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Dicas para aproveitar o Black Friday
LOJAS LEBES 
Uma promoção especial 

e antecipada para dar mais 
tempo ao cliente. Com duas 
lojas no Centro de Santa Cruz 
do Sul, uma na rua Tenente 
Coronel Brito, em frente à 
nova superparada, e outra na 
rua Borges de Medeiros, nas 
lojas Lebes, o Black Friday 
já começou, com o Esquenta 
Black Friday. Hoje e amanhã, 

ainda, serão de muitas ofertas 
em eletrodomésticos, móveis, 
toda linha de vestuário, cal-
çados e casa. A varejista, que 
conta com amplo espaço nas 
duas sedes e atendimento dife-
renciado ao cliente, estará com 
toda sua equipe pronta para 
receber a todos, com muitos 
descontos especiais e condi-
ções de pagamento diferen-
ciadas. Na linha de telefonia, 

por exemplo, o pagamento 
pode ser feito em até 12 vezes 
sem juros. No setor moda, os 
produtos têm desconto de até 
70% e planos para pagar só no 
ano que vem. Para os homens, 
a loja ainda oferece 30% de 
desconto nos calçados. Após 
o clima de esquenta, para esta 
sexta e sábado, a loja terá ainda 
mais promoções. Vá até a loja 
e confira.

CASA E DIVERSÃO 
Com loja física recém inau-

gurada em Santa Cruz do Sul, 
a Casa e Diversão é sinônimo 
de produtos de qualidade nos 
setores de praia, camping, 
brinquedos, jogos, utilida-
des domésticas, casa, lazer 
e outros. Reconhecida no 
mercado das vendas online, o 
público agora pode conferir as 
promoções na loja física bem 

de perto. Localizada na rua 
Espanha, 10, no bairro Jardim 
Europa, a Casa e Diversão 
tem preços especiais na linha 
verão para a sexta-feira de 
Black Friday. Gazebo sanfo-
nado X-flex Tenda Articulada 
da Mor, de R$ 541 por R$ 429. 
Espreguiçadeira Reclinável 
Tramontina, de R$ 389,98 
por R$ 329,90. Caixa térmica 
Cooler 5L, de R$ 189 por R$ 

148. Para a criançada tem ain-
da mesa infantil e banquetas 
Tramontina, de R$ 396 por R$ 
289. E quem quiser espantar 
o calor do verão, a loja vende 
Piscina de Plástico 2 mil litros 
da Mor, de R$ 349 por 269. 
O pagamento pode ser feito 
em até cinco vezes sem juros. 
Confira mais promoções na 
loja física ou no site www.
casaediversao.com.br.

JOALHERIA E 
ÓTICA WETZEL 
A Joalheria e Ótica Wet-

zel está em clima de Black 
Week. Até o sábado, dia 30 
de novembro, a loja estará 
com descontos de até 70% em 
peças selecionadas e condições 
de pagamento especiais. Não 
perca! A linha de armações, de 
marcas como Guess, Lacoste 
e Ray-Ban, está com 30, 50 e 

70% de desconto. E tem mais. 
Relógios masculinos e femini-
nos, da Fossil, Michael Kors, 
Technos Orient, entre outras 
marcas, você encontra com 
30 e 50% de desconto. E para 
completar essa mega promo-
ção, tem óculos de sol para eles 
e para elas, com redução de 30 
e 50% nos preços. 

Compre, ainda, com con-
dições fáceis de pagar. Leve 

esses produtos, fazendo em 
até seis vezes nos cartões ou 
no crediário, sem pagar juros. 

A Joalheria e Ótica Wetzel te 
espera em Santa Cruz do Sul, 
na rua Tenente Coronel Brito, 
nº 567, de segunda a sexta-
feira, das 8h30min às 18 horas 
e, no sábado, das 8h30min 
às 12h30min. Aproveite essa 
mega promoção e termine o 
ano em grande estilo!

MÓVEIS LUCIANE  
Que tal terminar 2019 re-

novando os ambientes da sua 
casa? A Móveis Luciane está 
com promoções incríveis até 
este sábado, dia 30. É a Black 
Friday durante toda a semana, 
com descontos de 20 a 40% 
em mais de 30 produtos se-
lecionados. Para contar com 
mais espaço e conforto, não 
perca esse super desconto em 

roupeiro de três portas com 
espelhos, de R$ 2.219 por R$ 
1.770. Tem também roupeiro 
grande, com 2,42 metros de 
largura por 2,30 metros de 
altura, por apenas R$ 990. E 
para relaxar, aproveite esta 
novidade: sofá massageador 
retrátil e reclinável, por apenas 
R$ 1.990. 

E tem muito mais, são mega 
descontos também em salas 

de jantar, colchões, estantes, 
homes e outros produtos, em 
até 10 vezes nos cartões sem 
juros. Confira as promoções 
desta Black Friday, até esta 
sexta-feira, das 8h30min às 12 
horas e das 13h30min às 18 ho-
ras e, neste sábado, das 8 às 12 
horas. A Móveis Luciane está 
localizada em Santa Cruz do 
Sul, na rua Carlos Trein Filho, 
nº 1.623, bairro Goiás.

CHIQUINHO SORVETES 
Além de provar as delícias 

em sorvetes e milk shakes, 
você tem mais um motivo 
especial para passar na Chi-
quinho Sorvetes nesta sexta-
feira, dia 29 de novembro. É 
a Black Friday que contagia 
a sorveteria e traz uma super 
promoção. 

Se já era delicioso saborear a 
casquinha e o cascão de sorve-

te com calda quente, imagine 
adquirir essas duas opções 
por um preço mais barato? É 
isso mesmo! A casquinha de 
sorvete - nos sabores baunilha, 
chocolate e misto - mergu-
lhado em calda quente custa 
tradicionalmente R$ 4. Mas 
neste último dia do mês de 
novembro ela está custando 
R$ 3. Agora, se você quer 
uma porção mais generosa de 

sorvete a dica é o cascão - nos 
mesmos sabores - de R$ 6, 
preço comum na Chiquinho, 
hoje ele sai por apenas R$ 3,50. 

Você não pode perder. Cha-
me os amigos e a família e não 
deixe de aproveitar essa pro-
moção. A Chiquinho Sorvetes 
te espera, das 11 às 21 horas. A 
sorveteria está localizada em 
Santa Cruz do Sul, na rua Ma-
rechal Floriano, nº 936, Centro. 
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