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CIC E PREFEITURA 
DÃO IMPORTANTE 
PASSO PARA INCLUIR 
GARIBALDI NA ROTA 
DE VOOS REGIONAIS

A CIC deu um passo importante 
para viabilizar a integração da 
pista do aeródromo de Garibaldi no 
programa Azul Conecta, subsidiária 
da companhia aérea Azul Linhas 
Aéreas, que opera voos regionais no 
Rio Grande do Sul.
Os presidentes da CIC, Tobias 
Debiasi, e da CDL, Tiago Furlanetto, 
participaram de uma reunião no 
Centro Administrativo Municipal, 
com o prefeito, Alex Carniel. No 
encontro, que também reuniu outras 

lideranças, entre elas o vice-prefeito 
e o presidente do Aeroclube, foi 
definido o cronograma de ações 
para incluir a cidade entre as rotas 
existentes.
“Desde 2007, a CIC está trabalhando 
para incluir Garibaldi neste roteiro 
e, a partir desta nova iniciativa 
no estado, estivemos alertas e 
em contato com os responsáveis 
para concretizar isso”, enfatizou o 
presidente da entidade.
Desde o início do ano a Azul está 

operando em rotas regionais – 
incluindo cidades que há muitos 
anos não contam com voos 
comerciais, entre elas, Bagé, 
Canela, Erechim, Alegrete, São 
Borja, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa 
e Vacaria.
A pista do aeródromo de Garibaldi é 
considerada uma das melhores da 
região, contando com uma extensão 
de 1.200 metros com 30 metros de 
largura, habilitada a receber voos de 
jatos trimotores.
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13h30min às 17h30min

Persistência e 
paciência para novas 
conquistas 

TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC

Acreditamos no 
potencial de Garibaldi 

e de sua gente. 
Olhamos para frente 

e vislumbramos o 
futuro com a mesma 
dinâmica e otimismo 
que sempre moveu o 

empreendedorismo 
que transformou 
esta cidade em 
um exemplo de 

desenvolvimento

O empreendedorismo 
sempre foi um marco de 
Garibaldi, com empresas só-
lidas e um ambiente favorá-
vel ao desenvolvimento e a 
novos investimentos.

Aqui, a CIC assume papel 
de protagonista. Em cada 
gesto e em cada iniciativa, a 
força da união e do trabalho 
reforçam suas ações para 
continuar avançando.

Com aproximadamente 
800 empresas associadas, 
dos setores da Indústria, 
Comércio e Serviços, a CIC 
também tem participação 
ativa em inúmeras conquis-
tas da comunidade.

E este reconhecimento 
concedeu à CIC o título de entidade de utilidade pública, o que 
a torna uma grande aliada no processo de evolução do setor 
produtivo.

Recentemente, juntamente com o Poder Público Municipal, 
avançamos no processo de incluir Garibaldi na rota de voos re-
gionais. Iniciamos as primeiras tratativas em 2007, por isso enten-
demos que é preciso ter persistência e, acima de tudo, paciência.

Acreditamos no potencial de Garibaldi e de sua gente. Olha-
mos para frente e vislumbramos o futuro com a mesma dinâmica 
e otimismo que sempre moveu o empreendedorismo que transfor-
mou esta cidade em um exemplo de desenvolvimento.

E por acreditar nesse princípio estaremos sempre atuantes para 
continuar representando nossos associados e trabalhar para pro-
porcionar a esta comunidade todos os avanços que estiverem 
disponíveis e ao alcance de nossas possibilidades e sonhos. 

“Cidade Inteligente, gestão eficaz”
Daniel Deconti
Secretário Municipal de
Inovação e Empreendedorismo

Entre Aspas

Com o lema “Cidade Inteligente, gestão 
eficaz” iniciamos um novo trabalho com 
o intuito de qualificar o atendimento aos 
empreendedores no dia a dia. A pasta 
denominada Secretaria Municipal de 
Inovação e Empreendedorismo substitui 
a antiga Secretaria de Planejamento, 
Indústria e Comércio. O enfoque está na 
desburocratização de serviços, no acesso 
à tecnologia e no incentivo a práticas 
inovadoras, com mais transparência e 
agilidade.

Elencamos que nosso primeiro passo 
dado pela Secretaria foi a alteração do 
prazo de vigência do alvará provisório 
de seis meses para um ano, sendo 
possível solicitação de mais um ano para 
regularização, conforme previsto em lei 
com a justificativa legal.

Alteramos os trâmites de documentos 
para abertura de empresas em parceria 
com a Secretaria da Fazenda, a qual dá todo 
o apoio à Secretaria para acompanhar todos 
os processos de abertura de empresas em 
cada Secretaria. Destaco aqui também que, 
pensando no comércio local, elaboramos 
licitações voltadas a estes, valorizando 
assim quem gera emprego, renda e 
desenvolvimento ao nosso município.

Um dos nossos pilares é a 
desburocratização. Trabalhamos com 
transparência, agilidade e eficiência e 
é nisso que a Secretaria está engajada. 
Realizamos um novo convênio em parceria 
com a JUCIS-RS, na qual analisamos os 
dados de empresas utilizando o acesso 
direto à plataforma da junta comercial. Em 
virtude desta parceria e do trabalho que 
estamos realizando, Garibaldi já está cotada 

para receber um projeto-piloto de avaliação 
automática de viabilidade, um passo 
importante para o Município.

Pensando sempre na Inovação e na 
Tecnologia, estamos trabalhando em 
parceria com empresa terceirizada para 
desenvolvimento de um aplicativo para fácil 
comunicação com a prefeitura. Estamos 
contratando um sistema de Backup e 
Armazenamento em nuvem, com isso 
investimos menos com equipamentos 
locais e agilizamos a comunicação de 
dados entre as Secretarias, postos de 
saúde, escolas, em fim todos os órgãos 
públicos. 

Realizamos a contratação de um 
Sistema de acompanhamento contábil, 
onde faremos o gerenciamento de dados 
que antes não existiam, dando um suporte 
aos empresários e também aos contadores, 
perante dúvidas de lançamentos contábeis 
e emissão de guias entre outros.

Como resultado do trabalho que está 
sendo realizado, e já colhendo bons frutos, 
é que agora neste mês de novembro, 
Garibaldi participará de um evento em 
Caxias do Sul sobre Cidades Inteligentes, 
buscando novas ferramentas de trabalho 
junto à gestão pública.
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FOTO REPRODUÇÃO ZOOM
A construção de experiências para o consumi-

dor foi o tema abordado pela turismóloga, Mariana 

Milani, durante a quarta edição do Papo de Negó-

cios CIC, realizado em 19 de outubro. Na ocasião, 

Mariana contou a trajetória da Devorata Trufas Ar-

tesanais e como a empresa que administra ao lado 

da mãe, Jurema, tornou-se uma referência para o 

turismo da Serra Gaúcha.

“A Devorata não é somente uma história de 

negócio, é uma história de mãe e filha. E é por 

isso que nosso chocolate tem sabor de afeto e ca-

rinho”, resumiu.

Depois de experiências no exterior e em órgãos 

públicos, foi somente em 2016 que ela começa a 

perceber que a Devorata poderia ir além do que 

produzir e vender trufas, quase que exclusivamen-

te para Garibaldi.

“Foi quando surgiu a ideia de instalar a fábrica 

e uma loja defronte ao varejo da Vinícola Garibaldi. 

Se a Cooperativa recebia quase 90 mil visitantes 

por ano, acreditamos que era só abrir na frente 

e teríamos um grande fluxo de clientes, também. 

Ledo engano”, contou.

PAPO DE NEGÓCIOS CIC

O posicionamento e convencimento de guias e 

turistas para atravessar a Avenida Independência e 

conhecer a loja seguiu a receita do “boca a boca” 

ou “trabalho de formiguinha”. Distribuindo folders 

para cada turista que visitava a vinícola, dois anos 

depois já registrava um fluxo de 100 mil visitantes.

A missão inicial ia além do encantamento. 

“Sabíamos que cada pessoa que entrasse na loja 

e provasse as trufas iria se apaixonar. O problema 

era convencer o turista a atravessar a rua e entrar 

na Devorata. O cliente precisa ter a melhor experi-

ência e tínhamos a certeza de que daria certo, só 

dependeria da gente”.

Ela lembra que o turismo de experiência é res-

ponsável por criar emoções que ficam na memó-

ria. Mariana salienta que, somente isso faz com 

que o cliente tenha vontade de voltar.

“O cliente quer viver, mas não quer viver qual-

quer coisa. A história real que existe por trás do 

produto ajuda a vender muito mais do que se o 

cliente só entrasse, comprasse e fosse embora. E 

para nós, é uma história feliz porque conseguimos 

aliar a profissão da minha mãe com a minha”.

mostra o trabalho de formiguinha que transformou a Devorata

banco de

TALENTOS CIC

Acesse nosso site e saiba mais https://bit.ly/3pmzjZS

Cadastre sua empresa, aqui pode haver o
melhor candidato para sua vaga de trabalho

Encontre o profissional que você procura
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Enfrentando todas as adver-

sidades que a pandemia do novo 

Coronavírus trouxe para o setor 

empresarial, a 22ª edição do Ba-

lanço Econômico de Garibaldi 

demonstra que as empresas en-

cerraram 2020 com resultados 

expressivos.

O ano encerrou com a maior 

geração de empregos dos últimos 

cinco anos, acumulando 7.219 

admissões, contra 6.823 desliga-

mentos, o que deixou um saldo 

positivo de 396 postos de traba-

lho. No ano passado também hou-

ve a abertura de 708 empresas, 

contra 275 que fecharam.

O lançamento da publicação, 

que tem a realização da CIC em 

a parceria com a Prefeitura de 

Garibaldi supera cenário da pandemia com aumento no número de empresas e empregos
Garibaldi, Universidade de Caxias 

do Sul e escritórios contábeis da 

cidade, foi realizada na manhã de 

quinta-feira, 14 de outubro, na 

sede da entidade. 

A revista, que terá sua distri-

buição impressa para os associa-

dos da CIC e CDL, também pode 

ser consultada em sua versão on-

line no site www.cicgaribaldi.com.

br. A 22ª edição da publicação 

apresenta os dados de 95 empre-

sas, de 18 segmentos.

A Balança Comercial foi outro 

item que teve destaque no ano 

passado, Mesmo com muitos mer-

cados internacionais fechados, as 

empresas de Garibaldi exportaram 

64,01 milhões de dólares, sendo 

importado 37,6 milhões de dóla-

res, resultando em um saldo po-

sitivo de 26,3 milhões de dólares. 

Outro fator que mostra a relevância 

do resultado foi a taxa de câmbio 

que teve um incremento médio de 

32,3%.

Conforme os pesquisadores 

responsáveis pela análise das in-

formações apresentadas pelas 

empresas, Mônica Beatriz Mattia 

e Eduardo Tomedi Leites, a eco-

nomia diversificada de Garibaldi 

passou o primeiro ano de pande-

mia, de modo geral, sem grandes 

traumas, com destaque positivo 

para o setor de alimentos e metal-

mecânico.

“Esse cenário garantiu a de-

terminadas cadeias produtivas um 

nível de atividade que possibilitou 

Serviços

Studio Roussin

O QUE FAZ 
Estética, beleza e serviços de cabeleireiro: mechas, 
progressivas, cronograma capilar, cauterização, 
visagismo e pintura.

Rua Doutor Carlos Barbosa 282, apto 401.  
Centro, Garibaldi

school.saga.bh@gmail.com

(54) 99664 4489

54 99664 4489

@studioroussin

studioroussin

INDÚSTRIA

Oliveira e Santana Pellets

O QUE FAZ 
Fabricação de pellets para uso em fornos e 
aquecimentos residenciais, além de uma linha premium 
para pet shop.

Rua Joana Rigoni Massolini, 46 - Pavilhão 2. 
Tamandaré, Garibaldi.

pedro@oliveiraesantana.com.br

(54) 99666 8526

54 99987 1375

@oliveiraesantanapellets

oliveiraesantanapellets
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Garibaldi supera cenário da pandemia com aumento no número de empresas e empregos
FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

aumento no Valor Adicionado Fis-

cal, em termos nominais, além de 

aumentar os postos de trabalho, a 

arrecadação tributária e a poupan-

ça”.

Levando-se em consideração 

os critérios de desempenho anali-

sados pelo Balanço (receita líqui-

da, salários e encargos, lucro ope-

racional, impostos sobre vendas e 

patrimônio líquido), a Tramontina 

Garibaldi manteve o melhor resul-

tado.

Pela ordem, na lista das dez 

empresas de todos os segmen-

tos com melhor desempenho em 

2020 estão Tramontina Garibaldi, 

Madem Indústria e Comércio de 

Madeiras e Embalagens, Nutrire In-

dústria de Alimentos, Cooperativa 

Vinícola Garibaldi, Telasul Indústria 

de Móveis, Cooperativa Agrícola 

Cairú, Frigorífico Nicolini, Aleplast 

Embalagnes Plásticas, Metalúrgica 

Simonaggio e Modelo Vidros.

O presidente da CIC, Tobias 

Debiasi, salienta que 2020 foi um 

ano atípico e que ainda segue dei-

xando seus rastros na economia e, 

principalmente, na vida das pes-

soas. “A revista deste ano traz as 

primeiras análises sobre os efeitos 

da pandemia nos resultados das 

empresas. Certamente esta edição 

deixará importantes informações 

para que possamos entender, no 

futuro, quais foram os caminhos 

encontrados para o enfretamento 

dos desafios impostos pela pan-

demia”, destaca.

Comércio

USA Iphone

O QUE FAZ 
Comércio de celulares e acessórios. Atendimento com 
hora marcada

Rua Buarque de Macedo 3019. Centro, Garibaldi

usaiphonecontato@gmail.com

(54) 99217 5151

54 99217 5151

@usaiphoners

usaiphoners

Comércio

Casa e Coisas Variedades

O QUE FAZ 
Produtos de Higiene Pessoal e de limpeza em geral.

Rua Frei Miguel, 684. São Francisco, Garibaldi

caasecois@gmail.com

(54) 99100 2498

54 99100 2498

@variedadecasaecoisas

variedadecasaecoisas
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O vice-presidente da Indústria da CIC, 
Gerson Luiz Simonaggio, representando o 
presidente, Tobias Debiasi, e o presidente da 
CDL, Tiago Furlanetto, prestigiaram, em 29 
de outubro, a assinatura da lei que cria a Se-
cretaria Municipal de Inovação e Empreende-
dorismo, que substitui a então Secretaria de 
Planejamento, Indústria e Comércio.

Conforme o secretário, Daniel Deconti, os 
pilares que irão nor tear a nova Pasta serão 
Inovação e Digitalização, Planos de Incenti-
vos e Fomentos, Desburocratização e Deso-
neração, buscando acelerar o processo de 
implantação de empreendimentos, tornando 
mais ágil a emissão de licenças, Habite-se e 
Alvarás. 

Entre as iniciativas da pasta, já implanta-
das ao longo do ano, destaca-se a ampliação 
do prazo de vigência do alvará provisório de 
seis meses para um ano, sendo possível so-
licitação de mais um ano para regularização. 
Além disso, o processo para aber tura de em-
presas foi simplificado.

FOTOS CASSIUS ANDRÉ FANTI

CIC e CDL prestigiam criação 
da Secretaria de Inovação e 
Empreendedorismo

ENTREGA DE PROJETO

HOMENAGEM

PRIMEIRA PREFEITA

O presidente e vice da CIC, Tobias Debiasi e 
Carlos Bianchi, foram recepcionados, no dia 14 de 
outubro, no Centro Administrativo Municipal, pelo 
prefeito, Alex Carniel, e vice-prefeito, Sérgio Chesi-
ni. Na ocasião, os dirigentes da CIC entregaram um 
estudo para a implantação de uma área empresarial 
no município. Durante a reunião, também discutiram 
a viabilidade de investimentos na pista do Aeroclube 
para a sua candidatura a receber voos regionais.

O presidente da CIC, Tobias Debiasi, home-
nageou a Câmara de Indústria e Comércio de São 
Marcos pela passagem de seu aniversário de 50 
anos. Durante a sua participação em reunião da As-
sociação das Entidades Representativas da Classe 
Empresarial da Serra Gaúcha (CICS Serra), Debiasi 
entregou uma placa ao presidente da entidade são-
-marquense, Dorival Joaquim Perozzo.

A coordenadora da Mulher Empreendedora CIC, 
Patrícia Lorenzi, foi recebida, em 19 de outubro, 
pela prefeita em exercício, Márcia Pedersetti, no 
Centro Administrativo Municipal. A visita de cor-
tesia teve o objetivo de parabenizar e homenagear 
Márcia, primeira mulher na história de Garibaldi a 
ocupar o cargo.

Além da entrega de uma flor, Patrícia destacou 
que a ME-CIC cumprimenta e se coloca à disposi-
ção para contribuir para o desenvolvimento de suas 
atividades. 

“A sua posse é motivo de muita honra e alegria 
para as integrantes do Departamento Mulher Em-
preendedora CIC e, por extensão, para as mulheres 
garibaldenses, que sentem-se representadas nesta 
importante e destacada conquista, única na histó-
ria de Garibaldi em seus 121 anos de emancipação 
política, salientou.

1. TENHA UMA CONTA PARA O SEU NEGÓCIO
Além de conseguir controlar de perto a entrada e saída 

de dinheiro e ter extratos organizados, você também passa 
mais credibilidade para clientes e fornecedores. Se você 
fizer parte de uma sociedade, então, essa dica é ainda mais 
importante.

 
2. TENHA UM ORÇAMENTO BEM DEFINIDO

Você precisa saber quais são suas prioridades e objeti-
vos para traçar um orçamento bem definido. Lembre-se que 
por mais que você tenha muitos planos e sonhos para o seu 
negócio, o orçamento deve ser realista. 

3. TENHA UMA RESERVA DE EMERGÊNCIA
Por mais que a sua empresa esteja caminhando bem 

no curto prazo, seja prevenido. Se você está começando, 

dedique-se a criar uma reserva de emergência antes de 
pensar no lucro. Além disso, ter essa reserva pode evitar 
que você precise de empréstimos e se afunde ainda mais em 
dívidas caso a coisa fique feia.

4. MONITORE O CONTROLE FINANCEIRO
Utilize aplicativos de controle financeiro ou até mesmo 

planilhas. O importante é que seja lá qual for a solução que 
você escolher, ela esteja sempre atualizada e pronta para 
consulta. Não deixe de manter os dados atualizados porque 
isso pode virar uma bola de neve difícil de reverter.

5. DESENVOLVA INTELIGÊNCIA FINANCEIRA
Independente do quanto você ganha, se você não se pre-

ocupa em otimizar o seu dinheiro, vai acabar com os bolsos 
sempre vazios.

Ter um bom planejamento financeiro é fundamental para qualquer empreendedor

dicas para organizar o 
dinheiro do seu negócio5

FONTE: BANCO DO EMPREENDEDOR

dicas para organizar o 
dinheiro do seu negócio
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A VII Noite Branca de Garibaldi será realizada no 
dia 16 de dezembro (quinta-feira), das 19h às 22h. O 
objetivo é incentivar que as compras de final de ano 
sejam feitas no comércio local em uma noite de ex-
periências diferenciadas, com lojas abertas até mais 
tarde e atrativos diversos. A iniciativa, promovida pela 
CIC, Apeme, CDL, Rota de Compras e Secretaria de 
Turismo e Cultura, acontece independentemente das 
condições climáticas.

INICIATIVA

Noite Branca 2021 será realizada em 16 de dezembro

bate recorde de participantes e vai sortear
mais de R$ 24 mil em vales-compra

COMPRA PREMIADA

Até 24 de dezembro, os consumido-
res que efetuarem suas compras em Ga-
ribaldi terão a oportunidade de concor-
rer a 162 vales-compra de R$ 150,00 
cada. A Compra Premiada CIC e CDL 
vai distribuir R$ 24.300,00 para serem 
utilizados nos 101 estabelecimentos 
que aderiram a promoção.

Além disso, haverá sorteios extras 
durante a campanha, exclusivo para 
os usuários do APP da CIC (baixe CIC 
Garibaldi na App Store e Play Store).

O presidente da CDL e vice-presi-
dente do Comércio da CIC, Tiago Fur-
lanetto, destaca a participação dos esta-
belecimentos garibaldenses e fortalece 
a convicção na recuperação do setor 
que foi muito afetado pela pandemia.

O dirigente destaca que os vales-
-compra sorteados deverão ser trocados 
nas empresas que realizaram a aquisi-
ção dos mesmos. “Além das compras 
que dão direito aos cupons serem feitas 
em Garibaldi, o resgate dos prêmios 

também irá fazer circular os valores no 
município”, comenta.

Além dos 101 estabelecimentos que 
patrocinaram os vouchers, outras 45 
lojas também estarão distribuindo os 
cupons para concorrer aos prêmios. O 
sorteio será realizado no dia 28 de de-
zembro, às 9h na sede da CIC.

Fica a critério do lojista estabelecer 
e informar um valor mínimo da com-
pra para que o cliente tenha direito ao 
cupom.

INFRAESTRUTURA

EMPRESAS FILIADAS À 

CIC TEM DESCONTO PARA 

SE ASSOCIAR AO CLUBE 

INTEGRAÇÃO

Integrantes do Departamento de Infraestrutura 
da CIC reuniram-se, em 28 de outubro, para reto-
mar as atividades do comitê, paralisadas nas ações 
presenciais devido a pandemia do Novo Corona-
vírus. Na ocasião iniciaram a discussão sobre a 
necessidade de atualização do Plano Diretor e ade-
quar a legislação de acordo com o planejamento 
de desenvolvimento urbano, além da mobilidade e 
trânsito, entre outras ações. Sob a coordenação do 
engenheiro, Jeferson Gasperin, o Departamento de 
Infraestrutura da CIC já apresentou uma proposta 
para atualização do Código de Obras, que foi aca-
tado pelo Poder Público e virou lei em 22 de agosto 
de 2019.

A CIC firmou um convênio que oferece descon-
to de 15% às empresas filiadas à entidade (proprie-
tários e colaboradores) e aos profissionais liberais 
que possuem o mesmo vínculo com a CIC para a 
associação ao Clube Integração. Conforme o acor-
do, a utilização da estrutura do Clube também pode 
ser usufruída pela família do titular, além da utili-
zação de quiosque aberto na sede campestre sem 
nenhum custo adicional.
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Atuando desde 2012 com atendimento exclusivo a empresas, o Grupo 
Cena inaugurou, em 28 de outubro, sua loja física para atendimento 
ao público, com soluções em tecnologia da informação, segurança 
eletrônica e equipamentos de energia e materiais de informática. O 
estabelecimento está localizado na Rua João Pessoa, 135 – Sala 2, no 
centro de Garibaldi. O proprietário, Fabrício Cofferri Rodrigues, destaca 
que o Grupo Cena agora também conta com um espaço pensado para 
demonstrar os produtos e serviços que oferece.

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)

23/11 - Select Corretora

ESTANHO (10 ANOS)

03/11 -  Corporação e Ambientes 

Comércio de Móveis 

24/11 - Vidrotech

24/11 - Compre Ar

PORCELANA (20 ANOS)

07/11 - Logimatec Máquinas Agrí-

colas

FO
TO
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É
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TI

Com serviços de personalização de 
presentes, a Fiore i Cuore oferece a 
possibilidade do cliente escolher inúmeras 
opções de produtos para presentear, 
inclusive com personalização de canecas 
e outros artigos para ocasiões especiais 
(sob encomenda). Localizada na Galeria 
Antônio Koff, sala 106, defronte à Lotérica 
Debiasi, o estabelecimento tem como 
proprietários Deisi Manini e Paulo Ricardo 
Manini, e também dispõe de cestas de café 
da manhã, cestas de presentes, presentes 
em geral, flores (arranjos, vasos e buquês).

Considerada uma das maiores redes 
de assistência técnica do Brasil, 
a Conserta Smart inaugurou sua 
unidade em Garibaldi, na Avenida 
Rio Branco, 391, no centro da 
cidade. Tendo como proprietários, 
Lucas Wolff e Priscilla Marques, 
a Conserta Smart atua com 
assistência técnica especializada em 
reparos de smartphones e tablets, 
além de comercializar uma linha 
completa de acessórios. Tem como 
diferenciais a qualidade, agilidade, 
garantia e procedência, além da 
busca constante pela satisfação e 
aprovação de seus clientes.

08/11 - M. Vian - Representações 

Comerciais

22/11 -  Esquadrias Trevisan

CORAL (35 ANOS)

04/11 - Beal e Endrizzi

ESMERALDA (40 ANOS)

10/11 – Grillo Poços

OURO (50 ANOS)

22/11 - Tramontina Garibaldi

ABERTA A LOCAÇÃO
ÁREA DE VINÍCOLAS E 
FEIRA MULTISSETORIAL

Empresas de Garibaldi terão prioridade

FENACHAMP 2022
06 a 30 de outubro

Informações: WhatsApp 54 8111 6770

E-mail: fenachamp@fenachamp.com.br

“Bilionários deveriam 
focar em salvar a Terra 
em vez de turismo 
espacial. Precisamos 
de alguns dos maiores 
cérebros e mentes do 
mundo concentrados 
em tentar consertar este 
planeta, não em tentar 
encontrar o próximo 
lugar para se viver”

Príncipe William
-  Duque de Cambridge

Voltaire
- poeta, historiador e filósofo 
iluminista francês

“O senso comum não 
é tão comum assim”


