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       Feliz Natal e bom 2017

Rolando Roebbelen
  Editor do JCI 

Jornal Comércio & Indústria
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        #FORÇA CHAPE

Hoje não vamos falar de política e 
muito menos de políticos, só va-

mos agradecer.
Começamos agradecendo aos nos-

sos parceiros que veiculam suas publicida-
des nas páginas do JCI, Jornal Comércio e 
Indústria e viabilizam o aporte financeiro 
para arcar com todos os custos inerentes 
de um projeto jornalístico como o nosso. 
Naturalmente sem esses parceiros, o JCI 
não existiria. Portanto nossos mais pro-
fundos agradecimentos a todos os nossos 
anunciantes.

Seguimos agradecendo aos cola-
boradores, que dentro de suas especia-
lidades, todos os meses tiram um tempo 
em suas agendas, para escrever suas 
mensagens aos nossos leitores. A riqueza 
de assuntos abordados todos os meses 
em nossas páginas é o resultado do traba-
lho de médicos, jornalistas, comerciantes, 
chargista e outros especialistas. Estamos 
sempre com colaboradores entrando e 
saindo do jornal, o que o torna sempre em 
uma surpresa a cada edição.

À nossa equipe de colaboradores 
diretos, que diariamente se dedicam a 
produzir o JCI, também agradecemos 
o empenho e dedicação. Fotógrafos, 
redatores, revisora, distribuidor, edi-
tora do site, financeiro e todos que 
por menor que seja a sua participação, 
tem papel fundamental para fazer o 
JCI chegar pronto nas mãos dos nossos 
leitores.

E por falar em nossos leitores, um 
agradecimento especial a todos que leem 
o jornal e comentam, nos mandam reca-
dos para serem divulgados na coluna do 
leitor e principalmente os nossos críticos, 
severos às vezes, mas muito importantes 
para o aprimoramento do Jornal. 

Certamente o JCI não teria a acei-
tação que tem hoje por todos os setores 
da sociedade não fossem todas essas 
participações a quem reiteramos nossos 
agradecimentos. 

Desejamos a todos um Natal de 
Paz e um Ano Novo, cheio de esperan-
ças e realizações. Tenham muita fé.  
Tudo vai melhorar em 2017. Acreditem 
em mim, mas principalmente acreditem 
em vocês mesmos.
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