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MATRÍCULAS
ABERTAS

HABIB’S
BIBSFIHA DE CARNE EM DOBRO
Bateu aquela fome? Então

aproveite. Só no Habib’s a
bibsfiha de carne vem em do-
bro na segunda, terça e quarta.
O dobro de motivos para pedir
o nosso delivery. Peça pelo site
habibs.com.br ou pelo telefo-
ne, ligue 3003-2828 de celular
e 0800.778.2828 de telefone
fixo. Habib’s é muito mais gos-
toso!

Desde 2004, o Despachan-
te Gustavo  presta um trabalho
de qualidade, com segurança
e responsabilidade. A priori-
dade é a satisfação do cliente,
através da praticidade ofereci-
da. Contamos com a parceria
do CFC AB Nogueira, que é
hoje o Centro de Formação de
Condutores mais tradicional e
completo da região, com habi-
litação para todas as categori-
as e cursos para motoristas.

DESPACHANTE GUSTAVO

Confira nossos serviços e con-
dições de pagamento. Largo do
Mercado, 128 – Bloco A. Fones:
3205-2379 / 3305-3305.

www.despachantegustavo.com.br

PARAÍSO AUTO VIDROS
Na Paraíso Auto Vidros você

encontra o que há de melhor
para o seu automóvel. Pára-
brisas, palhetas, consertos,
fechaduras, maçanetas e bor-
racha em geral. Atendimento
especializado e  garantia da
qualidade. Paraíso Auto Vidros
está na Praça Paulo Setúbal,

154 – Tatuí/SP. Fones: 3251-
6033 ou 3251-1995.

A On Byte é uma empresa
que desenvolve cursos
profissionalizantes e de
informática através de um sis-
tema de ensino interativo
audiovisual e apostilas com
exemplos práticos do merca-
do. Em 2014 recebeu o prêmio
na categoria Microfranquia do
Prêmio “As melhores Franqui-
as do Brasil”, da Revista Pe-
quenas Empresas & Grandes
Negócios, da Editora Globo. A

ON BYTE
FORMAÇÃO PROFISSIONAL

rede oferece 80 cursos em vári-
as áreas, como designer, auxili-
ar administrativo, turismo,
hotelaria e inglês, todos por um
preço acessível. Venha fazer sua
matrícula, Rua 11 de Agosto, 947,
Tatuí. Fone 3251-5186.

Uma das mais tradicionais
Casas de Carnes e Rotisserie
de Tatuí, o Popst, está com
ofertas especiais para vocês
todo mês. Confira as ofertas
de Fevereiro: toda quarta-feira,
suínos e toda sexta-feira e no
Carnaval espetos diversos.
Aproveite!!! Av. Monsenhor
Silvestri Murari, 14. Fone: 3251-
2586.

POPST
OFERTAS DE FEVEREIRO

ALUGMAK LOCAÇÃO DE MÁQUINAS
EM NOVAS INSTALAÇÕES

A AlugMak Locação de Má-
quinas está em local de fácil
aceso, com estacionamento e
conforto para seus clientes. A
loja conta com locação de an-
daimes, betoneiras e equipa-
mentos elétricos e uma equi-
pe especializada em conser-
tos e manutenção. O novo en-
dereço é  Rua 11 de Agosto,

1947, Tatuí, em frente à Gara-
gem Rápido Campinas. Telefo-
ne: 3251-4889 e site: www.
alugmak.com.br.

A Tera Informática é um novo
conceito em qualidade e rapidez.
Lá você encontra diversas solu-
ções para informática, como ven-
das e manutenção de computa-
dores, impressoras, notebooks,
recargas de toners e cartuchos,
instalação de redes. Produtos
das melhores marcas com ga-
rantia e ótimo atendimento. Ve-
nha conferir na Rua Cel. Bento
Pires, 95. Fone: 3251-5000

TERA INFORMÁTICA

A Bia Decorações está no
mercado atendendo Tatuí e Re-
gião há mais de quatro anos. A
empresa oferece serviço de qua-
lidade com uma equipe altamen-
te treinada, garantindo que seu
evento saia como planejado.
Além de decoração, Bia Decora-
ções também oferece locação
para diversas comemorações,
variedades em cestas, presen-
tes, lembrancinhas e bolos
cenográficos. Agora com loja no
centro para melhor atender. Rua

BIA DECORAÇÕES
QUALIDADE E COMPROMISSO

Prudente de Moraes, 555. Aten-
dimento de segunda a sexta-
feira, das 10 às 18 horas.
Agende um horário para orça-
mento pelos telefones: 3251-
6268 ou 99675-4922.

VIDRAÇARIA PARAÍSO
38 ANOS COM VOCÊ

Desde 1976, a Vidraçaria Paraíso mantém sua tradição. São 38
anos oferecendo serviços e produtos de alta qualidade para Tatuí
e região. A vidraçaria conta com ampla variedade em vidros,
acabamentos e molduras, além de serviços automotivos e projetos
personalizados para sua casa ou empresa. Venha conferir na Rua
Maneco Pereira, 503 – Tatuí, de segunda a sexta-feira das 8 às 18
horas. Fones: 3251-7762 e 3251-7764.

No Posto Quatrocentão você encontra o que há de melhor em
atendimento especializado, com a garantia dos irmãos Gomes da
Silva. Gasolina e álcool da melhor qualidade para o bom funciona-
mento do motor do seu carro e o Mobil Oil Express, exclusivo em
Tatuí, com a linha completa dos óleos Mobil Super e Mobil 1. São
produtos com garantia e qualidade da multinacional que oferece os
melhores produtos e serviços no setor de lubrificação automotiva.
O Posto Quatrocentão fica na Rua do Cruzeiro, 711. Fone: 3251-
4674. Venda de autopeças e parafusos de todos os tamanhos.

SEU CARRO NO MOBIL OIL
EXPRESS DO POSTO

QUATROCENTÃO

DROGARIA PRUDENTE

A Drogaria Prudente realiza eventos para a sua família com
aferição de pressão arterial e medição de glicemia gratuito. No
último sábado, 31/01, ocorreu o evento que foi um verdadeiro
sucesso, muitas famílias compareceram. O próximo evento acon-
tecerá em breve, fique ligado. Drogaria Prudente, cuidando da sua
saúde e da sua família! Drogaria Prudente: Rua 7 de Setembro,
644 – Dr. Laurindo. Fone: 3251-6544. Prudente Fórmulas: Rua Dr.
Prudente de Moraes, 30 – Centro. Fones: 3251-3128 e 3305-1501.


