
Alunos vão participar de programa da Unisc

Serralheria Silva: qualidade e segurança

Maria Ledi atende no Espaço Fluir

· PLANETA SOM
Quer mais diversão para sua 
festa? A Planeta Som pode 
te ajudar com serviços de 
som, luz, DJs e telão para 
qualquer tipo de festa. Entre 
em contato pelo telefone 
(51) 99809-6560 (com DJ 
Paulo Roos) ou pelo e-mail: 
planetasomeluz@yahoo.
com.br .

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

· TIPUANAS É dEz
Para comemorar os 10 anos, 
a Comercial Tipuanas está 
com uma super promoção: 
Tipuanas é Dez. Para parti-
cipar é fácil. A cada R$ 100 
em compras você, cliente, 
ganha um cupom. Serão sor-
teados um automóvel Fiat 
Mobi zero quilômetro e dois 
televisores. O sorteio será 
no dia 29 de junho, quando 
ocorre a festa de aniversário 
e reinauguração da loja ma-
triz, que irá apresentar um 
novo layout. A matriz está 
situada na rua Ernesto Wild, 
nº 530 e os telefones 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
Se sua casa ou construção 
necessita de tintas de qua-
lidade e opções de cores? 
Procure a Bonnenberger Ma-
teriais 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 acessórios de 
pintura assim como ferra-
mentas como pincéis, rolos, 
extensores e bandejas. Co-
nheça o que a Bonnenber-
ger Materiais de Construção 
pode lhe oferecer. 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 99891-
8110.

Serralheria Silva realiza, entre os serviços, grades e portões

Espaço na rua Herbert Schneider passa por reformas
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ECONÔMICAS

Há mais de 10 anos atuan-
do com acupuntura e técni-
cas de fisioterapia, Maria 
Ledi pode proporcionar a 
você, cliente, mais qualida-
de de vida e saúde, através 
de algumas técnicas utiliza-
das no atendimento. 

Para tornar este momen-
to ainda mais relaxante e 
proporcionar bem-estar, a 
profissional está atenden-
do em novo endereço de 
forma temporária devido a 
reformas no seu ambiente 
de trabalho, na rua Herbert 
Schneider, nº 124, casa 3, no 
bairro Imigrante.

Até que o espaço fique 
totalmente pronto, Maria 
Ledi receberá seus clientes 
no Espaço Fluir, localizado 
na rua Huberto Hoesker, nº 
931, em Vera Cruz. 

Lá, Maria Ledi faz acu-
puntura por compressão,  
técnica de fisioterapia, fo-
cando na ciatalgia, coluna, 
lombar e fibromialgia, além 
da técnica esporão nos pés. 
Está estressado, com dores 
musculares e precisa re-
laxar, assim como aliviar 
a tensão? Marque seu ho-
rário através do telefone 
(51) 99813-1039 e fique bem 

A Serralheria Silva está há 
quatro anos no mercado. A 
demanda pelos seus serviços 
é crescente, especialmente 
pelo preço justo, aliado à 
qualidade e segurança que 
o cliente precisa. Grades, 
portões de contra peso, alge-
rosas, escadas, caracóis, cor-
rimão em inox, torno, soldas, 
bem como manutenção de 
máquinas em geral são al-
guns dos serviços prestados.

Entre seus diferenciais está 
o atendimento, pensando 
sempre no que o cliente dese-
ja e  procura. O cliente ideali-
za seu produto e a Serralheria 
Silva atende, personalizando 

as peças que entrega. Com 
isso, a empresa tem à dis-
posição um catálogo com os 
serviços já executados, que 
serve de modelo. 

A Serralheria prima pelo 
ótimo acabamento das peças 
e o respeito ao cliente, apre-
sentando como resultado 
itens que unem o útil e se-
guro ao moderno. Inovação 
também é parte do trabalho 
da Serralheria Silva, que se 
destaca pela exclusividade 
das peças, feitas com material 
de qualidade.

Para fazer seu orçamento, 
faça uma visita à empresa 
na Travessa Valério R. dos 

Santos, nº 10, no bairro Dona 
Carlota, em Santa Cruz do 
Sul. Ou ainda, contate pe-

los telefones (51) 3711-6969, 
98051-8476 ou 99732-6938, 
com WhatsApp.

consigo mesmo. O atendi-
mento acontece de segunda 

-feira a sábado,  em horário 
comercial.

A Unisc, por meio da As-
sessoria para Assuntos In-
ternacionais e Interinstitu-
cionais (AAII), e a Secretaria 
Estadual de Educação, atra-
vés da 6ª Coordenadoria Re-
gional de Educação em Santa 
Cruz do Sul (Seduc-RS/6ª 
CRE), divulgaram a lista dos 
alunos selecionados para par-
ticiparem do programa En-
glish for Inclusion, que será 
desenvolvido com a vinda de 
um estudante americano do 
curso English Teacher Edu-
cation, da Governors State 
University, Universidade 
parceira da Unisc nos EUA.

 A proposta é buscar cons-
truir e consolidar as relações 
entre os Estados Unidos da 
América e o Brasil, através 
do ensino de inglês e da 
introdução de elementos da 
cultura americana a alunos 
de escolas públicas locais, 

propondo melhorar o nível 
de inglês dos estudantes e 
contribuir para uma me-
lhor compreensão cultural 
e global.

A seleção dos alunos por 
escola foi feita por meio da 
aplicação de provas de inglês, 
sendo a primeira no dia 13 e a 
segunda no dia 19 de dezem-

bro. As awwulas ocorrerão 
duas vezes por semana, com 
duração de 2 horas cada aula, 
no período de março a junho 
de 2019.

EEEM Nossa Senhora da Esperança (Vanusa Andrade dos Santos, Fernanda Marques, Andrey Ruan 
Camargo, Helena Ribeiro Velho, Ariadny Sibély Alves da Silva e Lucimeri Escobar Costa); EEEM José 
Mânica (Davi Giovane Lopes, Diogo Henrique dos Santos, Vitória Barbosa da Silva, Gabriel Augus-
to Kappenberg, Luiz Otávio Matte Pereira e Matheus Alexander da Cruz);  EEEM Alfredo Kliemann 
(Cecília Marquardt Mueller, Jardel Welinton de Quadros, Leonardo Rocha, Rodrigo Mello de Olivei-
ra, Emanuelle Nunes Hoppe e Amanda Timm Martim); EEEM Nossa Senhora do Rosário (Ana Paula 
Lemes, Carlos Ryan de Morais Martins, María Luana Oubiña de Lara, Juliana Caroline Witt, Bianca 
Passos Fredrich e Gabriel de Souza Nunes); Colégio Estadual Monte Alverne (Ana Caroline Sortica, 
Gabriele Barbian, Alana Staub, Douglas Frantz, Larissa Wermuth e Luana Staub); EEEM Santa Cruz 
(Camila do Nascimento, Carolina Bradt Xavier, Marina Brum de Melo, Larissa Joana Helfer, Renan 
Augusto Muller e Vítor Gabriel dos Santos Winck); EEEM Willy Carlos Fröhlich (Dherald Gustavo Lo-
pes, Jamile Ferreira da Siqueira, Luana dos Santos Lopes, Luiz Felipe Cardoso Vieira, Luiza Lara Ven-
tura e Patrícia Daiane Siebert); EEEB Estado de Goiás (Anny Breatriz da Silva Nascimento, Nadhine 
Ohland, Paula Meinhardt Aguiar, Vitor Guilherme Bencke Freitas e Yuri Geovani Vetoretti); Colégio 
Estadual Professor Luiz Dourado (Guilherme Agnes, Jean Carlos Damo, Julia Moreira Carvalho, Eze-
quiel Cazarotto Fontoura, Pedro Lucas dos Santos, Tauane Werner Soares e Vitória Aguiar Bizarro); 
EEEM Ernesto Alves de Oliveira (Isadora Souza, Mahara Nothaft, Fernanda Reis, Julia Porto, Eduarda 
Henn e Daniela Severo).

ALUNOS SELECIONAdOS


