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Sublima Arte 
Personalização: um 
mês em atividades

Pró Telecom lançará plano de 150 MB

A loja fica na rua Thomaz Gonzaga, nº 621, no centro de Vera Cruz

A empresa fica na rua Roberto Gruendling, nº 702, ao lado do Zonta

Está precisando de lembrancinhas 
para sua festa? Brindes e uniformes 
para sua empresa? Então não perde 
tempo e procure a Sublima Arte Per-
sonalização, que desde julho está em 
atividades com loja física em Vera 
Cruz, mas atendendo toda a região.

Localizada na rua Thomaz Gonzaga, 
nº 621, no centro da cidade, conta com 
portfólio de 59 produtos, entre cami-
setas, canecas em diversos tipos de 
materiais como acrílico, metal, metal 
resinado, canecas mágicas, squeezes, 
chaveiros, capas para aparelhos celu-
lares, chinelos, mouse pad, quebra ca-
beças, travesseiros, almofadas, além de 
contar com a confecção de lembranci-
nhas, cartões de visitas, flyers, banners, 
bem como de bordados, sublimação e 
serigrafia.

Entre os diferenciais, segundo o 
sócio-proprietário Maurício Reinicke, 
está a sublimação em camisetas escu-
ras. “Trabalhamos com um material 
diferenciado”, conta. “Também fa-
zemos sublimação em todos os tipos 
de tecidos, pólo, algodão, poliviscose, 

casacos, enfim, toda linha de confecção 
sob encomenda, inclusive com amos-
tras na loja”, completa. 

Apesar de ser uma empresa nova no 
mercado, a Sublima Arte Personaliza-
ção quer ser referência na agilidade na 
entrega. “Muitas empresas de subli-
mação pedem prazos de duas a três 
seamanas para entregar o produto. Nós 
estamos trabalhando para fazermos 
pronta-entrega, dependendo da quan-
tidade do pedido”, adianta Maurício.

Outro diferencial é que na Sublima 
Arte não precisa fazer pedido mínimo. 
“Nós fazemos uma peça só. Se o cliente 
quiser uma camiseta personalizada, ele 
terá. E não cobramos a arte”, frisa. 

Entrando no mercado para facilitar 
sua vida, outro diferencial da Sublima 
Arte é a não cobrança de entrada para 
alguns serviços. Não há cobrança de 
entrada para volumes pequenos e o 
pedido pode ser feito pelo número de 
WhatsApp. O pagamento pode ser 
feito no cartão de crédito, podendo 
ser parcelado em três, quatro vezes, 
dependendo do valor do pedido. 

A Pró Telecom está no mercado há 
três anos, porém, são 10 anos de expe-
riência em informática. Atualmente, 
atende os municípios de Santa Cruz 
do Sul e Vera Cruz, com a dispon-
bilização de internet com fibra e via 
rádio, com planos a partir de 30 MB. 
Em breve, estará lançando plano de 
hipervelocidade, com 150 MB. Com 
loja em ambas cidades, a Pró Telecom 
oferece serviços tanto para domicílios 
quanto empresas.Vale lembrar que 
todos os profissionais são técnicos 
da Pró altamente qualificados e for-
mados na área. O diferencial está na 
forma de atendimento ao público, 
tratando os clientes como gostariam 
de serem tratados. 

Para bem atender aos clientes, 
conta com cinco colaboradores na 
filial em Vera Cruz. Para quem mora 
no interior, a falta de internet não 
é mais problema. Para quem mora 
em Linha Henrique D’Ávila, a Pró 
Telecom possui cobertura com fibra 
óptica, com a qualidade que só a Pró 
tem. O mesmo vale para os morado-
res de Linha Capão.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIA 09/09 - SEGUNDA-FEIRA
A ACI de Santa Cruz do Sul reali-
za mais um Tá na Hora, trazendo 
a temática “Cinco comporta-
mentos do presente que vão 
impactar a relação  entre pes-
soas e marcas no futuro”. Quem 
ministrará a palestra é Marcelo 
Leite, diretor-executivo de Mar-
keting do Grupo RBS. O evento 
acontece no dia 9 de setembro, 
a partir das  12 horas, no Hotel 
Águas Claras.

DIA 10/09 - TERÇA-FEIRA
Na terça-feira, dia 10 de setem-
bro, a ACI de Santa Cruz realiza 
o café empresarial, com o tema 
“Hipnose para Alta Performan-
ce”, que será apresentado por 
Janclei Frömming, empresário, 
consultor de empresas e publici-
tário. O evento inicia às 8 horas 
e ocorre na sede da ACI, Os 
valores para associados até dois 
participantes não pagam, e a 
partir do terceiro é de R$ 10 por 
pessoa. Não associado paga R$ 
20. Inscrições no link: https://for-
ms.gle/Q5pFZJD1Yu9UBFXF9 .

AGENDA

Enquanto Maurício está envolvido 
com a parte de arte e administração, a 
Sublima Arte conta com a colaboração 
de Lucas Gonçalves na parte de vendas. 
Quer conhecer mais sobre a empresa? 
Faça uma visita ou entre em contato. O 
horário de atendimento até o mês de 
outubro é de segunda a sexta-feira, das 
7h30min às 12 horas e das 13h30min às 
18h20min. Aos sábados, das 8h30min 

às 12 horas. Através de agendamento, 
atende-se fora de horário.

Você pode conhecer mais da Su-
blima Arte Personalização por meio 
das redes sociais. No Instagram basta 
acessar sublima.arte_personalizacao 
e no Facebook: SublimaArte Persona-
lização. Os telefones para contato são 
(51) 9.9676-5543 (com Maurício), ou 
9.8137-5872 (com Lucas).

Em Vera Cruz a empresa está lo-
calizada na rua Roberto Gruendling, 
nº 702, no centro de Vera Cruz. E o 
telefone para contato é (51) 9.9754-

1776.O horário de atendimento de 
segunda a sexta-feira é das 8h30min 
às 12 horas e das 13h30min às 18 
horas. E sábados, das 8 às 12 horas. 


