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VEM PARA O

CIC-TEC
As empresas associadas à CIC, diretores e 

colaboradores já podem usufruir dos espaços 
revitalizados do antigo Centro Esportivo 
do Sesi. Uma confraternização reuniu 
diretores da CIC, representantes de meios 
de comunicação e convidados para um jogo 
festivo.

O prefeito em exercício, José Bortolini, e 
o presidente da CIC, Tobias Debiasi, deram 
o pontapé inicial, marcando a nova fase do 
local, agora denominado CIC-TEC. “Este 
dia é muito importante para a CIC e para 
seus associados. Este espaço é destinado 
às empresas para reuniões, convenções e 
eventos. Eu acredito que esse espaço vai 
crescer muito ainda a partir de agora”, 
destacou Debiasi

O objetivo do encontro foi apresentar a 
estrutura do local, agora denominado CIC-
TEC - Treinamento, Esporte e Cultura. Além 
do campo de futebol sete (gramado sintético 
e refletores), o espaço também dispõe de 
vestiários, salas para palestras, cursos, 
reuniões e eventos, além de estacionamento 
fechado.  

Conforme a gerente regional de operações 
do Sesi, Silvana Macari Sacilotto, a retomada 
das atividades é uma conquista da CIC, 
já que o Centro Esportivo estava sendo 
desativado e, agora, com essa mobilização 
e parceria, a entidade vai poder oferecer às 
empresas serviços de grande importância.

O diretor da Fiergs, Juarez Piva, salienta 
que a ação da CIC repercute em benefícios 
para as indústrias. “Nós da Fiergs, dos 
Sesi e do Senai ficamos extremamente 
agradecidos por essa iniciativa. É Garibaldi 
que sai ganhando, principalmente no 
desenvolvimento de ações para as empresas 
e para o desenvolvimento do ser humano 
na construção de uma sociedade cada vez 
melhor, mais justa e igualitária”, enfatiza 
Piva.

A locação dos espaços pode ser 
agendada pelo Fone/WhatsApp

54 3462 8500
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Renovamos nosso 
apelo, agora por um
pacto regional

TOBIAS DEBIASI - PRESIDENTE DA CIC

Renovamos nosso 
apelo: É hora de olhar 
para frente, promover 
um verdadeiro pacto 
e trabalharmos para 
que o protagonismo 
de nossa região seja 

sempre na direção 
da integração de 

objetivos, da inovação 
e da geração de 
oportunidades de 
desenvolvimento

Em novembro de 2020, a 
CIC, a CDL, o CEC e a Rota dos 
Espumantes publicaram uma 
nota conjunta sob o título “Pac-
to por Garibaldi. No texto, as en-
tidades reunidas destacavam a 
importância de uma aliança 
em prol do município.

O objetivo era o de criar um 
ambiente favorável à harmonia 
e à união sem o acirramento 
de uma polarização que pu-
desse representar retrocessos. 
Hoje, voltamos a conclamar a 
todos para que reflitam sobre 
essa proposta. 

E acreditamos que este 
pacto deva ser em prol do de-
senvolvimento da Serra Gaú-
cha. Estamos no limiar da de-

finição sobre a concessão das rodovias. Muito se discutiu sobre o tema. 
A entidade, inclusive, realizou investimentos para patrocinar estudos que 
apresentassem uma proposta mais adequada às nossas necessidades. 

Há décadas batalhamos para melhorar a infraestrutura de nossa re-
gião, que segue na contramão de nossa economia. O modelo pactua-
do não é perfeito. Porém, diante de um ano que nos apresenta eleições 
estaduais e federais, não podemos ficar presos novamente a simples 
promessas e ignorar os avanços que conquistamos.

Não há, em uma memória recente, investimentos realizados em nos-
sas rodovias como este que se vislumbra. Acreditamos, aqui na CIC, que 
o preço de não aceitarmos a concessão das rodovias seja muito menor 
do que os prejuízos que nossas empresas já acumulam pela perda de 
competitividade e riscos enfrentados em um sistema viário defasado.

Conquistamos muito no período de discussões sobre o modelo a ser 
adotado e as obras a serem realizadas. E esses avanços não podem ser 
ignorados nesta hora decisiva, sob pena de voltamos à estaca zero e 
retrocedermos no tempo, mais uma vez.

Não se pode perder o trem da história
Mônica Beatriz Mattia
Presidente do Corede Serra

Entre Aspas

A concessão do bloco 3 das rodovias 
trazem como benefício uma importante 
redução no custo dos transportes 
impactado, atualmente, pelo tempo 
de demora nas viagens, pelos custos 
de manutenção, pela insegurança dos 
usuários, pelas mortes e acidentes gerados. 
Há estudos que mostram que a atual 
estrutura de rodovias da serra gaúcha 
é uma das mais caras do mundo, não 
somente do país.

Rodovias duplicadas representam a 
garantia de não tornar nossos municípios 
uma ilha de rodovias obsoletas, visto que 
em sua volta haverá modernização das 
rodovias, bem como as principais rodovias 
do Rio Grande do Sul.

A duplicação das rodovias atrairá novos 
investidores em todas as áreas e segurará 
os talentos em nossa região elevando 
a economia a novos patamares. Outro 
benefício é termos uma região conectada 
e isenta de pedágio até Nova Prata e até 
Caxias do Sul. 

Os deslocamentos até Porto Alegre, 
Caxias do Sul e Bento Gonçalves será com 
vias duplicadas e muito bem-sinalizadas. 
Será uma nova fase para a mobilidade 
regional. Os usuários terão mais segurança 
em seus deslocamentos, vidas serão 
preservadas e o custo de transporte será 
reduzido.

A não inclusão do trecho da entrada do 
Vale dos Vinhedos até Carlos Barbosa seria 
altamente prejudicial para a mobilidade 
regional, sob o ponto de vista técnico. 
Atualmente, entre Garibaldi e Bento 
Gonçalves já há um forte estrangulamento 
que será aliviado pela duplicação deste 
trecho.

Caso não haja consenso para a 
concessão desse trecho de rodovia, o 

grande prejuízo se dará pelo fato de que o 
DNIT/RS já anunciou que não há previsão 
para duplicação deste trecho com recursos 
federais. Setores vinculados à área 
política anunciam a possibilidade de obter 
recursos de emendas parlamentares ou do 
orçamento federal. 

No entanto, se nada foi feito até agora, 
não se espera que seja feito nos próximos 
dez anos, pois os recursos são muito 
escassos e as regiões mais beneficiadas 
com recursos federais são as que 
apresentam menor dinâmica econômica e 
não a nossa considerada mais rica.

Vejo indissociável a 
duplicação da BR 470. 
Não sendo realizado, 
por questões políticas, 
teremos muito a lamentar 
nos próximos anos. 
Tecnicamente, o DNIT já 
deu parecer favorável à 
concessão federal para o 
estado do RS
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Presidente da CIC participa de seminário que debate as

CONCESSÕES DE RODOVIAS

O presidente da CIC, Tobias Debia-
si, participou na tarde de quarta-feira, 
9 de fevereiro, do evento Diálogo pelas 
Concessões – Bloco 3, que debateu e 
analisou o impacto do programa de pri-
vatização das rodovias na região para os 
usuários.

Promovida pela Federasul, Fetransul, 
Assembleia Legislativa, Amesne, Parla-
mento Regional e CICS Serra, a inicia-
tiva foi realizada em Bento Gonçalves, 
reunindo representantes dos municípios 
da região e de entidades, deputados es-
taduais, além de empresários, sociedade 
civil e meios de comunicação.

Um documento com sugestões para 
reduzir o impacto das tarifas aos usuários 
será elaborado e entregue ao Governo 

do Estado. Na ocasião, o presidente da 
Federasul, Anderson Trautman Cardoso, 
enfatizou que o debate para o avanço da 
infraestrutura da Serra e da competitivi-
dade das empresas passa pelas conces-
sões. Segundo ele, o debate não é mais 
se deve ou não haver, mas quais preços 
serão cobrados dos usuários.

“Defendemos o desenvolvimento e 
estaremos ao lado de todos que defen-
deram a melhor maneira de se chegar a 
isso. O Estado não tem condições de re-
alizar os investimentos necessários. Pre-
cisaremos de investimentos da iniciativa 
privada, mas não será a qualquer preço”, 
destacou.

O deputado estadual, Tiago Simon, 
disse que as concessões são fundamen-

tais e o investimento privado é neces-
sário. “A infraestrutura alavanca a Eco-
nomia de uma região, além de oferecer 
segurança aos usuários. Investimento 
privado e um modelo que represente o 
desenvolvimento e a justiça tarifária é o 
que queremos e temos pressa, mas não 
podemos cometer equívocos que nos 
custe caro nos próximos 30 anos”, com-
pletou.

O edital para concessão de 271,5 qui-
lômetros de rodovias estaduais do bloco 
3 (que incluem a região) do programa 
RS Parcerias foi publicado pelo governo 
do Estado no Diário Oficial de 10 de ja-
neiro. O vencedor do certame licitatório 
será conhecido no leilão previsto para 13 
de abril.

BRIGADA MILITAR
RECEBE CARABINA POR 
INTERMÉDIO DO CONSEPRO

A Brigada Militar de Garibaldi recebeu uma 
Carabina Taurus 556, arma amplamente empre-
gada pelas forças militares em todo mundo e 
principalmente pelos países membros da OTAN, 
por ser considerada uma arma extremamente 
confiável, leve, de fácil emprego e manutenção.

O investimento foi viabilizado pelo Conselho 
Municipal Pró-Segurança Pública (Consepro), 
através da doação de recursos das empresas 
Agroaraçá, Combustível Rotta Del Sole, Frigorí-
fico Nicolini e CJ Mármores.

O presidente do Consepro, Aloísio De 
Nardin, esteve na tarde de quinta-feira, 10 de 
fevereiro, na Brigada Militar. Na ocasião, o co-
mandante Rodrigo André Scherf, destacou a 
importância do equipamento para as ações de 
segurança no município.

REUNIÃO AVALIA AÇÕES 
DE MELHORIA PARA 
SEGURANÇA EM GARIBALDI

Aconteceu, no dia 18 de janeiro, um en-
contro na Delegacia de Polícia Civil de Garibal-
di para discutir ações de planejamento para a 
segurança do município. A reunião, que contou 
com a presença do presidente da CIC, Tobias 
Debiasi, foi conduzida pelo Delegado, Clóvis 
Vaner Rodrigues de Souza, que apresentou es-
tatísticas do aumento da criminalidade no muni-
cípio e ações a serem executas para minimizar 
este crescimento.
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Já estão disponíveis na plataforma 

CIC Capacita sete novos cursos on-line. 

As empresas associadas à CIC e CDL, 

assim como seus colaboradores e fami-

liares, podem contratar estes e outras 

90 opções com desconto de até 50%, 

e de pacotes com opções para grupos, 

com valores promocionais e abaixo dos 

preços praticados no mercado.

Acesse https://cicgaribaldi.cresca-

mais.com/ e conheça todos os cursos 

à disposição. Assista às aulas e faça as 

atividades para receber o seu cer tifica-

do exclusivo.

As novidades ficam por conta de 

Lean Office na Prática, Lean Manufac-

turing, Direção Defensiva, NR17, NR24, 

NR26 e Competências de um Líder, 

CIC Capacita apresenta novos cursos e continua com promoção exclusiva para associados
além de um Webinar sobre a Lei Geral 

de Proteção de Dados (LGPD).

A CIC Capacita tem o patrocínio 

da Sicredi, que apoia a qualificação e 

possibilita o aperfeiçoamento dos pro-

fissionais das empresas garibaldenses, 

facilitando o acesso a dezenas de con-

teúdos e cursos nas áreas de Vendas, 

Gestão de Negócios, Inovação, Gestão 

de Pessoas, Desenvolvimento Pesso-

al, Comunicação, Empreendedorismo, 

Tecnologia, Jurídica, NRs, entre outras.

Descubra como qualificar seus fun-

cionários de forma rápida e com baixos 

custos, envie um WhatsApp para 54 

3462 8500 e solicite uma demonstra-

ção e uma por tfólio com todos os cur-

sos.

Comércio

Mundo do Presente

O QUE FAZ 
Comércio de brinquedos, material escolar e de 
escritório e utilidades

Avenida Independência 231. Centro, Garibaldi

m.presentegaribaldi@yahoo.com

54 99136 8596

54 98434 7079 

@mundodopresentegaribaldi

mundodopresentegdi

Indústria

Martinazzo

O QUE FAZ 
Utilidades Domésticas, cutelaria e utensílios para 
cozinha

Rua Natano Giongo, 410. Alfândega, Garibaldi

atendimento@martinazzo.com.br

54 3464 9900

54 98152 0073

www.martinazzo.com.br

@martinazzooficial

martinazzooficial

NOVOS CURSOS

APOIO

www.cicgaribaldi.crescamais.com
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CIC Capacita apresenta novos cursos e continua com promoção exclusiva para associados

LEAN OFFICE NA PRÁTICA
O modelo Lean office tem como objetivo 
eliminar desperdícios em processos 
administrativos em escritórios. Vemos 
os avanços da tecnologia, que também 
nos leva a vivermos em ambientes com 
menos elementos e cada vez mais clean

LEAN MANUFACTURING
Sistema de gestão que busca aumentar 
a eficiência e a produtividade reduzindo 
erros e redundâncias na produção 
industrial.

NR24
Tem como objetivo estabelecer 
requisitos mínimos para a gestão das 

AS NOVIDADES DA PLATAFORMA CIC CAPACITA

Serviços

PS Intellectus Cursos e
Treinamentos
O QUE FAZ 
Treinamentos individuais personalizados, Liderança, 
Inteligência Emocional, Comunicação e Oratória, 
Programação Neurolinguística e Coachin

Rua João Pessoa, 297, sala 203. Centro, Garibaldi

evandro@psintellectus.com.br

54 99954 9275

54 99954 9275 

@psintellectus.com.br

evandropersico

Indústria

Prevalenzza Mobiliário

O QUE FAZ 
Fabricação de Móveis com predominância de madeira

Rua Natano Giongo 658, Pavilhão B sala 01. 
Alfândega, Garibaldi

prevalenzza@gmail.com

54 99685 4732

54 99906 6964

@prevalenzza.mob

prevalenzza

NOVOS CURSOS

APOIO

www.cicgaribaldi.crescamais.com

condições sanitárias e de conforto 
no trabalho, contra os fatores de 
risco de contaminações e infecções, 
provenientes das atividades laborais

NR17
Trata das questões ergonômicas no 
ambiente de trabalho, visando diminuir 
e evitar os riscos decorrentes da prática 
ergonômica adotada, assim como 
otimizar a qualidade das realizadas no 
dia a dia.

NR26
Neste curso serão apresentadas as 
sinalizações de segurança, bem como 
suas características e aplicações. A NR-

26 prevê o uso de cores para identificar 
os equipamentos de segurança, delimitar 
áreas, identificar tubulações empregadas 
para a condução de líquidos e gases e 
advertir contra riscos.

DIREÇÃO DEFENSIVA
Este curso aborda temas que poderão 
auxiliar os condutores de veículos 
de qualquer porte, a ficarem melhor 
informados sobre riscos, direitos e 
responsabilidades com o trânsito.  

COMPETÊNCIAS DE UM LÍDER
Apresenta temas relevantes para 
alcançar o sucesso através de uma 
liderança competente.
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CIC ENCAMINHA PEDIDO 

DE INTERVENÇÃO CONTRA 

GREVE NOS PORTOS QUE 

PREJUDICA EMPRESAS

IMÓVEIS SÃO DECLARADOS 

DE UTILIDADE PÚBLICA

A CIC encaminhou à Fiergs um pedido de ação, com 
relatos dos prejuízos que empresas associadas estão 
acumulando devido à greve dos auditores fiscais, o que 
tem atrasado a liberação de produtos nas Aduanas e 
Portos.

Empresas dos setores de alimentação, móveis, em-
balagens, entre outras, estão preocupadas com o atraso 
na liberação de cargas, o que já afeta diretamente custos 
e produção.

O diretor da Indústria da CIC, Juarez Piva, membro 
da diretoria da Fiergs, informou que a entidade já esteve 
em contato com a equipe do ministro Paulo Guedes, co-
brando urgência na solução. 

A CIC, através de seu departamento Jurídico, tam-
bém está em contato com a federação para prestar as 
informações e contribuir neste processo.

Poucos dias depois da Administração Municipal 
anunciar a aquisição de 11,3 hectares para a constru-
ção do Centro Multiesportivo de Garibaldi, dois novos 
decretos (4.610/22 e 4.611/22), publicados no dia 4 de 
janeiro, declaram de utilidade pública, para fins de desa-
propriação, outros 10,2 hectares nas proximidades, aos 
fundos dos pavilhões da Fenachamp. Conforme os de-
cretos, assinados pelo prefeito em exercício, José Bor-
tolini, as áreas de 60.500 e 42.085 metros quadrados 
respectivamente, poderão ser utilizadas para futura am-
pliação da área do Parque da Fenachamp, construção de 
um espaço esportivo e de convivência para a população.

A pandemia da Covid-19 provocou 

um redesenho das organizações e uma 

mudança significativa em relação ao 

papel dos líderes.

Neste contexto, a CIC recebeu, no 

dia 26 de janeiro, o Mestre em Admi-

nistração, professor universitário, em-

presário e consultor, Rogério Bohn, 

para um café da manhã com palestra 

para falar sobre os “Novos líderes para 

novos tempos”.

Para ele, o líder deve saber de-

FOTOS JULIANA DALCIN

Diversos eventos organizados pela 
CIC, CDL e CEC já estão definidos para 
2022. A equipe responsável pela organi-
zação do planejamento de atividades para 
o ano confirmou as datas das principais 
iniciativas das entidades.

Com a retomada dos eventos presen-
ciais, retornam à agenda eventos tradicio-
nais, como a Tribuna Empresarial, almoço 

EVENTOS

CIC organiza calendário para 2022

com palestra. 
Outras promoções tradicionais como 

o Bom Dia Associado CIC, Homem na Co-
zinha, Dia da Indústria, Jantar do Comer-
ciante e Comerciário, Dia dos Serviços e 
Dia da Mulher também já estão com suas 
datas definidas. Para 2022 também está 
confirmada a realização da Fenachamp, 
de 6 a 30 de outubro.

É SABER OUVIR”
“Tão importante quanto saber falar, 

Responsabilidade é a palavra do momento

COMUNICADO IMPORTANTE
RESPONSABILIDADE É A
PALAVRA DO MOMENTO

O avanço da variante Ômicron e o fato de estar
causando uma nova onda de casos de Covid-19 por toda a

nossa região exige, antes de mais nada, . RESPONSABILIDADE

Neste sentido, solicitamos a todos que formem uma corrente de
proteção, mantendo os  e seguindo à risca asAMBIENTES SEGUROS

 individuais e coletivas. MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Nosso objetivo é  e evitar que, assim como nos dois últimosPRESERVAR VIDAS
anos, protocolos de restrição novamente sejam adotados contra o setor produtivo.

É momento de responsabilidade enquanto indivíduos que convivem em
SOCIEDADE, COMO EMPRESÁRIOS E PODER PÚBLICO

para mantermos a economia e a vida em comunidade funcionando.

O ALERTA PERMANECE E OS CUIDADOS NÃO DEVEM
SER MENOSPREZADOS NESTE MOMENTO PREOCUPANTE

senvolver a escuta ativa, saber falar e 

comunicar-se de forma assertiva, deve 

ter a capacidade de evoluir e de traçar 

objetivos e metas para a organização e 

para as equipes.

“Tão importante quanto saber falar, 

é saber ouvir. O líder deve falar de for-

ma clara o que espera para poder co-

brar resultados”, salientou.

O evento contou com grande par-

ticipação dos associados e empreen-

dedores da região. Na ocasião, Bohn 

explicou que é necessário conciliar o 

trabalho, a família e a vida pessoal. 

“Se não tivermos um propósito, não 

teremos lucro, ou não teremos tanto lu-

cro quanto poderíamos”, salientou.

Ele também afirmou que o líder, por 

si só, não motiva ninguém. “Ele precisa 

ter a habilidade de mostrar as razões e 

os motivos pelos quais o colaborador 

deve se sentir motivado. O caminho do 

sucesso é o caminho da aprendizagem 

continua”.
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CONVENÇÃO LOJISTA
2020/2022

FOTO CASSIUS ANDRÉ FANTI
A diretoria da CDL recebeu, em 1º de 

fevereiro, o presidente do Sindilojas – Re-

gional Bento Gonçalves, Daniel Amadio. 

Na ocasião, ele ouviu sugestões dos co-

merciantes para integrar as negociações 

para elaboração da próxima Convenção 

Lojista da área que integra a atuação do 

Sindicato, compreendendo as cidades de 

Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Bar-

bosa.

Um dos itens que preocupa o dirigente 

é o acumulado da inflação dos últimos 12 

meses que vai influenciar no percentual de 

reajuste do setor. 

“Aliado a isso, percebemos uma queda 

acentuada nas vendas de janeiro, a conti-

nuidade da pandemia e a diminuição do 

poder de compra das famílias”, salientou.

Segundo ele, a preocupação não é 

apenas em relação ao percentual de re-

ajuste, mas em todas as questões que 

influenciam nas atividades do setor, bus-

CONVENÇÃO COLETIVA
CDL Garibaldi apresenta sugestões para renovação da

cando o equilíbrio e a sustentabilidade.

Amadio também falou sobre a mais 

recente negociação para a Convenção Co-

letiva do Comércio, que teve sua vigência 

aprovada por dois anos, válida até 28 de 

CERTIFICADO

Faça o seu certificado e-CPF,
e-CNPJ e NF-e na CIC Garibaldi.

Atendimento personalizado
com agendamento de horário e
possibilidade de parcelamento. 

Ative o QR Code e descubra como
sua empresa pode crescer com a CIC 

Ficou interessado pelo certificado digital?
Ligue para (54) 34628500 ou nos contate

pelo cd@cicgaribaldi.com.brDIGITAL

AGILIZE SEUS PROCESSOS E

REDUZA CUSTOS

fevereiro, influenciada pela pandemia da 

Covid-19.

Segundo ele, o setor foi muito preju-

dicado pelas restrições impostas pelos 

governos, além da queda nas vendas, por 

isso a próxima negociação será muito im-

portante.

A advogada, Rosana Nicolini Chesini, 

assessora jurídica da CDL, que participa 

efetivamente das negociações das Con-

venções, também explicou a importân-

cia dos lojistas manterem-se integrados 

à entidade e ao Sindicato Patronal, para 

fortalecer o setor nos debates dos novos 

acordos.
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O presidente da CIC, Tobias Debiasi, e o diretor executivo da entidade, 
Luiz Carrer, foram recebidos pelo prefeito em exercício, José Bortolini, 
em 7 de janeiro, no Centro Administrativo Municipal. A visita de 
cortesia também serviu para que o dirigente da entidade empresarial 
desejasse êxito em suas ações como Chefe do Poder Executivo. 
Além disso, Debiasi ressaltou a importância da união de forças para 
o desenvolvimento de iniciativas que promovam melhorias para a 
comunidade.

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)
14/02 - Langon Imóveis

ESTANHO (10 ANOS)
16/02 - Transportes Oliveira e Santana

28/02 - Metal Estilo

CRISTAL (15 ANOS)
06/02 - Star Mobile e Estofados 

07/02 – ADM Móveis

13/02 - Lumar

14/02 – Rudan Agrotecnologia

27/02 – Bortonaggio Inox
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A Essence Odontologia Integrada, localizada 
na Rua Dante Grossi, 283, conta com os mais 
completos serviços em todas as áreas da 
Odontologia, além de ser a única da região 
a oferecer o raio X panorâmico. A clínica 
também oferece uma ampla variedade de 
protocolos estéticos e odontológicos. A 
ideia de abrir uma clínica em Garibaldi partiu 
dos sócios Leonardo Marin Bortolotto, João 
Pedro Lysiask dos Santos, Cristiane Pimentel 
Tonus e Grégori Di Bernardo. Os telefones 
para agendamento e informações são 54 
99963 6004 e 54 3698 1872. 

Microempresas, Empresas de 
Pequeno Porte e MEIs já podem 
acessar as operações de crédito 
que terão os juros pagos pelo 
governo do RS. O programa 
Juro Zero tem como objetivo 
incentivar os empreendimentos 
para a retomada do crescimento 
da economia no Estado. O prazo 
de financiamento é 12 a 36 meses, 
incluindo três meses de carência.  

PORCELANA (20 ANOS)
06/02 - Boscaini Construções

15/02 - Bar Texeira 

25/02 - Japa Componentes

PRATA (25 ANOS)
01/02 - Anna Scotta

19/02 - Loja Frozza

21/02 - Metalfonta

PÉROLA (30 ANOS)
28/02 - Carlesso Móveis

20/02 - Tonho Auto Peças

“Nenhuma ferramenta 
é onicompetente. 
Não existe uma 
chave mestra que irá 
destrancar todas as 
portas”

Arnold Toynbee
-  historiador britânico

Fernando Pessoa
- poeta português

“Agir, eis a inteligência 
verdadeira. Serei o que 
quiser. Mas tenho que 
querer o que for. O êxito 
não está em ter condições 
de êxito. Condições de 
palácio tem qualquer terra 
larga, mas onde estará o 
palácio se não o fizerem 
ali?”

NOVIDADE
Campo de futebol sete do CIC-TEC (antigo Centro 

Esportivo do Sesi), com gramado artificial. 
LOCAÇÕES: Fone/Whats 54 3462 8500


