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Empresas registram crescimento 
expressivo no ano pré-pandemia

Os resultados das em-
presas garibaldenses no ano 
pré-pandemia foram apresen-
tados com a divulgação do Ba-
lanço Econômico de Garibal-
di. A 21ª edição da publicação 
apresenta os dados de 2019 de 
82 empresas, de 18 segmentos. 

Entre os destaques está o 
crescimento nos investimen-
tos, que saltaram de R$ 38,6 
milhões para R$ 63,9 milhões, 
um aumento de 65,31% em re-
lação ao ano anterior.

No mesmo período também 
houve incremento no número 
de empregos em 4,22%, no fa-
turamento total em 10,8% e no 
lucro operacional em 24,7%.

Outro dado significativo 
para as empresas foi a con-
solidação do Produto Interno 
Bruto (PIB), que é a soma de 
todos os bens e serviços pro-
duzidos. No ano passado o 
crescimento foi de 13,31%, 
alcançando o patamar de R$ 
2,32 bilhões.

O anuário econômico tam-
bém demonstra que Garibal-
di é a 37ª cidade gaúcha que 
mais exporta. A posição foi 
confirmada após um ano com 
aumento de 52,1% no valor 
(63 milhões de dólares) e de 
58,5% no volume exportado 
(43,5 toneladas).

O anuário é uma realiza-
ção da CIC em parceria com a 
Prefeitura de Garibaldi, Uni-
versidade de Caxias do Sul e 
escritórios contábeis da cida-

BALANÇO ECONÔMICO

de.
Conforme os pesquisado-

res responsáveis pela análise 
das informações apresentadas 
pelas empresas, o bom desem-
penho da economia em 2019 
reflete a dinâmica do setor 
produtivo cuja economia, bas-
tante diversificada, atende o 
mercado interno e externo, ge-
rando empregos e garantindo 
as rendas necessárias para o 
município continuar mantendo 
a qualidade de vida observada 
pelos indicadores.

A economista, Monica Bea-
triz Mattia, diz que a economia 
de Garibaldi é robusta e mui-
to diversificada. “O Balanço 
Econômico apresenta um resul-
tado para 2019 muito positivo 
em todos os seus indicadores. 
E já se observa que os efeitos 
da pandemia, para 2020, não 
serão tão fortes para Garibaldi 
como têm sido para o Estado e 
o País”, destaca.

Para o contabilista, Edu-
ardo Tomedi Leites, Garibaldi 
sempre foi representada pelos 
seus empresários, pelas em-
presas fortes e estes fatores se 
destacam nos números divul-
gados pela publicação.

“Nossa expectativa é que 
as empresas possam passar 
pelos obstáculos impostos 
pela pandemia do novo Coro-
navírus. Acreditamos que a re-
presentatividade de cada seg-
mento vai superar mais este 
desafio”, enfatiza Leites.

A importância deste 
trabalho será reconhecida, 
nos próximos anos, quando 

tivermos a possibilidade 
de comparar a linha do 

tempo do antes, durante 
e depois da pandemia na 

vida das empresas

“

”- Tobias Debiasi, presidente da CIC

SIGA O QR CODE
E BAIXE A VERSÃO

ONLINE DO
BALANÇO ECONÔMICO
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Balanço Econômico 
confirma nosso 
potencial produtivo

TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC

Veremos qual foi 

o impacto do 

novo Coronavírus 

nas empresas, 

principalmente depois 

de um ano de alta 

em investimentos, 

PIB, exportações, 

geração de empregos, 

entre tantos outros 

indicadores

A divulgação do Balan-
ço Econômico 2020, com 
dados referentes ao resulta-
do das empresas em 2019, 
demonstrou o potencial em-
preendedor de Garibaldi.

Além disso, confirmou a 
sensação de que a econo-
mia havia conseguido su-
perar meia década de crise 
e retomado o caminho do 
crescimento.

Com o irromper da pan-
demia, em março deste ano, 
a consequente evolução 
deste crescimento sofreu um 
repentino abalo. Poucos po-
deriam imaginar que, em tão 
pouco tempo, teríamos uma 

mudança drástica no cenário que se apresentava para 2020.
A incerteza tornou-se a maior certeza deste novo tempo. O 

nosso objetivo, juntamente com os profissionais que avaliaram os 
dados coletados, foi o de proporcionar uma análise que possa 
estabelecer uma radiografia minuciosa do setor empresarial no 
ano pré-pandemia.

A importância deste trabalho será reconhecida, nos próximos 
anos, quando tivermos a possibilidade de comparar a linha do 
tempo do antes, durante e depois na vida das empresas.

Veremos, no ano que vem, qual foi o impacto do novo Coro-
navírus nas empresas, principalmente depois de um ano de alta 
em investimentos, PIB, exportações, geração de empregos, entre 
tantos outros indicadores. 

Que a retomada das atividades tenha trazido consigo a pos-
sibilidade de prosseguimento da curva ascendente das nossas 
empresas.

Ao Ministério Público Eleitoral, órgão 

que atua na fiscalização da regularidade 

e da lisura do processo eleitoral, cumpre 

neste ano também zelar pela regularidade 

dos atos de campanha para que ocorram 

em conformidade com as regras 

sanitárias.

O reconhecimento de uma emergência 

de saúde pública de importância 

internacional, o sur to da covid-19, trouxe 

às eleições municipais o Sistema de 

Distanciamento Controlado como forma 

de mitigar os impactos da pandemia.

Tal sistema impacta em par te 

das práticas usuais da campanha 

eleitoral, dado que, no mais das vezes, 

a aproximação e os aper tos de mão 

individuais, assim como aglomerações 

em vias públicas, comícios e reuniões 

- agora não mais recomendados 

pelas autoridades sanitárias - sempre 

foram estratégias de abordagem e 

convencimento do eleitor.

Assim, com o risco ainda presente de 

contágio, o desafio que se impõe a todos 

é compatibilizar a ação dos candidatos 

com as medidas sanitárias tendentes a 

manter um cer to controle na dispersão do 

novo Coronavírus. 

Neste cenário, o que se espera, 

considerada a imediatidade dos fatos 

eleitorais, nem sempre compatível com a 

velocidade de edição e apropriação das 

normas sanitárias, é que os candidatos, 

O Ministério Público e a influência da 
pandemia no pleito deste ano
DR. PAULO ADAIR MANJABOSCO
PROMOTOR PÚBLICO DE JUSTIÇA
DE GARIBALDI

Entre Aspas

par tidos e simpatizantes observem 

e respeitem essa nova realidade, a 

fim de que as eleições transcorram 

dentro da esperada ordem, com final 

reconhecimento da legitimidade do pleito 

sem descurar da vida e da saúde de 

nossa população.

Assim, com o risco ainda 
presente de contágio, 
o desafio que se impõe 
a todos é compatibilizar 
a ação dos candidatos 
com as medidas 
sanitárias tendentes a 
manter um certo controle 
na dispersão do novo 
Coronavírus



Antonio Fachinelli (15)

- Coligação Garibaldi no Caminho Certo - 
MDB, PDT, PTB, PL, DEM, PSD, PCdoB
- 58 anos
- Data de Nascimento: 28/12/1961
- Comerciante
- Instagram: antoniofachinelli/
- Facebook: antoniofachinelli
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A CIC Jovem e a Ordem dos 
Advogados do Brasil realizam, 
no dia 3 de novembro, um debate 
entre os candidatos a prefeito de 
Garibaldi.

O evento acontece na sede 
da CIC, a partir das 19h, e terá a 
transmissão ao vivo, através da 
fanpage da entidade.

Na ocasião, Alex Carniel (co-
ligação Garibaldi Mais Feliz) e 
Antonio Fachinelli (coligação Ga-
ribaldi no Caminho Certo), terão 
a oportunidade de falar sobre suas 
propostas, responder a questões 
apresentadas pelas entidades e fa-
zer perguntas entre si.

Conforme o coordenador da 
CIC Jovem, Lucas Guarnieri, o 
evento será dividido em quatro 
blocos. No primeiro, cada can-
didato terá três minutos para sua 
apresentação.

O segundo bloco será desti-
nado para os candidatos respon-
derem a dez perguntas que foram 
encaminhadas pela diretoria da 
CIC e advogados integrantes da 
subseção Garibaldi e Carlos Bar-
bosa, que serão sorteadas no mo-
mento. Cada candidato terá cinco 

CIC JOVEM E OAB PROMOVEM DEBATE ENTRE OS 
CANDIDATOS A PREFEITO DE GARIBALDI 

minutos para responder a cada 
questionamento.

No bloco seguinte, cada can-
didato poderá fazer três perguntas 
ao seu adversário, com tema livre. 
Eles terão dois minutos para cada 
resposta, com um minuto de répli-
ca e um minuto de tréplica.

O último bloco será destina-
do às considerações finais, com o 
tempo de cinco minutos para cada 
candidato.

Além da equipe organizadora, 
devido às determinações de dis-
tanciamento, somente terão aces-
so ao evento dez representantes de 
cada coligação e meios de comu-
nicação convidados e previamente 
credenciados.

ELEIÇÕES 2020
As eleições municipais serão 

realizadas em 15 de novembro, 
quando serão escolhidos pre-
feito e vereadores para a gestão 
2021/2024. Neste ano, o tempo 
de votação foi ampliado em uma 
hora e começará mais cedo: o ho-
rário será das 7h às 17h. Porém, o 
horário das 7h às 10h é preferen-
cial para maiores de 60 anos. 

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 

FOTOS DIVULGAÇÃO

Alex Carniel (11)

- Coligação Garibaldi Mais Feliz - PP, PSL, 
PSB
- 43 anos
- Data de Nascimento: 01/11/1976
- Empresário
- Instagram: alexcarnielgaribaldi/
- Facebook: alexcarniel2016

Fonte: Divulgacand TSEFonte: Divulgacand TSE
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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 

Indústria

Andrecon Laser & Sign

O QUE FAZ 
Corte Laser, Revestimentos em ACM,
Sinalização e Impressão Digital

Avenida Perimetral 938. Bairro São José, Garibaldi

sandra@andrecon.com.br

(54) 3462 3556

(54) 99191 1785

www.andrecon.com.br

@AndreconLaserSign

andrecon_laser_sign

Serviços

Saint Blanc Odontologia

O QUE FAZ 
Serviços Odontológicos

Comércio

Pegorer/Big Dutchman

O QUE FAZ 
Equipamentos para avicultura, suinocultura, postura 
comercial, peças de reposição e assistência técnica

Avenida Independência 1064. Centro, Garibaldi

pegorer@pegorercom.com.br

(54) 3462 7223

(54) 99975 7060

www.pegorercom.com.br/

@pegorercom

-
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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 

Serviços

Mecânica Trombini

O QUE FAZ 
Serviços de Mecânica Automotiva em Geral

Rua Lourenço Mottin, 65. Brasilia, Garibaldi

mecanica@mecanicatrombini.com.br

(54) 3642 1782

(54) 3642 1782

-

@MecanicaTrombini

mecanicatrombini

Serviços

Saint Blanc Odontologia

O QUE FAZ 
Serviços Odontológicos

Rua Irmão José Sion, 19, sala 403. Centro, 
Garibaldi

carlaariotti@yahoo.com.br

(54) 99705 8334

(54) 99705 8334

-

@saintblancodontologia

saintblancodontologia

Indústria

EDG Massas

O QUE FAZ 
Produção de massas caseiras: capeletti, espaguete, 
macarrão, pien e tortei

Avenida Principal, s/nº. Marcorama, Garibaldi

edgmassas@hotmail.com

(54) 3464 2992

(54) 99612 9429

-

@edgmassas

edgmassas
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ESTADO LIBERA 
A OPERAÇÃO DE 
RESTAURANTES COM 
AUTOSSERVIÇO

CIC INTEGRA GRUPO 
QUE VAI PROPOR 
MELHORIAS PARA 
ESTRADAS

CHAVES DIGITAIS DO 
PIX JÁ PODEM SER 
CADASTRADAS

Com a publicação do Decreto 
55.537, em 9 de outubro, o Gover-
no do Estado liberou a operação de 
restaurantes com autosserviço (self 
service). As regras limitam o número 
clientes de acordo com a classifica-
ção. Os funcionários devem orientar 
no início da fila para o correto aten-
dimento dos protocolos (máscara, 
álcool gel e distanciamento na fila), 
além da obrigatoriedade de instala-
ção de protetor salivar nos buffets, 
higienização e troca constante dos 
talheres e pegadores do buffet e a 
disponibilização de talheres embala-
dos individualmente.

O presidente da CIC, Tobias De-
biasi, e o diretor de Serviços, Vande-
nir Miotti, participaram de reunião no 
CIC Bento Gonçalves para discutir a 
necessidade de ações nas rodovias 
estaduais 446 (Carlos Barbosa-São 
Vendelino), 122 (São Vendelino-Far-
roupilha), 453 e VRS 813 (Garibaldi-
-Farroupilha). No encontro, promovi-
do pelo Corede Serra, CICS Serra e 
Amesne, definiu pela criação de uma 
comissão para elaborar um estudo e 
formalizar um documento de propos-
tas ao Governo do Estado.

O Banco Central (BC) antecipou 
o registro das chaves digitais para 
o Pix (novo sistema de pagamentos 
instantâneos). Para cadastrar a cha-
ve, basta acessar o aplicativo da ins-
tituição em que tem conta e fazer o 
registro, vinculando a uma conta es-
pecífica uma das três informações: 
número de telefone celular, e-mail ou 
CPF/CNPJ. O Pix funcionará 24 horas 
por dia e reduzirá para 10 segundos o 
tempo de liquidação de pagamentos 
entre estabelecimentos com conta 
em bancos e instituições diferentes. 
As transações poderão ser feitas por 
meio de QR Code ou com base na 
chave cadastrada.

Compra Premiada CIC CDL vai sortear 
mais de R$ 17 mil em vales-compra

A partir de 3 de novembro, os consu-
midores que efetuarem suas compras em 
Garibaldi terão a oportunidade de concor-
rer a mais de R$ 17 mil em prêmios. 

A promoção Compra Premiada CIC 
CDL vai sortear, no final do ano, 115 va-
les-compra de R$ 150 cada um. 

“Em um ano atípico, ficamos felizes 
com a adesão dos estabelecimentos as-
sociados à CIC e CDL à campanha, que 
superou nossas expectativas”, salienta o 
presidente da CDL e vice-presidente do 
Comércio da CIC, Carlos Adriano Morari.

Segundo ele, com a chegada do final 

do ano a Compra Premiada vai impulsio-
nar o varejo local, tanto para o Black Fri-
day como para o Natal.

O dirigente destaca que os vales-com-
pra sorteados deverão ser trocados nas 
empresas que realizaram a aquisição do 
mesmo. 

“Além das compras que dão direito 
aos cupons serem feitas em Garibaldi, o 
resgate dos prêmios também irá fazer cir-
cular os valores no município”, comenta.

Os vouchers que serão sorteados fo-
ram patrocinados por 87 estabelecimen-
tos. Além destes, outras 57 lojas farão a 

distribuição dos cupons. O sorteio será 
realizado em 29 de dezembro.

Poderão concorrer aos prêmios, todas 
as pessoas que efetuarem compras nas 
empresas participantes da promoção. Fi-
cará a critério do lojista estabelecer e in-
formar um valor mínimo da compra para 
que o cliente tenha direito ao cupom.

“Esta iniciativa é mais uma das ações 
que as nossas entidades estão realizando 
para fortalecer o comércio garibaldense, 
além de proporcionar mais ferramentas 
para enfrentar a concorrência com as ven-
das pela internet”, salienta Morari.

Açougue e Mercado Trentin
Agatti Materiais Elétricos *
Agrochamp
Agromais *
Agroveterinária Casa e Campo *
APP Apolo Papéis e Presentes
Armazém Fit Store Garibaldi *
Armazém São Pedro
Armazzem do Marceneiro *
Atitude Esportes
Attualitá *
AZ Artigos de Camping e Pesca *
Badulake
Baruffi Materiais de Construção
Bella Ragazza *
Belló Peças
Bem Bacana *
Bene Beef Bull Boutique de Carnes
Biondo Fotografias
BP Bioshop *
Brinquelândia *
Caçarola Comércio de Alimentos *
Cacau Show Garibaldi
Calce Bem *
Calce Leve *
Calzatto
Cantinho da Fofa 
Cantinho da Miudeza
Caramelo Brinquedos*
Carlesso Móveis *
Castelana Modas
Catatau Boutique *
Cia das Flores
Cia do Papel *
Comercial Agrícola Safra *
Compucenter
Cooperativa Agrícola Cairú *
DCO Química *
Delícias Caseiras Justina
Delícias e Sabores
Demarchi Materiais de Construção *
Disco Center *
Doce Inocência
Dose Diária Farmácia e Manipulação
Drops de Menta *
Elite Confecções *
Eliza Boutique *
Enamorare *
Enterprise Computers *

Erva Mate Ximango *
Espaço Contemporâneo
Estilo Casa *
Express Computadores *
Facilitá Utilidades
Farmácia Essência *
Farmagi
Fava Comércio de Tintas
Fio e Forma *
Fiore I Cuore Arranjos e Decorações
Fiorelle *
Floricultura Clavenei *
Floricultura Giardini
Forh *
Franci Modas
Friza Comércio
Fruteira Natural
Furlanetto Tintas *
Gira Real *
Girassole
Giro Vest *
Guri do Smart *
Inove Print Recargas
Itália Comercial Elétrica *
Jane Modas *
Javy *
Jeans e Cia *
Kinho Modas *
L & M Colchões
Loja Farroupilha *
Loja Flor de Lis *
Loja Kaprixo
Loja Mânica *
Loja Ofertão
Loja Pryncipale *
Loja Riviera Garibaldi *
Loja Sebenello *
Loja Soberana *
Lojas Andreolio *
Lojas Benoit *
Lojas Certel *
Lojas Di Zanette 
Lojas Pompéia 
Lojas Pozza *
Maria Bela Cosméticos
Mássimi Móveis Planejados *
Meghi Confecções *
Mercado Dartora
Mercado e Açougue Bela Vista *

Mini Mercado Radavelli *
Mobilar Garibaldi *
Moda Mania *
Multi Arte Estofados *
Mundo do Presente
O Boticário *
Orange Store *
Ótica Debianchi *
Ótica J.A. *
Padaria Nossa Senhora de Fátima
Padaria Ponvali *
Parada Obrigatória *
Pasini Bebidas *
Pegorer 
Polaco Açougue e Mercado
Ponto Moderno *
Ponto Pet
Profissional Lareira Canadense
Rejane Loss Estética e Cosméticos
Relojoaria Brum
Relojoaria De Marchi
Resemini Materiais de Construção *
Riberpan Comércio de Alimentos *
Rigoni Papelaria
Rosa Maria Decoração
Salão Clair
Salão Inovação
Salem Modas *
Salvagni Optica e Relojoaria *
Seletto Armazém da Júlio *
Simonaggio Pneus *
Spasso Calçados e Confecções *
Supermercado Furlanetto *
Talyce
Techno Sound *
Tribus *
Tutto Per Mangiare *
Two Brothers Off-Road
Valentini *
Vall Supermercado *
Vidraçaria Qualitá
Vidraçaria Santa Paula
Vízia Óptica *
VM Materiais de Construção *
Zats Materiais de Construção *
Zélia Decorações

(*) Empresas que patrocinaram os
vales-compra que serão sorteados

EMPRESAS PARTICIPANTES DA CAMPANHA
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COMO FAZER 
POSTS QUE 
VENDEM MAIS

Diariamente milhares de anún-
cios e propagandas aparecem em 
suas redes sociais, mas uma fração 
mínima chama a sua atenção. A 
maioria deles você nem percebeu. 

A atenção é um bem escasso 
nas redes sociais, por isso que criar 
o interesse do seu público é funda-
mental.

Nesta segunda aula do curso 
“Venda mais na Internet”, o espe-
cialista em marketing digital, Jean 
Baú, preparou uma aula com oito 
táticas para criar publicações que 
engajam para #VENDERMAIS.

São 8 dicas rápidas e práticas, 
com exemplos reais, que podem ser 
aplicadas na sua empresa.

A economista, Monica Mattia, e o contabilista, 
Eduardo Leites, fazem uma avaliação dos 
resultados do Balanço Econômico 2020, que 
apresenta os dados de 2019 das empresas 
avaliadas. Devido a pandemia da Covid-19, o 
lançamento da publicação foi realizado através 
de um vídeo nos meios de comunicação e redes 
sociais da CIC, no dia 14 de outubro. A pesquisa é 
uma realização da CIC, Prefeitura de Garibaldi e 
Universidade de Caxias do Sul.

A presidente do Conselho Municipal de Turismo de Garibaldi, 
Mariana Milani, diz que a retomada do setor turístico, envolvendo 
os segmentos de gastronomia e eventos, já é uma realidade. Mariana 
também traça um perfil do turista que visita Garibaldi e a região 
neste momento. “Nós somos os maiores interessados na segurança e 
responsabilidade. A retomada será feita no ritmo de cada um”.

O presidente do Centro Empresarial e Cultural 
(CEC Garibaldi) e da Festa do Espumante Brasileiro, 
Giliano Verzeletti, diz que, mesmo diante de todos os 
desafios impostos pela pandemia do novo Coronavírus, 
faltando 365 dias para o começo do evento, três comis-
sões já trabalham no planejamento e ações para a festa. 
Verzeletti destaca que as atrações musicais já estão bem 
encaminhadas para a edição do próximo ano.

Pesquisadores avaliam o Balanço Economico 2020

Responsabilidade e Segurança – A 
retomada do turismo em Garibaldi

Fenachamp 2021
Um ano para sua abertura

Siga o QR Code
e veja o

vídeo completo

INSCREVA-SE NO CANAL - VÍDEOS NOVOS TODA A SEMANA

SIGA O QR CODE E
ASSISTA O VÍDEO

COMPLETO

MAIS INFORMAÇÕES



Localizado na Rua Vicente Dal 
Bó, 688, no centro de Garibaldi, 
o Território das Pick-Ups iniciou 
suas atividades em 23 de junho, 
sob a direção de Luis Fernando 
Elias Jorge. O atendimento 
acontece de segunda à sexta-
feira, das 8h às 18h30min. De 
acordo com o proprietário, os 
clientes podem marcar horário 
para atendimento fora do horário 
comercial, através do fone (54) 
3698 3010. Especializado em 
camionetes, um dos diferenciais 
do estabelecimento é a garantia de 
tanque cheio na compra de uma 
picape.
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“A melhor maneira de 
nos prepararmos para 
o futuro é concentrar 
toda a imaginação 
e entusiasmo na 
execução perfeita do 
trabalho de hoje”

Dale Carnegie
- escritor norte-americano

Sêneca
- mestre da arte da retórica 
durante o Império Romano

Utilizando a técnica de depilação através de luz pulsada e a laser, a 
Não+Pelo inovou o mercado de estética e depilação sendo a pioneira 
na oferta deste serviço, com uma técnica indolor e não invasiva.
Sob a direção de Marcos Antonio Gnoatto e Lenara Galafassi, a 
franquia de Garibaldi está localizada na Avenida Independência, 577.
O atendimento é realizado de segunda a sexta, das 8h às 19h e, aos 
sábados, das 8h às 12h. O agendamento pode ser feito pelo fone 3462 
4742.

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)
27/10 - Rota da Fruta

ESTANHO (10 ANOS)
21/10 – Estilocasa
21/10 - Top Estética Bucal
28/10 - Confiança Polimentos

CRISTAL (15 ANOS)
03/10 - Mecânica JLM Diesel
06/10 – Concresart
13/10 - Marmoraria Cristal

“Muitas coisas não 
ousamos empreender 
por parecerem difíceis; 
entretanto, são difíceis 
porque não ousamos 
empreendê-las”

PORCELANA (20 ANOS)
10/10 - C J Mármores
10/10 - Ricefer Equipamentos Inox
20/10 - Wizard Idiomas

PÉROLA (30 ANOS)
16/10 - Mecânica Alto Rio Buratti

16/10 - Transportes Gaboardi

CORAL (35 ANOS)
08/10 - Carraro Comércio De Ferragens

24/10 - Alberto Trento

27/10 - Calce Bem

31/10 - Lavoro Fatto Serviços Temporários
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Desde maio em Garibaldi sob a gestão 
de Lucas Jauer, a loja Mundo do 
Presente - Garibaldi está localizada na 
Avenida Independência, 231, no centro 
da cidade. A variedade de produtos é o 
principal diferencial do estabelecimento, 
principalmente nos segmentos de 
brinquedos, material escolar e de 
escritório, utilidades e bazar. O 
atendimento acontece de segunda à 
sexta, das 8h30min às 18h30min e, aos 
sábados, das 8h30min às 17h, sem 
fechar ao meio dia.

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


