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Com a colaboração do leitor Mario Moraes, o Epa 
conhece um pouco da família de Serafim Back. Ele, 
casado com Regina, filho de Pedro Back, neto de 
Bernardo Back, bisneto de João Back, esse vindo 
da Alemanha e hoje sepultado em Mato Leitão. 
Serafim Back começou suas atividades na colônia, 
em Dona Josefa, e em seguida fundou uma casa 
de comércio de nome “Irmãos Back”, em parceria 
com seu irmão, Lindolfo Back. Por 16 anos, também 
em Dona Josefa, onde hoje funciona a comercial 
Deufel. Logo em seguida, já em Linha Andréas, 
começou a fabricar queijos, mesmo com as dificul-
dades da época, pois nem sequer possuía geladeira.

Fábrica essa que tinha por nome “Laticínios 
Teresinha” (queijo que tinha por nome “Delícia”). É 
bom ressaltar também que o recolhimento de leite 
na época era efetuado por carroça. No intuito de 
incrementar a renda familiar, seu Serafim, paralela-
mente, começou a fabricar sabão, com as marcas: 
“Vera”, “Nacional”, “Rosa” e “Livre”. 

Ele foi o fundador da Saboaria Panamá, que 
oficialmente iniciou suas atividades na rua Roberto 
Gruendling, 546, atualmente com 53 anos de atua-
ção no mercado da região, uma das mais antigas 
indústrias ainda em atividade no município de Vera 
Cruz. Hoje, a Saboaria Panamá é administrada por 
Ilgo Back, filho de Serafim, e por Leandro Back, 
neto de Serafim. Serafim Back ainda foi o primeiro 
gerente da agência local da já extinta Caixa Eco-
nômica Estadual, onde atuou por 20 anos, até se 
aposentar.
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Loja da Comercial 
Tipuanas de cara nova
Após passar por 
reforma de 14 meses, 
estabelecimento foi 
reinaugurado com 
espaço mais amplo 
para receber clientes

No sábado, público prestigiou as apresentações musicais
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na manhã de sábado, 
dia 29, os empresá-
rios Dário Assmann 

e Juarez Flemming não es-
condiam a alegria em ver um 
sonho se realizar: a reinau-
guração da loja da Comercial 
Tipuanas, localizada na rua 
Ernesto Wild, 530, em Vera 
Cruz. No ano em que comple-
ta uma década, o estabeleci-
mento passou por reforma e, 
hoje, oferece aos clientes uma 
estrutura mais ampla, de 740 
metros quadrados. “Estamos 
realizados por termos che-
gado ao final dessa trajetória 
de 14 meses de obra, até ela 
estar concluída e, hoje, com a 
felicidade de ter todas essas 
pessoas aqui para prestigiar”, 
comemora Dário.

Na ocasião, os empresá-
rios destacaram o carinho 
pelos clientes, desde aquele 
que adquire uma mudinha, 
até o produtor que leva uma 
grande quantia de insumos 
para sua safra. Dentre eles, 
Maria Elisane Braga e Nestor 
Radtke, que compram na 
Comercial Tipuanas desde 
sua inauguração, e foram 
conferir as novas instalações 
da empresa. “A loja está 
enorme e os corredores bem 
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espaçosos, dá para ver bem os 
produtos”, elogiaram.

A reinauguração da loja 
contou com orientações téc-
nicas e com a presença de 
fornecedores que tiraram dú-
vidas e conversaram com os 
visitantes sobre seus produ-
tos. “É um momento bastante 
interessante para o produtor 
adquirir informações”, frisou 
Dário. O dia reuniu clientes, 
amigos e parceiros de diver-
sos lugares da região, como 
Sinimbu, Herveiras, Rio Par-
do, Vale do Sol e Santa Cruz 
do Sul. Elaine Limberger e 
Isidoro Müeller, do interior 
de Passo do Sobrado, con-
tam que sempre recebem em 
casa os produtos e a visita 
do técnico agrícola Augusto 

Tornquist. “Ele nos convidou 
e não tínhamos como deixar 
de vir prestigiar. A loja está 
linda e muito ampla. Sem 
contar a localização de fácil 
acesso”, revelam.

DiVERsAs ATRAÇÕEs
Os visitantes e clientes tam-

bém puderam se divertir com 
as apresentações de bandas e 
com a distribuição de chope e 
coquetel. O ponto alto do dia 
foi o sorteio da promoção “Ti-
puanas é dez”, que premiou 
Reneo Goecks, de Vale do Sol, 
com um Fiat Mobi zero quilô-
metro. O ganhador conta que, 
apesar de não estar presente 
no sorteio, a notícia chegou 
logo, através da ligação de 
um amigo. “O prêmio veio 
em boa hora. Eu estava muito 
confiante, algo me dizia que 
eu iria ganhar”, revela Reneo. 
Duas televisões de 39 polega-
das também foram sorteadas, 
premiando Paula Joseane 
Schoepf, de Linha Tapera, em 
Vera Cruz, e Clécio Mueller, 
do Centro da cidade. “Para 
nós é uma satisfação muito 
grande poder juntar centenas 
de pessoas nesse dia e, ainda, 
fazer um sorteio transparente 
e com uma campanha na qual 
conseguimos abranger vários 
municípios e clientes”, com-
pleta Juarez.Reneo Goecks ganhou um Fiat Mobi 0 Km na promoção

Televisões 39”
Paula Josiane Schoepf, de Linha Tapera, Vera Cruz, 
e Clécio Mueller, do Centro de Vera Cruz.
Fiat Mobi 0 Km
Reneo Goecks, de Rio Pardense, Vale do Sol.
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