Humor
O Grupo Bruchetta deseja a você
os melhores votos de paz e saúde.
Que nesse final de ano você possa
somar todas as alegrias e dividir seu
entusiasmo de ser feliz.
Somos privilegiados porque contamos
com sua amizade, apoio e confiança.
A nossa meta é oferecer sempre
o melhor.
Aos clientes, amigos e familiares
elevamos o nosso carinho,
nosso muito obrigado por
tudo e tenham boas festas.
Feliz Natal e Próspero
Ano Novo!

Expediente

Necro

Pena de Morte
A pena de morte foi aprovada no Brasil e dois homens
condenados à cadeira elétrica foram levados no mesmo dia
à sala de execução. O padre lhes deu a extrema unção, o
carcereiro fez o discurso formal, e uma prece final foi rezada
pelos participantes.
O carrasco, voltando-se ao primeiro homem, perguntou:
- Filho, você tem um último pedido?
- Tenho. Como eu adoro pagode, gostaria de ouvir o CD dos
Travessos, Thiaguinho, Karametade, Katinguelê, Os Morenos e
o do Belo pela última vez antes de morrer, e se for possível o CD
do Latino e Banda Calypso.
O carrasco virou para o segundo condenado e perguntou:
- E você, qual seu último pedido?
- Posso morrer primeiro?
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Inconformado
O judeu bate o carro, é arremessado longe, perda total do carro,
mas, incrivelmente, continua vivo. Os bombeiros chegam e vão
acudi-lo. O judeu não pára de chorar, berrando:
- Meu Ferrarri, meu Ferrari, novinho!
Os bombeiros, inconformados, perguntam:
- Você sofreu um grande acidente, foi arremessado longe, teve
um braço amputado, e está reclamando por que perdeu seu
carro?
O judeu, mais desesperado ainda, grita:
- Braço amputada? Ai não, meu Rolex não!
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Caros amigos, clientes e fornecedores.
É chegado mais um final de ano e em
especial 2012, foi muito importante e
produtivo para nós.

No mês de Outubro foi realizado aqui
no salão de Festa da Matriz do Grupo
Bruschetta a comemoração do dia das
Crianças.

Foi um ano marcado pela campanha
de Marketing “Bruschetta Sustentável”
onde conseguimos passar informações
de conscientização da importância da
Sustentabilidade para a nossa vida e do
nosso planeta. Pudemos plantar uma
sementinha através deste informativo
sobre a necessidade de zelar pelo meio
ambiente, com pequenas ações de cada
um no dia a dia.
Um ano intenso e repleto de trabalhos e
atividades importantes, onde participamos
de várias feiras e viagens internacionais,
tais como:
Visita à indústria Batesville nos EUA,
outra viagem importante como a visita à
TANEXPO na Itália e a Visita a Feira de
Milão.
Aconteceu também
participação do
Grupo Bruschetta com grande sucesso
a III Feira Funerária do Ceará, Evento V
Festiva SESF / RS e também o VI Encontro
Mineiro dos Diretores Funerários.

Uma
Umatarde
tardeFeliz:
Feliz:
Comemoração
Comemoraçãodo
doDia
Diadas
dasCrianças
Crianças

Foi uma tarde agradável, com muita
alegria , doces e brincadeiras.
O sorriso e a felicidade de cada criança
esteve presente neste dia tão especial que
foi comemorado com muito carinho pela
empresa e seus colaboradores.
Aconteceu pelo 5º ano consecutivo a V FESTIVA SESF/RS nos dias
16 e 17 de novembro no Park Hotel Morotim em Santa Maria/RS.
Foram dois dias de visitação da Feira , com diversas atividades para
o setor funerário.

Quero agradecer a todos que contribuíram
para o contínuo sucesso do Grupo.
Desejo que no próximo ano que vai entrar,
possamos estar juntos novamente!
Feliz Natal e um ótimo Ano Novo a todos!

URNA SEMI G

José Benedito
Bruschetta

O Grupo Bruschetta sempre atento as necessidades de mercado lançou em sua linha
de produtos mais um item com medidas especiais: “TAMANHO SEMI G “
Medidas Internas - 1,97 x 0,62 x 0,325
Medidas Externas - 2,02 x 0,69 x 0,37
Preocupado com a apresentação do funeral durante o velório, fizemos este produto com medidas intermediarias entre o
padrão normal e o padrão G.
É evidente que a característica física da população vem mudando e este tamanho de urna vem de encontro suprir esta
necessidade.
A aceitação foi 100% entre os clientes que já adquiriram, caso ainda não fez seu pedido é só entrar em contato com nossos
representantes ou diretamente com a empresa e irá constatar a eficiência e importância deste produto em sua loja.
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