
Informativo do
Varejo Vitrine DESTAQUES DO SINDILOJAS

Café da Manhã com Sebrae
Em 18 de novembro, o Sindilojas Canoas, convidou diretores e associados 

para Café da Manhã em seu 4º Encontro Empresarial, tendo como tema: Como 
Encantar seus Clientes em Datas Especiais. Na ocasião o palestrante Jean Pierre 
da Veiga e sua equipe do Sebrae, explanaram sobre as estratégias de marketing, 
para programação empresarial.

Nova Ótica 
Vênus em 
Sapucaia

Terça-Feira 24/11 ocor-
reu em Sapucaia a inaugu-
ração da nova Óticas Vênus 
Avenida Sapucaia, o evento 
contou com a presença de 
autoridades do município, 
amigos da família e repre-
sentantes de grifes.

 Considerada a 12ª loja da rede a Vênus Avenida Sapucaia é a 2ª loja do projeto 
de franquias e estará sob a direção de Alexandre Bitencourt e Ellen Neumann 
Bitencourt. Após 31 anos no calçadão da Cidade a Vênus abre mais uma loja 
contribuindo ainda mais para o comércio de Sapucaia. A nova loja situa-se bem 
pertinho do calçadão, Trensurb e rodoviária e estará aberta de segunda a sábado.

O SENAC  
Canoas come-
morou 20 anos 
de atividades na 
cidade. Na ocasião 
o Sindilojas partici-
pou através do seu 
presidente Denério 
Neumann, que 
levou seu apreço 
a Lianamar Rosa, 
diretora daquela 
entidade.

Operação Papai Noel
A Brigada Militar lançou dia 9, às 17 horas, no 

largo da Praça da Bandeira, Centro de Canoas, 
a Campanha Operação Papai Noel. As ações da 
Brigada Militar serão intensificadas no comércio 
até o mês de janeiro. O reforço do efetivo é am-
pliado, a fim de garantir maior segurança à popu-
lação da cidade nos pontos comerciais, casas lo-
téricas, bancos, lojas, supermercados, shoppings, 
nas estações da Trensurb, transportes coletivos, 
prevenção, preservação da ordem pública, cam-
panhas educativas e explicativas entre outros. 
Haverá ainda um aumento no número de viaturas 
atuando em todos os quadrantes de Canoas nas 
proximidades de comércios locais. Participam 
dessa operação os PMs da1º Cia do 15 BPM com 
sede na Mathias Velho e PMs do COE.

O Tenente coronel Amorim, responsável pelo 
15 BPM de Canoas e Nova Santa Rita, alerta 
para alguns cuidados que a população deve ter, 
sobretudo nessa época de festas:

Separe o dinheiro quando for comprar ou pa-
gar algo, evitando de abrir carteira ou bolsa em 
local público,

Redobrar a atenção em locais com grande 
fluxo de pessoas.

A Operação Papai Noel, coordenada pela 
Brigada Militar, acontece há quase duas déca-
das em diferentes municípios do Estado. 


