
Curso de Psicologia realiza exposição de fotos

Amohre reinaugura em novo endereço

No Dia de Negócios, Tipuanas lança campanha

· BONNENBERGER
Se sua casa ou construção 
necessita de tintas de qua-
lidade e opções de cores, 
procure a Bonnenberger 
Materiais de Construção. 
Você encontrará mais de 
1.500 opções de cores pro-
duzidas no sistema tinto-
métrico, ou seja, a tinta é 
feita na hora na própria 
loja. Lá, você encontra tam-
bém linha completa de 
acessórios de pintura assim 
como ferramentas como 
pincéis, rolos, extensores 
e bandejas.  Conheça a loja 
que está localizada na rua 
Getúlio Vargas, nº 233, no 
bairro Arco-Íris, em Vera 
Cruz. Os telefones para con-
tato são (51) 3718-1358 e 
99891-8110.

· JK PISCINAS
Seu verão nunca mais será 
o mesmo. Mergulhe na 
qualidade das piscinas da JK 
Piscinas. A empresa possui 
equipe própria, altamente 
qualificada e apta a realizar 
seu sonho de ter um verão 
mais refrescante. A JK insta-
la, limpa e dá treinamento 
para que o cliente possa 
desfrutar do bem adquirido. 
É você, cliente, que esco-
lhe o modelo que mais se 
adapta ao seu desejo e a JK 
Piscinas se responsabiliza 
por todo o material e ser-
viço, desde escavação, re-
moção da terra, instalação 
hidráulica e elétrica. JK: há 
12 anos realizando sonhos. 
Para conhecer mais sobre 
a JK acesse o site: www.
jkpiscinas.com.br . Você ain-
da pode fazer uma visita. A 
empresa está localizada na 
rua Ernesto Wild, nº 616, em 
Vera Cruz. Os telefones para 
contato são (51) 3718-3771 
ou 99909-1633. 

· KIDS TOYS
Com a Kids Toys Locações 
de brinquedos a diversão é 
garantida, seja em eventos, 
festas, escolinhas. Na Kids 
Toys você encontra palhaço 
inflável 3 em 1: com piscina 
de bolinhas, pula-pula e es-
correga; brinquedos inflá-
veis de obstáculos; piscina 
de bolinhas; cama elástica; 
bob esponja inflável (pula
-pula e escorrega). Entre em 
contato com a Kids Toys pelo 
telefone (51) 99842-0772,  
com Lucas. Acompanhe ain-
da a página no Facebook: 
Kids Toys. As fotos são resultado de um olhar lançado a diversas profissões

A loja está localizada na rua Cláudio Manoel, nº 281

Evento teve a participação de aproximadamente mil pessoas
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ECONÔMICAS

Com o intuito de pro-
porcionar um espaço mais 
amplo, conforto e comodi-
dade aos clientes é que a loja 
Amohre reinaugurou em 
novo endereço. Desde a sex-
ta-feira, dia 30 de novembro, 
o empreendimento atende 
na rua Cláudio Manoel, nº 
281, ao lado Caixa Econômi-
ca Federal.

A inovação visa princi-
palmente oferecer melhores 
preços, além de atender em 
um espaço mais amplo e 
aconchegante. Além da loja, 
a Amohre agora passa a ofe-
recer espaço de café/bar com 
novidades em café expresso 
e lanches, como doces e sal-
gados prontos.

Ao todo, o novo endereço 
conta com 180 metros qua-
drados. Para este final de ano 
tem muitas outras novidades. 

A Amohre vai repôr todo o 
estoque até o dia 19, trazen-
do opções para as festas de 
Natal, formaturas, confrater-
nizações e muito mais.

Na Amohre, o atendimen-
to é regado a muito amor e 
carinho para com o cliente. 
Além do acolhimento, en-
tre seus diferenciais está o 
horário especial, sem fechar 
ao meio-dia. Durante este 
mês, a loja está atendendo 
de segunda-feira a sabado, 
das 9 às 20 horas, incluindo 
todos os sábados em virtude 
do café.

A partir deste sábado, 
dia 8, o empreendimento 
contará com mais uma no-
vidade e oferta de serviço 
diferenciado: a produção 
de maquiagens. Segundo a 
proprietária Gláucia Kuhn, o 
incremento se deve ao espa-

ço, já que dispõe de uma sala 
de estética, sendo possível 
agregar o serviço de maquia-
gem, que ficará aos cuida-
dos de Liliane Francisquet.  
Haverá também manicure e 

pedicure, a cargo de Josia-
ne Mantz. Quer conhecer o 
novo ambiente da loja? Não 
perde tempo e faça uma 
visita. Aproveite o horário 
estendido!

Tendo como tema “O tra-
balhador sob um olhar que 
não está no foco”, o curso de 
Psicologia da Unisc (Univer-
sidade de Santa Cruz do Sul) 
está realizando a 4ª edição da 
Exposição de Fotografias, no 
saguão do bloco 35, aberta 
a visitações até o dia 13 de 
dezembro. 

As imagens foram capta-
das pelos alunos da discipli-
na de Psicologia do Trabalho 
II, ministrada pela professora 
Karine Perez. “Os trabalha-
dores e as diferentes nuances 
que compõem o ato produti-
vo e constitutivo nem sempre 

são socialmente percebidos e 
valorizados. Neste sentido, a 
ideia é destacar as vivências 
dos trabalhadores em suas 
mais diversas áreas de atua-
ção”, explicou a docente.

As peças apresentadas são 
resultantes de um trabalho a 
partir de olhares lançados a 
diversas profissões. Além de 
um estudo teórico e de cam-
po, com o uso de entrevistas, 
propôs-se o uso da fotografia 
para compreender o modo 
como os sujeitos se constituem 
por intermédio da relação 
laboral, dando ênfase àquilo 
que é vivido no trabalho.

A Comercial Tipuanas 
realizou neste sábado, dia 1º 
de dezembro, a 5ª edição do 
Dia de Negócios, na Comu-
nidade Católica da Entrada 
Ferraz. Ao todo, 22 empre-
sas estiveram expondo seus 
produtos e apresentando so-
luções aos clientes. Segundo 
um dos sócios-proprietários 
do empreendimento, Dário 
Assmann, os melhores forne-
cedores estiveram presentes.

Neste ano, em torno de 
mil pessoas compareceram 
ao evento, superando a edi-
ção passada, o que mostra o 
sucesso e a consolidação do 
Dia de Negócios. Na ocasião, 
a Comercial Tipuanas lançou 

mais uma super promoção 
de aniversário: a “Tipuanas 
é Dez”, já que está rumando 
a uma década de atividades 
da loja matriz. 

A campanha é um estímulo 
aos clientes, que além de efe-
tuarem boas compras e con-
tarem com bom atendimento 
na empresa, concorrerão a 
super prêmios. Diferente dos 
anos anteriores, a Comercial 
Tipuanas estará sorteando 
um Fiat Mobi zero quilôme-
tros e duas televisões.

Para concorrer é simples. A 
cada R$ 100 em compras em 
uma das lojas da Tipuanas, 
você recebe um cupom. O 
sorteio será no dia 29 de ju-

nho, quando a equipe Comer-
cial Tipuanas irá comemorar 
os 10 anos de atividades e 
apresentar o novo layout da 

loja matriz, que hoje passa 
por reformas. Não perca 
tempo, faça suas compras e 
concorra.
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