
Sicredi apresenta projeto da nova sede

Oito anos de Lancheria da Nega e do Sadã

Braulio Consórcios recebe prêmio de vendas

· QuaLity SOrveteria
Vera Cruz passa a contar 
com uma nova sorveteria, 
a Quality. No local, sorvete, 
milk shake, crepe suíço. 
Não perca tempo e confira 
as delícias da Quality Sor-
veteria. De segunda a sex-
ta-feira atende das 9 às 23 
horas e aos domingos, das 
14 às 23 horas. A Quality 
fica na rua Martim Fran-
cisco, nº 31, no centro de 
Vera Cruz. O telefone para 
contato é (51) 99670-3431.

· maSter maNtaS
Quer reduzir em até 40% o 
calor e o frio da sua casa? 
E, ainda, reduzir 50% os 
ruídos da chuva e proteger 
contra granizos e venda-
vais? Entre em contato com 
a Master Mantas - Imper-
meabilizações em geral. 
Aplicação de manta asfál-
tica, impermeabilização 
de telhados, piscinas, lajes, 
vigas, alicerces em geral. 
Segurança e conforto para 
você e sua família. Ligue 
para (51) 99875-0108 ou 
99628-5792, com André 
Rocha.

· pataS & pegadaS
O melhor para seu bichi-
nho de estimação está na 
Pet Shop Patas & Pegadas, 
que conta com uma grande 
variedade de rações para 
cães e gatos e uma ampla 
linha de produtos para 
higiene, estética e medi-
camentos para seu pet. A 
Patas & Pegadas fica junto 
à Agrocomercial Tatsch, 
na rua Tiradentes, nº 760, 
no centro de Vera Cruz. Os 
telefones para contato são 
(51) 3718-3002 ou 99871-
1181.

· OutLet BONNeNBerger
Desde segunda-feira, dia 
28 de janeiro, até o dia 9 
de fevereiro acontecerá o 
Outlet de Revestimentos na 
Bonnenberger Materiais de 
Construção. Toda a linha de 
revestimentos cerâmicos e 
porcelanatos estará com 
preço promocional, para 
limpeza de estoque. Além 
disso haverá parcelamento 
em até 6 vezes sem juros 
nos cartões Visa, Master, 
Hiper, Elo e Banricompras. 
Aproveite! A loja fica na 
rua Getúlio Vargas, nº 233, 
no bairro Arco-Íris, em Vera 
Cruz. O telefone para con-
tato é (51) 3718-1358.

Equipe Sicredi emoldurando o prefeito Telmo Kirst

Além da à la minuta são oferecidos lanches e marmitas 

Braulio recebendo a premiação em Gramado, durante convenção
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eCONÔmiCaS

Representantes da Coo-
perativa de Crédito Sicredi 
Vale do Rio Pardo estive-
ram reunidos na tarde des-
ta segunda-feira, 4, com o 
prefeito de Santa Cruz do 
Sul, Telmo Kirst. O objetivo 
do encontro, realizado no 
Palacinho da Prefeitura, na 
Praça da Bandeira, foi apre-
sentar oficialmente o projeto 
da nova sede da cooperativa, 
localizada às margens da 
RSC 287, no trevo de acesso 
à Avenida Independência, 
cujas obras iniciam no mês 
de março.

De acordo com o presi-
dente Heitor Álvaro Petry, 
a nova sede será instalada 
numa área de 5,5 mil metros 
quadrados, com 2,4 mil me-
tros de área construída, em 
três pavimentos. “É um pro-
jeto de uma obra elegante e 

moderna, mas não suntuosa 
e, sim, adequada às nossas 
necessidades. Entre outros 
eventos, deverá ter destaque 
como marco da celebração 
do centenário, que estará ma-
terializando nossa atuação e 
contribuição para o desen-
volvimento econômico e so-
cial da região. Estamos muito 
felizes e entusiasmados com 
este momento”, destacou o 
Presidente.

A obra, que tem execu-
ção prevista de nove meses 
e conclusão em dezembro 
de 2019, foi aprovada em 
Assembleia Geral Extraor-
dinária (AGE), realizada dia 
31 de julho de 2018, com a 
presença dos 80 delegados 
de núcleo titulares. Assinado 
pelo escritório Thomas Horn 
Arquitetura e Planejamento, 
o projeto, com investimento 

estimado de cerca de R$ 
10 milhões, está alinhado à 
nova identidade visual do 
Sistema Sicredi e será marca-
do pela tecnologia, acessibili-
dade e sustentabilidade, com 
aproveitamento da água da 
chuva e placas para captação 
da energia solar, entre outros 

aspectos. “A ideia é tornar 
um ponto bonito, aprazível e 
de certa forma de ornamen-
tação neste entroncamento. 
Nós pretendemos cuidar da 
área de domínio do DAER, 
que não nos pertence, mas 
queremos deixá-la bonita 
também”, ressaltou Petry.

Há 17 anos trabalhando 
com a venda de consórcio, 
Braulio Claas é destaque em 
vendas. No último sábado, 
dia 2 de fevereiro, ele rece-
beu o prêmio de segundo 
lugar em vendas de con-
sórcios em 2018. A entrega 
da premiação ocorreu em 
Gramado, na Serra Gaúcha, 
durante convenção da HS 
Consórcio, empresa que per-
tence ao Grupo Herval. Vale 
lembrar que a TaQi conta 
com 100 lojas.

Para Braulio Consórcios, 
como é mais conhecido, a 
premiação é o reconheci-
mento de um trabalho bem 
feito. “Faço boa venda, boa 
explicação, ajudo o cliente”, 

sublinha.
“O segredo do sucesso é 

o bom atendimento. Hoje, o 
meu cliente me indica para 
outros. Vendo através de 
indicações, porque faço um 
trabalho bem feito”, aposta 
o vendedor. “Para isso, é 
importante nunca esquecer 
do cliente. Temos que fazer 
o pós-venda, orientar bem 
o cliente, acompanhá-lo”, 
aponta. 

Destaque nas vendas, o 
vendedor agradece aos seus 
clientes, amigos e, em espe-
cial, a esposa Sirlene Dorr, 
que fazem parte desta con-
quista.

E você, quer realizar o 
sonho da casa própria ou ter 

com um carro na garagem? 
Entre em contato com o 
Braulio Consórcios e veja as 
condições que cabem no seu 
bolso. Braulio Consórcios 
está junto à loja TaQi de 

Santa Cruz do Sul, que fica 
na rua Marechal Floriano, nº 
595. Você ainda pode entrar 
em contato através dos tele-
fones (51) 9 9946-9469 ou 9 
9926-3884.

Há oito anos, a Lancheria 
da Nega e do Sadã propor-
ciona aos vera-cruzenses 
uma refeição mais prática 
e com sabor especial. Tudo 
começou quando Nega e 
Sadã, como são mais co-
nhecidos, começaram a pre-
parar almoço para os fun-
cionários do Posto do Ico. 
Com o sucesso dos pratos, a 
notícia se espalhou e novos 
clientes foram se somando. 
Após três anos, o casal pre-
cisou ter o próprio espaço e 
mais amplo, vindo a surgir 
a atual lancheria.

O carro-chefe, a à la mi-

nuta, é preparada de forma 
diferenciada, com gostinho 
de comida caseira e com 
o carinho que sua família 
merece. Além da à la minuta 
também há opção de lan-
ches, como xis e pastéis. E 
ainda, tele-entrega de mar-
mitas, que devem ser enco-
mendadas com antecedên-
cia. Os almoços são servidos 
por ordem de chegada, mas 
Nega adianta que nenhum 
cliente sai da lancheria sem 
ter sido atendido e feito seu 
pedido. 

O atendimento acontece 
de segunda-feira a sábado, 

a partir das 11 horas até 
as 13h30min. À tardinha, 
retorna às atividades, das 
18h30min às 23h30min. Aos 
domingos, a Lancheria da 
Nega e do Sadã está fechada. 

Para encomendar as marmi-
tas, entre em contato pelos 
telefones (51) 3718-1929 ou 
99543-7356. A Lancheria da 
Nega e do Sadã fica na rua 
Roberto Gruendling, nº 262.


