
Unisc matricula para cursos de extensão

Restaurante 24 é nova opção para almoço

Ana Nery inaugura espaço do laboratório

· BONNENBERGER
Até o dia 23 de março 
acontece na Bonnenberger 
Materiais de Construção 
o “Leva Tudo - Material 
Hidráulico”. Essa é uma 
promoção de toda a linha 
hidráulica, com preços es-
peciais em tubos e cone-
xões, materiais sanitários, 
caixas de água e móveis 
de banheiro, com parce-
lamento em até seis vezes 
sem juros, nos cartões de 
crédito Visa, Master, Ban-
ricompras, Elo e Hipercard. 
São produtos de grandes 
marcas a pronta-entrega 
na loja. Saiba mais de-
talhes da promoção nas 
redes sociais: @bonnen-
bergerveracruz ou visite a 
loja, que fica na rua Getúlio 
Vargas, nº 233, no bairro 
Arco-Íris. O telefone para 
contato é (51) 3718-1358.

· PEGA PEGA LERSCH
Nesta sexta-feira e sábado, 
dias 8 e 9 de março, a loja 
Lersch fará mais uma super 
promoção: é o Pega Pega 
Lersch. Corra e não fique de 
fora dessa. Você pode ga-
nhar 50% de desconto à vis-
ta ou 15% a prazo. O melhor 
da moda ao alcance do seu 
bolso. A Lersch encontra-se 
na rua Cláudio Manoel, nº 
233, no centro de Vera Cruz.

· PAISA MUNDY
Inaugurou nesta quinta-
feira, dia 7 de março, em 
Santa Cruz do Sul, a Paisa 
Mundy floricultura. O novo 
empreendimento fica lo-
calizado na Avenida João 
Pessoa, nº 416, próximo 
aos Bombeiros. Faça uma 
visita e conheça o espaço. 
O telefone para contato é 
(51) 3711-1373. Você ainda 
pode acessar o site: www.
paisamundy.com.br .

· TIPUANAS é DEz
Para comemorar os 10 anos 
de Comercial Tipuanas, 
será sorteado um Fiat Mobi 
zero quilômetro e duas TVs. 
A cada R$ 100 em compras 
você ganha um cupom. O 
sorteio será realizado no 
dia 26 de junho. Não perca 
tempo e concorra! A loja 
matriz fica localizada na 
rua Ernesto Wild, nº 530, 
no centro de Vera Cruz. Os 
telefones são (51) 3718-
2900 ou 3718-1018. A filial 
fica em Ferraz e o telefone 
é (51) 99506-8121.

Restaurante funciona de terça-feira a domingo

Laboratório agora funciona ao lado da recepção da instituição

FO
TO

 A
RA

U
TO

FO
TO

 d
iv

U
lg

Aç
ãO

E MPRESARIAL 13ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 8 DE MARÇO DE 2019

ECONÔMICAS

Há cerca de um mês, Vera 
Cruz tem uma nova opção 
no ramo gastronômico. É o 
Restaurante 24, que funcio-
na junto à Lancheria 24 e ao 
lado da distribuidora de Be-
bidas Vera Cruz, localizados 
na avenida Nestor Frederico 
Henn, esquina com a Getúlio 
Vargas. O empreendimento 
tem à frente os sócios-pro-
prietários, o casal Valéria 
Aggens e Sandro Ivan Flores.

No restaurante o cliente 
tem a opção de buffet livre 
ou por quilo, além de marmi-
tas e viandas, de terças-feiras 
a domingos, das 11 horas 
às 13h30min. O cardápio é 
bem variado e com gosto de 

comida caseira, já que é feito 
no fogão à lenha. 

No espaço, além do almo-
ço, os clientes interessados 
podem reservar para realizar 
seus eventos, com capacida-
de para até 40 pessoas. Além 
da qualidade do cardápio, 
o atendimento tem seu di-
ferencial, já que é feito pela 
própria família, proprietária 
do empreendimento.

A empresária Valéria re-
força que a Lancheria 24 
também funciona de terças-
feiras a domingos, das 11 
horas às 13h30min e das 17 
às 23 horas, com entrega de 
lanches como xis, torrada, 
cachorro-quente, pastéis de 

diversos sabores e torre de 
batatas. Já a Distribuidora 
de Bebidas Vera Cruz conta 
com atendimento 24 horas. 

Não perca tempo, entre 
em contato e encomende seu 
lanche ou almoço. O telefone 
é (51) 99641-4450.

A Universidade de Santa 
Cruz do Sul (Unisc) está com 
matrículas abertas, neste mês 
de março, para cursos de 
extensão em várias áreas do 
conhecimento. As matrículas 
podem ser realizadas pelo 
site: www.unisc.br/pt/ex-
tensao/cursos. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo 
e-mail extensao@unisc.br ou 
pelo telefone: (51) 3717-7320.

CURSOS OFERECIDOS
Libras Básico (Matrículas 

até 11 de março. Realização: 
16 de março a 25 de maio); 

Tendências no Tratamento 
Fisioterapêutico de Úlceras 
(Matrículas até 11 de março. 
Realização: 16 de março); Mi-
croagulhamento (Matrículas 
até 19 de março. Realização: 26 
de março); Fotografia Básica: 
Teoria e Prática - 4ª Edição 
(Matrículas até 19 de março. 
Realização: 23 e 30 de março); 
Excel Básico (Matrículas até 
19 de março. Realização: 23 de 
março); AutoCad (Matrículas 
até 19 de março. Realização: 23 
de março); Excel Intermediá-
rio (Matrículas até 19 de mar-

ço. Realização: 23 de março a 
27 de abril); Informática para 
Concursos Públicos (Matrícu-
las até 19 de março. Realiza-
ção: 25 de março a 24 de abril); 
Informática para o Mercado 
de Trabalho (Matrículas até 
20 de março. Realização: 26 de 
março a 28 de maio); Adobe 
Photoshop 2018 (Matrículas 
até 24 de março. Realização: 28 
de março a 16 de maio); Aten-
dente de Farmácia - 2ª Edição 
(Matrículas até 25 de março. 
Realização: 29 de março a 20 
de julho); Captação e Análise 

de Dados em Mídias Digitais 
(Matrículas até 28 de março. 
Realização: 4 a 12 de abril); e 
Formação em Terapia Floral 
(Matrículas até 31 de março. 
Realização: 5 de abril a 7 de 
dezembro).

CURSOS EAD:
Avaliação escolar: sua re-

lação com práticas inclusivas 
a partir da perspectiva do 
ensino colaborativo em Edu-
cação Especial, Sistemas de 
Informação aplicados à Ges-
tão Hospitalar e Libras Básico 
para Instrutores de CFCs.

Uma importante obra do 
Hospital Ana Nery foi inau-
gurada nesta quarta-feira, 
dia 6 de março. Em uma es-
trutura mais ampla, o Labo-
ratório Ana Nery agora está 
atendendo em novo espaço, 
ao lado da recepção principal 
da instituição. O horário de 
atendimento permanece o 
mesmo, das 7 às 19 horas, de 
segunda a sexta-feira, e aos 
sábados das 7 às 12 horas.

READEQUAÇÃO RECEPÇÃO
O projeto, anunciado no 

fim de 2018 e que teve as 
obras iniciadas no mês passa-
do, inclui, além da readequa-
ção da recepção, a ampliação 
do centro cirúrgico, que pas-
sará a contar com 10 salas 
cirúrgicas. Durante as obras, 
o acesso de pacientes e visi-

tantes ocorrerá pela recepção 
do ambulatório, bem ao lado 
da entrada atual, ainda pelo 
acesso principal do hospital.  
A previsão é que as obras 
durem cerca de 90 dias.

Segundo o diretor Execu-
tivo do Hospital Ana Nery, 
Gilberto Antonio Gobbi, toda 
a fachada principal do hospi-
tal será repaginada e a parte 
interna da recepção será refor-
mada, reorganizada e moder-
nizada. “O novo projeto inclui 
o acesso distinto ao hospital e 
à area de emergência, espaço 
para cafeteria e também para 
que possamos contar com 
uma farmácia para o público 
externo”, destaca.

CENTRO CIRúRGICO 
Quando concluídas as 

obras para readequação da 

recepção, o Ana Nery dará 
início à ampliação do centro 
cirúrgico e sala de recupera-
ção. “Aumentaremos nossa 
estrutura para que seja possí-
vel comportar 10 salas cirúr-
gicas, todas equipadas com 

modernidade e qualidade e 
vamos aumentar para 25 o nú-
mero de leitos em nossa sala 
de recuperação”, enfatiza Go-
bbi. Além disso, a instituição 
ampliará o centro de material 
e esterilização e os vestiários.


