
Projeto Verde é Vida define ações para 2019

ACM Liquigás: 25 anos auxiliando você

Farmácia Confiança celebra 15 anos

· KIDS STOYS
A Kids Toys Locações de Brin-
quedos está com uma super 
novidades: Arco e Play. Toda 
a emoção do jogo esportivo 
arco e flecha para seus even-
tos. É diversão garantida. En-
tre em contato pelo telefone 
(51) 99842-0722, com Lucas. 

· jP PneuS
Pneus nacionais e impor-
tados, novos e usados você 
encontra na JP Pneus. Além de 
alinhamento, balanceamen-
to, suspensão, freios, escapa-
mentos, baterias, reforma de 
rodas, troca de óleo. Não per-
de tempo e passa na JP Pneus, 
localizada na rua Júlio de 
Castilhos, nº 1.890, em Santa 
Cruz do Sul. O telefone para 
contato é (51) 3056-2442.

· TIPuAnAS É Dez
Para comemorar os 10 anos, 
a Comercial Tipuanas está 
com uma super promoção: 
Tipuanas é Dez. Para partici-
par 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 aniversário e reinaugu-
ração da loja matriz, que irá 
apresentar um novo layout. 
A matriz está situada na rua 
Ernesto Wild, nº 530 e a filial 
fica em Ferraz e o contato 
pode ser feito pelo número 
(51) 99506-8121.

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

· BOnnenBeRGeR
Sua construção ou reforma 
necessita de revestimentos 
de qualidade. Na Bonnenber-
ger Materiais de Construção 
você encontra mais de 30 
opções de cerâmicas e por-
celanatos de primeira quali-
dade. Venha conhecer a loja 
na rua Getúlio Vargas, nº 233,  
no bairro Arco-Íris. Telefones:  
3718-1358 e 99891-8110.

Ações do Projeto Verde é Vida seguem a todo vapor em 2019

A partir de 2019, a Liquigás terá mais um posto de distribuição

A Confiança estará sorteando brindes para clientes no dia 31
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eCOnÔMICAS

A ACM Liquigás, que há 
25 anos é distribuidora re-
presentante da Liquigás, está 
proporcionando aos amigos 
e clientes diversas oportuni-
dade para que o fim de ano 
possa ser ainda melhor. Entre 
elas está a promoção de fim 
de ano. Na compra de um bo-
tijão de gás de 13 quilos mais 
R$ 2 você leva uma espuman-
te filtrado Adega Dani.

Além disso, a ACM Liqui-
gás participou da promoção 
da Acisa “Viva Aqui, Compre 
Aqui”, valorizando ainda 
mais a cidade. A campanha 
premiou os clientes com duas 
viagens (para a Bahia e para o 

Rio de Janeiro, com direito a 
acompanhante), televisores, 
smartphones, ar condiciona-
do split e diversos vale-com-
pras no valor de R$ 500.

Você, cliente, não pode 
perder a chance de ter um 
fim de ano espetacular. Ligue 
e peça seu gás: 0800 510 1740 
(grátis), (51) 3718-1740 ou 
99955-2447 e ainda participe 
das promoções. A ACM aten-
de diariamente, inclusive nos 
sábados, domingos e feriados. 
O horário comercial é das 
7h45min às 11h45min e das 
13h45min às 17h45min, no 
entanto, há plantão de vendas.

A equipe ACM Liquigás,  

O Projeto Verde é Vida, 
programa permanente de 
educação socioambiental e 
rural mantido pela Asso-
ciação dos Fumicultores do 
Brasil (Afubra), definiu na 
semana passada o seu plano 
de ações para 2019. Os traba-
lhos a serem realizados terão 
como tema central Juventu-
de: uma ação social, com o 
objetivo de discutir com os 
jovens o papel dele na família 
e na comunidade, tendo a 
escola como referência. 

Segundo o coordenador 
pedagógico, professor José 
Leon Macedo Fernandes, o 
Projeto Verde é Vida está em 
constante transformação e 
inovação. Além de manter 
as bases de trabalho rotinei-
ras – distribuição de mudas, 

palestras, Bolsa de Sementes, 
Ação Conjunta, Pesquisa 
Científica e outras – procura 
trazer ações, assuntos e temas 
pertinentes às necessidades 
das comunidades. 

AçãO COnjunTA 2019 
O Dia da Ação Conjun-

ta usará o tema central do 
Projeto Verde é Vida. A data 
escolhida é 12 de agosto, dia 
internacional da juventu-
de, segundo a Organização 
das Nações Unidas (ONU). 
“Cada escola é livre para 
desenvolver ações sobre o 
tema durante todo o ano, com 
a culminância neste dia, com 
ações voltadas à juventude”, 
explica José Leon, lembrando 
que a Ação Conjunta é reali-
zada desde 2007, sempre com 
grande adesão das escolas 

parceiras.
Produção de mudas – Um 

novo projeto piloto está pre-
visto para ser implantado 
em 2019. Trata-se das escolas 
produzirem mudas de árvo-
res nativas da Mata Atlântica 

e do Bioma Pampa. Da Afu-
bra as escolas vão receber 
orientação sobre a produção 
de mudas de árvores e se-
mentes da Bolsa de Semen-
tes, para que elas produzam 
mudas para comercialização.

composta por sete colabo-
radores, deseja a todos os 
amigos e clientes um feliz 

Ano Novo e que 2019 seja 
um período repleto de reali-
zações e sucesso.

A Farmácia Confiança ce-
lebrou no dia 13 de dezembro 
os 15 anos de atividades em 
Vera Cruz. No dia da come-
moração, foi disponibilizado 
um coquetel, com doces. 
Também iniciou a promoção 
de aniversário e de fim de 
ano, em que os clientes con-
correm a inúmeros brindes. O 
sorteio será realizado no dia 
31 de dezembro, às 17 horas, 
no empreendimento.Para 
concorrer aos brindes é fácil, 
basta efetuar uma compra 
em qualquer valor e já está 
participando. 

No ano em que completa 
15 anos, o proprietário Lu-
ciano Bublitz, que é o far-
macêutico responsável com 

ampla experiência, agradece 
aos clientes pela credibilida-
de e confiança depositada na 
equipe da farmácia. 

A Farmácia dispõe de pro-
fissionais qualificados e com 
experiência no atendimento. 
Na Confiança os clientes 
encontram, além de todos os 
tipos de medicamentos, per-
fumaria com preços especiais 
e descontos. Aceita-se todos 
os tipos de cartões. Também 
possui convênio com empre-
sas. A Farmácia Confiança 
conta ainda com a Farmácia 
Popular.

Atendimento de qualidade 
e confiança é na Farmácia 
Confiança. Faça uma visita 
na rua Martim Francisco, nº 

91, no centro de Vera Cruz. 
Os telefones para contato 
são (51) 3718-4013 ou 99912-
7960. A farmácia atende de 
segunda a sexta-feira, das 

7h30min às 19 horas, e aos  
sábados das 7h30min às 18 
horas, sem fechar ao meio-
dia. Também participa do 
rodízio de plantão.


