
Acisa divulga calendário aos sábados 

Back Café: para saborear os bons momentos

Sicredi VRP inicia ciclo de assembleias

· GARAGE 685
Precisa de serviços de mecâ-
nica geral e elétrica? Injeção 
eletrônica ou ar-condiciona-
do? Ou a procura é por aces-
sórios, som ou instalação 
de rastreamento veicular 
via satélite? Tudo isso pode 
ser resolvido na Garage 685 
Auto Center. Fica na rua São 
José, 2321, Vila Schulz, em 
Santa Cruz.

· CASA NOVA
Quer produto de qualidade, 
preço bom e atendimento 
familiar? Então vá até a 
Casanova Materiais de Cons-
trução. Na Avenida Gaspar 
Bartholomay, 854, em Santa 
Cruz. Tudo para sua obra em 
um só lugar.

· JJ MÁRMORES E GRANITOS
A JJ Mármores e Granitos 
está em novo endereço. Fica 
na rua Intendente Koelzer, 
2615, em Rincão da Serra, 
pertinho da empresa Cas-
tro. O endereço pode ter 
mudado, mas a qualidade, 
a agilidade e o orçamento 
diferenciado continuam.

· CARNAVAL
Contagem regressiva para 
a maior festa brasileira e 
você ainda não providenciou 
nada para a folia? Camisetas 
personalizadas para seu 
bloco ou grupo de amigos 
podem ser feitas na Tri a 
Fú, espie nas redes sociais e 
contate: 99261-2336. Se o 
seu negócio é fantasia, para 
adultos e crianças, também 
temos dicas. A Raquel Fanta-
sias fica na rua Santa Cecília, 
938, em Santa Cruz. Já a Festa 
e Fantasia, com adereços, 
acessórios e fantasias, fica 
na Thomaz Gonzaga, 593, em 
Vera Cruz, ou na rua 28 de Se-
tembro, 502, em Santa Cruz.

· LIQUIDAÇÕES 
Neste mês de fevereiro, a 
Renove está com promoção 
imperdível, metade da loja 
com até 50% de desconto. 
Quer aproveitar e conferir? 
Aproveite que é a última 
oportunidade. A Renove tem 
roupas e calçados para toda 
família e fica bem em frente 
da Caixa D’Água. Por falar 
em liquidação, também tem 
nas Lojas Lersch. Para vestir a 
família inteira, os descontos 
nas peças selecionadas têm 
30% à vista e 15% no prazo. 
Em Vera Cruz, na rua Cláudio 
Manoel. Acisa divulgou datas em que as lojas abrem sábados à tarde

Ambiente aconchegante e cardápio variado têm no Back Café

Reuniões preparatórias aconteceram com os delegados de Núcleo 
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ECONÔMICAS

Um espaço para mostrar 
todos os números e atividades 
do ano, de forma transparente 
e clara, com a participação dos 
associados. Essa é a definição 
das Assembleias de Núcleo 
realizadas pela Sicredi Vale 
do Rio Pardo nos nove mu-
nicípios de sua abrangência. 
O ciclo de deliberações tem 
início no dia 25 de fevereiro 
e se estende até o dia 12 de 
abril. “Transparência e parti-
cipação são bases do Sicredi. 
E a assembleia é o momento 
de colocarmos em prática isso. 
Contamos com a presença de 
nossos associados nas assem-
bleias de seus núcleos”, des-
taca o presidente da Sicredi 
Vale do Rio Pardo, Heitor 
Álvaro Petry.

Entre os dias 11 e 15 de 
fevereiro, os delegados de 
Núcleo participaram das re-
uniões preparatórias para 

as assembleias 2019. Nos 
encontros eles recebem as 
informações do que será tra-
tado durante os eventos com 
os associados. Na pauta está 
o que a cooperativa fez em 
2018 e a destinação dos re-
sultados. Além disso, nestas 
edições haverá eleição de 
Conselheiros de Adminis-
tração e Fiscais, definição de 
remuneração dos conselhos 
eleitos, entre outros assun-
tos. Destaque também para 
a criação do Fundo Social, 
iniciativa que possibilitará 
o aporte de recursos para 
entidades associadas à coope-
rativa envolvidas em projetos 
sociais, culturais, ambientais 
na área de atuação da Sicredi 
Vale do Rio Pardo, de caráter 
filantrópico.

As Assembleias de Núcleo 
são conduzidas através de 
dois grandes aspectos que 

norteiam a Sicredi Vale do 
Rio Pardo e o sistema como 
um todo: a responsabilidade 
social e a viabilidade econô-
mica, onde está grande parte 
da sua diferença enquanto 
cooperativa. Neste ano, as 
edições serão bastante come-
morativas em virtude dos 100 
anos de história da Sicredi 

VRP, que serão completados 
no mês de setembro. Durante 
os encontros será repassada 
a programação especial de 
2019, alusiva ao centenário da 
cooperativa, com iniciativas 
para os associados e comu-
nidade em geral. Em Vera 
Cruz, será no dia 12 de abril, 
no Clube Vera Cruz.

A Associação Comercial, 
Industrial, Serviços e Agro-
pecuária (Acisa) divulga o 
calendário de sábados gor-
dos, em que o comércio abre 
também à tarde, para 2019. 
Em março, as lojas abrem nos 
dias 2 e 9. Em abril, serão três 
oportunidades: 6, 13 e dia 20, 
véspera de Páscoa. No mês 
de maio, sempre forte para 
o comércio, abre dias 4 e 11, 
véspera de Dia das Mães. 
Em junho será durante a Se-
mana do Município, dias 1º 

e 8. Já em julho, será apenas 
um sábado do mês, no dia 6. 
Agosto, com mais uma data 
comemorativa, terá comércio 
aberto à tarde nos dias 3 e 10, 
véspera de Dia dos Pais.

Para setembro, a proposta 
é estender na sexta, dia 6, até 
19 horas, assim como no dia 
14. Em outubro, no dia 5 até 
às 17 horas e no dia 11, vés-
pera de feriado, até 19 horas. 
Em novembro, as lojas abrem 
dia 9 e em dezembro, todos os 
sábados à tarde.

Uma referência em produ-
tos variados (e saborosos), 
atendimento e ambiente di-
ferenciado. Com esta pro-
posta surgiu o Back Café, 
inaugurado em novembro 
de 2016, proporcionando à 
comunidade vera-cruzense e 
regional uma nova opção no 
segmento. Com o seu slogan 
“do café da manhã ao happy 
hour com os amigos”, o Back 
Café busca atender ao públi-
co que deseja um local agra-
dável, ideal para encontrar 
os amigos, confraternizar, 
até mesmo marcar reuniões 
profissionais e alavancar 
negócios. Ao longo destes 
mais de dois anos cresceu e se 
tornou referência na cidade, 
atesta o diretor administrati-

vo, Maurício Schnorr Back. 
Para o verão, o Back Café 

inaugurou seu buffet de sor-
vete em parceria com a Sor-
vebom, empresa destaque 
em qualidade e inovação, 
trazendo produtos de alta 
qualidade e diversidade, com 
mais de 30 sabores, além de 
salada de frutas e o queridi-
nho do verão, o açaí.

Além destas opções, o local 
conta com almoço executivo 
e serve saladas, à la minuta e 
lanches deliciosos, como xis, 
hambúrguer e porções para 
se deliciar tomando desde 
um suco 100% natural ou de-
gustando um chopp artesanal 
da conceituada marca santa-
cruzense Heilige. “Nosso 
diferencial está na qualidade 

dos produtos e no bom aten-
dimento, proporcionando 
aos clientes um ambiente 
agradável a toda família”, 
convida Maurício.

O Back Café funciona nas 

segundas-feiras, das 10 às 
14h, de terça a quinta das 9 
às 22h, sexta e sábado das 9 
às 23h. Fica na rua Roberto 
Gruendling, ao lado do Back 
Supermercado.


