
Eleições da OAB acontecem nesta sexta

Maria Chick: moda feminina e masculina

Renove comemora 26 anos com clientes

· BONNENBERGER
Na Bonnenberger Materiais 
de Construção você encontra 
linha completa de materiais 
para construção ou reforma, 
com soluções do alicerce ao 
acabamento em material 
básico, hidráulico, elétrico, 
ferramentas e finalização da 
sua construção. Com condi-
ções diferenciadas de nego-
ciação, a loja está localizada 
na rua Getúlio Vargas, nº 
233, no bairro Arco-Íris, em 
Vera Cruz. Os telefones para 
contato são: (51) 3718-1358 
e 9.9891-8110.

· TECNILAB
O ambiente perfeito é você 
quem faz, mas a equipe da 
TecniLab te auxilia nisso, com 
instalação, manutenção pre-
ventiva, corretiva e higieni-
zação de condicionadores 
de ar. Manutenção ainda de 
lavadoras de roupa Consul, 
Electrolux e Brastemp. A Tec-
niLab está localizada na rua 
Tiradentes, nº 1.177, em San-
ta Cruz do Sul. Os telefones 
para contato são (51) 9.9888-
6890 ou 9.9692-1501.

· SCHMITT GÁS
A Schmitt Comércio de Gás 
está com a promoção “Mega 
Tchê Show de Prêmios”. Na 
compra de botijões de gás na 
distribuidora, você, cliente, 
concorre  a diversos 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 premiada. Os 
clientes concorrem aos se-
guintes prêmios: a um carro 
zero quilômetro, viagem para 
Porto Seguro, uma moto zero 
quilômetro, Iphone 7, uma TV 
32 polegadas, notebook, cru-
zeiro marítimo e uma cerve-
jeira. O sorteio será realizado 
no dia 28 de janeiro de 2019.

· UAU
Na edição da última terça-
feira, dia 27, circulou no Nos-
so Jornal o caderno especial 
de moda primavera-verão, o 
UAU! Ali estão em evidência 
as tendências da nova cole-
ção, em muitas fotos e dicas  
para os leitores. Mas tem 
mais: uma série de profis-
sionais e lojas anunciam suas 
marcas e convidam o cliente 
a conhecer seus produtos 
e serviços. Em roupas, cal-
çados, acessórios e beleza, 
opções não faltam no Uau!

A loja está localizada na rua Tiradentes, nº 1.826

Equipe Renove espera você na Quinzena Black Friday
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ECONÔMICAS

A Maria Chick, loja de 
moda feminina, abriu as 
portas em Vera Cruz no dia 
30 de julho deste ano. Apesar 
do pouco tempo, já inova e 
começa a apostar também 
na moda masculina. Em seu 
diferencial está o preço e a 
busca pelas últimas tendên-
cias. O empreendimento 
também recebe mercadorias 
duas vezes por mês.

Para este fim de ano, com 
a chegada do Natal, a Maria 
Chick terá algumas promo-
ções - peças com descontos, e 

sorteios. Tudo pensando em 
você, cliente. 

Se você ainda não visitou 
a Maria Chick, não perde 
tempo. A loja está localizada 
na rua Tiradentes, nº 1.826. O 
horário de atendimento de se-
gunda a sexta-feira é das 9 às 
12 horas e das 14 às 19 horas. 
Sábados, das 9 às 12 horas 
e das 13h30min às 17 horas 
(todos os sábados). A partir 
do dia 1º de dezembro, a loja 
seguirá o horário diferencia-
do de Natal, atendendo até 
as 20 horas.

Durante o mês de novem-
bro, por 15 dias, a Renove rea-
lizou uma super campanha: a 
Black Friday. A iniciativa, além 
de promover preços especiais, 
é uma oportunidade para que 
os clientes antecipem suas 
compras de Natal, bem como 
faz parte das comemorações 
de 26 anos da loja. 

A promoção que iniciou no 
dia 16 de novembro se esten-
de até o dia 3 de dezembro. 
O Black Friday se intensifica 
nesta sexta-feira e sábado, com 
preços especiais para todos os 
artigos da loja. Ou seja, toda 
loja em até oito vezes  pelo 
preço à vista e sem juros, em 
todos os cartões de crédito ou 
à vista com 15% de desconto.

A Quinzena Black Friday 
proporcionou ao clientes pre-
ços diferenciados, em diferen-
tes produtos, pois a cada três 
dias, duas linhas de produtos 
continham descontos e formas 
de pagamento diferenciadas. 

Neste fim de semana, é a úl-
tima oportunidade para que 
você, cliente, garanta suas 
compras antes do Natal dentro 
da promoção.

DESFILE
A Renove também participa 

no domingo, dia 2, do Desfile 
da Acisa, que terá início às 20 
horas, na Praça José Bonifácio. 
Conforme os sócios-proprietá-
rios, André  e Cristiane Kess-
ler, a participação da Renove 
já é tradicional. “Vamos estar 
mostrando o que Vera Cruz 
tem para oferecer”, sublinha 
André.

VIVA AQUI, COMPRE AQUI
Como forma de pensar nos 

clientes e também estimular 
as vendas, a Renove partici-
pa da promoção municipal 
Viva Aqui, Compre Aqui, 
que neste ano traz prêmios 
diferenciados, como viagens 
com acompanhante. “Acaba 
sendo uma forma de presen-
tear os clientes, que compram, 

mas também terão o retorno, 
concorrendo a viagens e outros 
prêmios”, acredita.

26 ANOS
Neste ano, a Renove co-

memora 26 anos e agradece 
aos clientes pela fidelidade. 
São gerações que acreditam 
e confiam no bom gosto e no 
atendimento acolhedor pro-
porcionado na loja.

Além de agradecer aos 

clientes, André e Cristiane 
valorizam a equipe de traba-
lho que se dedica para ter um 
bom relacionamento junto aos 
clientes, oferecendo assim não 
só produtos de qualidade, mas 
um atendimento qualificado.

Faça uma visita na Renove 
e garanta as compras de fim 
de ano. A loja está localizada 
na Avenida Nestor Frederico 
Henn, nº 1.662.

Nesta sexta-feira, dia 30, a 
OAB/RS realizará a eleição 
da diretoria que comandará a 
entidade para o triênio 2019/ 
2021, bem como as diretorias 
das 106 subseções. Em todo 
Estado, estão aptos a votar 
58.852 advogados gaúchos.

Os três candidatos a presi-
dente da Seccional da OAB/
RS são: Chapa 1 – OAB Mais: 
Ricardo Ferreira Breier; Cha-
pa 2 – OAB em frente: Paulo 
Roberto Petri da Silva e, Cha-
pa 3 – Muda OAB-RS - Somos 

Tod@s OAB: Paulo Peretti 
Torelly.

Na Subseção OAB RS San-
ta Cruz do Sul, a votação 
acontece das 9 às 17 horas, na 
sede localizada na rua Ernes-
to Alves, nº 626. O resultado 
da eleição será divulgado 
ainda na sexta-feira. São duas 
chapas concorrentes em San-
ta Cruz: A Chapa 10 – Unidos 
Somos Fortes e Chapa 11 – 
OAB Forte e Representativa. 
Cada chapa é composta de 
diretoria e conselho. 

Chapa 10 – Unidos Somos Fortes
| PRESIDENTE: Rosemari Hofmeister - OAB/RS 37509
| VICE-PRESIDENTE: Gustavo Pedrozo da Silva - OAB/RS 76.231
| SECRETÁRIA GERAL: Manuela Braga - OAB/RS 62.024
| SEC. GERAL ADJUNTO: André E. P. Linck - OAB/RS 73.503
| TESOUREIRO: Elemar Ramos Junior - OAB/RS 65.846

Chapa 11 – OAB Forte e Representativa
| PRESIDENTE: Neimar Santos da Silva - OAB/RS 26.857
| VICE-PRESIDENTE: Michele Barbosa Bassan - OAB/RS 72.207
| SECRETÁRIA GERAL: Cleidimara da Silva Flores - OAB/RS 63.984
| SEC. ADJUNTO: Adam Hasselmann Teixeira - OAB/RS 82.297
| TESOUREIRO: Vinícius Ferreira Laner  - OAB/RS 52.540  

CONHEÇA AS CHAPAS


