
Construarte e Multifeira vendem espaços

Renato Kumm: construindo sonhos

Moto em dia é na Motomecânica Alemão

· A.S. SERVIÇO
Você sonha, a A.S. Serviço rea-
liza. Aplicação de revestimen-
to e de resinas em interior e 
exterior; comércio varejista 
de artigos de vestuário e 
acessórios; instalação e ma-
nutenção elétrica; pré-mol-
dado; paisagismo; obra de 
alvenaria; instalação hidráu-
lica, sanitária e de gás; serviço 
de pintura de edifícios e em 
geral. Entre em contato pelo 
telefone (51) 99354-4904.

· DA TERRA
Na marmoraria Da Terra você 
encontra soleiras, pingadei-
ras, túmulos e tampos, már-
mores e granitos. Confira a 
variedade que há disponível. 
Faça seu orçamento sem 
compromisso. A marmoraria 
fica na rua Intendente Koel-
zer, nº 1.016, no centro de 
Vera Cruz. Os telefones para 
contato são: (51) 3718-2815 
ou 9.9995-3453.

· NICOLAU GODÓIS
Na Nicolau Godóis - Instala-
ção hidraúlica você encontra 
os serviços de instalação de 
gás, água quente e fria, pe-
quenos consertos elétricos. 
Agora para melhor atender os 
clientes, com máquina para 
desemtupimento e aparelho 
para vazamento de água. En-
tre em contato pelo telefone 
9.9944-2166, com Nicolau.

· 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 Fiat Mobi zero quilôme-
tro e duas tvs. O sorteio será 
no dia 29 de junho, quando 
ocorre a festa de aniversário 
e reinauguração da matriz, 
que irá apresentar um novo 
layout. A matriz está situada 
na rua Ernesto Wild, nº 530 
e os telefones para conta-
to são: (51) 3718-2900 ou 
3718-1018. A filial fica em 
Ferraz. Contato pelo número 
99506-8121.

· 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.

O profissional faz construções e reformas

Empresa está localizada na Intendente Koelzer, nº 982
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ECONÔMICAS

Quem nunca sonhou com a 
casa própria? Ou então refor-
mar aquilo que foi danificado 
pelo tempo? Para que você 
possa realizar seus sonhos 
é preciso contar com bons 
profissionais. O empresário 
Renato Kumm, através de 
sua empresa de construções 
pode auxiliar você, cliente. 
São mais de 15 anos de expe-
riência no ramo da constru-
ção civil.

Renato conta com uma 
equipe altamente qualificada 

e preparada para transformar 
seu projeto. O empreiteiro faz 
todos os tipos de serviços, 
desde construções, reformas, 
enfim, é só contatá-lo e fazer 
o seu orçamento. Entrega 
tudo pronto, com a mão de 
obra.

Para a execução dos ser-
viços conta atualmente com 
uma equipe composta por 10 
funcionários. Para saber mais 
sobre seus serviços, entre em 
contato pelo telefone (51) 
9939-1942 (com WahtsApp).

Precisa fazer aquela revi-
são na sua moto para curtir 
as férias? Está precisando 
trocar o óleo? Então não per-
de tempo e vá até a Motome-
cânica Alemão, que há mais 
de 30 anos está no mercado. 
Experiência e qualidade são 
alguns dos diferenciais da 
empresa, que conta com pe-
ças, acessórios, toda a linha 
completa de moto. 

Já na parte da mecânica, 
entre os serviços estão: re-
visão, injeção eletrônica e 
retífica de motor, além de 
cuidar da sua moto de forma 
completa. Ainda no seu di-
ferencial está o atendimento, 
primando pela satisfação dos 

clientes.
Para bem atender, a Moto-

mecânica Alemão conta com 
seis colaboradores altamente 
qualificados e experientes. 
A empresa familiar, com 
ambiente acolhedor é reco-
nhecida pela qualidade e 
preferência dos clientes. 

Saiba mais sobre a mo-
tomecânica, que está loca-
lizada na rua Intendente 
Koelzer, nº 982, ao lado 
do Guincho do Alemão. O 
horário de funcionamento 
de segunda a sexta-feira é 
das 7h30min às 11h45min 
e das 13 às 18 horas. E aos 
sábados, das 7h30min às 12 
horas. 

A mecânica de motos con-
ta ainda com o plantão, em 
que se for preciso, a empresa 
busca a sua moto em casa ou 

onde preferir. Não perca tem-
po e entre em contato pelos 
telefones (51) 3718-1569 ou 
9.9964-6166.

Santa Cruz do Sul tem se 
destacado pela proximidade 
com grandes centros consu-
midores e se consolidado 
como um município que 
sedia eventos que possibili-
tam realizar todos os tipos de 
negócios. Dentro deste con-
texto, se destacam a Cons-
truArte e Multifeira, duas 
grandes feiras realizadas em 
conjunto que, em 2019, acon-
tecem de 27 a 30 de junho, 
no Parque da Oktoberfest. 
“Desde dezembro já estamos 
realizando a comercialização 
dos espaços, destaque para 
as renovações de parceiros 
e excelente adesão por parte 
dos expositores”, destaca o 
presidente da Associação 
de Entidades Empresariais 
(Assemp), Léo Henrique 
Schwingel.

A 6ª ConstruArte e 7ª 
Multifeira são realizadas 
pela Assemp em parceria 
com a Associação dos Co-
merciantes de Material de 
Construção do Vale do Rio 
Pardo (Acomac) e Município 
de Santa Cruz do Sul. Nesta 
edição, os eventos se concen-
trarão em cinco pavilhões 
com mais de seis mil metros 
quadrados de exposição, o 
que contempla setores da in-
dústria, comércio e serviços 
para construção e decoração. 
Além disso, as feiras vão 
contar com exposição de veí-
culos novos, agroindústrias, 
praça de alimentação, esta-
cionamento, brinquedos e 
diversão para toda a família. 

OPORTUNIDADE 
 Conforme o responsável 

pela comercialização de fei-

ras e eventos da Assemp, 
Luiz Wendt, ainda restam 
espaços. “É a oportunidade 
de oferecer produtos e servi-
ços em uma região próspera 
e com anseio por novidades 
e lançamentos. Excelentes 

oportunidade de negócios 
para os empresários”, ressal-
ta. Para mais informações, os 
interessados podem entrar 
em contato pelo e-mail luiz@
assempscs.com.br ou (51) 
9.9911-0698.

Feiras vão acontecer entre os dias 27 e 30 de junho


