
Unisc oferece 12 novos cursos em EaD

Cacau Show inaugura nova loja em Santa Cruz

Mototec completa 15 anos de atividades

· KIDS TOYS
A Kids Toys Locações de 
Brinquedos está com pa-
cotes promocionais para 
sua festa. Alugando mais 
de um brinquedo, você, 
cliente ganha 20% de des-
conto. A Kids Toys  conta 
com brinquedos infláveis 
de obstáculos, piscina de 
bolinhas, cama elástica, 
palhaço inflável 3 em 1 
(com piscina de bolinhas, 
pula-pula e escorrega). 
Entre em contato pelo te-
lefone (51) 99842-0722.

· LIMP MAX
A Limp Max está com uma 
super novidade: lavagem de 
edredons, mantas e cober-
tas. Com tele-busca todas 
as quartas-feiras. Mais infor-
mações, entre em contato 
pelos telefones (51) 99885-
2792 ou 99622-7222.

· BONNENBERGER
A Bonnenberger Materiais 
de Construção facilita a sua 
vida, parcelando suas com-
pras no boleto bancário em 
até 24 vezes, sem entrada. 
Você pode comprar todo o 
material para a sua constru-
ção ou reforma parcelando 
de 3 até 24 vezes no boleto 
sem valor de entrada, com 
análise de crédito rápida e 
facilitada, sem burocracia. 
Basta ter documentação 
básica que em pouco tempo 
a análise é feita e o crédi-
to liberado. Saiba mais na 
loja, que fica na rua Getúlio 
Vargas, nº 233, no bairro 
Arco-Íris, em Vera Cruz.

· PINGO SOM E ALARME
Conforto e segurança para o 
seu carro é na Pingo Som e 
Alarme. Você pode parcelar 
em até 12 vezes no cartão. 
Serviços de som automotivo, 
baterias, GPS e atualização, 
sensor de estacionamento, 
câmera de ré, capas para 
carro e bancos, central mul-
timídia, alarmes, levan-
tamento de vidros, travas 
elétricas, vidros elétricos, 
calotas, palhetas dos lim-
padores, molduras 2din, 
lona marítima, acessórios 
para camionetas, controle 
à distância, encostos de 
cabeça com tela e DVD por-
tátil. A Pingo Som e Alarmes 
está localizada na rua 28 
de Setembro, nº 1.686, no 
centro de Santa Cruz do Sul. 
O telefone para contato é 
(51) 3056-2666. Lançamento ocorreu na terça-feira, no prédio da Reitoria

A nova loja está localizada no Shopping Santa Cruz

Além de conserto, Mototec dispõe de acessórios para motos
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ECONÔMICAS

A Cacau Show inaugurou 
no dia 21 de setembro uma 
nova loja em Santa Cruz do 
Sul. Agora, são duas lojas na 
cidade. O novo empreendi-
mento está localizado junto 
ao Shopping Santa Cruz e 
conta com três colaboradores.

Segundo Rosana Medeiros 
da Silva, a nova loja chegou 
com o propósito de atender 
em um horário diferenciado. 
No espaço, serão comerciali-
zados os mesmos chocolates, 
trufas e panetones que a loja 
do centro. A novidade é que 
venderá, ainda, tortinhas.

O produto oferecido pela 
Cacau Show até então se res-

tringia ao consumo ou como 
opção de presente apenas em 
datas comemorativas. No en-
tanto, conquistou um impor-
tante espaço no dia a dia dos 
clientes. “Contamos com um 
público muito diversificado, 
agradando todas as classes 
e idades”, sublinha Rosane. 

Atualmente, a rede posicio-
na-se como uma marca demo-
crática, oferecendo uma linha 
de produtos para todos os 
gostos e bolsos, mas sempre 
prezando pela qualidade na 
produção de chocolates finos.

Ainda não conhece a nova 
loja no Shopping Santa Cruz? 
Não perde tempo e faça uma 

visita, conheça as novidades 
e saboreie as delícias da Ca-
cau Show. Você ainda pode 

acompanhar as novidades 
pela página no Facebook: 
Cacau Show Scs/RS.

No último dia 10, a Moto-
tec - Peças e Acessórios com-
pletou 15 anos de atividades 
em Vera Cruz. Sob adminis-
tração de Luciane Frantz e 
Charles Silva, a loja dispõe 
de capacetes, espelhos, pu-
nho (manopla), luvas, canos 
esportivos, guidão, kit rela-
ção, cadeados, dentre outros 
acessórios. Também conta 
com setor de mecânica, onde 
são realizados consertos em 
geral, como revisão da mo-
tocicleta, troca de itens, con-
serto de motor, dentre outros.

Além do casal Luciane 

e Charles, a Mototec conta 
com o auxílio de mais um 
colaborador. Está precisando 
consertar ou fazer a revisão 
da sua moto? Não perde 
tempo e visite a Mototec, que 
está localizada na Avenida 
Nestor Frederico Henn, nº 
2.800, em Vera Cruz. Os 
telefones para contato são 
(51) 3718-3988 ou 99978-0826 
(Charles).

O horário de funcionamen-
to de segunda a sexta-feira é 
das 7 horas às 11h30min e das 
13 às 18 horas. E aos sábados, 
das 7 horas às 11h30min. Na 

Mototec, você, cliente pode 
efetuar o pagamento no car-
tões de crédito. Aaceita-se 

todas as linhas: Mastercard, 
Visa, Banri, Cielo e Quero 
Quero). 

Na tarde desta terça-feira, 
dia 16, a Universidade de 
Santa Cruz do Sul (Unisc) 
divulgou a oferta de 12 cursos 
de graduação na modalidade 
de educação a distância (EaD). 
O lançamento ocorreu na sala 
2535, no bloco 25, durante 
entrevista coletiva concedida 
por membros da Reitoria da 

instituição. Todos os cursos a 
distância serão ofertados nos 
cinco campi da Unisc, locali-
zados em Santa Cruz do Sul, 
Capão da Canoa, Sobradinho, 
Montenegro e Venâncio Aires.

Entre os diferenciais, o estu-
dante poderá usufruir de toda 
a infraestrutura da universi-
dade, como, por exemplo, a 

| Administração (bacharelado)
| Ciências Contábeis (bacha-
relado)
| Curso Superior de Tecnolo-
gia em Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas
| Curso Superior de Tecnolo-
gia em Gestão Comercial
| Curso Superior de Tecnolo-
gia em Gestão de Recursos 
Humanos

| Curso Superior de Tecnolo-
gia em Gestão Financeira
| Curso Superior de Tecnolo-
gia em Logística
| Curso Superior de Tecnolo-
gia em Marketing
| Curso Superior de Tecnologia 
em Processos Gerenciais
Letras Português (licenciatura)
| Pedagogia (licenciatura)
| Serviço Social (bacharelado)

CURSOS OFERTADOS

biblioteca e os laboratórios, e 
enriquecer ainda mais o seu 
aprendizado. Também poderá 
interagir com os professores e 
os demais alunos do próprio 
campus, vivendo e comparti-
lhando experiências reais. 

Para ingressar em um dos 
cursos, o candidato pode rea-
lizar o vestibular agendado, 
constituído por uma redação. 

A prova será aplicada todas as 
quartas-feiras, às 19 horas, e 
todos os sábados, às 8h30min, 
nos campi da Unisc, mediante 
agendamento a partir do dia 
24 de outubro. Outra opção de 
ingresso é participar do pro-
cesso seletivo do Vestibular de 
Verão, no dia 24 de novembro. 
O início das aulas está previsto 
para 18 de fevereiro de 2019.


