
Coelhos ganham espaço na vitrine
Na Páscoa, decoração é convite para deixar a casa mais bonita à espera da ressurreição de Jesus Cristo
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Os chocolates ainda não invadiram as prateleiras, mas os adornos já atraem os consumidores

luCiana mandler
redacao1@jornalarauto.com.br

atração do comércio

justificativa

eleitor tem até o 
dia 6 de maio para 
regularizar situação

acisa organiza café com palestra para o dia da mulher
valorização

GERAL 07ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 8 DE MARÇO DE 2019

· FeSTa anual
A Comunidade Luterana Paz, 
da Esquina Koelzer, promove 
sua tradicional festa no dia 
10 de março, com culto às 10 
horas e meio-dia almoço, com 
buffet de saladas, linguiça 
cozida, carne de gado, porco 
e galeto, ao preço de R$ 25 
adulto e R$ 12,50 crianças 
até 12 anos.  Durante o dia, 
brinquedos para as crianças e 
atividades como roda da sorte. 
E na sexta-feira, dia 8, venda 
de cucas, de diversos sabores, 
a partir das 16 horas.

· QuermeSSe anual
A Comunidade São José, de 
Linha Henrique D’Ávila, con-
vida a todos para sua quer-
messe anual. Será no dia 17 
de março, com missa às 10 
horas e almoço ao meio-dia. 
No cardápio, churrasco, ga-
leto, linguiça, massa, arroz e 
saladas diversas. O valor do 
ingresso é de R$ 25 (inteiro) 
e de R$ 13 (meio). À tarde, a 
partir das 14 horas, apresen-
tação do grupo Os Colonos e 
a partir das 15 horas, reunião 
dançante com a banda Studio. 
Sábado à tarde haverá venda 
de tortas e cucas.

BaileS e FeSTaS

· SeleÇÃO
A Secretaria de Desenvolvi-
mento Social realiza processo 
seletivo para contratação de 
Orientador Social, Instrutor de 
Música, Instrutor de Costura, 
Instrutor de Culinária e Educa-
dor Físico. As inscrições devem 
ser feitas até o dia 11, no Setor 
de Licitações, na avenida Nes-
tor Frederico Henn, 1.580, das 
7h30min às 11h30min e das 
13 às 17 horas. 

aGenda

Ainda falta mais de um 
mês para a Páscoa. No en-
tanto, já é possível ver nas 
prateleiras de alguns esta-
belecimentos comerciais de 
Vera Cruz adereços decora-
tivos para a data. Desde a 
semana passada, Fernando 
Baumgarten diz que em seu 
estabelecimento de embala-
gens intensificou a exposição 
de produtos, que vão desde 
cestas e ninhos para persona-
lizar até as fôrmas para a con-
fecção caseira de chocolate, 
seja para ovo de colher, ovos 
de Páscoa, dentre outros. 

No estabelecimento tam-
bém há enfeites artesanais em 
madeira que podem ser pin-
tados, plaquinhas, enfim, são 
diversas opções para decorar 
a casa, assim como elaborar 
uma cesta personalizada. 
Além disso, já é possível en-
contrar algumas guloseimas, 
como balas e chocolates. 
Fernando acredita que aque-
les clientes que optarem em 
fazer os chocolates em casa, 
vão se antecipar e garantir 
os materiais necessários para 
a confecção daquele ovo de 
Páscoa ou daquela cesta per-
sonalizada.

Em outra loja - de bazar, 
no centro do município, os 
enfeites para decorar a casa 
chamam a atenção na vitri-
ne e nas prateleiras desde o 
fim do mês de fevereiro. São 

Coach Daiane Nascimento

Neste ano são inúmeras as opções para celebrar a data

Em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher, co-
memorado em 8 de março, a 
Associação Comercial, Indus-
trial, Serviços e Agropecuária 
(Acisa) de Vera Cruz, con-
vida as mulheres, sejam de 
empresas associadas ou não, 
a prestigiarem um delicioso 
café da manhã na terça-feira, 
dia 12 de março,  com a pa-
lestra “Vida, Sonho, Empo-
deramento - Um momento 
de protagonismo feminino”.

Quem falará sobre o as-
sunto é a palestrante e coach 
Daiane Nascimento. O even-
to vai acontecer na Pizzaria 
Imigrante, com recepção às 

7h45min e início da palestra 
8 horas. O ingresso tem custo 
de R$ 10 para sócias e de R$ 
18 para não sócias. Os ingres-
sos devem ser adquiridos na 
Acisa até segunda-feira, dia 
11 de março, às 17 horas. O 
telefone para contato é (51) 
3718-1002.

Para o presidente da Aci-
sa, Ubirajara de Almeida, o 
evento é uma forma de valo-
rizar as mulheres, “que ainda 
são pouco reconhecidas pelo 
seu empenho com a família 
e com as outras jornadas. 
Dentre elas a profissional e 
social”, reflete. 

Neste ano, Daiane Nasci-

mento palestrará a convite da 
diretora da área da Indústria, 
Carolina Pilz. “A Daiane já 
fez vários eventos em Santa 
Cruz e região, trazendo as 
qualidades e conquistas de 
muitas mulheres, buscando 
cada vez mais o reconhe-
cimento e espaço junto ao 
empresariado. O evento quer 
proporcionar um espaço para 
que as mulheres possam 
ouvir e serem ouvidas, que 
possam participar e dialogar 
assuntos comuns”, sublinha. 

Como entidade, a Acisa 
sabe que tem muitas mulhe-
res à frente de seus negócios 
e que ainda têm pouco espaço 
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de discussão. “Proporcionar 
este espaço também é um dos 
objetivos da Acisa”, frisa.

coelhos de todos os tama-
nhos e modelos, com preços 
variados. Há guirlandas para 
a porta, árvores decorativas 
com inscrição de Feliz Pás-
coa, ovos de plástico para a 
colocação de cri-cri.

CHOCOlaTeS
Embora os itens decorati-

vos já possam ser adquiridos, 
bem como as formas para a 
confecção do chocolate, as 
demais guloseimas devem 
preencher as prateleiras nas 
próximas semanas, segundo 
Teodoro Schneider. “As ces-
tas e os chocolates, incluindo 
de Gramado, devem chegar 
a partir da próxima semana, 

se o clima contribuir”, projeta 
Schneider, que acredita no 
crescimento das vendas para 
a data. “Nos últimos anos os 

clientes têm optado em dar 
menos quantidade, porém, 
chocolates de qualidade”, 
reflete o lojista.

O prazo para quem não 
votou nem justificou a falta 
em pelo menos três vota-
ções seguidas regularizar 
sua situação começou nesta 
quinta-feira, dia 7. Para isso, 
é preciso pagar as multas 
referentes às ausências, 
bem como comparecer a um 
Cartório Eleitoral para apre-
sentar, além do título, um 
documento com foto e um 
comprovante de residência. 
O prazo para a regulariza-
ção vai até 6 de maio.


