
Consumidores gastam mais que podem

Linda Lua é destaque no ramo de confecções

Lar da Lena: carinho e atenção aos idosos

· RENOVE
O Papai Noel passou na Re-
nove e deixou 500 balões 
premiados. É a promoção 
“Estouro de Natal”. Nas com-
pras acima de R$ 50 estoure 
um balão e ganhe um prêmio 
na hora. Você, cliente, pode 
ganhar até 15% de desconto 
que pode ser descontado 
imediatamente ou até o dia 
31 de dezembro. E ainda 
vale-compras de até R$ 50 
para comprar em janeiro 
de 2019, mediante compra 
no dobro do valor, além de 
brindes da loja. Corra e ga-
ranta os presentes de Natal e 
concorra a prêmios. A Renove 
está localizada na avenida 
Nestor Frederico Henn, nº 
1.662, no centro de Vera Cruz. 
O telefone para contato é (51) 
3718-1304.

· BACK CAFÉ
O Back Café já está no clima 
de  verão. Com novidade para 
você, cliente, se refrescar: 
bufett de sorvetes Sorvebom. 
O Back Café está localizado na 
rua Roberto Gruendling, nº 
11. O telefone para contato é 
(51) 3718-2573.

· JK PISCINAS
O calor chegou com tudo e 
para refrescar nada como uma 
piscina em casa. Não perde 
tempo e faça seu orçamento 
na JK Piscinas. No entanto, 
neste fim de ano fique atento 
às datas em que a loja estará 
fechada. Nos dias 23, 24 e 
25 de dezembro a loja não 
atenderá. O mesmo ocorre 
no dias 30 e 31 de dezembro 
e 1º de janeiro de 2019. Mais 
informações entre em contato 
pelos telefones: (51) 3718-
3771 ou 99909-1633. 

· BONNENBERGER
Se sua casa ou construção ne-
cessita de tintas de qualidade 
e opções de cores, procure a 
Bonnenberger Materiais de 
Construção. Você encontrará 
mais de 1.500 opções de 
cores produzidas no sistema 
tintométrico, ou seja, a tinta é 
feita na hora, na própria loja. 
Lá você encontra também 
linha completa de acessó-
rios de pintura assim como 
ferramentas como pincéis, 
rolos, extensores e bandejas.  
Conheça a loja que está loca-
lizada na rua Getúlio Vargas, 
nº 233, no bairro Arco-Íris, em 
Vera Cruz. Os telefones para 
contato são (51) 3718-1358 
e 99891-8110.

Daia Silva recebeu troféu e certificado da Mega 

Atualmente, 22 pessoas são assistidas no Lar da Lena

FO
TO

 D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

FO
TO

 A
RA

U
TO

E MPRESARIAL 13ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2018

ECONÔMICAS

O mês de dezembro ini-
ciou especial para a empresá-
ria Daia Silva, proprietária da 
loja Linda Lua. Isso porque 
recebeu com imensa alegria 
e o coração acelerado de 
emoção a notícia de que é o 
Destaque 2018 no ramo de 
confecções, em Vera Cruz. O 
troféu e o certificado foram 
entregues pela Mega, respon-
sável por realizar a pesquisa 
no dia 12 de novembro no 
centro da cidade, bem como 
nos bairros e interior, com 
pessoas maiores de 16 anos.

Ao todo, foram distribuí-
dos 373 questionários para 
residentes do Município. 
Desses, 43% dos entrevista-
ram escolheram a Linda Lua. 
A pergunta utilizada foi: De 
acordo com sua opinião, indi-
que a empresa, o profissional 

destaque do ano.  
“Quero agradecer a todos, 

aos 43% dos entrevistados 
que nos escolheram, as mi-
nhas clientes e a minha famí-
lia que sempre acreditaram 
em mim”, destaca. “Acredite 
que é possível superar qual-
quer desafio, pois os limites 
só existem na sua imagina-
ção”, completa em uma pu-
blicação em sua rede social.

Daia Silva diz se sentir 
muito feliz com o reconhe-
cimento da comunidade. 
“Sempre tive muita fé em 
Deus e sei que estou colhendo 
os frutos de um trabalho feito 
com muito amor e dedica-
ção”, sublinha.

A Linda Lua está há três 
anos no mercado. Para quem 
ainda não conhece a Linda 
Lua, o empreendimento fica 

localizado na rua Thomaz 
Gonzaga, nº 601 , no centro 
de Vera Cruz. O telefone para 
contato é (51) 99793-5044 
(com WhatsApp). Você ainda 

pode acompanhar nas redes 
sociais da loja, sempre com 
novidades. No Instagram: 
loja_linda Lua e no Facebook: 
/lindalua . 

A Casa de Idosos Lar da 
Lena, situada às margens da 
ERS-409, em Rincão da Serra, 
conta com 11 anos de serviços 
voltados para pessoas idosas 
em Vera Cruz. Atualmente, o 
espaço oferece assistência a 
22 pessoas.

Para hospedar no Lar da 
Lena, os familiares passam 
por uma entrevista com a 
proprietária Lenire dos San-
tos Dittberner, mais conheci-
da como Lena, assim como 
trocam informações com a 
enfermeira geral, momento 
em que os familiares apre-
sentam histórico do paciente 
e justificam o porquê da hos-
pedagem no lar. Feito isso 
e estando de acordo com as 
normativas da casa, o idoso 
passa a frequentá-la. Os fa-
miliares também realizam 

uma visita e conhecem toda 
a estrutura.

Para as visitas não é preci-
so agendamento. E para não 
perder o vínculo familiar, 
pelo menos uma vez por mês 
o hospedado volta para a casa 
dos entes queridos. 

Na Casa de Idosos Lar 
da Lena toda a assistência 
necessária é dada. A equipe 
de trabalho é composta por 
técnicos de enfermagem (ha-
vendo um em cada turno), 
enfermeira geral, médico 
clínico geral, nutricionista, 
fisioterapeuta, cuidadores e 
cozinheira, além da equipe 
de limpeza. 

Para proporcionar mais 
qualidade de vida, a fisio-
terapeuta realiza diversas 
atividades em grupo. A téc-
nica que atua no período da 

manhã também desenvolve, 
além da sua função, várias 
atividades de interação com 
os idosos.

Na casa há amplo espaço 
para que os hóspedes des-
frutem de sua estadia da 
melhor maneira, tendo à dis-
posição sala de TV, cozinha, 

refeitório, quartos femininos 
e masculinos, banheiros, 
ambulatório, farmácia e três 
ambientes externos e área 
para lazer. Entre em contato 
e saiba mais sobre a casa de 
idosos. Os telefones para 
contato são: (51) 3798-4025 
ou 99860-8372. 

O apelo emocional das 
festas de Natal e Ano Novo 
faz com que muitas pessoas 
tomem decisões financeiras 
impensadas nesta época e, 
consequentemente, compro-
metam o orçamento. Uma 
pesquisa realizada pela Con-
federação Nacional de Di-
rigentes Lojistas (CNDL) e 
pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) revela 
que dois em cada dez (19%) 
consumidores costumam 

gastar mais do que podem 
com as compras de Natal — 
percentual maior entre as 
mulheres (23%) e nas classes 
C, D e E (22%).

O levantamento também 
mostra que 5% dos brasileiros 
que vão presentear no Natal 
pretendem deixar de pagar 
alguma conta para fazer suas 
compras de fim de ano, en-
quanto 5% devem protelar al-
gumas despesas para realizar 
as comemorações de Natal e 

outros 5% para participar das 
festas de Ano Novo. Entre as 
principais contas que devem 
ser postergadas estão: TV por 
assinatura (20%), cartão de 
crédito (16%), internet (16%) 
e água e luz (8%).

A economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawau-
ti, ressalta a importância 
de resistir aos excessos de 
consumo e alerta para o risco 
da inadimplência, principal-
mente com as despesas do 

cartão de crédito. “Embora o 
Natal seja uma data tradicio-
nal, as pessoas precisam ter 
cautela ao sair gastando sem 
controle. Vale dar atenção 
extra ao cartão e não deixar 
de lado o pagamento da fa-
tura, que possui altas taxas 
de juros e pode comprometer 
o orçamento. Se não houver 
disciplina e organização, 
pode ficar difícil saber até 
mesmo o quanto foi gasto” 
destaca.


