
Galerinha reinaugura e está de cara nova

Sulvale completa 21 anos de atividades

Miguel Garçom: serviços de qualidade

· BARTZ
Está procurando por uma 
corretora de seguros que lhe 
atenda bem e ofereça bons 
preços? A Bartz Corretora de 
Seguros é a sua opção em 
Vera Cruz. Ótimo atendimen-
to, com preço justo, Faça 
uma cotação com a equipe 
da Bartz, que está localizada 
na Avenida Nestor Frederico 
Henn, n 1.984, abaixo do 
Banrisul, no centro de Vera 
Cruz. Os telefones para con-
tato são (51) 3718-1984 ou 
9.9690-1145 e o e-mail é: 
bartzcorretoradeseguros@
hotmail.com .

· AGAFARMA
Desde o dia 1º de junho, o 
bairro Arco-Íris conta com a 
farmácia Agafarma. Esta é 
a segunda filial da farmá-
cia em Vera Cruz. O espaço 
amplo e organizado  vem 
ao encontro de aproximar 
cada vez mais a farmácia 
da comunidade. Precisou 
de medicamentos? Vá na 
Agafarma. No Arco-Íris, o 
empreendimento está si-
tuado na Avenida Nestor 
Frederico Henn, nº 3.287 e o 
telefone para contato é (51) 
3718-1212.

· FUTURO DUVALLE
A varanda ou a área da sua 
casa é aberta? Está sofrendo 
com os dias de frio? Faça um 
orçamento com a vidraçaria 
Futuro Duvalle. Aposte em 
vidros para fechar a varanda 
e a área da sua casa e deixe 
o frio longe. Além disso, o 
ambiente não perderá a 
luminosidade. Faça o seu 
orçamento. O telefone para 
contato é (5) 3718-1923 ou 
9.9723-0050 (com WhatsA-
pp) e o e-mail é: vidracaria-
futuroduvalle@yahoo.com.
br . A vidraçaria está locali-
zada na rua Carlos Francisco, 
nº 54, no centro de Vera Cruz.

· BACK SUPERMERCADO
O Back Supermercado segue 
com a super promoção: 
Kwid & Você Tudo a Ver. 
Mas como funciona para 
participar? É simples e fácil. 
A cada R$ 100 em compras 
você ganha um cupom para 
concorrer a um carro zero 
quilômetro e a R$ 5 mil em 
vale-compras. O Back está 
localizado na rua Roberto 
Gruendling, nº 11, no centro 
de Vera Cruz. O telefone para 
contato é (51) 3718-1143. 

Mesmo sob nova administração, loja mantém marcas e bons preços

A Sulvale fica na rua Roberto Gruendling, nº 923, antigo Curtume

O profissional está há cinco anos no ramo
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ECONÔMICAS

A Sulvale - Comércio e 
Manutenção de Implementos 
Rodoviários está há 21 anos 
no mercado. Trabalha com 
a manutenção em carretas, 
trucks, basculantes e ônibus. 
Também presta serviços de 
suspensão, freio, alongamen-
tos, encurtamento e solda.

A equipe da SulVale é 
altamente qualificada, reali-
zando manutenção de quali-
dade e bom atendimento. A 
empresa fica na rua Roberto 
Gruendling, nº 923, antigo 

Curtume.
Para conhecer mais sobre 

os serviços da SulVale, visite 
a página no Facebook: Sul-
vale Com. e Manut. de Im-
plementos Rodoviários Ltda.

O horário de atendimento 
de segunda a sexta-feira é das 
7h30min às 12 horas e das 
13h30min às 17h48min. Os 
telefones para contato são: 
(51) 9.8478-1048, 9.9110-9816, 
9.9179-1975 ou 9.9723-6245. O 
e-mail é: sulvale_santacruz@
hotmail.com .

Está organizando uma 
festa para uma data especial 
e precisa daquela mãozinha 
para não se preocupar com o 
momento de servir os convi-
dados? Conheça os serviços 
realizados por Miguel Gar-
çom. Há cinco anos no mer-
cado, Miguel e sua equipe 
estão prontos para auxiliar 
você, cliente, em eventos 
em geral, como formaturas, 
casamentos, festas de ani-
versários, festas infantis, 
baladas, coquetéis, eventos 
empresariais, quermesses, 
dentre outros. 

Entre os serviços ofere-
cidos está a preparação de 
drinks, serviços de garçom, 
buffet (cozinha), churrasquei-

ra, além de também oferecer 
serviços de segurança, recep-
cionista, decoração, som e 
iluminação, fotos e vídeos. A 
equipe ainda se envolve com 
grandes eventos nacionais, 
como Stock Car e Fórmula 
Truck.

Aproveite sua festa junto 
de seus convidados. Deixe 
a equipe de Miguel Garçom 
cuidar de tudo para você 
com carinho e compromenti-
mento. Entre o diferencial de 
Miguel, na realização de seus 
serviços, é a valorização dos 
clientes. “Todo profissional 
que entender que o convi-
dado do seu cliente um dia 
poderá ser seu cliente, este 
profissional nunca ficará sem 

Depois de seis anos, a loja 
Galerinha Artigos Infantis 
reinaugurou na sexta-feira, 
dia 15 de junho, trazendo uma 
cara nova para o espaço e sob 
nova administração. Adriana 
Regina Braum Koehler passou 
de cliente para proprietária.

Para marcar o início desta 
nova fase do empreendimen-
to localizado na rua Roberto 
Gruendling, nº 40, no cen-
tro de Vera Cruz, Adriana 
pensou com todo carinho 
em reorganizar os produtos 
comercalizados. O objetivo, 
segundo ela, foi deixar o am-
biente ainda mais agradável e 
aconchegante para os clientes.

Agora, a loja está mais 
organizada e setorizada, 
facilitando a visualização 
das roupas, que vão do zero 
aos 16 anos. Além de peças 

já existentes na loja anterior, 
Adriana reforça que há novi-
dades e a ideia futuramente 
é focar no público de zero a 
12 anos. 

Apesar das mudanças, 
tanto na estrutura física como 
na administração, os serviços 
seguem, assim como as mar-
cas e os preços - com descon-
tos nas compras à vista. Há 
ampla variedade de roupas 
infantis, artigos e acessórios 
para os pequeninos. Além 
disso, a loja continua reali-
zando a lista de Chá de Fral-
das e a lista de aniversário 
de 1 ano.

Para atender os clientes, a 
Galerinha conta com duas co-
laboradoras, que estão pron-
tas para receber e auxiliar na 
hora da sua compra. O horário 
de funcionamento de segunda 

cliente”, reflete.
Para conhecer mais o tra-

balho realizado pelo pro-
fissional e equipe, acesse a 
página no Faceboock: Miguel 
da Rosa Garçom. 

Quer conhecer os serviços 
oferecidos? Entre em contato 
pelo telefone (51) 9.9986-9497 
(com WhatsApp) ou pelo 
e-mail: migueldarosagar-
com@gmail.com .

a sexta-feira é das 8h30min 
às 18h15min, sem fechar ao 
meio-dia. E sábados, das 8 às 
12 horas e das 14 às 17 horas.

Os clientes podem acom-
panhar as novidades pela 
página no Facebook: Gale-
rinha Artigos Infantis. Os 

telefones para contato são 
(51) 3718-3211 ou 9. 9896-1100 
(com WhatsApp). Ainda não 
conferiu o novo ambiente da 
loja? Não perde tempo e faça 
uma visita. Aproveite para 
conferir as peças para renovar 
o guarda-roupa da criançada.


