
Unimed VTRP doa 24 cadeiras de rodas

Água Limpa trata a piscina o ano todo

JJ Mármores e Granitos em novo endereço

· REVISÃO
Cuidar do veículo antes e 
após as viagens é funda-
mental. Na hora de revisar, 
vá em quem entende do 
assunto. A Mecânica do Ale-
mão fica na avenida Nestor 
Frederico Henn, 3421, fo-
nes 99771-5544 ou 99806-
7344. A Auto Peças Trindade 
fica na rua Ernesto Wild, 818, 
fones 3718-1665 ou 99995-
1970. A Mecânica Dudu tam-
bém fica na rua Ernesto 
Wild, 320, fones 99657-
9062 ou 99957-7704. Em 
Santa Cruz, a Garage 685 fica 
na rua São José, 2321, fones 
3902-2269, 98016-9424 ou 
99944-6909.

· TIPUANAS
Para comemorar seus 10 
anos, a Comercial Tipuanas 
segue com a promoção Ti-
puanas é Dez. A cada R$ 100 
em compras, o cliente ganha 
um cupom para concorrer a 
um Fiat Mobi zero quilôme-
tro e a duas TVs. O sorteio 
será no dia 29 de junho. A 
Tipuanas fica na rua Ernesto 
Wild, 530, e tem filial em 
Ferraz.

· SYMBOL
Chegou a hora de aprender 
ou aperfeiçoar um outro 
idioma? Aposte na quali-
dade da Symbol. Inglês, 
espanhol e alemão para 
crianças, jovens e adultos. 
As matrículas  estão abertas 
e as aulas iniciam dia 6 de 
março. Há 18 anos em Vera 
Cruz, a Symbol é referência 
no ensino de línguas. Fica na 
rua Julio Wild, 110, segundo 
andar. Contato pelos fones 
3718-1122, 99982-1822 ou 
98019-8100.

· QUIOSQUE
Prato executivo, de segunda 
a sexta-feira, também é no 
Quiosque da Praça. O almo-
ço no coração da Praça José 
Bonifácio. Tele-entrega pelo 
fone 3718-3638.

· AcISA
Neste sábado, a Associação 
Comercial, Industrial, Servi-
ços e Agropecuária (Acisa) 
comunica que haverá sá-
bado gordo, ou seja, lojas 
abertas à tarde. É oportuni-
dade para quem ficar pela 
cidade neste feriadão de 
Carnaval, aproveitar as pro-
moções e já conferir muitas 
novidades da nova coleção 
que começam a chegar.

Hospital Santa Cruz está entre os beneficiados

Roger garante assistência e manutenção de janeiro a janeiro

Acabamento de qualidade é diferencial da JJ Mármores e Granitos
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EcONÔMIcAS

Se tem uma coisa que com-
bina com verão, é água. E há 
quem duvide de satisfação 
maior do que chegar em casa 
depois de um dia de trabalho, 
ou aproveitar as horas do fim 
de semana com os amigos, do 
que em uma piscina limpa e 
tratada. É descanso, é lazer, é 
qualidade de vida e diversão.

Para brincadeiras, natação 
ou simplesmente um rela-
xante e refrescante banho, 
a piscina conquista muitos 
adeptos. Mas ela precisa 
estar em condições de uso e 
para isso existe o piscineiro, 
aquele que trata da água para 
ela ficar cristalina. Na Água 
Limpa Piscinas, Roger Eduar-
do de Souza, certificado pela 

Associação Nacional das 
Empresas e Profissionais de 
Piscinas, garante o tratamen-
to o ano todo. É limpeza de 
piscinas, assistência técnica 
e manutenção.

Manter a água limpa é 
sinônimo de saúde e, por 
isso, Roger Eduardo zela por 
princípios e valores que ga-
rantem respeito ao bem-estar 
das pessoas, com segurança e 
qualidade técnica. Para quem 
deixou a piscina muito tempo 
sem manutenção, a empresa 
também resolve. Limpeza 
emergencial é indicada para 
piscinas que estão em estado 
crítico e consiste em recupe-
rar e tratar toda a água, inde-
pendente do tempo que ficou 

sem tratamento. Gostou? 
Então solicite um orçamen-
to sem compromisso, ligue 
para 99556-1505 e tire suas 
dúvidas. Também pode ficar 

por dentro do trabalho de 
Roger visualizando a página 
no Facebook: https://www.
facebook.com/agualimpa.
piscinas.94.

Facilitar o acesso de pes-
soas com deficiência e pro-
mover a consciência sobre o 
futuro do planeta. Essas duas 
atitudes ajudam a entender o 
conceito de sustentabilidade 
que a Unimed Vales do Ta-
quari e Rio Pardo (Unimed 
VTRP) busca reforçar a cada 
ano nos municípios onde 
atua. Uma das ações que 
marca este objetivo é a cam-
panha Eu Ajudo na Lata. No 
decorrer de 2018, a Unimed 
VTRP realizou a doação de 
três cadeiras de rodas adqui-
ridas por meio da venda dos 
lacres que são recolhidos nos 
pontos de atendimento da 
Cooperativa Médica nos mu-
nicípios da área de atuação.

As doações mais recentes 

foram para o Hospital Ouro 
Branco, de Teutônia, no Vale 
do Taquari e para os hospitais 
Santa Cruz, de Santa Cruz do 
Sul, e São Sebastião Mártir, 
de Venâncio Aires. Diretora 
de Desenvolvimento da Uni-
med VTRP, a médica Cynthia 
Caetano lembra que, desde 
que a Cooperativa foi funda-
da, em 1971, o compromisso 
com as comunidades onde 
atua está sempre presente nas 
ações. “Os lacres das latinhas 
viabilizam a aquisição destas 
cadeiras de rodas. O alumí-
nio, quando descartado de 
maneira incorreta, agride o 
meio ambiente, é algo nocivo 
para a natureza. Com a nossa 
campanha, ele se transforma 
em uma cadeira de rodas, 

um objeto que melhora a 
qualidade de vida de muitas 
pessoas dos nossos municí-
pios”, observou.

Nestes seis anos de campa-
nha, foram 10 cadeiras para 

instituições do Vale do Ta-
quari, 10 para o Vale do Rio 
Pardo e quatro para a Região 
do Jacuí, as três regiões que 
fazem parte da atuação da 
Unimed VTRP. 

Para quem procura quali-
dade no acabamento, atendi-
mento personalizado, beleza 
e praticidade ao ambiente, a 
dica é certeira: JJ Mármores 
e Granitos, de Jair da Silva 
Costa e do filho, Vinicios 
Oliveira Costa. A empresa 
está em novo endereço, na 
rua Intendente Koelzer, 2615, 
no Rincão da Serra, em Vera 
Cruz. Fica a 900 metros da 
Empresa Castro. 

Segundo Vinicios, entre 
os serviços prestados pela 
empresa estão a instalação 
do mármore ou granito em 
ambientes como cozinha, 

banheiro, túmulo, churras-
queira, lareira, pingadeiras 
e soleiras, escada, além de 
gavetas para cemitério. O 
endereço é novo, reforçam 
os sócios, mas vale o clichê 
que a qualidade continua a 
mesma, assim como o aten-
dimento familiar, que são 
referências. Como diferen-
cial, a JJ Mármores e Gra-
nitos aposta no acabamen-
to, tendo para isso mão de 
obra profissional e especia-
lizada, com mais de 15 anos 
de experiência no ramo.  Quer 
saber mais, fazer orçamento? 
Então ligue para 99561-7098 

(Vinicios) ou 99927-0709 
(Jair). Outro contato é por 

e-mail: jjgranitosemarmo-
res@gmail.com.


