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D’Marta Presentes e 
Eletrônicos: o lugar 
para mimar a família

IMI aborda formas de comunicar

A loja fica na rua Senador Pinheiro Machado, nº 855, sala 02

Palestra ministrada por Jéferson Cappellari ocorreu na quarta à noite

Há duas décadas e meia em ati-
vidades, a D’Marta Presentes e 
Eletrônicos  conta com centenas de 
produtos nas linhas de bazar, decora-
ção, eletrônicos, informática, relógios, 
bijuterias, brinquedos, dentre outros. 
Ou seja, há uma ampla variedade de 
itens para atender as necessidades da 
família inteira. 

No empreendimento, você, cliente 
encontra, entre os itens, aparelhos 
celulares, pulseira para atividades 
físicas, X Box, PlayStation, carregador 
portátil, fone, modelador de cabelo, 
escova modeladora, secador de ca-
belo, chapinha, máquina de cortar o 
cabelo, scooter elétrico e muito mais. 
No  setor de brinquedos, há variedade 
em bonecas, pelúcias, carrinhos e jo-
gos. Também dispõe de maquiagens, 
necessaires, bolsas, brincos, colares, 
mantas, ou seja, são inúmeros pro-

dutos para presentear. Na linha de 
decoração, você encontra adornos 
para casa, abajures, porta-retratos, kits 
para banheiro, dentre outros.

Em um espaço amplo e moderno, 
proporciona comodidade para os 
clientes, que buscam desde artigos 
específicos até presentes em geral. 
A D’Marta é o lugar certo para pre-
sentear a família inteira e amigos, 
atendendo a todos os gostos e bolsos. 
Para atrair ainda mais os clientes a 
loja conta com promoções. Sempre 
buscando fazer o melhor preço. 

Para bem atender conta com uma 
equipe formada por quatro colabo-
radores, que está a sua espera. Por 
ser uma empresa familiar, torna o 
atendimento ainda mais aconche-
gante e próximo, deixando os clientes 
confiantes em suas compras.

Quer conhecer a D’Marta? Faça 

“Praticando a linguagem do cuida-
do”, essa foi a temática que norteou 
mais um encontro do Movimento 
Pais o Tempo Todo, que aconteceu na 
noite de quarta-feira, dia 10, no Ins-
tituto Sinodal Imigrante. A palestra 
foi ministrada pelo especialista em 
Gestão de Pessoas e Comportamento, 
Jéferson Cappellari. 

Um dos pontos abordados pelo pa-
lestrante foi relacionado à cultura do 
não cuidado ao comunicar, pois desde 
o nascimento está intrínseco dentro 
das pessoas o que Cappellari chama de 
“paradigma do enfrentamento” na lin-
guagem e nas relações. “A maioria das 
pessoas que eu conheço já teve alguma 
dificuldade nos seus relacionamentos 
pelo uso da linguagem. Criaram dis-
córdias, brigas, intrigas, desentendi-
mentos, quando na verdade a intenção 
não era essa, a intenção era apenas 
comunicar”, disse. Isso influencia nas 
relações familiares como um todo. 

Segundo Cappelari, nas relações 
de pais e filhos é preciso ter cuidado, 
sendo o processo de comunicação 
dentro de casa um dos mais impor-
tantes. “Às vezes, a maneira como os 
pais comunicam pode ser devastadora 
e uma palavra ou uma frase dita de 
uma maneira muito intensa, que causa 
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DIVULGAÇÃO

DIA 23/07 - DOMINGO
O Polo Ulbra Vera Cruz, com o 
apoio da Acisa, traz para Vera 
Cruz o professor Paulo Bogado. 
Conhecido pela famosa frase 
“Tô de olho!”, o apresentador de 
telejornais trará suas experiên-
cias para falar como o marketing 
digital pode aumentar as vendas 
nas empresas. A palestra será no 
dia 23, no Clube Vera Cruz. O in-
gresso será um quilo de alimento 
não perecível, revertido à Liga 
Feminina de Combate ao Câncer 
do município. Paulo Bogado é 
administrador de empresas, pos-
sui MBA pela USP, é professor 
da Ulbra na Graduação e Pós-
Graduação, presidente da APAE 
Canoas e diretor da Federação 
das APAES-RS. 

DIAS 23 E 24/07
A Ajevec em parceria com o 
Sebrae realiza nos dias 23 e 24 
de julho um workshop “Controles 
Financeiros”, das 19 às 23 horas, 
na Acisa. O valor é de R$ 60 
para sócios e de R$ 120 para não 
sócios e as vagas são limitadas. 
Você que é associado da Sicredi 
não pode perder essa chance: 
terá um benefício de R$ 30 da 
cooperativa para participar. Mais 
informações, fale com a diretoria.

AGENDA

um forte impacto emocional, pode ser 
levada para uma vida toda”, explicou. 

Cappellari expôs alguns dados 
aprendidos em meio as suas leituras 
e, por fim, o palestrante mostrou que 
o mundo está relacionado diretamente 
com as palavras que são utilizadas pe-
las pessoas e que os indivíduos devem 
promover conversações cativantes e 
reflexões sobre a forma como dialo-
gam com o próximo. Para Cappellari, 
as pessoas devem ser gentis umas com 
as outras e também consigo mesmas, 
sobretudo isentos de julgamentos. 

Sobre a importância da união entre 

a escola e a família, Cappellari reflete: 
“Eu não vejo a possibilidade de uma 
escola evoluir sem ter a presença 
dos pais. Quando você quer ter, por 
exemplo, uma sociedade civilizada 
e um relacionamento cada vez mais 
organizado socialmente, a escola é o 
caminho e a interação com os pais é 
fundamental”. Daiane Saucedo, mãe 
de um estudante, diz que a palestra 
serviu para aprender: “eventos como 
esse aproximam os pais da escola, 
mas além disso, aprendemos mais 
sobre o cuidado com os nossos filhos 
por meio das palavras”.

uma visita. A loja está localizada na 
rua Senador Pinheiro Machado, nº 
855, sala 02, no centro de Santa Cruz 
do Sul. O horário de atendimento de 
segunda a sexta-feira é das 8 horas às 
18h30min, sem fechar ao meio-dia. E 

sábados, das 8 às 18 horas, também 
sem fechar ao meio-dia. 

Você ainda pode acompanhar as 
novidades pela página no Facebook: 
D’ Marta Presentes e Eletrônicos. O 
telefone para contato é (51) 3715-5971.


