
Sicredi participa de congresso em Fortaleza

Biofarmas comemora 27 anos em Vera Cruz

Danton Oestreich apresenta recital

· COMERCIAL TIPUANAS
A Comercial Tipuanas já pre-
para a 5ª edição do Dia de 
Negócios. O evento já tem 
data marcada. Será no dia 
1º de dezembro (sábado), 
a partir das 13 horas, na 
Comunidade Católica em 
Entrada Ferraz. Haverá pa-
lestras, orientações, expo-
sições, mateada, praça de 
alimentação e brinquedos, 
além de feira de flores. E, 
ainda, haverá sorteio com 
prêmio surpresa. Não fique 
de fora dessa. A Comercial 
Tipuanas está localizada na 
rua Ernesto Wild, nº 530.  

· CASA DAS TINTAS
Começou a temporada de 
pinturas. O fim do ano está 
chegando e você quer refor-
mar sua casa? Venha para a 
Casa das Tintas e deixe sua 
residência ainda mais boni-
ta, com as opções de cores 
que só na Casa das Tintas 
tem. Além de ótimas tintas 
e impermeabilizantes, você 
encontra persianas, papéis 
de parede, rodapés, chur-
rasqueiras rotativas. Na Casa 
das Tintas sempre pinta uma 
boa oferta para você. Em 
Vera Cruz, o telefone para 
contato é o 3718-2636.

· BACK SUPERMERCADO
O Back Supermercado conti-
nua com a super promoção: 
Kwid e você, tudo a ver. A 
cada R$ 100 em compras você 
recebe um cupom e concorre 
a um carro zero quilômetro e 
a R$ 5 mil em vale-compras. 
O Back Supermercado fica na 
rua Roberto Gruendling, nº 
11, no centro de Vera Cruz, e 
possui estacionamento pró-
prio. O telefone para contato 
é 3718-1143.

· BONNENBERGER
A Bonnenberger Materiais 
de Construção facilita a sua 
vida, parcelando suas com-
pras no boleto bancário em 
até 24 vezes, sem entrada. 
Você pode comprar todo o 
material para a sua constru-
ção ou reforma parcelando 
de 3 até 24 vezes no boleto 
sem valor de entrada, com 
análise de crédito rápida e 
facilitada, sem burocracia. 
Basta ter documentação 
básica que em pouco tempo 
a análise é feita e o crédi-
to liberado. Saiba mais na 
loja, que fica na rua Getúlio 
Vargas, nº 233, no bairro 
Arco-Íris, em Vera Cruz.

Heitor Petry apresentou um dos painéis em Fortaleza

Na sexta-feira, equipe comemorou aniversário junto aos clientes

Oestreich estará em Santa Cruz
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A 3º edição do Congresso 
Brasileiro de Geração Dis-
tribuída (CBGD) aconteceu 
em Fortaleza, entre os dias 
25 e 26 de outubro, numa 
promoção da Associação 
Brasileira de Geração Dis-
tribuída (ABGD) e AB Solar. 
O evento reuniu provedores 
de soluções, integradores, 
distribuidores, fabricantes, 
profissionais e acadêmicos 
do setor que possuem em 
comum a atuação direta ou 
indireta na criação de fontes 
renováveis de energia.  

A Cooperativa Sicredi Vale 
do Rio Pardo, representada 
por seu presidente, Heitor Ál-
varo Petry, participou de um 
dos painéis do evento, junta-
mente com representantes do 

Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social 
(BNDES), Banco do Nordeste 
e da Caixa Econômica Federal.

Petry, em sua participação, 
destacou a atuação da Sicredi 
Vale do Rio Pardo nos finan-
ciamentos de equipamentos 
para a geração de energia 
fotovoltaica. “Santa Cruz do 
Sul é a segunda cidade no 
Brasil com mais unidades de 
energia fotovoltaica instala-
das e a maioria financiada 
pela Cooperativa”, destacou 
o Presidente. Na região do 
Vale do Rio Pardo, conforme 
Petry, já foram mais de 330 
unidades financiadas. 

“Nossa linha de crédito visa 
a sustentabilidade, contribuin-
do para o círculo virtuoso do 

desenvolvimento regional, 
agregando valor aos associa-
dos no aspecto econômico de 
importante repercussão am-
biental, melhorando a quali-
dade de vida e movimentando 

a economia dos municípios da 
nossa base territorial”, frisou. 
Até o final de 2018, a Sicredi 
VRP deverá fechar R$ 35 mi-
lhões em financiamento de 
energia fotovoltaica.

Em outubro, a Biofarmas 
completou 27 anos de ati-
vidades em Vera Cruz. O 
aniversário foi comemorado 
na sexta-feira, dia 26. Na 
ocasião, a equipe composta 
por 13 colaboradores recebeu 
amigos e clientes com um co-
quetel, balões e muita alegria. 
Teve cápsulas premiadas e 
brindes.

A Biofarmas, farmácia de 
manipulação e drogaria, con-
ta com a comercialização na 
linha de perfumaria, medica-
mentos e farmácia popular. 
Dentre os serviços farma-
cêuticos está a aferição de 
pressão arterial, colocação de 
brincos, aplicação de injetá-
veis e atenção farmacêutica. E 
o melhor, conta com descon-
tos em medicamentos com 

cadastros em laboratórios 
conveniados. Em seu dife-
rencial está a manipulação de 
fórmulas de medicamentos e 
dermatológicos, homeopatia 
e florais. E ainda, em breve 
novidades para a linha pet.

Este mês a Biofarmas está 
com uma super promoção 
na linha de manipulados.  Só 
na Biofarmas você, cliente, 
vai encontrar Filtro Solar 
FPS 30 120 gramas por R$ 
19,90. E ainda, repelentes de 
insetos spray 120 miligramas 
por R$ 9,90 e repelente de 
insetos Bb100 gramas por R$ 
9,90. Vale lembrar que estes 
produtos devem ser feitos 
sob encomenda. Aproveite 
os bons preços e garanta 
sua proteção para os dias de 
calor.

Se você ainda não conhece 
a Biofarmas, não perde tem-
po e faça uma visita. O em-
preendimento está localizado 
na rua Thomaz Gonzaga, nº 
570, no centro da cidade.

O horário de atendimento 

de segunda a sexta-feira é das 
7h30min às 19 horas, sem fe-
char ao meio-dia. E sábados, 
das 7h30min às 12 horas, sen-
do os dois primeiros de cada 
mês das 7h30min às 17 horas, 
sem fechar ao meio-dia.

O público terá duas opor-
tunidades para apreciar o 
violão de Danton Oestrei-
ch, que apresentará o recital 
Alma Brasileira nos dias 7 e 
8 de novembro. O primeiro 
espetáculo será às 20 horas, 
no auditório do Memorial da 
Universidade de Santa Cruz 
do Sul (Unisc), e o segundo, às 
19h30min, na Casa das Artes 
Regina Simonis. 

O repertório, totalmente 
dedicado a compositores bra-
sileiros, é composto por Suite 

Popular Brasileira e Cadence 
& Étude nº 12, de Heitor Vil-
la-Lobos; Prelúdio, de Edino 
Krieger; Appassionata, de 
Ronaldo Miranda; Dreams, 
de Sérgio Assad; e Toada, de 
Dimitri Cervo.

O recital homenageia, em 
especial, os compositores Edi-
no Krieger, Ronaldo Miranda 
e Dimitri Cervo, que neste ano 
completaram, respectivamen-
te, 90, 70 e 50 anos de idade. O 
ingresso é uma contribuição 
espontânea (doação para o 

artista). 
 Danton Oestreich é bacha-

rel em Violão Erudito pela 
Ufrgs e mestre em Filosofia 
pela Unisinos. Possui artigos 
publicados em periódicos 
especializados nas áreas da 
música e da filosofia. De 2006 a 
2009, foi integrante da Orques-
tra Jovem Unisc e, em 2009, 
professor de violão na mesma 
instituição. Em outubro deste 
ano, participou como solista 
junto à Orquestra de Câmara 
Unisc.


