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Cremolatto Sorvetes 
retorna das férias 
com muitas delícias

Globo está em novo endereço

Em Vera Cruz, a Cremolatto Sorvetes voltou das férias em agosto

A Globo está em novo endereço, na rua Tiradentes, centro de Vera Cruz

Após período de férias em julho 
deste ano, a Cremolatto Sorvetes 
retornou ao atendimento, em horário 
normal, no início do mês de agosto 
para deixar os momentos da sua vida 
mais doces e fazer com que essa nova 
etapa do ano seja ainda mais gostosa. 
Para tanto, a sorveteria oferece varia-
das opções para sua clientela, com 36 
tipos de sorvetes, entre potes de um 
litro, 1,5 litro e dois litros, além do 
buffet. Ainda, é possível se deliciar 
com sundaes e copão. O buffet de 
sorvetes tem custo de R$ 4,59 cada 
100 gramas ou R$ 45,90 o quilo. Tanto 
as casquinhas quanto os cascões ou 
cestinhos são pesados neste mesmo 
valor. 

Na sorveteria também é possível 
degustar deliciosos picolés. São 38 
opções distintas, sendo diferenciados 

por linhas e os preços variam entre R$ 
1,50 e R$ 4,50. As paletas mexicanas 
têm custo de R$ 7.

Para a próxima temporada de 
verão, os clientes podem esperar por 
novidades que, segundo os proprie-
tários, vão tornar a experiência de 
degustação ainda mais empolgante 
e deliciosa. 

A Cremolatto Sorvetes é uma fran-
quia de Gravataí, que tem suas lojas 
somente no Rio Grande do Sul e já 
conta com mais de 100 filiais. Em Vera 
Cruz, está sob administração do casal 
Gilnei Turra e Letícia Bruxel Turra e 
se localiza na rua Thomaz Gonzaga, 
nº 654, no centro. Os clientes podem 
aproveitar as delícias da sorveteria 
de segunda a segunda. O horário de 
atendimento na segunda-feira é das 
14h às 19h, de terça a quinta, das 11h 

Em busca de inovação e para ofe-
recer espaço mais amplo aos seus 
clientes, a Globo Materiais Elétricos 
e Hidráulicos está atendendo em 
novo endereço, desde o início deste 
mês. O espaço está localizado na rua 
Tiradentes, nº 650, no centro de Vera 
Cruz, ao lado da Legítima Super 10. 
A equipe de trabalho é formada pelo 
proprietário, Samuel Inacio Sch-
wengber, pelos funcionários Simão, 
Cristiano, Felipe e Anderson e por 
profissionais parceiros nas áreas de 
hidráulica, elétrica e construção civil. 

A Globo conta com venda e insta-
lação residencial, predial, comercial 
e industrial de postes padrão RGE 
Sul. É só entrar em contato e fazer um 
orçamento. A loja também dispõe de 
grande variedade em produtos, con-
tando com cerca de seis mil opções 
para abastecer e atender diversos 
ramos. Entre esses, materiais elétricos 
e hidráulicos, alarmes, motores de 
portão, sistemas de câmeras, cercas 
elétricas, ferragens e entrada de luz 
com poste a pronta entrega, direto 
de fábrica. Além disso, conta com 
variedade em antenas internas e ex-
ternas. Nos materiais e produtos, a 
Globo dispõe de garantia e procura 
sempre defender os direitos de seus 
clientes e oferecer o melhor, através 
de parcerias de qualidade.

Entre as novidades, a loja oferta 
aos clientes o repetidor de sinal para 
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DIA 20/08 - TERÇA-FEIRA
A Lei Geral de Proteção de 
Dados no Setor Empresarial é 
o tema da 3ª Rodada do Direito 
Empresarial, que ocorre no dia 
20 de agosto, das 19h30min às 
21h30min, no auditório da ACI 
de Santa Cruz do Sul. Promovido 
pela entidade, junto com o Inders 
e a Ativales, o evento terá como 
palestrante o advogado Guilher-
me Bier Barcelos, especialista 
em Direito dos Negócios e Mes-
tre em Direito Empresarial. Para 
associados da ACI o acesso é 
gratuito. Não associados pagam 
R$ 30. Informações pelo telefone 
e WhatsApp (51) 3713-1400 ou 
através do e-mail relacionamen-
to@acisantacruz.org.br

DIA 31/08 - SÁBADO
A Cooperativa Mista de Agricul-
tores Familiares de Vera Cruz 
(Coopervec), em parceria com a 
MaxiAgro Soluções Agrícolas, a 
Acisa e a Ajevec promove curso 
de hortas domésticas, no dia 31 
de agosto. A realização será na 
Acisa, das 9 às 11 horas. As inscri-
ções são limitadas e podem ser 
feitas na Acisa, em Vera Cruz, ou 
com Jeferson Klunk pelo telefone 
(51) 99854-2518. Cada partici-
pante deverá levar 2Kg de ali-
mentos não perecíveis que serão 
doados à Liga Feminina de Com-
bate ao Câncer de Vera Cruz.

AGENDA

às 19h30min. Nas sextas e aos sába-
dos, a sorveteria está aberta das 11h 
às 20h e aos domingos, das 10h às 12h 
e das 14h às 19h30min. 

Em 2018, Gilnei e Letícia resol-
veram apostar na ideia de ter uma 
franquia e inauguraram sua loja 
Cremolatto também em Santa Cruz 
do Sul, na avenida Senador Alberto 

Pasqualini, nº 226, no centro. Na 
sorveteria, a clientela também vai 
encontrar sorvetes, picolés, açaís e 
buffet de sorvetes. 

Para acompanhar as novidades, 
basta acessar as páginas da Cremolat-
to no Facebook @cremolattoveracruz 
e @CremoLattoSCS. Para entrar em 
contato, o telefone é (51) 98050-2117. 

celular e internet móvel. O aparelho 
é utilizado em locais onde o sinal é 
fraco e a comunicação fica compro-
metida, distribuindo o sinal nas áreas 
internas. E para o mês de agosto, a 
loja está com uma super promoção 
de lâmpadas nove Watts. 

No dia 6 de agosto, a Globo rece-
beu o certificado do Programa Agen-
tes Locais de Inovação, no qual parti-
cipou por dois anos com o apoio da 
agente Bianca Carvalho. Foi através 
do programa, que a loja teve acesso 
ao Sebraetec, que proporcionou apoio 
com os projetos de layout interno e 

fachada da nova loja. Para Samuel, 
inovar e buscar o melhor é sempre 
motivo de orgulho e de motivação 
no trabalho. 

Para contato, os telefones são 
(51) 3718-3570 e (51) 99739-1657. As 
novidades podem ser acompanha-
das através da página do Facebook 
@globomateriaiseletricos.

A Globo Materiais Elétricos e 
Hidráulicos agradece a todos seus 
colaboradores pelo apoio em mais 
uma etapa de inovação e pela parce-
ria ao longo dos 13 anos de atuação 
no mercado. 


