
CDL Santa Cruz lança campanha com 6 sorteios

Josi Moda Mulher: um ano de dedicação 

Unisc recebe intercambistas neste semestre

· SORTEIO SOLIDÁRIO
Quer concorrer a uma linda 
cesta com brindes exclusivos 
da InfoServ-NET, a uma geo-
metria do Sandro Pneus, um 
Headphone da Pauli Infor-
mática e uma linda cadeira 
de praia da Zakka? É simples. 
A cada quilo de alimento 
não perecível doado, você 
ganhará um cupom para 
concorrer a estes prêmios. 
Os pontos para a entrega 
dos alimentos são as em-
presas: InfoServ-NET, Pauli 
Informática e Sandro Pneus. 
A promoção é válida até dia 
19 de abril. Os alimentos 
arrecadados serão doados 
a algumas entidades para 
uma Páscoa mais feliz. Não 
fique de fora, participe!

· aGROPECUÁRIa DEUFEL
A Agropecuária Deufel está 
completando 18 anos e em 
comemoração à data pre-
parou algumas novidades. 
Entre elas o novo endereço.  
A Deufel está atendendo 
em novo prédio, ao lado 
do atual. Com espaço mais 
amplo, confortável e com 
estacionamento próprio. E 
ainda, nesta sexta-feira, dia 
15, serão servidos doces e 
salgados em comemoração 
ao aniversário. Desta sexta 
até a sexta-feira do dia 22, a 
agropecuária vai estar reali-
zando grandes promoções e 
sorteio de brindes. 

· ESPaçO EqUILíbRIO DO SER
Vera Cruz conta com nova 
opção de Iridologia Holís-
tica, no Espaço Equilíbrio 
do Ser, de Cinara do Amaral 
Gonçalves. O espaço fica na 
avenida Nestor Frederico 
Henn, nº 2.202, ao lado da 
farmácia Sanar. Os telefones 
para contato são: (51) 3718-
2175 ou 99864-7262.

· ESCOLa DE JUDô
Inaugurou no sábado, dia 9 
de março, a Escola de Judô 
Roger Boeira. O espaço fica 
localizado na rua Roberto 
Gruendling, nº 702, anexo 
à loja Alfa Tecnologia. As 
aulas ocorrem nas terças e 
quintas-feiras e a mensa-
lidade tem um custo de R$ 
80. Podem se matricular 
adultos  e crianças a partir 
dos três anos. As aulas são 
ministradas pelo judoca 
Roger Boeira, de 25 anos, 
que pratica o esporte desde 
os 13 anos. Desenvolva suas 
habilidades, pratique judô!

Promoção foi lançada na quarta. 1º sorteio ocorre dia 26 de abril 

Visite a loja na rua Tiradentes, nº 599, no centro

Da esquerda para direita: Lorena, Kevin, Jaime e Francisco

FO
TO

 d
iv

u
lg

aç
ãO

FO
TO

 a
Ra

u
TO

FO
TO

 d
iv

u
lg

aç
ãO

E MPRESARIAL 13ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2019

ECONôMICaS

Com a missão de ofere-
cer opções em vestuário e 
acessórios femininos que 
proporcionem conforto, 
autoestima e bem-estar à 
mulher, sem abrir mão da 
beleza, da qualidade e do 
preço justo, a loja Josi Moda 
Mulher completa um ano.

“Neste um ano pudemos 
conhecer nossa cliente e 
seus anseios, pudemos tra-
ças metas e proporcionar 
satisfação na hora da venda. 
Agregamos valores, não so-
mente custos”, afirma a pro-
prietária Josiane Erdmann.

Sempre procurando tra-
zer novidades, a loja Josi 

Moda Mulher conta com um 
número seleto de fornece-
dores de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais. 

Para Josi,  a loja é um 
constante desafio, pois não 
vende apenas roupas e aces-
sórios femininos, a loja ven-
de satisfação, autoestima e 
emoção.

A Josi Moda Mulher aten-
de de segunda a sexta-feira, 
das 9 às 12 horas e das 13 às 
18 horas. E aos sábados, das 
9 às 12 horas. Atende  tam-
bém pelo WhatsApp (51) 
99996-4750 e está situada na 
rua Tiradentes, nº 599, no 
centro de Vera Cruz.

Com o objetivo de incre-
mentar as vendas no comér-
cio ao longo de 2019, a Câ-
mara de Dirigentes Lojistas 
de Santa Cruz do Sul lança a 
campanha CDL Presente com 
Você. A ideia é movimentar 
as lojas participantes e esti-
mular os lojistas integrados 
à CDL Santa Cruz.

Ao longo de 2019 serão 
realizados seis sorteios: 7 
de abril, 17 de maio, 10 de 
junho, 16 de agosto, 18 de 
outubro e 31 de dezembro, e 
entre os prêmios estão vale-
compras, cestas, TV, alianças, 
notebook, Xbox e um carro 
Fiat Mobi.

O presidente da CDL Santa 
Cruz, Márcio Farias Martins, 
destaca que o objetivo da 
campanha é superar as metas 

de vendas do ano passado, 
proporcionando um incre-
mento no comércio.

Segundo ele, para o ano 
de 2019 os lojistas esperam 
que o comércio tenha um 
ano ainda melhor em relação 
ao ano passado. “A onda de 
otimismo nesta reta inicial do 
ano faz crer em aumento no 
volume de vendas. Estamos 
apostando num crescimen-
to médio em torno de 7%, 
mas vai depender um pouco 
de como a economia vai se 
comportar ao longo do ano. 
Pelo andamento dos pri-
meiros meses, acredito que 
possamos superar esta meta”, 
aposta Márcio.

O grande foco está no sor-
teio do dia 31 de dezembro, 
quando será conhecido o 

ganhador do Fiat Mobi. Os 
cupons desta última edição 
devem ser sorteados no dia 
31 de dezembro, em evento 
junto com a Prefeitura de 
Santa Cruz do Sul, no Parque 
da Cruz.

A campanha CDL Presente 

com Você é realizada pela 
CDL Santa Cruz, apoio da 
Prefeitura de Santa Cruz do 
Sul e patrocínio da Associa-
ção dos Fumicultores do Bra-
sil (Afubra), Sicredi, City Car 
Veículos e City Car Aluguel 
de Veículos.

Sete estudantes estrangei-
ros, vindos da Argentina, da 
Espanha, do Equador e dos 
Estados Unidos, estão na 
Unisc para a realização de 
intercâmbio nos cursos de 
graduação e de estágio em 
empresas de Santa Cruz do 
Sul durante este primeiro 
semestre.

Francisco Javier Maestre 
Soteras, da Universidade de 
Sevilla (Espanha), frequenta 
as aulas do curso de Farmá-
cia; Jaime Franco Jiménez 
e Kevin Cibrian Jamarillo, 
ambos da Universidade 
de Guadalajara (Equador), 
participam das atividades 

dos cursos de Geografia 
e de Turismo, respectiva-
mente; e Lorena Flores, da 
Governors State University 
(Estados Unidos), cursa 
Letras/Inglês e ministra as 
aulas do projeto English for 
Inclusion.

Já os intercambistas do 
curso de Engenharia de 
Produção, Celeste Marisol 
González, Edgardo Gastón 
Arenas e Alejandro Arnaldo 
Meredo, da Universidade 
Tecnológica Nacional (Ar-
gentina), estão realizando 
estágio nas empresas Imply 
Tecnologia Eletrônica, Tec-
nilange Usinagem Industrial 

e Comas Latino Americana. 
“Estou gostando muito 

do Brasil e das pessoas. 

Recomendo a todos virem 
estudar na Unisc”, disse 
Francisco.


