
Lav-Express é a praticidade para o dia a dia

Star Machine está ainda mais centralizada

Eterniza Fotografia: cliques de carinho

· SCHMITT GÁS
A Schmitt Comércio de Gás 
está com mais uma super 
promoção. Na compra de 
botijões de gás na distribui-
dora, você, cliente, concorre  
a diversos prêmios no “Mega 
Tchê Show de Prêmios”. São 
R$ 100 mil em prêmios. A 
sorte está lançada. Com-
pre, preencha o cupom e 
coloque o cupom na urna 
e ganhe prêmios na hora 
com a rapasdinha premia-
da. Os clientes concorrem 
aos seguintes prêmios: a 
um carro zero quilômetro, 
viagem para Porto Seguro, 
uma moto zero quilômetro,  
Iphone 7, uma TV 32 pole-
gadas, notebook, cruzeiro 
marítimo e uma cervejeira. 
O sorteio será realizado no 
dia 28 de janeiro de 2019.

· CREMOLATTO SORVETES
Inaugurou em Vera Cruz no 
dia 9 de novembro a Cremo-
latto Sorvetes. O empreen-
dimento está localizado na 
rua Thomaz Gonzaga, nº 
654, no centro. A sorveteria 
funciona das 13 às 19 ho-
ras, na segunda-feira; das 
10h30min às 12 horas e das 
12h30min às 20h30min, 
de terça a sábado; e das 10 
às 12 horas e das 14 às 20 
horas, no domingo.

· 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.  

· 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.

A lavanderia está localizada na Av. do Imigrante, nº 491

O empreendimento está localizado na Av. 15 de Setembro, nº 1.154
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ECONÔMICAS

Desde o mês de outubro, 
a Star Machine de Vera Cruz 
está em novo endereço, a fim 
de proporcionar um espaço 
mais amplo para que os clien-
tes possam circular com mais 
facilidade pela loja. São 600 
metros quadrados, propor-
cionando melhor exposição 
dos produtos.

Sob administração de Lauri 
e Marta Padilha Sehn, a Star 
Machine, além de dispor de 
máquinas de costura indus-
trial, doméstica e de bordar, 
conta com tecidos, aviamen-
tos, lãs, linha, zíper, botões, 
cama, mesa, banho, bem como 
utensílios dosméticos, também 
possui roupas feminina, mas-

culina e bebê, além de lingerie 
e bombachas. No setor de lazer  
conta com infláveis da Mor, 
barracas, térmicos, escadas. 
Ou seja, uma infinidade de 
produtos para você, cliente. E 
ainda, todo mês traz novida-
des. Em breve novidades na li-
nha de fantasias e brinquedos.

Conheça o novo espaço, 
situado na rua Cláudio Ma-
noel, nº 253, no centro de 
Vera Cruz. O horário de 
atendimento de segunda a 
sexta-feira é das 8h30min às 
12 horas e das 13h30min às 
18h30min. Aos sábados (nos 
dois primeiros de cada mês)
até as 17 horas. Nos demais 
sábados até o meio-dia.

Congelar momentos espe-
ciais, além de eternizar histó-
rias, tornam cada fase da vida 
única. A Eterniza Fotografia, 
que atua no mercado há oito 
meses, tem todo o cuidado 
para que aquele momento 
mais importante para você, 
cliente, seja guardado com 
carinho.

Além de fotos 3x4, o espaço 
fotográgico realiza acompa-
nhamento mensal de bebês, 
gestantes, além de confec-
cionar convites, lembranças 
e books. Realiza ainda fotos 
para 15 anos, aniversários em 
geral, casamentos, batizados, 
confirmações e primeira co-
munhão.

São dois profissionais al-
tamente qualificados para 
registrar cada passo do seu 
dia ou da sua vida. “Nos 
preocupamos com o bem
-estar do cliente e tentamos 
sempre criar um vínculo 
de amizade com eles”, frisa 
o sócio-proprietário Roger 
Eliezer Melchior.

Se você ainda não conhece 
a Eterniza Fotografia, faça 
uma visita. O empreendimen-
to está localizado na Avenida 
15 de Setembro, nº 1.154, no 
centro de Vale do Sol, próxi-
mo à rodoviária. Você ainda 
pode acessar a página no Fa-
cebook: Eterniza Fotografia.

O estúdio de fotografia 

atende de segunda a sexta-
feira, das 8 horas às 11h45min 
e das 13 às 17 horas. E aos 
sábados, das 8 horas às 
11h45min. Os interessados 

podem fazer contato pelo te-
lefone (51) 9.9558-1132 (com 
WhatsApp) ou pelo e-mail: 
eternizafotografiavs@hot-
mail.com .

A lavanderia Lav-Express, 
localizada na Avenida do 
Imigrante, nº 491, em frente 
ao Supermercado Záffari, em 
Santa Cruz do Sul, dispõe de 
sistemas de lavagem à água 
e a seco para roupas, cober-
tores, edredons, travesseiros, 
cortinas etc.

A opção pela utilização 
dos serviços de lavanderia, 
mais do que a satisfação de 
uma necessidade, se transfor-
ma em investimento na quali-
dade de vida. Assim, aquele 
tempo que se gasta para lavar 
roupas pode ser direcionado 
para outras atividades, ou 
simplesmente sentar e con-
versar com a família, assistir 

a um programa de TV, ler um 
livro, ir ao cinema, namorar, 
se reunir com amigos, nave-
gar na internet.

A lavanderia Lav-Express  
se diferencia, pois se posicio-
na como uma extensão dos 
lares (como se fosse a lavan-
deria ou área de serviço da 
casa). No empreendimento, 
tanto as roupas comuns do 
dia a dia como as “especiais” 
são lavadas e tratadas com 
carinho, em um processo 
100% individualizado para 
cada cliente, utilizando pro-
dutos ambientalmente segu-
ros, testados e aprovados.

Há 20 anos em atividades, 
a Lav-Express orgulha-se de 

ser uma ótima relação cus-
to/benefício no segmento. 
Conheça o sistema de traba-
lho da lavanderia e confira 

a qualidade dos serviços e 
atendimento. Os telefones 
para contato são: (51) 3715-
8550 ou 9.9949-8775.


