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Carnaval dos sonhos em Bahamas, um paraíso para todas as
idades com mais de três mil ilhas e com muito entretenimento.
Atlantis Paradise Island é um resort que já sediou o concurso Miss
Universo. Conta com 392 vilas, um front-restaurante, área de
piscinas e atrações como rios, corredeiras, toboáguas, piscina de
ondas e o maior habitat marinho ao ar livre. Melia Nassau Beach
é um resort 4 estrelas com piscina externa, hidromassagem,
academia, bar na água, cassino, piscina infantil e casa noturna.
Você encontra pacotes com os melhores preços e condições de
pagamento para Bahamas na Tatuí Turismo. Ver anúncio nesta
página. Rua 13 de Maio, 771. Tatuí. Fone: 3205-8484.  Mais
informações pelo site www.tatuitur.com.br.

TATUITUR LEVA
VOCÊ PARA AS BAHAMAS

ANDER MAQ
SOLUÇÕES EM MÁQUINAS
As melhores so-

luções em máquinas
está na Andermaq.
Produtos especia-
lizados para açou-
gues, lanchonetes,
pizzarias, panificado-
ras, restaurantes,
rotisseries e muito
mais. A loja trabalha
com as melhores
marcas do mercado. Muitas formas de pagamento. 5% de descon-
to à vista. 48 vezes no cartão BNDS e 10 vezes no cartão de crédito.
Agora em dois endereços: Avenida Donato Flores, 1128, fone: (15)
3259-4269 e Rua 11 de Agosto, 1568 – Tatuí. Fones: 3205-1525/
3305-4544. Faça sua compra online pelo vendas@andermaq.
com.br.

Na Grandino Pré-moldados
a novidade e a inovação são os
Blocos Estruturais e de Vedação,
que dão mais firmeza e resistên-
cia à sua construção. A empresa
investiu muito em tecnologia e é
a pioneira na região neste seg-
mento. Esta é a novidade que
cabe perfeitamente no projeto
de sua nova construção. A em-
presa conta também com os pi-
sos intertravados. Além de dar
elegância por onde você passa.
são totalmente ecológicos, pois
não impermeabilizam o solo.
Ligue para  (15) 3251.4009 e

GRANDINO COM
BLOCOS INOVADORES

tenha em sua obra os produ-
tos que dão base  para o seu
projeto. Acesse: www.lajes
grandino. com.br

Chocolates em barra de
todos os tamanhos e marcas
você encontra na Coplaspel. A
loja também comercializa arti-
gos de confeitaria e de Páscoa,
além de decoração, aluguel e
montagem para a festa dos
seus sonhos. Tudo com a ga-
rantia da qualidade que só a
Coplaspel Embalagens ofere-
ce na Rua Maneco Pereira, 200,

COPLASPEL AGORA
COM CHOCOLATES

PREÇOS IMBATÍVEIS
NA DROGARIA PRUDENTE

Bairro Quatrocentos, Tatuí. Fone:
3305-3939. www.coplaspel.
com.br.

Preços imbatí-
veis você encontra
na Drogaria Pru-
dente. O melhor de
perfumaria, ma-
quiagem, suple-
mentos, medica-
mentos, genéricos
e muito mais, e a
mais alta qualida-
de em manipulações na Prudente Fórmulas. Venha conferir nos-
sos produtos ou compre pelo telefone com entrega gratuita para
Tatuí. Loja 1: Rua Prudente de Moraes, 30 – Centro. Fones: 3251-
3128/3305-1501. Loja 2: Rua 7 de Setembro, 644 – Dr. Laurindo.
Fone: 3251-6544. Drogaria Prudente tem também Farmácia Popu-
lar!


