
 Informe Eletrônico - CAN 
 
Rio de Janeiro, 27 de julho de 2006.   Número 006/ 06 

Nesta edição: 

 
• Edição exclusiva 

do Informe CAN 
para divulgação 

do novo 
convênio com a 

GV Tur – 
Consultoria em 

Viagens 

 

• Clique na figura 
abaixo e conheça 

todos os 
benefícios que a 
GV Tur oferece: 

 

      

  

   

 

•  Para saber mais 
sobre este 

convênio, ligue 
para a CAN ou 
envie-nos uma 

mensagem, 
clicando abaixo: 

     

(21) 3970-3682    
R. 128/188 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

                                                      

 

                              

 

A Caixa de Assistência do NUCLEOS - CAN apresenta a você o Informe Eletrônico 
CAN, edição 06/2006. Novo convênio com a GV TUR Viagens e Turismo Ltda. 

A GV TUR é uma agência de viagens e turismo criada com base num modelo 
diferenciado, o de Consultoria em Viagens. 
Seus objetivos máximos vão desde a prestação de um serviço personalizado, 
extremamente profissional, a um atendimento eficiente e rápido, com assessoria 
altamente técnica em programas de transporte e hospedagem para congressos, 
feiras e eventos, bem como em viagens de negócios e turismo em geral. 

 
 O destino mais procurado pelos 
brasileiros, agora muito mais ao 

seu alcance! Fretamento com 
preços imbatíveis em até 12X SEM 

JUROS!

PORTO SEGURO

SERRA GAÚCHA 
Com paisagens ricas e preservadas, 
a Serra Gaúcha também é o novo 
point dos esportistas de aventura. 
Em Canela existem 15 parques  
preservados e em Gramado todo o charme 
da colonização européia. O requinte dos 
hotéis e pousadas, a culinária e o clima frio 
são um convite para um bom vinho! 

                                                                             BUENOS AIRES 
Não é à toa que Buenos Aires é a metrópole estrangeira mais visitada por 
nós, brasileiros. Nela convivem o tango, a literatura, a gastronomia, as 
compras, o cinema e o teatro, o futebol, a noite. A cidade portenha, com 
sua personalidade própria, histórica e vanguardista, aguarda por você!

http://www.gvtur.com.br/quem.php
http://www.gvtur.com.br/selo.php
http://nucleos1.locaweb.com.br/fale_.htm
http://www.gvtur.com.br/selo.php
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