
Odontologia da Unisc completa 20 anos

Tipuanas prepara o 5º Dia de Negócios

Bartz Corretora de Seguros comemora um ano

· 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.

· 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 
próprio. O telefone para 
contato é 3718-1143.

· MATRÍCULAS IMI
O Instituto Sinodal Imigran-
te (IMI) está com as matrí-
culas abertas para 2019, 
desde a educação infantil 
ao ensino médio. Quer sa-
ber mais, entre em contato 
pelo telefone 951) 3718-
1799 ou faça uma visita, a 
escola está localizada na 
Avenida Nestor Frederico 
Henn, nº 2.076, no centro 
de Vera Cruz.

· BALCA
O fim de ano está chegando  
e com isso, você precisa 
pensar nas lembranças para 
o Natal, festas de confrater-
nização. A Indústria Balca - 
Personalizados e Utilidades 
Domésticas tem o que você 
precisa. Produtos para even-
tos em geral, como bailes de 
chopp, festas, Oktoberfest, 
aniversários, casamentos 
e formaturas.Os telefones 
para contato são (51) 3772-
2800 ou 9.8475-0844. A 
Balca está localizada na rua 
Berto Alberto Berton, nº 380, 
em Arvorezinha. 

Da esq. para dir.: Ronise Dotto, Elenor Schneider e George Mundstock

Loja matriz que passa por reforma

A empresa está na Avenida Nestor Frederico Henn, nº 1.494
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ECONÔMICAS

A Comercial Tipuanas 
prepara a 5ª edição do Dia 
de Negócios. O evento já 
tem data marcada. Será no 
dia 1º de dezembro (sába-
do), a partir das 13 horas, 
na Comunidade Católica 
em Entrada Ferraz. Have-
rá palestras, orientações, 
exposições, mateada, praça 
de alimentação e brinque-
dos, além de feira de flores. 
Também haverá sorteio com 
prêmio surpresa. Não fique 
de fora dessa. 

Assim como nos anos an-
teriores, o evento tem o in-
tuito de reunir empresas 
fornecedoras e clientes para 

trocar informações sobre seus 
produtos e serviços. 

A Comercial Tipuanas 
é uma loja conhecida pelo 
perfil de ter uma grande 
parceria com os clientes.
Além da comercialização 
de uma variedade de pro-
dutos, garante assistência 
personalizada, demons-
trando preocupação com o 
cliente e valorizando a boa 
relação com quem escolhe a 
Tipuanas para efetuar suas 
compras.

Além da loja matriz no 
centro de Vera Cruz, na rua 
Ernesto Wild, nº 530, a Co-
mercial Tipuanas está pre-

sente em Ferraz, com uma 
filial. Quer saber mais sobre 
a loja, visite a página no Fa-

cebook: Comercial Tipuanas. 
O telefone para contato é (51) 
3718-2900.

Para comemorar os 20 anos 
de implantação do curso de 
Odontologia da Universidade 
de Santa Cruz do Sul (Unisc), 
docentes, acadêmicos e convi-
dados participaram de duas 
palestras realizadas no dia 19 
de novembro, no anfiteatro do 
bloco 18. Na abertura do even-
to, o coordenador do curso, 
professor George Valdemar 
Mundstock, juntamente com 
a subcoordenadora, professora 
Ronise Ferreira Dotto, e o pró
-reitor de Graduação, Elenor 
Schneider, relembraram a 
trajetória do curso e agradece-
ram a todos os envolvidos na 
graduação em Odontologia, 
entre eles alunos, docentes, 
funcionários e pacientes.

“É uma grande satisfação 

tê-los aqui nesse momento de 
comemoração. Agradecemos 
muito a presença e a confian-
ça de todos, em especial dos 
estudantes, pois sem vocês 
não há a graduação”, salientou 
Mundstock. Em sua fala, Sch-
neider desejou vida longa ao 
curso. “Nosso maior desejo é 
que os graduados se sintam fe-
lizes e realizados, tanto na vida 
profissional como na pessoal”, 
ressaltou o pró-reitor.

A primeira palestra foi mi-
nistrada pela professora titular 
de cursos de graduação e 
de pós-graduação Unopar e 
egressa da Unisc, Sandrine 
Bittencourt Berger. O segun-
do palestrante foi o professor 
e coordenador adjunto do 
Programa de Pós-graduação 

em Odontologia da UVA e 
também egresso da Unisc, Luis 
Felipe Jochims Schneider.

Após as palestras, os parti-
cipantes confraternizaram em 
um coquetel na sede da Asso-

ciação dos Docentes da Unisc 
(Adunisc). Em duas décadas, o 
curso de Odontologia formou 
779 cirurgiões dentistas gene-
ralistas e conta, atualmente, 
com 220 estudantes.

A Bartz Corretora de Segu-
ros, que completou um ano de 
atividades neste mês, trabalha 
com todos os tipos de seguros, 
desde residencial, automo-
tivo, empresarial, seguro de 
vida, entre outros.

O principal objetivo da 
Bartz Corretora de Seguros 
é garantir a tranquilidade 
e a segurança dos clientes, 
os corretores e equipe estão 
preparados e treinados e aten-
dem 24 horas por dia, sendo 
assim um grande diferencial 
ao segurado comparado ao 
atendimento dos bancos. 

Em seu diferencial está o 
atendimento e o preço justo. 
“Procuramos dar o melhor 
atendimento tanto na venda 
quanto no sinistro e encontrar 

o melhor custo/benefício, 
entre as diversas segurado-
ras credenciadas”, salienta 
Anderson. 

Hoje é possível fazer segu-
ro  residencial com cobertura 
de incêndio/vendaval, tanto 
na zona rural assim como 
urbana, com valores a partir 
de R$ 190 por ano. Seguros de 
vida com resgate antecipado 
em caso de doenças graves, e  
seguro de veículos, em até 10 
vezes sem juros. Na hora de 
renovar ou fazer seu seguro, 
faça uma cotação com a Bartz.

A Bartz Corretora é creden-
ciada entre as principais segu-
radoras do mercado: Liberty, 
Tokio Marine, Mapfre, Hdi, 
Sul América, Porto Seguro. 
Está localizada na Avenida 

Nestor Frederico Henn, nº 
1.494, no centro do Vera Cruz, 
próximo ao Banrisul. Os tele-
fones para contato são: (51) 
3718-1984,  9.9690-1145 (com 
Anderson),  9.9895-1984 (com 

Fernanda), 9 9701-6679 ( com 
Carlos). O e-mail é: bartzcor-
retoradeseguros@hotmail.
com . Você ainda pode acom-
panhar a página no Facebook: 
Bartz Corretora de Seguros.


