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Rodão Pneus: há 13 anos no mercado automotivo

TriLegal entrega prêmio 
de R$ 150 mil em V. Cruz

A Rodão Pneus está localizada na rua Júlio Wild, nº 277

Marciano Koch, mais conhecido como Fritz, compra toda semana cartelas

A Rodão Pneus está há 13 anos no 
mercado, atuando com serviços de 
suspensão e freios em geral, troca de 
óleo, limpeza do sistema de arrefeci-
mento do freio e direção hidráulica, 
manutenção e higienização do ar-con-
dicionado, conserto de rodas e pneus.

Atualmente, conta com dois co-
laboradores altamente qualificados 
para a realização dos serviços. Entre 
seus diferenciais estão: preços com-
petitivos, qualidade e confiança nos 
serviços prestados. 

Sempre pensando nos seus clien-
tes, busca proporcionar bom atendi-
mento. Para atraí-los, quando possí-
vel realiza promoções. Neste mês, os 

clientes que forem até a Rodão Pneus 
vão poder fazer a troca de fluído e 
limpeza do sistema de freio, no valor 
de R$ 79,90, além da limpeza do siste-
ma de arrefecimento mais aditivo por 
R$ 79,90. Também serão agraciados 
na troca de óleo, com troca de filtro 
gratuito e revisão da suspensão.

Não perde tempo e visite a Rodão 
Pneus. Deixe o seu carro em boas 
mãos. A Rodão Pneus atende de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 12 ho-
ras e das 13h30min às 18 horas. Aos 
sábados, das 8 às 12 horas. A loja está 
localizada na rua Júlio Wild, nº 277, em 
frente à escola Poli, em Vera Cruz. O 
telefone para contato é (51) 3718-2622.

Um dos prêmios do TriLegal Tchê, 
especial de Dia das Mães, contem-
plou um vera-cruzense. Marciano 
Koch, mais conhecido como Fritz, foi 
o vencedor dos R$ 150 mil. A entrega 
da premiação ocorreu na tarde desta 
terça-feira, dia 14, na Banca Brechó 
do Wilson, onde costuma comprar 
as cartelas.

Segundo Koch, num primeiro 
momento chegou a pensar que se 
tratava de um trote. “Depois vi que 
era verdade”, recorda, ao falar de 
quando recebeu a ligação no domin-
go, sendo informado de que era um 
dos ganhadores.

O vera-cruzense conta que des-
de que o TriLegal iniciou, adquire 
cartelas. Toda semana garante uma, 
pelo menos. São raras as vezes que 
fica sem comprar. Mesmo após ter 
recebido o prêmio de R$ 150 mil, 

Marciano Koch adianta que continua-
rá comprando e quer ganhar ainda 
mais prêmios. 

Com o valor que recebeu irá 
quitar suas dívidas e o restante que 
sobrar ficará como reserva para 
eventuais necessidades. Para ele, 
além de comprar a cartela, a pessoa 
precisa acreditar. “Sempre sonhei 
em ganhar, nem que fosse nas ro-
dadas especiais, onde os prêmios 
variam”, conta.

Para Wilson da Silva,  que vendeu 
o TriLegal para Marciano Koch, é 
uma alegria ver um cliente contem-
plado. “Ele é um cliente batalhador 
e humilde, merece o prêmio”, diz. 
Desde que passou a comercializar 
as cartelas do TriLegal, Wilson já 
teve 169 clientes contemplados. Ele 
também recebeu uma premiação no 
valor de R$ 500.

DIVULGAÇÃO

LUCIANA MANDLER

Acisa sorteia prêmios 
de Dia das Mães

A Acisa realizou no fim da tarde de 
terça-feira, dia 14, o sorteio da cam-
panha de Dia das Mães: Minha Mãe é 
Nota Mil. Ao todo, nove clientes foram 
contemplados. Confira quem são eles:

1º prêmio: Rosária Fátima Rabuske 
(cupom da Floricultura Maria Flor) - 
Um dia de rainha patrocinado pela 
Casa da Beleza;

2º prêmio:  Zoraide Tavares (cupom 
da Sapatu’s Görck) - Relógio da Joa-
lheria e Ótica Lyra;

3º prêmio: Elaine Roseli Lenz 
(cupom da Sapatu’s Görck) - Óculos 
de sol da Óptica Martin;

4º prêmio: Leonida (cupom da 
Loja e Confecções Albers) - Papel de 
Paredes da Casa das Tintas;

5º prêmio: Leoni Blank Loebens 
(cupom da Joalheria e Ótica Lyra) - 

Vale-compras de R$ 200 da Joalheria 
e Ótica Kothe;

6º prêmio: Solange R. W. Mei-
nhardt (cupom da loja Renove Calça-
dos e Confecções) - Vale-compras de 
R$ 150 da loja Sapatu’s Görck;

7º prêmio: Morgana R. Leopold 
(cupom da Loja Lersch) - Vale-com-
pras de R$ 150 da Farmácia Schmitt;

8º prêmio: Carine Heller Ludwig 
(cupom da Loja Lersch) - Vale-com-
pras de R$ 150 na loja Lersch; 

9º prêmio:  Maria Solange Almeida 
(cupom da Loja e Confecções Albers) 
- Uma torta de R$ 90 da Padaria Ro-
que Schuh.

As entregas dos prêmios estão 
sendo agendadas diretamente com 
os estabelecimentos comerciais que 
disponibilizaram os prêmios.  

DIA 18/05 - SÁBADO
A Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) promove neste sába-
do, dia 18, a partir das 9 horas, no campus-sede, a terceira edição do 
evento Estação Unisc. Entre as atividades, haverá oficinas gratuitas 
e visitas guiadas oferecidas pelos cursos de graduação; espaço da 
agricultura familiar, com feira orgânica; espaço kids; edição especial 
do Cucas do Bem; e feira de empreendedores locais. A participação 
no evento é gratuita e aberta à comunidade. 

ENTRE OS DIAS 3 E 14 DE JUNHO
A Associação de Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul (As-
semp) e a Coordenação Executiva da 35ª Oktoberfest e Feirasul 
anunciaram mudanças no Concurso de Soberanas da 35ª Oktober-
fest. A escolha acontecerá no domingo, dia 1º de setembro, no Giná-
sio Poliesportivo do Parque da Oktoberfest. As inscrições acontecem 
de 3 a 14 de junho na Assemp e o regulamento estará disponível a 
partir do dia 20 de maio na sede da entidade ou pelo site: www.okto-
berfestsantacruz.com.br. 
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