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Muito linda e plena, a empresária POLIANA MIRANDA comemorou seu aniversário na
maravilhosa Nova York/EUA, centro global de negócios, comércio, turismo e
entretenimento. A empresária comanda as concessionárias CITRÖEN, PEUGEOT e
FIAT PSV em Cacoal e FIAT PSV em Rolim de Moura, do renomado GRUPO
GILBERTO MIRANDA em Rondônia, e é presença confirmada na entrega de
homenagens do troféu CACAU DE OURO 2022 na Semana Municipal do Café e do
Cacauem 25 de junho em Cacoal/RO.

Em clima de total descontração, a empresária POLIANA MIRANDA desfrutou dias de
pura felicidade e descobertas com os filhos Rafael e Arthur em Nova York/EUA, onde
comemorou seu aniversário.

ROBERTO ALVES MARTINS é presença confirmada na entrega de homenagens do
troféu CACAU DE OURO 2022 na Semana Municipal do Café e do Cacau
dia 25 de junho em Cacoal/RO. O empresário receberá a homenagem pelas suas
ÓTICAS VISÃO fundada em 2007 e atualmente com várias filiais no estado, irá
inaugurar na próxima sexta-feira, DIA 06, mais uma Óticas Visão em moderno e elegante
empreendimento na Capital do Café.

Os empresários JOCIMAR SEPP e o filho EDUARDO SEPP são presenças
confirmadas na entrega de homenagens do troféu CACAU DE OURO 2022 na
Semana Municipal do Café e do Cacaudia 25 de junho em Cacoal/RO, onde receberão
a homenagem por uma de suas empresas, a Distribuidora FRIOS CACOAL.

Registrei na moderna e elegante CASA & DECORAÇÃOem Cacoal, maior loja de
móveis e decoração de Rondônia, as atenciosas consultoras de vendas Syndell Foli e
Geize Bianqui. A tradicional loja tem equipe capacitada de arquitetos e projetistas para
atender com a prestigiada marca de móveis planejados DIMARE.

Com sede em Cacoal/RO, a renomada cooperativa de crédito SICOOB FRONTEIRAS
levou a premiação de terceiro lugar entre os SICOOBcom melhores resultados no ano de
2021, entre os estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul da CENTRAL
RONDON.O resultado demonstra a confiança dos cooperados no atendimento e nos
serviços oferecidos pelo Sicoob Fronteiras.A entrega do troféu aconteceu em
Cuiabá/MT e contou com a presença dos gerentes das agências, líderes de áreas
estratégicas da cooperativa, o diretor administrativo Tiago Zandoná, a diretora de
negócios Rosilaine Repiso e o presidente Carlos Alberto Biazi do SICOOB
FRONTEIRAS.

