
COMERCIAL 08ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 12 DE FEVEREIRO DE 2019

Pauli Informática: uma loja completa

Tradição há 25 anos é na D’Marta

Alfa Tecnologia inaugura em Vera Cruz

A Pauli Informática é uma loja 
onde você encontra todas as soluções 
para seu PC, notebook, impressora ou 
tablet. Oferece uma ampla variedade 
de microcomputadores, notebooks, 
cartuchos originais e recargas, mou-
ses gamers e muito mais!

Além disso, conta com cursos de 
informática para todas as idades. 
Na Pauli, o aluno que se matri-
cular no mês de fevereiro recebe 
10% de desconto. No caso de dois 
amigos, o desconto é de 20%, para 
três amigos o desconto é de 30%, 

quatro alunos é de 40%; cinco alu-
nos ou mais, 50% de desconto. 
A Pauli Informática também é polo 
da faculdade CENSUPEG, sendo 
a primeira instituição de ensino 
superior de Vera Cruz, com aulas 
em EAD semipresencial com tutor 
ou totalmente à distância. Primeira 
mensalidade apenas R$  47.

Venha até a Pauli Informática e 
surpreenda-se. A loja está situada 
junto ao Centro Comercial Alegria 
em Vera Cruz, e em Vale do Sol fica  
ao lado do Banrisul.

Na rua Senador Pinheiro Machado, 
855, loja 02 no Centro Comercial Pi-
nheirinho, próximo da esquina com 
a Venâncio Aires está a loja D’Marta 
Presentes e Eletrônicos. Com uma 
vasta linha de produtos, que englo-
bam artigos de decoração, presentes 
variados, brinquedos e venda de 
eletrônicos e informática, a loja é tra-
dicional em Santa Cruz do Sul.

O slogan da loja, “é de coração”, 
não é à toa. O atendimento familiar 
conquista os clientes há mais de duas 
décadas, aliado, ainda, ao preço justo 

e à variedade e qualidade dos produ-
tos que são oferecidos.

A loja tem 25 anos de história, 
sempre trabalhando com presentes, 
eletrônicos e artigos de informática. 
Busca agregar e estar atenta a todas 
as novidades do mercado, para trazer 
produtos com tecnologia avançada 
e decorações que estejam na moda, 
assim como os brinquedos que a 
criançada pede.

Para saber mais, contate através 
dos telefones 3715-5971 ou WhatsA-
pp 98220-7352.

Nesta segunda-feira, dia 11 de 
fevereiro, inaugurou na rua Rober-
to Gruendling, 702, centro de Vera 
Cruz, a Alfa Tecnologia. A empresa 
trabalha com venda e instalação de 
câmeras e alarmes, videoporteiros 
e porteiros eletrônicos. O cliente 
pode optar pela compra e instalação, 
apenas compra ou só a instalação, 
conforme sua necessidade.

Além da parte de segurança, 
oferece também venda de produtos 
de informática em geral. Tem mão 
de obra especializada na assistência 

técnica para computadores. E, entre 
seus diferenciais, está a montagem e 
manutenção de PC Gamer, que são 
máquinas personalizadas de acordo 
com a necessidade do cliente, jogo 
que pretende rodar e placas necessá-
rias para o perfeito funcionamento 
do equipamento, com orientação 
específica.

Entre em contato com nossa equipe 
através do telefone 99779-7006 ou 
venha nos fazer um visita e conhecer 
a loja. Estamos esperando por você 
com um ambiente acolhedor! 

Invista em tecnologia, aposte na informática
Em tempos de crise, é importante 

que a empresa invista de maneira 
inteligente e eficiente. Sendo assim, o 
investimento em tecnologia é o mais 
seguro e com resultados mais signi-
ficativos. É preciso abandonar velhos 
hábitos conservadores e apostar em 
novas ferramentas, que dentre outros 
aspectos podem favorecer a estabilida-
de do negócio e diminuição dos custos. 
Investir em tecnologia é colocar a sua 
empresa em sintonia com o mundo 
moderno e usufruir de todos os bene-
fícios que isso possa lhe ofertar.

As inovações tecnológicas, quando 
aplicadas na gestão estratégica de 
empresas, têm como função aprimorar 
resultados e, consequentemente, con-
tribuir para o crescimento e fortaleci-
mento do negócio. Em outras palavras, 
o que há é otimização dos processos, o 
que afeta direta e positivamente a pro-
dutividade, – já que a tecnologia pode 
oferecer novas soluções para tornar 
estes processos mais eficientes – bem 
como há também a redução dos custos, 
além de promover um alinhamento 
dos colaboradores – através de uma 

padronização de comportamento e 
meios de execução do trabalho, com 
uso de softwares e automação, por 
exemplo.

CURSOS
À medida que as empresas se infor-

matizam, elas precisam contratar pro-
fissionais especializados em diversas 
áreas do conhecimento relacionadas à 
TI. O técnico em informática tem seu 
lugar cativo no mercado de trabalho, 
pois é especializado tanto em monta-
gem e manutenção de computadores 
quanto em linguagens de progra-

mação e pode atuar como analista e 
desenvolvedor de software, configu-
ração e instalação de redes, analista de 
suporte técnico, etc.

Ao longo do curso o aluno vai se 
encontrando e percebendo em qual 
área quer atuar, o que lhe dá mais op-
ções na hora de buscar uma colocação 
no mercado. Outros cursos na área, 
para aprender a lidar com programas 
diversos, são úteis para inúmeros 
empregos. Vale a pena se aperfeiçoar 
e modernizar os equipamentos para 
uma atuação eficaz e completa.


