
OAB celebra Dia do Advogado em Santa Cruz

Metalúrgica Vera Cruz: qualidade no que faz

Bom atendimento é na Mecânica Viana e Vicar

· PALESTRA ACISA
A Acisa convida sócios e 
não sócios para a palestra 
“Entendendo o processo de 
crédito”, com Diego Berza-
gui, supervisor comercial 
da CDL Porto Alegre. A pa-
lestra está marcada para 
o dia 9 de agosto, na sede 
da Acisa. Porém, as confir-
mações devem ser feitas 
previamente até o dia 8 
de agosto pelo e-mail: 
scpc.veracruz@yahoo.com.
br ou pelo telefone (51) 
3718-1002. Na ocasião, 
Bezagui vai abordar como 
funciona o processo de 
crédito; quais documentos 
são necessários para va-
lidar a cobrança via SCPC; 
como fazer a análise da 
consulta SCPC; como fazer 
a ficha cadastral do cliente; 
qual é o perfil dos clientes 
inadimplentes; além de 
esclarecer práticas do dia 
a dia e dicas para reduzir a 
inadimplência.

· LERSCH
A loja Lersch está com uma 
super promoção de in-
verno: pega-pega Lersch, 
que ocorre na sexta-feira 
e sábado, dias 3 e 4 de 
agosto. Não é apenas uma 
promoção, é metade do 
preço. Não perca tempo 
e garanta novos looks e 
confira os preços especiais. 
A Lersch está localizada 
na rua Cláudio Manoel, nº 
233, em frente à Praça José 
Bonifácio, no centro de 
Vera Cruz. O telefone para 
contato é (51) 3718-1262. 
Fique na moda e por dentro 
das novidades e lançamen-
tos. A Lersch traz para você, 
cliente. Visite também a 
página no Facebook: Lojas 
Lersch. 

· BACK SUPERMERCADO
O Back Supermercado se-
gue com a super promo-
ção: 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 cen-
tro de Vera Cruz e possui 
estacionamento próprio. 
O telefone para contato é 
(51) 3718-1143.

A metalúrgica está há 16 anos no mercado vera-cruzense

A mecânica está localizada na rua Barão do Arroio Grande, nº 386
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ECONÔMICAS

Com mais de 20 anos de 
experiência no mercado, a 
Mecânica Viana e Vicar conta 
com serviços de mecânica 
em geral, desde manutenção 
automotiva importados e na-
cionais, limpeza de bicos, in-
jeção eletrônica, aparelho de 
diagnóstico, suspensão, freio, 
embreagem, motor, troca de 
óleo de câmbio, automático 
parcial e total, dentre outros.

Administrada pelos ir-
mãos e sócios-proprietários 
Jonas e Fábio Viana, a mecâ-
nica se diferencia pelo bom 
atendimento, confiança e 

estabelecimento amplo. 
A mecânica está localizada 

na rua Barão do Arroio Gran-
de, nº 386, no bairro Arroio 
Grande, em Santa Cruz do 
Sul, e atende de segunda a 
sexta-feira, das 8 horas às 
11h40min e das 13h30min às 
18 horas. 

Está precisando consertar 
seu carro? Ou deixar a revi-
são em dia? Faça uma visita 
à Mecânica Viana e Vicar. Os 
telefones para contato são 
(51) 3715-8871, 9.9725-0219, 
com Jonas ou 9.9897-2805, 
com Fábio. Você ainda pode 

Fundada no dia 14 de maio 
de 2002, a metalúrgica Vera 
Cruz é uma empresa vera-
cuzense que inicialmente 
contava com cinco funcioná-
rios, trabalhando apenas com 
canos para estufa de fumo. 
Em outubro de 2011, foi ad-
quirida por Antonio Ramos, 
um dos sócios-fundadores, e 
desde então, a empresa vem 
passando por reformulações, 
buscando novos mercados 
e ampliando sua gama de 
produtos. 

Atualmente, a empresa 
tem 26 colaboradores, e atua 
em mais de 30 municípios 
do Estado, focando basica-
mente em três segmentos: 
fumicultura, com canos 
para estufa de fumo, porta 
fornalhas, grelhas, armário 

para defensivos agrícolas, 
entre outros; máquinas e 
equipamentos para grãos, 
como secadores de grãos 
com capacidade para 30, 50, 
e 70 sacos, turbinas de ar, 
fornalhas para secadores de 
grãos, tela para secadores, 
entre outros; e funilaria, 
com fabricação de calhas, 
algerosas, rincões, capa 
muros, estruturas metálicas, 
portas, portões, prestação 
de serviços, entre outros.

Para melhor atender os 
clientes, a empresa conta 
com uma equipe de vendas 
capacitada e qualificada, 
que visita diretamente os 
produtores rurais, busca 
sempre agilidade na entrega 
das mercadorias, oferece as-
sistência técnica gratuita no 

visitar a página no Facebook: 
Mecânica Viana e Vicar, e 

acompanhar dicas e novi-
dades.

pós-venda, e está fortemen-
te ligada nas comunidades 
onde atua, através de ações 
sociais. Destaca-se também 
por financiar seus produtos 
diretamente aos seus clientes, 
para pagamento em uma ou 
duas safras de fumo.

O horário de atendimento 
é das 7h30min às 11h45min, e 
das 13h30min às 18 horas, de 
segunda a sexta, na rua Ru-
dolfo Waslawik, nº 1.386, em 
Vera Cruz. Os telefones para 
contato são (51) 3718–2919 ou 
9.9889–4409.

O Dia do Advogado é co-
memorado anualmente em 
11 de agosto, uma data que 
homenageia os profissionais 
responsáveis em representar 
os cidadãos perante a justiça. 
Por isso, durante todo o mês de 
agosto, a Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB), subseção 
Santa Cruz do Sul, que abran-
ge as cidades de Santa Cruz 
do Sul, Vera Cruz, Vale do Sol, 
Sinimbu, Herveiras, Passo do 
Sobrado e Gramado Xavier, 
organiza uma série de eventos 
e palestras. 

Conforme o presidente da 
subseção, Ezequiel Vetoret-
ti, a atividade do advogado 
está umbilicalmente ligada 
às questões que envolvem a 
cidadania. “Toda vez que o 
advogado se manifesta, seja na 
tribuna ou no silêncio de uma 

peça escrita, o faz em nome de 
alguém, representando os seus 
direitos legais e seus anseios 
mais caros”, salienta. 

Por isso, o Mês da Advoca-
cia, que neste ano comemora 
os 30 anos da Constituição 
Cidadã, é também o mês da 
cidadania. “O advogado, 
mesmo dentro da sua ativi-
dade privada, exerce uma 
função pública e essencial de 
defesa dos direitos de seus 
constituintes. Por essa razão, 
pode-se dizer que o aperfei-
çoamento do advogado - mote 
das atividades alusivas do 
Mês da Advocacia - tem como 
destinatário final o cliente do 
advogado: o cidadão”, finali-
za Ezequiel. 

Para celebrar a data, ao lon-
go deste mês a OAB Subseção 
Santa Cruz tem uma progra-

mação intensa, que iniciou 
nesta quarta-feira, dia 1º de 
agosto, com a inauguração 

dos novos ambientes da sede 
reformulados aos seus asso-
ciados (as) e convidados (as).

PROGRAMAÇÃO

| Dias 7 a 9 (terça, quarta e quinta-feira): Tríade Alusiva ao 
mês do Advogado, em homenagem ao centenário do doutor 
Oswaldo de Lia Pires. Local: Auditório OAB Santa Cruz do Sul;
| Dia 9 (quinta-feira): 13h30min às 17h30min – Seminário 
Direito Previdenciário – Local: Unisc;
| Dia 10 (sexta-feira): 20 horas – Baile Dia do (a) Advogado (a).
| Dia 11 (sábado): Show Skank – Pepsi On Stage, em Porto 
Alegre;
| Dia 20 (segunda-feira): 13h30min – Dia da Saúde | Palestra 
com a nutricionista Camila Mai, exames e massagem. Local: 
Sede OAB Santa Cruz do Sul;
| Dia 23 (quinta-feira): 19 horas – Solenidade de Prestação de 
Compromisso dos novos Advogados (as) – Câmara de Verea-
dores de Santa Cruz do Sul;
| Dia 24 e 25 (sexta-feira, das 19 horas às 22h30min e sábado, 
das 9 às 18 horas) – Treinamento de Persuasão Jurídica - Audi-
tório OAB Santa Cruz;
| Dia 29 (quarta-feira):  19 horas – Happy Hour Jurídico.


