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Escritório Forsthofer: 
há mais de 30 anos 
no mercado contábil

Bender: variedade 
de flores e plantas

O escritório fica na Avenida Nestor Frederico Henn, nº 2.252

A floricultura fica às margens da RSc-287, próximo ao trevo da Kopp

Há mais de 30 anos no mercado, o 
Escritório Forsthofer - Contabilidade 
e Assessoria entrega serviços de qua-
lidade, com dedicação e confiança. 
A fim de facilitar o dia a dia de seus 
clientes, o escritório presta serviços 
de escrituração contábil, escrita fiscal 
e trabalhista, folha de pagamento, ba-
lanços e demonstrativos, constituição 
e legalização de empresas, e-Social, 
imposto de renda e encaminhamento 
de aposentadoria.

Ao longo de mais de três décadas 
de serviços prestados, o Escritório 
Forsthofer tem o objetivo de oferecer 

serviços de assessoria contábil de 
qualidade, com dedicação e análise 
das particularidades de cada situa-
ção, e contribuir com a evolução 
sustentável de seus clientes, basea-
dos na credibilidade e atendimento 
diferenciados. Para isso, conta com 
profissionais altamente qualificados, 
tendo à frente os contabilistas Egídio 
J. Forsthofer e João H. Forsthofer, 
que desempenham suas atividades 
baseadas na ética, responsabilidade 
e transparência.

A equipe do escritório está com-
prometida com a satisfação dos clien-

Há cerca de nove anos, a Bender 
Paisagismo e Floricultura atua em 
Vera Cruz, com variedade de espécies 
de flores e plantas para deixar os am-
bientes da sua casa ou do seu local de 
trabalho ainda mais bonitos e aconche-
gantes. No espaço também é possível 
encontrar vasos de cerâmica e concreto, 
arranjos florais, jardins de plantas e 
ornamentação de mesas para festas, 
bem como artesanato para presentear.

A floricultura familiar, que tem 
como sócios os irmãos Carmen Maria, 
Paulo Ricardo e Marco Antônio Ben-
der, se destaca pelo atendimento dado 
aos clientes, de forma a satisfazer suas 
necessidades, com a preocupação de 
orientá-lo e informá-lo na indicação de 
local apropriado para a planta. Além 
disso, a Bender Paisagismo e Floricul-
tura se diferencia por sempre buscar 
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DIA 06/07 - SÁBADO
O Sicredi Vale do Rio Pardo organiza para o sábado, dia 6 de julho, em 
Rio Pardo, o “Dia C”, em comemoração ao Dia Internacional do Coope-
rativismo e a Feira da Cooperação. O evento está marcado para as 14 
horas e segue até as 18 horas, na Praça da Igreja Matriz Nossa Senhora 
do Rosário. Entre as atrações está mateada, palestra sobre inclusão 
no mercado de trabalho, atividade física, coleta de alimentos e roupas 
para doação, campanha para coleta de tampinhas pet e lacres de alu-
mínio, prevenção à saúde, venda de produtos da agroindústria familiar 
e brinquedos para as crianças, conscientização para a separação de 
resíduos e orientação para empreendedores, ato de descerramento da 
placa das cooperativas e para encerrar, show com Fandangaço. Como 
parte do Dia de Cooperar, no sábado, dia 6, das 9 às 12 horas, acontece 
a terceira edição da Feira da Cooperação, em formato self service. Des-
ta vez, a feira será em frente à loja Casa e Ambiente, em Vera Cruz.

DIA 08/07 - SEGUNDA-FEIRA
A ACI Santa Cruz do sul organiza o Ta na Hora, com a palestra de 
Marcio Henrique Vincenti Aguilar, sobre o tema “Entenda como Você 
pode Financiar MEI’s,  EPP e Microempresa através da ESC - Empre-
sa Simples de Crédito, na segunda-feira, dia 8 de julho, das 12 horas 
às 13h30min, no Hotel Águas Claras. Inscreva-se. O valor do ingresso 
é de R$ 60 para associados e de R$ 80 para não associados. Mais 
informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3713-1400. 

DIA 12/07 - SEXTA-FEIRA
Na sexta-feira, dia 12 de julho, ocorre em Vale do Sol, a 1ª fase da Mostra 
Científica do projeto Verde é Vida da região de atuação Santa Cruz do 
Sul, realizada pela Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra).

DIA 03/08 - SÁBADO
Em sua 4ª edição, o consagrado Prêmio Líderes & Vencedores- Eta-
pa Regional Santa Cruz, promovido pela ACI, traz novidades. A prin-
cipal mudança é na formatação do evento que terá jantar e baile. A 
ideia é fazer uma noite de gala, dando maior destaque aos premia-
dos e à cerimônia. O evento está agendado para o dia 3 de agosto, 
no Lounge 333, localizado na rua Coronel Oscar Rafael Jost, nº 333, 
no bairro Santo Inácio, em Santa Cruz do Sul. O Prêmio é fruto de 
um reconhecimento de entidades e instituições da comunidade, nas 
categorias: Sucesso Empresarial, Destaque Comunitário, Referência 
Educacional, Expressão Cultural e Mérito Político.

AGENDA

tes. Quer saber mais sobre a empresa? 
Faça uma visita, de segunda a sexta-
feira, das 8 horas às 11h45min e das 
13h30min às 18 horas. O escritório 
está localizado na Avenida Nestor 

Frederico Henn, nº 2.252, no centro 
de Vera Cruz. Os telefones para con-
tato são (51) 3718-1346 e 9.9933-3266 
(Whatsapp) e o e-mail escritoriofors-
thofer@gmail.com .

novidades e produtos que satisfaçam 
a necessidade dos clientes. 

De acordo com Carmen, quando o 
cliente vai até a floricultura e não en-
contra uma flor ou uma planta, é feita 
a encomenda e no máximo em dois 
dias, o pedido é entregue ao cliente, a 
fim de atendê-lo bem.

Na Bender, o trabalho é realizado 
de segunda a segunda, das 8 às 18 
horas, sem fechar ao meio-dia. A 
floricultura está logisticamente bem 
localizada, às margens da RSC-287, 
em frente da Kopp Tecnologia, junto 
ao trevo de acesso a Vera Cruz. Com 
isso, atende clientes dos mais variados 
municípios do Estado, que passam 
pela rodovia. Não perca tempo e 
embeleze sua casa. O telefone para 
contato é (51) 3718-3365 e o e-mail é: 
benderbpf@gmail.com .


