
Assemp investe e inaugura nova sede

Cacique está sob nova administração

Woop Sicredi: cooperativa lança conta digital

· MIGUEL GARÇOM
Está organizando uma festa 
para uma data especial e 
precisa daquela mãozinha 
para não se preocupar com 
o momento de servir os con-
vidados? Conheça os serviços 
realizados por Miguel Gar-
çom. Há cinco anos no merca-
do, Miguel e sua equipe estão 
prontos para auxiliar você, 
cliente, em eventos em geral, 
como formaturas, casamen-
tos, festas de aniversários, fes-
tas infantis, baladas, coque-
téis, eventos empresariais, 
quermesses, dentre outros. 
Quer conhecer mais sobre os 
serviços oferecidos? Entre em 
contato pelo telefone (51) 
99986-9497 (com WhatsApp) 
ou pelo e-mail: migueldaro-
sagarcom@gmail.com .

· SULVALE
A Sulvale - Comércio e Ma-
nutenção de Implementos 
Rodoviários está há 21 anos 
no mercado. Trabalha com 
a manutenção em carretas, 
trucks, basculantes e ôni-
bus. Também presta serviços 
de suspensão, freio, alon-
gamentos, encurtamento e 
solda. Os telefones para con-
tato são: (51) 98478-1048, 
99110-9816, 99179-1975 
ou 99723-6245. O e-mail é: 
sulvale_santacruz@hotmail.
com .

· BACK SUPERMERCADO
O Back Supermercado segue 
com a super promoção: Kwid 
& Você Tudo a Ver. Mas como 
funciona para participar? É 
simples e fácil. A cada R$ 100 
em compras você ganha um 
cupom para concorrer a um 
carro zero quilômetro e a 
R$ 5 mil em vale-compras. 
O Back Supermercado está 
localizado na rua Roberto 
Gruendling, nº 11, no centro 
de Vera Cruz. O telefone para 
contato é (51) 3718-1143.

· EXTINVEC
Tudo começa pela preven-
ção. Não deixe que as cha-
mas sejam um risco para sua 
empresa. Garanta segurança 
com extintores, projeto de 
PPCI e alarmes da Extinvec, 
que ainda presta assessoria 
na prevenção de incêndio 
para proteção da sua em-
presa. A Extinvec - Extintores 
e PPCI está localizada na 
rua Eduardo Zinn, nº 214, 
no centro de Vera Cruz. O 
telefone para contato é (51) 
3718-1240.

O prédio está localizado na rua Coronel Oscar Jost, nº 1.571

O Cacique está localizado em Rincão da Serra
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O Cacique - Açougue, 
Bar e Mini Mercado está sob 
nova administração. Desde 
o dia 28 de junho deste ano, 
Gean e Pereira, como são 
mais conhecidos, estão à 
frente dos negócios da em-
presa, situada na rua Inten-
dente Koelzer, nº 4.500, em 
Rincão da Serra, às margens 
da ERS-409, em Vera Cruz.

O diferencial do empreen-
dimento é o açougue, que 
conta com carnes frescas, de 

procedência e qualidade. E 
para o final de semana, o Ca-
cique está preparando uma 
promoção especial de carnes.

Com uma equipe compos-
ta por três colaboradores: 
Gean Fuchtenbusch, René 
Pereira e a colaboradora 
Tatiane Fuchtenbusch, está 
de portas abertas esperan-
do você, cliente. O horário 
de funcionamento é das 
7h30min às 19 horas, sem 
fechar ao meio-dia.

Na terça-feira à noite, 
dia 10, a Associação de 
Entidades Empresariais de 
Santa Cruz do Sul (Assemp) 
inaugurou a sua nova sede, 
localizada na rua Coronel 
Oscar Rafael Jost, nº 1.571, 
em prédio doado pelo mu-
nicípio de Santa Cruz do 
Sul. A cerimônia contou 
com a presença de mais de 
120 convidados, entre auto-
ridades, lideranças empre-
sariais, ex-presidentes da 
Assemp e da Oktoberfest e 
imprensa. 

O prédio, com mais de 
mil metros quadrados, vai 
estar à disposição das 19 
entidades associadas, com 
auditório, salas multiuso 
e espaço para eventos. O 
presidente da Assemp, Léo 
Henrique Schwingel, sa-

lientou que é a primeira vez 
que, em 20 anos, a entidade 
investe em si própria. “Cada 
uma das gestões anterio-
res deu a sua contribuição 
para que chegássemos a 
este momento, que marca a 
inauguração de um espaço 
que não está à disposição 
apenas da Assemp e de suas 
19 associadas, mas também 
para a comunidade de Santa 
Cruz do Sul”, destacou. 

 PRÉDIO
O novo espaço da As-

semp conta com 1.191,80 
metros quadrados. A área 
administrativa, com 280 
metros quadrados, dispõe 
de salas de escritórios, duas 
salas de reuniões, área para 
trabalhos coletivos, copa 
e banheiros. Na recepção, 
os 76 metros quadrados do 

espaço abrigam também 
galeria que homenageia os 
presidentes da Assemp. 

O auditório, com 162 me-
tros quadrados, tem capa-
cidade para 133 pessoas. 
Salas de múltiplos usos 
com 35 metros quadrados e 

capacidade para 25 pessoas 
estarão disponíveis para uso 
coletivo de entidades ou 
para locação externa. Todo 
o prédio respeita as normas 
de acessibilidade. A área ex-
terna possui estacionamento 
próprio e ajardinamento. 

O Sicredi – presente em 
22 estados brasileiros e no 
Distrito Federal – lançou 
recentemente sua conta di-
gital. O Woop Sicredi foi 
desenvolvido para ofere-
cer uma solução financeira 
cooperativa no ambiente 
digital para um público co-
nectado e jovem de espírito, 
que procura resolver suas 
necessidades financeiras 
virtualmente, ao mesmo 
tempo em que colabora para 
o desenvolvimento da sua 
comunidade. A solução faz 
parte da transformação di-
gital do Sicredi, que inclui 
a substituição progressiva 
dos sistemas que processam 
os produtos e serviços (core 
bancário).

Um dos diferencias do 

Woop Sicredi é aliar inova-
ção digital e cooperativismo, 
conectando pessoas e pro-
pósitos. O associado integra 
uma cooperativa de crédito 
do Sicredi, de acordo com 
a região onde mora, e pode 
participar - com direito a 
voto - de assembleias nas 
quais acontecem as decisões 
estratégicas e da distribuição 
dos resultados. 

Por meio da solução, o 
usuário do Woop Sicredi 
(ou Wooper) poderá aces-
sar informações sobre o 
desempenho da cooperati-
va em quesitos como pou-
pança, crédito, número de 
associados, capital social e 
resultados estarão disponí-
veis online. No aplicativo, o 
Wooper também pode saber 

mais sobre os conceitos do 
cooperativismo de crédito, 
assim como da governança 
da cooperativa, acessando 
informações sobre como ela 
funciona.

Inicialmente, no Woop Si-
credi é possível associar-se e 
criar uma conta 100% digital; 
ter acesso à conta corrente 
com pagamentos de contas 

de consumo e transferências; 
poupança; limites e créditos; 
cartão 100% digital; auten-
ticação digital; programa 
de fidelidade e organizador 
financeiro. 

Para baixar o Woop Si-
credi, é só acessar as lojas 
de aplicativos dos sistemas 
Android e iOS ou o endereço  
www.woopsicredi.com .


