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Destaque Empresarial: IFT Bordados e Modas
São Miguel do Oeste
tuando no ramo de
enxovais cama mesa e
banho e decoração sob
medida, moda feminina e
masculina.
Iraci é uma pessoa de
muito otimista.
Saindo do interior,
onde trabalhou desde
pequena. Depois vindo
morar na cidade trabalhando como doméstica
mais 10 anos, resolveu atuar no ramo de vendas, que
era um sonho que Iraci
sempre almejava.Trabalhou por muito tempo com
vendas de porta em porta.
Após um tempo ,com
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Vende-se LOJA de confecção no centro de
São Miguel. Ótima localização, ótimo
estoque, ótima clientela, sem dívidas.
Fone 049 3621 2338 / 91048854.

Vendo : Bicicleta elétrica em
excelente estado. Valor R$ 2.000,
negociável.
Contato: (49) 991278-49
ou 9146-1427

determinação, Iraci, resolveu colocar a sua própria
loja, no Bairro São Gotardo, próximo ao Mercado
Hermmes.
Conforme a empresária, foi com muita fé e persistência que conseguiu
vencer os desaﬁos. Coragem e conﬁança fazem parte do seu lema.
Iraci procura sempre
inovar os seus produtos, e
optando em vender produtos de boa qualidade e
durabilidade, analisando a
procedência dos mesmos.
Atendimento é em 1º
lugar diz Iraci, pois o cliente satisfeito volta comprar

novamente.
Iraci é mulher de coragem e determinação, nunca se acomodou perante os

desaﬁos.
Fone de contato (49)
8428-7187 – Disponível
para atender você!

Foroeste lança novos modelos de caminhões
São Miguel do Oeste
Foroeste lançou na
quinta-feira (03) dois
caminhões na região. Os
modelos 2842 e 2042
foram apresentados no
alto do morro em Linha
Gramadinho, às margens
da BR 282. Com a presença de empresários, autoridades e empresários, executivos da empresa explicaram que o cenário foi
montado em razão do lançamento mundial dos dois
novos veículos no deserto
de Atacama no Chile.
A Ford lançou mundialmente os veículos no
deserto, fazendo jus ao
lema “Go Further”, traduzido para o português sig-
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niﬁca ‘Vá mais além”. “Seguimos a tradição e fomos
mais além, organizamos
um evento de grande porte
e com uma mega estrutura,
idealizamos um cenário e

apresentamos veículos
que tem um diferencial
comparados aos demais;
são caminhões robustos e
econômicos”. Explicou
Gabriel Candaten
Foto: Foroeste

