
Alunos desenvolvem projetos de cunho social

Joara Hair School: formando profissionais

Lifasc lança sua marca de cervejas

· OUTLET BONNENBERGER
Desde segunda-feira, dia 
28 de janeiro, até o dia 9 
de fevereiro acontecerá o 
Outlet de Revestimentos na 
Bonnenberger Materiais de 
Construção. Toda a linha de 
revestimentos cerâmicos e 
porcelanatos estará com pre-
ço promocional, para limpeza 
de estoque. Além disso ha-
verá parcelamento em até 6 
vezes sem juros nos cartões 
Visa, Master, Hiper, Elo e Banri-
compras. Aproveite! A loja fica 
na rua Getúlio Vargas, nº 233, 
no bairro Arco-Íris, em Vera 
Cruz. O telefone para contato 
é (51) 3718-1358.

· DI GESSO
É preciso segurança e não só 
beleza. Na hora de escolher o 
prestador de serviço é funda-
mental ficar atento à qualida-
de do material utilizado, bem 
como observar as técnicas 
de instalação. Por isso, conte 
com a Di Gesso. Forro de gesso 
preso com pitão, arame gal-
vanizado e todo chumbado é 
o correto para o seu ambien-
te. Di Gesso, um showroom de 
gesso, rodapés, persianas. Vá 
até a loja que está localizada 
na rua Júlio de castilhos, nº 
1.570 (quase na esquina com 
a São José). Os telefones para 
contato são (51) 3056-4151 
ou 3056-4252.

· HAAS ODONTOLOGIA 
Quer manter o seu sorriso 
lindo e perfeito? Conte com 
a Haas Clínica Odontológica, 
que trabalha com implantes, 
aparelhos dentários, cirur-
gião dentista geral.  Entre 
em contato e agende uma 
consulta. O telefone é (51) 
3718-2760. A clínica está 
localizada na rua Tiradentes, 
nº 390, no edifício Bela Vista, 
salas 5 e 6, em Vera Cruz.

· 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 
sorteados um Fiat Mobi zero 
quilômetro e duas TVs. O sor-
teio será no dia 29 de junho, 
quando ocorre a festa de 
aniversário e reinauguração 
da matriz, que irá apresentar 
um novo layout. Os telefones 
para contato são: (51) 3718-
2900 ou 3718-1018 e ainda 
9.9506-8121.

Projetos foram realizados para trabalhos de conclusão

Joara forma profissionais dos Vales e da Serra

Brinde entre dirigentes, imprensa e soberanas marcou lançamento 
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ECONÔMICAS

A Joara Hair School está 
há mais de três décadas for-
mando profissionais na área 
da beleza, nas regiões dos 
Vales do Rio Pardo, Taquari e 
Serra. Todos cursos profissio-
nalizantes, como cabeleireiro 
completo, barbeiro, manicu-
re e pedicure, colorimetria, 
visagismo do corte, além 
de alisamento progressivo e 
definitivo, podologia, tatua-
gem, micropigmentação de 
sobrancelhas. 

A Joara Hair School tem 
uma visão para frente. Este 
é o mercado que mais cresce 
e por isso sempre busca se 
especializar cada vez mais 
para poder formar alunos 
altamente qualificados. Não 

perca tempo e vá até a Joara 
Hair School. Esta é a hora de 
fazer sua própria profissão. 

Além da Joara Hair School 
situada na rua São Gabriel, nº 
188, em Santa Cruz do Sul, 
há uma filial para poder fa-
cilitar a demanda dos alunos 
procurados. Para fevereiro,  
inscrições abertas. Corra e 
faça sua inscrição. Para o mês 
de março, a escola de cabelei-
reiros terá novidades. 

A Joara Hair School faz 
atendimentos de cortes fe-
mininos gratuitos e demais 
serviços com taxas mínimas, 
nas terças-feiras pelas manhã, 
tarde e noite e nas quartas-
feiras pela manhã e tarde, 
e o atendimento é feito por 

ordem de chegada. Nas quin-
tas-feiras, cortes masculinos e 
barba gratuito, das 13h30min 
às 16h30min e das 19 às 22 
horas.

A Joara Hair School atende 
de terças-feiras a sábados. Os 
telefones para contato são: 
(51) 3902-1409 ou 9.9885-
8085.

Durante seus trabalhos de 
conclusão (TCCs), alunos do 
curso técnico em Informática 
do Centro de Educação Pro-
fissional da Unisc (Cepru) 
desenvolveram projetos que 
vão auxiliar a comunidade. 
Exemplo disso é o trabalho 
de Yago Wohlemberg, que 
desenvolveu um software 
que realiza a identificação de 
produtos através de imagens 
capturadas pela câmera de 
um computador e informa ao 
usuário através de voz sinte-
tizada o nome do produto. 

O sistema não requer o uso 
do código de barras, bastando 
que a imagem de referência da 
embalagem do produto esteja 

registrada em um banco de 
dados. “Esse tipo de solução, 
sendo adaptada para um ce-
lular ou smartphone, pode ser 
extremamente útil para defi-
cientes visuais, na autonomia 
para realizar as atividades do 
dia a dia, visto que nem todos 
os produtos contam com o 
recurso da linguagem braile 
na embalagem”, comentou o 
professor do curso, Evandro 
Rodrigues.

Outra solução desenvolvi-
da é do aluno Marson Souza, 
tratando-se de um sistema 
para suporte na gestão de 
pequenas propriedades ru-
rais. No caso, o agricultor 
pode realizar o controle da 

produção e das suas finanças 
de maneira simples e prática. 
Além disso, com o uso de 
sensores instalados na lavou-

ra, o software pode informar 
ao produtor em tempo real 
condições como umidade de 
solo e temperatura.

A Liga de Integração do Fu-
tebol Amador de Santa Cruz 
do Sul (Lifasc) realizou na 
noite da última terça-feira, dia 
29,  o lançamento de uma cer-
veja de marca própria. Lifasc, 
a cerveja da Liga, é a primeira 
de uma entidade de futebol 
amador do Brasil. Ela vai ao 
mercado nos próximos dias, 
além de poder ser degustada 
nos campos durante os jogos 
da Copa CenterTech Informá-
tica/Taça José Luís Leiffeit, 
que está na reta final.

O lançamento ocorreu na 
presença de desportistas, di-
rigentes, patrocinadores, im-
prensa, além das soberanas. 
O coordenador adjunto, Décio 

Hochscheidt, fez uma explana-
ção de como iniciaram os estu-
dos referente ao lançamento de 
uma marca de cerveja própria 
há dois anos.

“A cerveja da Lifasc surgiu 
depois que a coordenação viu 
a necessidade de criar uma 
forma de integrar ainda mais 
as comunidades. Foram várias 
viagens a Estrela, sede da em-
presa Bargouthi& Barghouti 
para que se concebesse uma 
ideia de produzir um material 
exclusivo e que fosse a cara dos 
clubes da Lifasc, passando pela 
readequação do estatuto, do 
registro de marca e da forma-
lização das parcerias”, citou.

O coordenador geral da Li-

fasc, César Sehnem, citou que 
o lançamento da cerveja é um 
grande marco dentro da enti-
dade. “A cerveja vai ser nossa 

marca na rua, não apenas nos 
campos de futebol. Iremos 
atingir mercados que jamais 
imaginamos”. 


