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INAUGURAÇÃO DA DROGARIA
E PERFUMARIA PRUDENTE

Neste sábado (31), 9 ho-
ras, o empresário Luciano
Marigo (foto) inaugura a Droga-
ria e Perfumaria Prudente, na
Rua 7 de Setembro, 644, na
Vila Dr. Laurindo, em Tatuí. A
nova unidade soma-se à Pru-
dente Fórmulas, farmácia de
manipulação na Rua Prudente
de Moraes, 30, região central
de Tatuí.

Luciano Marigo informa que
pensando nas necessidades de
um empreendimento desta en-
vergadura na Vila Dr. Laurindo,
a Prudente Fórmulas inicia o
desafio de oferecer uma droga-

ria completa. Em um só amplo
ambiente, Luciano reuniu seto-
res de perfumaria, infantil,
maquiagem, medicamentos,
suplementos e genéricos. O
empresário observa que trata-
se de um projeto arrojado, com
modernas instalações e amplo
estacionamento. Durante a inau-
guração a nova drogaria ofere-
cerá aferição de pressão, medi-
ção de glicemia, maquiagem e
sorteio de presentes. O empre-
endimento fica a poucos metros
da Praça Ayrton Senna, no cen-
tro da Vila Dr. Laurindo. O fone
é (15) 3251-6544.

COPA E COZINHA É NA BETO SÁ

A loja Beto Sá Utilidades, na Rua São Bento, 73, ao lado da Etec
“Salles Gomes”, oferece uma linha completa de decoração, cozi-
nhas moduladas e dormitórios, de marcas consagradas no merca-
do. Itatiaia, tapetes São Carlos e dormitórios da Rimo podem ser
adquiridos em até 10 vezes, nos cartões de crédito Máster e Visa. Os
produtos comercializados pela loja têm grande durabilidade e
designer que agradam qualquer gosto, por preços competitivos.
Beto Sá Utilidades. Rua São Bento, 73, Fone: (15) 3251-3798.

GOLEADA DE PREÇOS NA PAVANELLI

Tudo para piscinas
da linha Genco.

O clima de Copa do Mundo
inspira a Pavanelli – Materiais
de Construção a oferecer a
linha completa de materiais de
construção, com parcela-
mentos em cartões de crédito.
Esquadrias, vitrôs e portas da
consagrada marca Sasazaki
estão com preços convidativos
para quem constrói ou pensa
em iniciar a sua construção. A
linha de piso porcelanato poli-
do, 60x60 cms, sai por apenas
R$ 48,00 o metro quadrado. E
ainda a linha de toucador Bumi
por preços imbatíveis. A loja,
através de sua gerência e ven-
dedores, especializados no

ramo, oferece completa
consultoria às pessoas que
querem ser orientadas para um
boa compra. Pavanelli – Mate-
riais de Construção fica na
Avenida Salles Gomes, 195,
Tatuí. Fone: (15) 3251-1365.

MOBIL OILexpress no
POSTO QUATROCENTÃO

O espírito empreendedor e
inovador dos irmãos Sid e Márcio
Gomes da Silva equipou o Posto
Quatrocentão, no centro do Bair-
ro 400, com  o Móbil Oil Express,
um serviço exclusivo na cidade.
A Móbil investe no Brasil em lo-
cais que oferecem atendimento
padronizado e diferenciado. E o

Posto Quatrocentão foi escolhi-
do se tornar o ponto de venda
dos produtos Móbil Super e Móbil
1. A empresa multinacional ga-
rante a qualidade do que há de
melhor no setor de lubrificação
automotiva. O novo serviço está
na Rua do Cruzeiro, 711, Tatuí.
Fone: (15) 3251-4674.

COMPRE SEU IMÓVEL
 NA IMOBILIÁRIA CENTRAL

Se você quer comprar, vender
ou alugar o seu imóvel, o lugar
certo é a Imobiliária Central. O
empresário Celso Fogaça e seus
filhos oferecem completa asses-
soria para quem quer vender, alu-
gar ou comprar sua casa, terre-
no, apartamento, lote e áreas
comerciais, pelo preço justo. A
imobiliária fica na Rua 15 de

Novembro, 483, no centro de Tatuí.
Fones: (15) 3251-4871, 3305-
6586, 3251-3856 e 9.9707-6748.

contato@imobiliáriacentraltatui.com.

ASSINE O JORNAL INTEGRAÇÃO
Assine o Jornal Integração por apenas R$ 60,00 o semestre. Ao ler o semanário

você tem uma completa visão dos principais acontecimentos  que geram notícia em
Tatuí. Os textos são objetivos e elaborados de forma jornalística, com as respostas
que o leitor necessita para formar suas opiniões sobre os fatos mais relevantes da

cidade. As assinaturas podem ser feitas pelo telefone (15) 3305-6674. A MELHOR MANEIRA DE VENDER EM TATUÍ


