
Fumantes trocariam cigarro por outro produto

Quatro Estações: 30 anos de dedicação

Hadassa Fashion Hair completa dois anos

· RENOVE
No Dia das Crianças a Renove 
fez uma super promoção e 
avisa que estes são os últi-
mos dias para trocar o seu 
vale. Sendo assim, quem 
comprou algum produto na 
loja na semana da criança e 
ganhou um vale é hora de 
trocar, pois ele perde a vali-
dade no dia 30 de novembro. 
Não esquece e corra até a 
Renove, que está localizada 
na avenida Nestor Frederico 
Henn, nº 1.662, no centro de 
Vera Cruz. O telefone para 
contato é (51) 3718-1304.

· BACK SUPERMERCADO
O Back Supermercado conti-
nua com a super promoção: 
Kwid e você, tudo a ver. A 
cada R$ 100 em compras 
você recebe um cupom e 
concorre a um carro zero 
quilômetro e a R$ 5 mil 
em vale-compras. O Back 
Supermercado fica na rua 
Roberto Gruendling, nº 11, 
no centro de Vera Cruz, e 
possui estacionamento pró-
prio. O telefone para contato 
é 3718-1143.

· COMERCIAL TIPUANAS
A Comercial Tipuanas pre-
para a 5ª edição do Dia de 
Negócios. O evento já tem 
data marcada. Será no dia 
1º de dezembro (sábado), 
a partir das 13 horas, na 
Comunidade Católica em 
Entrada Ferraz. Haverá pa-
lestras, orientações, expo-
sições, mateada, praça de 
alimentação e brinquedos, 
além de feira de flores. E, 
ainda, haverá sorteio com 
prêmio surpresa. Não fique 
de fora dessa. A Comercial 
Tipuanas está localizada na 
rua Ernesto Wild, nº 530.  

· 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.

Equipe aguarda você, cliente, para auxiliá-lo nas compras

Patrícia (centro) com as colaboradoras Gabriela e Simone
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ECONÔMICAS

Neste mês de novembro, a 
Hadassa Fashion Hair com-
pleta dois anos de atividades 
em Vera Cruz. O salão de 
beleza, administrado por Pa-
trícia Severino, proprietária 
e técnica, conta ainda com 
mais duas colaboradoras: 
Simone Carvalho, massote-
rapeuta e Gabriela Severino, 
auxiliar de cabeleireiro.

Em seu diferencial está a 
qualificação profissional de 
Patrícia, que é paulistana, 
conta com treinamentos 
específicos em São Paulo, 
atuando há 24 anos na área. 
Patrícia é técnica da Luxeny, 
especializada em química 
com estágio de cinco anos, 
o qual não só aplica o pro-
duto como entende da sua 
composição. Também é es-

pecialista em loiro platinado 
e recuperação capilar.

No salão Hadassa Fashion 
Hair há produtos de alta 
qualidade, porém os preços 
são acessíveis. Oferece-se 
serviços de colorimetria, 
alisamento,  cortes,  ma-
quiagem, penteado, design 
de sobrancelha, design de 
unha, depilação e massa-
gens. Há também pacotes 
promocionais para dias es-
peciais, como Dia da Noiva, 
Dia da Debutante e o My 
Day. Nestes pacotes estão 
inclusos coquetel, champa-
nhe e ensaio de penteado e 
make.

Para comemorar o segun-
do ano de aniversário, no dia 
10 de dezembro o salão de 
beleza vai estar comemoran-

do junto a clientes e amigos.
Quer saber mais sobre 

Hadassa Fashion Hair? Faça 
uma visita. O salão está lo-
calizado na avenida Nestor 
Frederico Henn, nº 1.604, 
sala 2, ao lado da Câmara 

de Vereadores, no centro 
de Vera Cruz. O horário de 
atendimento é de terça-fei-
ra a sábado, sem fechar ao 
meio-dia. Atendimento com 
hora marcada. O telefone de 
contato é (51) 99685-4438.

A loja Quatro Estações é 
conhecida por atender toda 
família, já que dispõe de 
roupas para bebês, infantil, 
juvenil e adulto nas modas 
masculina e feminina, além 
de contar com linha completa 
de cama, mesa e banho. A 
loja completou, nesta quar-
ta-feira, dia 7, 30 anos de 
atividades.

São três décadas de dedica-
ção e carinho com os clientes. 
Para chegar até aqui, o em-
presário e proprietário Roque 
Haas acredita que a receita 
para o sucesso e a consoli-
dação é a persistência, além 
de, é claro, conhecer sobre o 
ramo que trabalha. “São mui-
tos altos e baixos. Períodos 
bons, outros nem tanto. Mas 
é preciso saber lidar com as 
dificuldades, buscar atender 
as necessidades dos clientes 

do município e da região para 
manter o negócio”, aposta o 
empresário.

Para celebrar esta impor-
tante data, a Quatro Estações 
está com uma super promo-
ção. Na compra de qualquer 
produto, de qualquer valor, 
o cliente irá concorrer a 30 
prêmios. O sorteio deve acon-
tecer no dia 1º de dezembro e 
será uma forma de presentear 
os clientes que confiam e 
acreditam no trabalho reali-
zado pela empresa.

Roque Haas e toda a equipe 
da Quatro Estações aproveita 
para agradecer a confiança 
depositada por cada cliente. 
“Há famílias que frequentam 
a loja por muitas gerações”, 
comenta. “São avós que hoje 
vem com netos, filhos, enfim, 
a família toda”, alegra-se. 
Para Haas, além de bons ne-

gócios, a aproximação com 
cada cliente é uma verdadeira 
relação de amizade.

A Quatro Estações está 
localizada na avenida Nes-
tor Frederico Henn, nº 1.866, 
no centro de Vera Cruz. O 
horário de atendimento, de 

segunda a sexta-feira, é das 
8h30min às 11h45min e das 
13h30min às 18h15min. Aos 
sábados, das 8 às 12 horas e 
nos dois primeiros sábados 
do mês, funciona também 
à tarde, das 13h30min às 17 
horas.

Quantos, dos quase 20 
milhões de adultos fumantes 
brasileiros, trocariam o ci-
garro convencional por uma 
opção potencialmente menos 
prejudicial? Quantos dos 
cerca de 88 milhões de não 
fumantes impactados pela 
convivência com fumantes 
indicariam aos seus parentes 
e amigos uma alternativa 
menos nociva à saúde deles 
e de terceiros? As respostas a 
estas questões foram obtidas 
pelo Instituto de Pesquisas 
Datafolha: 82% dos atuais 

fumantes optariam por uma 
solução menos danosa, en-
quanto que 78% dos não 
fumantes recomendariam 
tais alternativas a terceiros.

O Datafolha mostra que 
79% dos brasileiros são fa-
voráveis a que o governo 
autorize a venda deles no 
País. É um dado em linha 
com a resposta de 80% dos 
entrevistados que concor-
dam que os fumantes deve-
riam ter acesso a produtos de 
risco reduzido. A comercia-
lização desses produtos está 

banida no Brasil desde 2009, 
enquanto que em diversos 
países do mundo o tema tem 
avançado bastante. 

Agências como o Food 
and Drug Administration 
(FDA) nos Estados Unidos 
e a Agencia de Saúde Públi-
ca no Reino Unido (Public 
Health England) entendem 
que novas tecnologias de 
risco reduzido podem ter um 
papel importante na redução 
dos danos à saúde causados 
pelo cigarro, funcionando 
de maneira complementar 

às políticas públicas de ces-
sação.

O principal motivo que 
leva os fumantes a se inte-
ressarem por produtos de 
menor risco está ligado ao 
bem-estar: 76% dizem que 
fariam a troca porque que-
rem ter menos problemas de 
saúde. No entanto, a pesqui-
sa mostrou que o brasileiro 
ainda desconhece que alter-
nativas ao cigarro e de menor 
risco já estão disponíveis no 
exterior, a exemplo do tabaco 
aquecido. 


