada novo período, 
a CIC atuou como elo en-
tre o setor empresarial, que 
produz, que gera emprego, 
riquezas e renda, e os gover-
nos, que passaram a impor 
incontáveis restrições às ativi-
dades econômicas.

Depois de quatro meses 
do início das restrições, o 

principal objetivo da entidade, associada às demais instituições e 
federações empresariais, é sensibilizar as autoridades para que as 
empresas possam permanecer abertas. 

Nossa entidade sempre recebeu o prestígio de suas associadas, 
mas percebemos, neste momento, a confiança que os empreen-
dedores depositam em nosso trabalho.

Buscamos um novo normal, mas defendemos que o ambiente 
de trabalho é o mais seguro, se levado em conta todos os investi-
mentos realizados para garantir os protocolos de prevenção à Co-
vid-19, principalmente se comparado às restrições a que estamos 
sendo impostos.

O momento é de união entre a comunidade e a classe empre-
sarial. É importante valorizar o que é produzido na cidade e com-
prar do pequeno empresário, empreendedores com os quais te-
mos uma relação de confiança. Valorizar o que é nosso é a nossa 
maior contribuição para caminharmos para este novo futuro.

É nos momentos de extremas 
dificuldades que surgem novas ideias e 
iniciativas inovadoras. A crise forja o caráter 
das pessoas altruístas, as quais demonstram 
sua capacidade superior, sua criatividade, 
enfim, a superação.

Assim está acontecendo na nossa 
região da serra: municípios através da 
Amesne, entidades empresariais dos 
municípios através da CICS Serra, empresas, 
profissionais da saúde, Coordenadorias 
Regionais, Universidade, Coordenadoria 
de Saúde, uniram-se de forma inédita e 
criaram o Observatório Regional da Saúde, 
para em conjunto, enfrentar a pandemia do 
Covid-19 e ao mesmo tempo, num esforço 
gigantesco, assegurando condições para 
manutenção da atividade econômica, tão 
essencial para a vida de todos.

Ações como melhoria de hospitais, 
aquisição de equipamentos como 
respiradores e bombas infusoras 
necessários para o funcionamento dos 
leitos, principalmente de UTI, aumentando de 
174 leitos para 260 leitos em 30 dias. Um 
acréscimo de 50%.

A região demonstrou e provou por 
várias vezes ao Governo do Estado que 
tem condições e merece o reconhecimento 
pelos esforços empreendidos, continuar 
trabalhando com a responsabilidade e com 
os cuidados necessários neste momento 
crítico. 

Por várias vezes tivemos êxito na virada 
de classificação de bandeira vermelha 
altamente restritiva para bandeira laranja 
com menores restrições estabelecidas no 

A união que materializa
resultados na Serra Gaúcha
JOSÉ CARLOS BREDA
PREFEITO DE COTIPORÃ E
PRESIDENTE AMESNE

Entre Aspas

Modelo de Distanciamento Controlado. 
Uma monumental conquista. Por falar 
em modelo, há algum tempo estamos 
alertando e oferecendo sugestões para o 
seu aperfeiçoamento, pois provamos que o 
mesmo, por si só, não reflete a realidade da 
região. 

Um exemplo é a classificação da última 
semana em que a região foi para a bandeira 
vermelha pela piora nos indicadores do 
Estado como um todo. Unidos sairemos 
mais conscientes e fortalecidos deste 
momento desafiador. Muito obrigado a todos 
pelo apoio e solidariedade.

Continuemos unidos e 
determinados como 
o fizemos até agora, 
pois novos desafios 
virão e eles precisam 
ser superados
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A Compra Premiada CIC e CDL vai sortear 
100 vales-compra de R$ 150,00. A promo-
ção será realizada de 3 de novembro a 24 de 
dezembro, integrando estabelecimentos as-
sociados às duas entidades.

A proposta da campanha foi apresentada 
à diretoria da CDL e diretores do Comércio 
da CIC. O sorteio da campanha será realizado 
em 29 de dezembro.

De acordo com o presidente da CDL e 
vice-presidente do Comércio da CIC, Carlos 
Adriano Morari, o setor enfrenta um momento 
de grandes dificuldades devido à pandemia 
da Covid-19.

“A iniciativa tem o objetivo de se integrar 
às ações da CDL e da CIC de valorização do 
comércio local, possibilitando que os consu-
midores possam concorrer a vale compras e 
dando um incremento aos empreendimentos 
associados”, destacou o dirigente.

Poderão concorrer aos prêmios, todas as 
pessoas que efetuarem compras nas empre-
sas participantes da promoção.

De acordo com Morari, para cada compra 
nestes estabelecimentos, será fornecido um 
cupom. 

Ele explica que ficará a critério do lojista 
estabelecer e informar um valor mínimo da 
compra para que o cliente tenha direito ao 
cupom.

Os vales-compra deverão ser utilizados 
nas empresas participantes da campanha.

CDL e CIC anunciam promoção Compra 
Premiada com R$ 15 mil em prêmios

ENTIDADES PEDEM 
REAVALIAÇÃO DOS 
PROTOCOLOS DE 
FUNCIONAMENTO DAS 
ATIVIDADES

Presidentes de entidades empresariais 
entregaram ao governador, Eduardo Leite, 
um pedido de reavaliação dos protocolos 
de funcionamento das atividades econômi-
cas do Plano de Distanciamento Controla-
do.

“Não há segurança para planejar o fun-
cionamento de uma empresa com essas 
constantes trocas de bandeiras, liberações 
e restrições de uma semana para outra na 
indústria e no comércio”, disse o presiden-
te da Fiergs, Gilberto Porcello Petry.

As entidades apresentaram ao gover-
nador as dificuldades enfrentadas pelos 
setores que representam, reforçando que, 
por causa dos protocolos, empresas foram 
obrigadas a encerrar operações em função 
dos altos custos econômicos que eles sig-
nificam.

O documento entregue reforça o apoio 
à concepção de calibrar protocolos confor-
me o risco específico de esgotamento da 
capacidade hospitalar de cada região do 
Estado e explica que as empresas gaúchas 
vêm aplicando protocolos de segurança 
rigorosos, tanto aqueles obrigatórios pelo 
Plano quanto outros adicionais, como a 
utilização de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) e o distanciamento inter-
pessoal.
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SÊCULOR CONTROLE
DE PRODUÇÃO

O QUE FAZ
O Sêculor é um software de controle de produção que trabalha com a internet das 

coisas, popularmente conhecida como IoT. Através dela tornamos todas máquinas 
ou equipamentos inteligentes, capazes de se comunicar com outros sistemas. Deste 
modo, é possível extrair informação útil dos equipamentos otimizando a tomada de 
decisão dos gestores.

LOCALIZAÇÃO
Rua Luiz Júlio D’Arrigo, 19
Centro – Garibaldi

CONTATO
(54) 99938 1376
leonardo@seculor.com.br
www.seculor.com.br

PROPRIETÁRIOS
Alex Mattei
Bruno Emer
Glauber Cini
Leonardo Berteli Piveta

FUNDAÇÃO
16 de maio de 2019 

DIFERENCIAL
Trabalhar com software todo em nuvem e com algoritmos de última tecnologia.

COLABORADORES
4

CLIENTES
Indústrias da região da Serra

NOVIDADES
Recentemente integramos com o sistema de MRP de um cliente e pretendemos 

trabalhar com predição da produção utilizando inteligência artificial.

FOTOS DIVULGAÇÃO

ALAN AUTO SERVICE

O QUE FAZ
A Alan Auto Service, conta com uma ampla linha de serviços e produtos, dentre 

elas a troca de 100% do óleo de transmissão automática, com equipamento especí-
fico, diagnóstico computadorizado, limpeza e teste de injetores, limpeza e troca do 
fluído de arrefecimento também com equipamento específico, revisões preventivas 
e corretivas seguindo rigorosamente as recomendações do fabricante do veículo. 
Trabalhamos com produtos genuínos e as melhores marcas do mercado, sempre 
atendendo todas as especificações da montadora.

LOCALIZAÇÃO
Rua Veranópolis, 124
Bairro Vila Nova - Carlos Barbosa

CONTATO
(54) 3461 1325
alan.autoservice@outlook.com

PROPRIETÁRIOS
Patsy Ferrão e Alan Audibert

FUNDAÇÃO
16 de março de 2017 

DIFERENCIAL
Prestar serviços de alta qualidade e transparência, sempre inovando para melhor 

atender a necessidade específica de cada cliente, oferecendo um ambiente limpo, 
moderno, organizando, monitorado, com acesso facilitado e banheiros específicos 
para PcD, entre outros.

COLABORADORES
3

CLIENTES
Carlos Barbosa e diversas cidades da região

NOVIDADES
Oxi-Sanitização, a mais eficaz higienização veicular do mercado, realizada com 

equipamento específico que transforma as moléculas de oxigênio em ozônio, um gás 
chega onde outros tipos de higienização não conseguiriam, eficaz contra bactérias, 
vírus, fungos, mofo e odores. 

FOTOS DIVULGAÇÃO
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ALEPHOX TRATAMENTO DE 
EFLUENTES E GESTÃO AMBIENTAL

FOTOS DIVULGAÇÃO

O QUE FAZ
A Alephox Technologies é uma empresa de tecnologias ambientais para descon-

taminação e purificação do ar, água e solos. Desenvolve sistemas de tratamento de 
efluentes industriais (cervejarias, vinícolas, frigoríficos, metalúrgica). Atualmente, 
devido à pandemia de covid-19, a Alephox tem se dedicado no desenvolvimento de:

- Barreira sanitizante com tapete e cortina com atmosfera controlada de ozônio;
- Geradores de ozônio para sanitização de ambientes, roupas, automóveis, entre 

outras aplicações. 
- Câmara de desinfecção de produtos de supermercados e utensílios.

LOCALIZAÇÃO
Rua Figueira de Melo, 765
Bairro Peterlongo - Garibaldi
 

CONTATO
(54) 99139-0817 
administrativo@alephox.com
Facebook: Alephox
Instagram: @alephoxtechnologies

PROPRIETÁRIOS
Dra. Carla Geane Brandenburg Brenner
Cassiano Casagrande

FUNDAÇÃO
09 de agosto de 2019 

DIFERENCIAL
Tecnologia patenteada exclusiva no Brasil

COLABORADORES
5

CLIENTES
Rio Grande do Sul e Santa Catarina

NOVIDADES
Reator de fotocatálise heterogênea e gerador de Ozônio com conjunto sanitizante

STUDIO D

O QUE FAZ
A Studio D tem em seu foco produtos estofados do nicho “sentar” (cadeiras, 

poltronas e complementos) para lojas de médio-alto padrão na Decoração.

LOCALIZAÇÃO
Avenida Garibaldina, 1.185
Garibaldi

CONTATO
(54) 3388 9510
daf@moveisdaf.com.br
Instagram: @studiod_moveis

PROPRIETÁRIOS
Fernando Guidolin
Thiago dos Santos
Alexandre Mendes

FUNDAÇÃO
01 de maio de 2020 

DIFERENCIAL
O grande diferencial da Studio D está em seu DNA que focou no “design fun-

cional”, onde o produto final agrada também na parte estética, mas acima de tudo 
tem a funcionalidade como ponto de partida para seu processo de criação. A Studio 
D traz em suas características conceituais o ativismo social que pode ser claramente 
reconhecido no conceito, referencias e nome de seus produtos.

COLABORADORES
30

CLIENTES
Brasil

NOVIDADES
A Studio D foi lançada como forma de homenagear o Dia dos Trabalhadores e 

trouxe 42 produtos cheios de novas propostas e tendências de design.

FOTOS DIVULGAÇÃO
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FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

ASSOCIADOS PODEM 
APROVEITAR DESCONTO DE 
ATÉ 10% EM CURSOS DE 
GRADUAÇÃO, PÓS E MBA

VENDAS EM JUNHO 
CRESCERAM 
10,3% QUANDO 
COMPARADAS A 
JUNHO DE 2019

Diretores de empresas associadas à CIC de 
Garibaldi, assim como colaboradores e familia-
res podem usufruir de grandes benefícios para a 
formação acadêmica e em ensino técnico.

A entidade possui convênios com quatro 
instituições de ensino superior que possibilitam 
desconto em mensalidade em cursos de gradu-
ação, pós-graduação, MBA, extensão, além de 
cursos de língua estrangeira, matrículas e até 
isenção nas taxas de inscrição para o vestibular.

As vendas no Brasil no mês de 
junho atingiram o maior patamar 
deste ano. No mês, as vendas tive-
ram resultado 15,6% maior que o 
mês de maio e 10,3% superior ao 
de junho de 2019.

No Brasil, a média diária de 
vendas com a NFe atingiu R$ 23,9 
bilhões em junho, o maior patamar 
de 2020.

Na comparação com o mês an-
terior, a queda de abril foi seguida 
de aumentos de 9,1% em maio e de 
15,6% em junho.

Após o pico de R$ 180 bilhões 
na última semana de maio, as se-
manas de junho mostraram vendas 
superiores a R$ 150 bilhões, exce-
to a semana do feriado de Corpus 
Christi (R$ 137 bilhões).

O movimento agregado das no-
tas fiscais eletrônicas (NFe) capta, 
principalmente, as vendas entre 
empresas de médio e grande porte, 
bem como as vendas não presen-
ciais de empresas para pessoas 
físicas.

CEC DEFINE PRÉ-AGENDA PARA A ESCOLHA
DAS SOBERANAS DA FENACHAMP 2021

A diretoria do CEC definiu uma pré-
-agenda para a escolha das soberanas da 
Festa do Espumante Brasileiro 2021.

O presidente do CEC e da Fenachamp, 
Giliano Verzeletti, disse que há a neces-
sidade de criar mecanismos para adaptar 
as ações a realidade da pandemia.

“A influência do novo Coronavírus nos 
obrigou a mudar nossa programação. 
Mesmo assim, consideramos importante 
manter todas as ações que não depen-
dessem de ações presenciais”, salientou.

A escolha da rainha e princesas da 
Fenachamp terá a participação de 12 
candidatas. A apresentação oficial, que 
geralmente acontecia durante o Festival 
do Frango e do Vinho, terá um formato 
alternativo para este ano, devido ao can-

DESAFIOS E EXPERIÊNCIAS 
DE SUPERMERCADOS 
DURANTE A PANDEMIA 
FORAM DEBATIDAS EM LIVE 
DA CIC JOVEM

O diretor executivo do Supermercado Cairú, 
Cristiano Romio, e o sócio proprietário do Su-
per São Lucas, Felipe Locatelli, falaram como as 
empresas se adaptaram para receber clientes 
e colaboradores em meio a pandemia do novo 
Coronavírus.

“Todo o planejamento feito para 2020 foi es-
quecido e precisamos nos adaptar e assimilar o 
que precisaríamos fazer e focar dia após dia. Já 
tínhamos uma base para o e-commerce, o que 
com a pandemia acelerou o processo”, salientou 
Romio.

Eles foram os convidados da CIC Jovem para 
a primeira edição online do tradicional evento 
Conversando com Jovens Empreendedores, re-
alizado em 30 de junho.

Como o setor supermercadista é consi-
derado uma atividade essencial, mantendo o 
funcionamento mesmo quando a maioria das 
empresas foi obrigada a fechar, o debate foi cen-
tralizado pelas mudanças de hábitos e maneiras 
de vender. 

“Grandes empresas dos dias de hoje aca-
baram surgindo ou se fortalecendo em meio a 
momentos de grandes incertezas do passado”, 
destacou Locatelli.

CDL e Consepro destinam recursos para 
equipar viatura da Força Tática da BM

O comandante do 3° Batalhão de 
Áreas Turísticas, Tenente Coronel 
Paulo César de Carvalho, esteve na 
CIC, no dia 3 de julho, para apresentar 
a nova viatura da Força Tática do Pelo-
tão de Operações Especiais (POE).

O veículo foi equipado com capota, 
que servirá de xadrez e compartimen-
to para escudos e armamento, com o 

apoio financeiro da CDL e Consepro 
de Garibaldi.

Os presidentes das duas entidades, 
Carlos Adriano Morari, e Aloísio De 
Nardin, recepcionaram o comandante 
e conheceram um pouco mais sobre a 
atuação da Força Tática na região.

Conforme o Tenente Coronel Car-
valho, são atendidas 25 cidades, as 

quais registraram neste ano uma redu-
ção nos índices de homicídios e furtos.

“O apoio que recebemos das comu-
nidades e, neste caso, das entidades, é 
fundamental para que avancemos em 
nossas ações e possamos ampliar nossa 
atuação na prevenção e, quando neces-
sário, na repressão em ocorrências”, 
destacou.

Siga o
QR Code

onheça os 
benefícios 
oferecidos

celamento do evento.
Inicialmente, o novo modelo de apre-

sentação está marcado para o dia 31 de 
julho. De acordo com Verzeletti, as ati-
vidades de preparação das candidatas 
também seguirão um cronograma que 
estará sendo ajustado de acordo com a 
necessidade.

“Temos que salientar a importância 
da participação destas 12 jovens, mes-
mo com todas as incertezas que temos 
neste momento”, enfatizou. 

O concurso de escolha está marcado 
para 30 de outubro, mas ainda dependerá 
de confirmação. “Estamos trabalhando 
tendo como base um novo planejamento 
com as devidas alternativas possíveis”, 
concluiu.
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Seja associado

APROVEITE
TODOS OS benefícios

vantagensE

RETOMADA 
ECONÔMICA DO 
BRASIL SERÁ 
RÁPIDA

O Brasil terá uma rápida reto-
mada econômica e poderá superar 
antes de outros países a crise pro-
vocada pela pandemia, garantiu o 
secretário especial de Previdência 
e Trabalho do Ministério da Econo-
mia, Bruno Bianco Leal, ao partici-
par de live realizada pela Fiergs. 

Leal disse que as iniciativas do 
Governo Federal, como as Medi-
das Provisórias 927 e 936, criadas 
para proteger empregos, empresas 
e renda durante o período de res-
trições provocadas pelo novo Co-
ronavírus, foram exitosas, evitando 
a perda de 10 milhões de vagas no 
mercado de trabalho.

Ele destacou, também, que a 
imagem do Brasil no exterior tem 
se transformado, ganhando credi-
bilidade especialmente por conta 
da política econômica muito bem-
-sucedida adotada pelo ministro 
Paulo Guedes de redução do tama-
nho do Estado e de combate aos 
privilégios. 

Citou como exemplo a Reforma 
da Previdência. De acordo com o 
secretário, economizará R$ 1,3 tri-
lhão aos cofres públicos e acabou 
com a transferência de renda dos 
mais pobres para os mais ricos.

O professor da Faculdade Fisul, Ricardo 
Reche, destaca quais devem ser as principais 
características e alternativas para que os produtos 
e serviço de uma empresa possam ser vistos como 
úteis e relevantes para os seus clientes.

Integrante do Comitê de Comunicação 
e Marketing da CIC, Reche diz que a crise 
provocada pela pandemia do novo Coronavírus 
está exigindo uma capacidade de adaptação como 
nunca antes vista.

O diretor do Frigorífico Nicolini e presidente da CIC 1993/94, 
Pedro Carrer, fala sobre os desafios do setor avícola e a sua impor-
tância para o Brasil.

Considerada uma proteína animal de alta qualidade, a carne 
de frango está no topo de um segmento que reúne mais de quatro 
milhões de pessoas no país.

A economista e responsável pelo Balanço Econô-
mico de Garibaldi, Mônica Beatriz Mattia, diz que, em 
contrapartida a crise gerada pela pandemia do novo 
Coronavírus, é importante estar atento às oportunidades 
que surgem. Para isso, os empreendedores precisam 
repensar processos, sejam eles produtivos, administra-
tivos, de gestão e até de hierarquia. “Dois movimentos 
estão bem claros, o de mudança no comportamento e de 
queda da renda dos consumidores”, salienta.

Como usar o marketing para a sua empresa superar a crise

Os desafios e a importância do 
setor avícola para o Brasil

A crise também pode
oferecer oportunidades

Siga o QR Code
e veja o

vídeo completo

INSCREVA-SE NO CANAL - VÍDEOS NOVOS TODA A SEMANA



O Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados mostra que, de 
janeiro a maio, Garibaldi registrou 
a abertura de 2.338 vagas de 
trabalho e o fechamento de 2.554.
Em maio o saldo foi de 92 postos 
a menos, com 302 admissões e 
394 demissões. Abril registrou 
o pior resultado do ano com 383 
demissões a mais do que as 
admissões. O setor de Serviços 
foi o que mais perdeu postos 
(141), seguido pela Indústria (93) e 
Comércio (4).
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“A resposta certa, 
não importa nada: 
o essencial é que as 
perguntas estejam 
certas”

Mario Quintana
- Poeta, tradutor e jornalista 
gaúcho, falecido em maio de 
1994

Oscar Wilde
- Escritor e poeta irlandês

A Cooperativa Agrícola Cairú realizou, no dia 25 de maio, a sua 
Assembleia Geral. Devido ao novo Coronavírus, a assembleia 
foi online. Seguindo todos protocolos de segurança, apenas 25 
associados puderam acompanhar a assembleia de maneira presencial. 
Apesar das incertezas provocadas pela pandemia, o presidente, 
Felipe Corbellini, fez uma avaliação otimista das perspectivas 
da Cooperativa. Em 2019, a Cairú obteve um faturamento de R$ 
127.235.000,00, um crescimento de 3,5% em relação ao ano anterior. 

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)

15/07 - L & M Colchões

16/07 - Vinícola Santa Barbara

30/07 - A B Representação

30/07 - Confeitaria Chalé das Delicias

ESTANHO (10 ANOS)

12/07 - Evoluir Gestão Empresarial

CRISTAL (15 ANOS)

05/07 - Cia das Flores

“Aqueles que não 
fazem nada estão 
sempre dispostos a 
criticar os que fazem 
algo” 

12/07 - Jucitur Transportes

21/07 - Affinidad Bebidas Finas

PÉROLA (30 ANOS)

06/07 - VDS - Vida Surf

CORAL (35 ANOS)

17/07 - Funilaria Poletto

RUBI (45 ANOS) 

28/07 - Padaria Ponvalli
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A unidade de Garibaldi da Benoit abriu 
suas portas em novo endereço, no dia 
24 de junho. O estabelecimento está 
localizado na Rua Jacob Ely, 359, ao lado 
da rodoviária. O gerente da loja, Almir 
Minozzo, destaca que a Benoit oferece 
mais de cinco mil itens, com destaque 
para aparelhos celulares, móveis 
(cozinha, sala, quarto), bazar, eletros, 
televisores, entre outros, em uma sala 
de quase 1.500 metros quadrados, em 
dois andares, além de estacionamento 
próprio.

VEJA COMO SUA
EMPRESA PODE
CRESCER COM A CIC

ECONOMIZE

Certificado e-CPF, e-CNPJ e NF-e
com agendamento de horário,
atendimento personalizado e
possibilidade de parcelamento

certificado digital

Siga o QR Code ou acesse
http://bit.ly/2q0EL8o

e saiba mais sobre este e
muitos outros benefícios

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI


