
Symbol matricula para curso intensivo

Tipuanas se destaca pelo bom atendimento

Aulas de Muay Thai é na Team Brutus

· LERSCH
A loja Lersch está esperando 
você, cliente, para comprar 
peças quentinhas durante 
o Liquida Inverno Lersch. 
São as melhores peças da 
temporada de inverno com 
descontos especiais. Nas 
compras à vista, você recebe 
30% de desconto e nas com-
pras a prazo são 15%. Não 
perde tempo e corre até a 
Lersch, que está localizada 
na rua Cláudio Manoel, nº 
233, em frente a Praça José 
Bonifácio, no centro de Vera 
Cruz. O telefone para contato 
é (51) 3718-1262. Você pode 
acompanhar as novidades na 
página no Facebook: Lojas 
Lersch.

· EXTINVEC
Tudo começa pela preven-
ção. Não deixe que as cha-
mas sejam um risco para sua 
empresa. Garanta segurança 
com extintores, projeto de 
PPCI e alarmes da Extinvec, 
que ainda presta assessoria 
na prevenção de incêndio 
para proteção da sua em-
presa. A Extinvec - Extintores 
e PPCI está localizada na 
rua Eduardo Zinn, nº 214, 
no centro de Vera Cruz. O 
telefone para contato é (51) 
3718-1240.

· 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 atendi-
mento, 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 
99690-1145 e o e-mail é: 
bartzcorretoradeseguros@
hotmail.com .

· 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 Supermercado está 
localizado na rua Roberto 
Gruendling, nº 11, no centro 
de Vera Cruz. O telefone para 
contato é (51) 3718-1143.

Na escola de idiomas, as aulas são interativas e dinâmicas 

Equipe de colaboradores da Comercial Tipuanas matriz e filial
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ECONÔMICAS

A Comercial Tipuanas 
matriz comemorou recente-
mente nove anos de atuação 
em Vera Cruz. A receita para 
o sucesso, além do atendi-
mento personalizado, está 
na qualidade dos produtos e 
nos preços competitivos. Mas 
para um dos sócios-proprie-
tários, Dário Luciano Ass-
mann, é a relação de amizade 
com os clientes que se vincula 
aos bons negócios.

O fruto do trabalho pode 
ser visto no crescimento da 
Comercial Tipuanas, que 
além de possuir a matriz, 
conta com a filial em Ferraz. 
Somam-se à empresa 20 co-
laboradores. Mas não é só 
a equipe que é numerosa. 
Uma das grandes inovações 

e novidades da empresa é a 
reforma e ampliação da loja 
matriz.

A obra que começou no 
início do mês de junho, trans-
formará o espaço atual, de 
cerca de 300 metros qua-
drados, em uma área total 
de aproximadamente 700 
metros quadrados. Ou seja, 
o espaço ficará mais amplo, 
a fim de proporcionar um 
ambiente mais agradável aos 
clientes. Além de melhorar a 
disposição das mercadorias, 
a Comercial Tipuanas poderá 
trabalhar com um mix mais 
completo de produtos.

Dário Assmann e o sócio 
Juarez Flemming agradecem 
a confiança que os clientes de-
positam no trabalho da equi-

pe da Comercial Tipuanas 
ao longo destes nove anos. E 
convidam a comunidade que 
ainda não conhece a empre-
sa para fazer uma visita. A 
empresa está localizada na 

rua Ernesto Wild, nº 530, em 
Vera Cruz. Os telefones para 
contato são (51) 3718-2900 ou 
3718-1018. A filial está situa-
da em Ferraz e o telefone é 
(51) 99506-8121.

O Muay Thai é uma arte 
marcial oriunda da Tailândia 
e é praticada em diversos 
países, assim como no Brasil. 
O esporte é muito popular 
no país e esse estilo de arte é 
cada vez mais procurado nas 
academias. Pensando nisso, 
há um mês Vera Cruz tem 
uma nova opção para você se 
exercitar, ou melhor, praticar 
a arte marcial. É a Team Bru-
tus, que veio para proporcio-
nar aulas de Muay Thai. 

As aulas ocorrem nas se-
gundas e quartas-feiras, às 

16 horas, com o professor 
Marcos Albino Silveira. Já 
a partir do dia 18 de julho, 
às 19h30min, tem início as 
atividades com a instrutora 
Viviane VZ.

A Team Brutus preza pelo 
condicionamento físico e 
a técnica do Muay Thai. E 
para conhecer mais sobre as 
aulas e a academia de luta, 
faça uma visita. A Team 
Brutus está localizada na rua 
Thomaz Gonzaga, nº 920, em 
Vera Cruz. O telefone para 
contato é (51) 99911-0922.

Há 17 anos atuando como 
escola de idiomas em Vera 
Cruz, a Symbol Idiomas tem 
como missão proporcionar 
aprendizado por meio de 
metodologia diferenciada e 
professores qualificados, con-
tribuindo para o desenvolvi-
mento pessoal e profissional 
de seus alunos.

E para que você dê um 
“up” no seu inglês, a escola 
está com curso intensivo de 
inverno. As matrículas estão 
abertas e seguem até quin-
ta-feira, dia 12 de julho. O 
início das aulas está previsto 
para o dia 16 de julho. Con-
forme a coordenadora da 
Symbol Idiomas, Lucrécia 
Moeller, o curso intensivo 
é uma ótima oportunidade 
para dar aquele “up” na lín-

gua inglesa. “Vale ressaltar 
que o curso está aberto para 
todas as idades e níveis”, 
frisa. Com o intensivo, o 
aluno faz um semestre em 
um mês, com aulas todos 
os dias.

No seu diferencial estão 
aulas dinâmicas e interativas, 
com foco na conversação des-
de a primeira aula. A Symbol 
Idiomas entende que uma 
aprendizagem eficiente e 
consistente compreende um 
processo dinâmico, criativo 
e contínuo. Deve-se oferecer 
aos alunos atividades interes-
santes, curiosas, dinâmicas e 
atuais.

Quer conhecer a Symbol 
Idiomas e seus cursos de 
inglês, espanhol e alemão? 
Não perde tempo a faça uma 

visita. A escola está localiza-
da na rua Júlio Wild, nº 110, 
segundo piso. O horário de 
atendimento é das 7h30min 
às 11h30min e das 13 às 19 
horas.

Você ainda pode acompa-

nhar a Symbol Idiomas pela 
página no Facebook: Symbol 
Idiomas ou acessar o site: 
www.symbolidiomas.com.br 
O telefone é (51) 3718-1122 e 
o e-mail é: contato@symboli-
diomas.com.br .


