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Em novo endereço, 
Cantinho dos Bichos 
tem mais qualidade

Tatiane Kipper 
atende em novo local

Agora, o espaço está na rua Carlos Francisco, nº 121

Desde maio deste ano, o escritório está na rua Intendente Koelzer, nº 722

O Cantinho dos Bichos está em 
novo endereço. Desde o dia 2 de se-
tembro, está na rua Carlos Francis-
co, nº 121, no centro de Vera Cruz. 
A mudança vem ao encontro de pro-
porcionar um espaço mais amplo e 
facilitar o acesso aos clientes, com 
mais vagas para estacionamento, 
espaço seguro e ainda mais acon-
chegante, conforme a proprietária 
Lisiane Moraes. 

O Cantinho dos Bichos é um espa-
ço destinado para seu pet, seja para  
banho ou tosa. Também conta com 
boutique, com ampla variedade de 
acessórios e itens para seu bichinho 
de estimação, além da comodidade 
do táxi dog.

No espaço, você, cliente encontra 

um ambiente agradável e atendimen-
to humanizado e com muito amor e 
respeito aos pets. O amor e o carinho 
que sempre sentiu pelos animais e 
que está presente na vida de Lisiane 
tornam o Cantinho dos Bichos um 
ambiente acolhedor e preocupado 
com o bem-estar do seu animalzinho. 

Desde março de 2017 em ativi-
dades, o espaço é opção para que 
os vera-cruzenses levem seu pet, 
com um tratamento diferenciado.  
De acordo com Lisi, como é mais 
conhecida, a busca por melhorias 
é constante para melhor atender 
os clientes. “E este novo endereço 
só vem para melhorar ainda mais 
nosso atendimento, com ambiente 
agradável e seguro”, frisa.

Atuando como advogada desde 
2008, Tatiane Kipper é formada em 
Direito pela Universidade de Santa 
Cruz do Sul (Unisc) e tem especiali-
zação em Direito Penal e Processual 
Penal. Também é mestre na área de 
Constitucionalismo Contemporâneo.

Para melhor atender os clientes, 
desde maio deste ano o escritório de 
Tatiane está em novo endereço, aten-
dendo na rua Intendente Koelzer, nº 
722, no centro de Vera Cruz.

A advogada atua fortemente na 

área civel, desde cobranças, inde-
nizações, divórcios, dentre outros. 
Seu diferencial é a atualização 
constante.

Quer conhecer mais sobre o traba-
lho realizado pela advogada Tatiane 
Kipper? Entre em contato pelos 
telefones (51) 9.8124-0713 ou 3718-
1794. Lembrando que o horário 
para atendimento ocorre com hora 
marcada. O escritório atende de 
segunda a sexta-feira, das 8h30min 
às 17h30min.
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DIA 16/09 - SEGUNDA-FEIRA
Na segunda-feira, dia 16 de setembro acontece uma edição extra da 
reunião-almoço Tá na Hora. O palestrante será o ex-governador do 
Rio Grande do Sul Germano Rigotto. Promovido pela ACI de Santa 
Cruz do Sul, pela primeira vez o evento terá duas edições no mesmo 
mês. “Os Rumos da Reforma Tributária” é o tema que apresentará no 
encontro, a partir da 12 horas, no restaurante do Hotel Águas Claras.

DE 30/09 A 04/10
Santa Cruz do Sul se prepara para mais um grande evento. É a 2ª 
Semana da Arquitetura e Construção, que ocorre entre 30 de se-
tembro e 4 de outubro. O evento visa promover, valorizar e agregar 
conhecimento para profissionais da área da construção civil e vai 
ocorrer nas sedes das entidades e na Unisc. 

ATÉ 30/09 - SEGUNDA-FEIRA
A abertura das inscrições para o programa de estágio da Souza 
Cruz estão abertas. Entre os destaques: processo seletivo diferen-
ciado, que deixa o currículo do candidato oculto durante a seleção; 
25 vagas distribuídas pelos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, 
Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul; e aposta na diversidade 
dos candidatos. As inscrições estão abertas até 30 de setembro e 
poderão ser realizadas pelo site da Souza Cruz: http://www.souza-
cruz.com.br .

ATÉ 11/10 - SEXTA-FEIRA
Para criar um espaço de vivência dos aprendizados que teve nestes 
processos, a Mercur e a Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) 
promovem o curso de extensão “Vivendo a cocriação na prática”. 
Os participantes vão aprender sobre os conceitos de cocriação, 
cocriação de valor, liderança rotativa e inteligência coletiva; metodo-
logia e ferramentas: criação de personas, mapa da cocriação e sua 
vivência na prática, com a construção de soluções para um projeto. 
As aulas vão ocorrer em quatro encontros durante o mês de outu-
bro, totalizando 13 horas/aula. Cada turma acolherá, no máximo, 30 
pessoas. O investimento é de R$ 450 e pode ser parcelado em até 
três vezes. As inscrições devem ser feitas pelo site da Unisc até o 
dia 11 de outubro.

AGENDA

Na boutique, você encontra cami-
nhas para seu cãozinho, bichinhos 
de pelúcia e de borracha, potinhos 
para comida e água diferenciados, 
roupinhas modernas, enfim, encon-
trará tudo o que seu cãozinho ou 
gato precisam em um só lugar.

Ainda não conhece sobre o tra-
balho realizado no Cantinho dos 

Bichos? Não perde tempo e agende 
o horário para seu bichinho de es-
timação. O horário de atendimento 
nas segundas-feiras é das 13h30min 
às 18 horas e de terças a sextas-feiras 
é das 8 às 12 horas e das 13h30min às 
18 horas. Nos sábados, o atendimen-
to é das 8 às 12 horas. Entre em con-
tato pelo  telefone (51) 9.9715-4035.


