
Orquestra Unisc realiza concerto natalino

Farmácia Bela Vista comemora nove anos

Clube Giganthe: a sua casa de festas

· Galerinha
Moda Infantil com muito 
mais estilo para os baixi-
nhos é na Galerinha Arti-
gos Infantis. Na loja você 
encontra calçados, brin-
quedos, enxoval e ves-
tuário. A Galerinha está 
localizada na rua Roberto 
Gruendling, nº 40, no cen-
tro de Vera Cruz, em frente 
ao Back Supermercado. Os 
telefones para contato são 
(51) 3718-3211 ou 99896-
1100.

· TiPUanaS É dez
Para comemorar  os  10 
anos, a Comercial Tipua-
nas está com uma super 
promoção: Tipuanas é Dez. 
Para participar é fácil. A 
cada R$ 100 em compras 
você, cliente, ganha um 
cupom. Serão sorteados 
um automóvel Fiat Mobi 
zero quilômetro e dois 
televisores. O sorteio será 
no dia 29 de junho, quando 
ocorre a festa de aniversá-
rio e reinauguração da loja 
matriz, que irá apresentar 
um novo layout. A matriz 
está situada na rua Ernesto 
Wild, nº 530 e os telefo-
nes para contato são (51) 
3718-2900 ou 3718-1018. 
A filial fica em Ferraz e o 
contato pode ser feito pelo 
número (51) 99506-8121.

· BOnnenBerGer
Sua construção ou reforma 
necessita de revestimentos 
de qualidade. Na Bonnen-
berger Materiais de Cons-
trução você encontra mais 
de 30 opções de cerâmicas 
e porcelanatos de primeira 
qualidade. Na loja você en-
contra ainda argamassas, 
rejuntes e complementos 
para deixar a sua obra com 
acabamento de primei-
ra. Venha conhecer a loja 
na rua Getúlio Vargas, nº 
233,  no bairro Arco-Íris. 
Telefones:  3718-1358 e 
99891-8110.

· aCM liQUiGÁS
A ACM Liquigás está com 
uma promoção: na compra 
de um botijão de gás de 
13 quilos mais R$ 2 você, 
cliente, ganha uma espu-
mante.  A distribuidora de 
gás está localizada na rua 
Thomaz Gonzaga, nº 1.015, 
no centro de Vera Cruz. Os 
telefones para contato são 
(51) 3718-1740 ou 99955-
2447. Apresentação é no domingo, às 20h30min, na Praça Getúlio Vargas

A farmácia está localizada na rua Tiradentes, 390, sala 02

Recentemente a casa noturna recebeu reformas na fachada
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eCOnÔMiCaS

Neste domingo, dia 16 
de dezembro, a Orquestra 
de Câmara Unisc realiza o 
último concerto do ano, com 
repertório popular, como 
clássicos gauchescos e nata-
linos. O evento ocorrerá às 
20h30min, na Praça Getúlio 
Vargas, em Santa Cruz do 
Sul, dentro da programação 
da Christkindfest, e contará 
com a participação do Coro 
da Unisc, do Grupo Poente, 
do BatucaSom e do Coral 
Municipal de Cachoeirinha. 
Cerca de 30 músicos e 50 
cantores passarão pelo palco 

durante a noite.
A apresentação faz parte do 

Circuito Orquestra da Unisc, 
projeto aprovado junto ao 
Ministério da Cultura, com 
patrocínio da Lei de Incentivo 
à Cultura. Sob regência do 
maestro Leandro Schaefer, o 
repertório do concerto inclui 
músicas bastante conhecidas 
do público, como Poncho mo-
lhado, Guri, Mercedita, Jesus, 
alegria dos homens, Já vem 
perto o Natal, Surgem anjos, 
Tristeza, entre outras canções. 
A promoção é do Núcleo de 
Arte e Cultura da Unisc.

A Farmácia Bela Vista 
completa na próxima terça-
feira, dia 18, nove anos de 
atividades. Para comemorar, 
quem ganha é você, cliente, 
através da Semana Show, que 
ocorre de 17 a 22 de dezem-
bro, com diversas promoções.

Na segunda-feira, per-
fumaria com 20% de des-
conto mais fraldas a preço 
de custo. Na terça-feira, 
anticoncepcional com 30% 
de desconto, limpeza de 
pele e ainda corte bordado 
gratuito. Na quarta-feira, 
anticoncepcional com 30% 
de desconto mais verificação 
de glicose gratuita. 

Na quinta-feira, medica-
mentos com 25% de descon-
tos, e genéricos pague 1 leve 

2. Na sexta-feira, também 
medicamentos com 25% de 
desconto, genéricos pague 1 
e leve 2 e uma make gratui-
ta. No sábado, dia 22, para 
encerrar as super ofertas, 
torra torra de fraldas a preço 
de custo.

CarTÃO Fidelidade
Além da Semana Show, 

a Farmácia Bela Vista conta 
com o cartão Fidelidade Vida 
Farmácias. Com o cartão, 
você pode adquirir medica-
mento de A a Z com até 70% 
de desconto. Para garantir o 
seu cartão é fácil. É preciso 
apenas apresentar o CPF e 
não há custo algum.

Na Farmácia Bela Vista 
ainda você encontra Far-
mácia Popular, recargas de 

celulares e muito mais. Não 
perca tempo e aproveite a 
Semana Show para adquirir 
produtos com preços acessí-
veis e descontos. A equipe da 
Farmácia Bela Vista espera 

por você. O empreendimen-
to está localizado na rua 
Tiradentes, nº 390, sala 02, 
no centro de Vera Cruz. O 
telefone para contato é (51) 
3718-1888.

O Clube Giganthe é a casa 
noturna mais tradicional de 
Santa Cruz do Sul, com 36 
anos de atividades. Apesar 
de tradicional, é uma casa 
que se mantém sempre re-
novada, pois constantemente 
passa por reformas, fazendo 
com que o prédio se mante-
nha moderno. E ao falar de 
reforma, recentemente a casa 
noturna recebeu nova fachada 
e a logomarca foi reformu-
lada. Ainda neste contexto, 
atendendo a pedido e reivin-
dicação do público, fez-se o 
cercamento em aço inox da 
pista reservada - utilizada 
apenas para dança. 

O Clube também se destaca 
pela programação de eventos, 
valorizando as bandas locais, 
assim como dos quatro cantos 
do Rio Grande do Sul, sem 
esquecer, é claro, das bandas 

de bailão vindas da região sul 
do País, como Paraná e Santa 
Catarina. Somente em 2018, 
bandas famosas marcaram o 
ano por subirem ao palco do 
Clube Giganthe. É o caso de 
Tchê Chaleira, Grupo Rodeio 
(que estará se apresentando 
novamente neste sábado, 
dia 15), Tchê Garotos, banda 
São Francisco, Barbarella, Os 
Serranos, João Luiz Correa, 
Os Monarcas, Brilhasom, Os 
Atuais, San Marino, Rogério 
Magrão e Banda Magia (a 
banda que toca com mais 
frequência na casa).

Para acompanhar estas 
apresentações, o público con-
ta com um diferencial, que é 
camarote no andar superior,  
sem cobrança de ingresso. 
Ou seja, o acesso ao espaço é 
totalmente gratuito. O Clube 
Giganthe é também uma 

das poucas casas noturnas 
que trabalha com cervejas 
de garrafa, contando com 
as principais marcas e as 
“moderninhas”. As cervejas 
podem ainda ser adquiridas 
na versão long neck. Conta 
com praça de alimentação e 
segurança (com equipe quali-
ficada, que preza pelo diálogo 

antes de utilizar a força bruta).
Não é à toa que a casa no-

turna é tradicional. A família 
Kist, liderada por Celso, é que 
faz com que cada evento seja 
um sucesso, com atendimento 
acolhedor e amigo, já que é 
feito por toda a família, estrei-
tando  o relacionamento entre 
proprietários e clientes.


