
Cremolatto Sorvetes 
inaugura espaço em Vera Cruz
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Inauguração ocorreu na sexta e teve distribuição de sorvete

HORÁRIOS

07ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2018

Vera Cruz passa a contar 
com uma nova opção para se 
refrescar. Inaugurou na última 
sexta-feira, dia 9, a franquia da 
Cremolatto Sorvetes.  Durante 
a tarde, para que os clientes 
pudessem conhecer diferentes 
sabores, foram distribuídas 
amostras. Com o sol quente e 
as temperaturas elevadas foi 
uma boa pedida. A sorveteria 
esteve bem movimentada.

A Cremolatto é uma fran-
quia de Gravataí, que tem suas 
lojas somente no Rio Grande 
do Sul e já conta com mais 
de 100 filiais. Seu diferencial 
está no comprometimento 
com a qualidade do produto 
a preço justo. Em Vera Cruz, 
a franquia está sob adminis-
tração do casal Gilnei Turra 
e Letícia Bruxel Turra. Os 
sócios-proprietários, que estão 
juntos há cinco anos, têm dois 
filhos: Murilo, de quatro anos, 
e Nícolas, de 11 meses. O casal 
conta com o auxílio de uma 
colaboradora, Aline Frozza.

E por que apostar em Vera 
Cruz? “Achamos Vera Cruz 
uma cidade muito bonita e 
havia moradores que já eram 

| Segunda-feira: 
 Das 13 às 19 horas

| De Terça-feira a sábado:
Das 10h30min às 12 horas e 
das 12h30min às 20h30min
 
| Domingo: 
Das 10 às 12 horas e das 14 
às 20 horas.

Recentemente de portas abertas, Cremolatto movimenta Vera CruzClientes puderam degustar diferentes sabores na sexta-feira

nossos clientes e comentavam 
que seria legal ter na cidade”, 
comenta Letícia.

Localizada na rua Thomaz 
Gonzaga, nº 654, no centro de 
Vera Cruz, a sorveteria conta 
com uma variedade de 36 tipos 
de sorvetes, entre potes de um 
litro, 1,5 litro e dois litros, além 
do buffet. Ainda conta com 
sundaes e copão. O cliente pode 
se servir no buffet, que tem 
o custo de R$ 4,59 cada 100 
gramas ou R$ 45,90 o quilo. 
Tanto as casquinhas quanto 

os cascões ou cestinhos são 
pesados neste mesmo valor.

Na sorveteira também é 
possível degustar delicio-
sos picolés. São 38 opções 
distintas de picolés, sendo 
diferenciado por linhas e os 
preços variam entre R$ 1,50 e 
R$ 4,50. As paletas mexicanas 
tem custo de R$ 7.

Para conhecer mais acom-
panhe a página no Facebook 
@cremolattoveracruz. Você 
pode entrar em contato pelo 
telefone (51) 98050-2117.

São 36 tipos de sorvetes e 38 opções de picolés
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