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Daísy Maquiagem e 
Cia inaugura novos 
espaços no sábado

Eduardo Tevah palestra em V. Cruz

A partir de sábado, loja terá espaço destinado para semijoias e bijus

Empresário irá falar nesta sobre o novo perfil do consumidor

Desde abril, Vera Cruz conta com 
mais um empreendimento comercial 
no centro. É a Daísy Maquiagem e 
Cia. Na loja, os clientes encontram 
desde maquiagem e cosméticos, além 
de acessórios como bolsas e semijoias. 
De acordo com a proprietária Daísy 
Severo, as semijoias possuem um ano 
de garantia e as bijuterias podem ser 
adquiridas pelo preço único de R$ 10.

Embora esteja em atividades há 
dois meses, a Daísy Maquiagem e 
Cia inaugura neste sábado, dia 15, 
dois novos espaços na loja. Um deles 
está sendo preparado para  desta-

car as bijus, entre brincos e colares 
com preço único. O segundo, é um 
espaço organizado para semijoias, 
onde haverá uma ampla variedade 
de brincos, colares, pulseiras, anéis 
e pingentes.

A Daísy Maquiagem e Cia se difere 
pela variedade e ótimos preços. Para 
a empresária Daísy, é uma felicidade 
poder ter o próprio empreendimen-
to e aos poucos poder ampliar  os 
negócios.

Se você ainda não conhece a 
loja, não perde tempo e faça uma 
visita. A Daísy Maquiagem e Cia 

Se você ainda não garantiu o seu 
ingresso para a palestra com Eduardo 
Tevah, que ocorre nesta quarta-feira, 
dia 19, em Vera Cruz, corra, pois 
ainda dá tempo. Essa será a oportun-
diade para aprender sobre atitudes 
vencedoras no mundo dos negócios e 
que ajudam a conquistar e fidelizar o 
consumidor. O evento, marcado para 
as 20 horas, é organizado pela Asso-
ciação Comercial, Industrial, Serviços 
e Agropecuária de Vera Cruz (Acisa) 
e conta com a parceria do Grupo 
Arauto na divulgação, e será realiza-
do no salão da Comunidade Católica 
Santa Teresa, em Vera Cruz.

Até está quinta-feira, dia 13, já 
foram comercializados mais de 400 
ingressos. Quem não garantiu o seu, 
ainda há tempo. Os ingressos estão 
sendo comercializados na Acisa, nas 
sedes do Grupo Arauto, em Vera 
Cruz e Santa Cruz, na Casa das 
Tintas, com os membros do Rotary 
Club Vera Cruz e da Ajevec e na 
Estar Bem. Para sócios, o ingresso 
custa R$ 30 e, para não-sócios, R$ 50. 
Para quem é de fora pode aprovei-
tar através da compra rápida Acisa 
pelos telefones (51) 3718-1002 ou 
9.8585-5490 (WhatsApp) ou ainda 
pelo e-mail: acisa.veracruz@yahoo.
com.br . 

A palestra terá como foco o perfil 
do novo consumidor, aquele que 
interage com a internet. Nesta linha 
de pensamento, Tevah vai evidenciar 
em sua fala que em um cenário onde 
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DIVULGAÇÃO

DE 27 A 30/06 
Neste mês, dois tradicionais 
eventos de Santa Cruz do Sul 
prometem grandes negócios 
durante quatro dias. Trata-se da 
6ª ConstruArte e 7ª Multifeira, 
que acontecem de 27 a 30 de 
junho, com entrada franca, no 
Parque da Oktoberfest. Serão 
cinco pavilhões com mais de seis 
mil metros quadrados de expo-
sição no interior de um parque, 
contemplando os setores da 
indústria, comércio e serviços 
para construção e decoração. Di-
versos setores estarão expondo, 
entre eles: imobiliário, constru-
ção, móveis e decoração, além 
de vestuário, calçados, bem-es-
tar e muito mais.

DIA 06/07 - SÁBADO
O Sicredi Vale do Rio Pardo or-
ganiza para o dia 6 de julho, em 
Rio Pardo, o “Dia C”, em come-
moração ao Dia Internacional 
do Cooperativismo. Neste ano, a 
data é ainda mais especial, pois é 
quando a cooperativa completa 
100 anos. O evento está marcado 
para as 14 até 18 horas, na Praça 
da Igreja Matriz Nossa Senhora 
do Rosário, em Rio Pardo. Entre 
as atrações está mateada; pales-
tra sobre inclusão no mercado 
de trabalho, no salão paroquial; 
ato de descerramento da placa 
das cooperativas; atividade física; 
e para encerrar, show com Fan-
dangaço, às 16 horas. Agende-se 
e prestigie este evento.

AGENDA

está localizada na Avenida Nes-
tor Frederico Henn, nº 1.748. O 
horário de atendimento de se-
gunda a sexta-feira é das  8 às 18 
horas, sem fechar ao meio-dia. E  

sábados (os dois primeiros finais 
de semana do mês) das 8 às 15 
horas, sem fechar ao meio-dia  
e (nos dois últimos sábados do mês), 
das 8 às 12 horas.

há hipercompetição, o atendimento 
não deve ser mais ou menos e que 
os vendedores que são focados, são 
os mesmos que se destacam e fazem 
a diferença. 

O PALESTRANTE
Eduardo Tevah é palestrante, 

empresário e escritor. Reúne a vivên-
cia prática como gestor e consultor 
de grandes empresas nacionais e 

internacionais com o aprendizado 
contínuo em centros da Europa e 
dos Estados Unidos. É reconhecido 
como um dos grandes nomes do 
Brasil nas áreas de liderança, vendas 
e mudança comportamental de equi-
pes. Eduardo Tevah é escritor de 5 
livros, que já somam mais de 300 mil 
exemplares vendidos. Já palestrou 
para mais de um milhão de pessoas.


