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TOP PHARMA
Não percam. Dia 13/02, das

15  às 19 horas haverá um
evento com farmacêutica do
Laboratório Catarinense. Ela vai
dar esclarecimentos sobre a
importância de uma vida com
mais saúde e sob medida. É a
oportunidade de fazer um teste
na balança de bioimpedância
e saber como está sua saúde.
Com resultados de massa
magra e massa gorda (gordu-
ra total e gordura abdominal).
Não deixe de participar. É grá-
tis. Top Pharma, sua saúde em

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
A Associação Comercial de

Tatuí está presente na cidade há
78 anos, incentivando o comér-
cio local. Foram anos de traba-
lho, dedicação e grandes con-
quistas, fortalecendo e conser-
vando os interesses de seus
associados, que são mais de
550, composto por comercian-
tes, industriais, prestadores de
serviços e profissionais liberais.
Junto ao comércio ela exerce
grande influencia em vários seg-
mentos na obtenção de parceri-
as, grandes negócios e benefí-
cios para o município na área

comercial. Seja um associa-
do! Rua 15 de Novembro, 491,
Centro, Tatuí. Fone: 3259-8588.
www.portalace.com.br.

Ensinar Inglês além do Idioma é um compromisso do Yázigi.
Para se tornar cidadão do mundo, falar outras línguas é fundamen-
tal. Mais do que isso, é preciso ser capaz de pensar, falar e
interpretar naturalmente um idioma. Por isso um dos nossos
objetivos é fazer com que o aluno aprenda de forma dinâmica e
divertida, para quando menos perceber, já estar falando!

YÁZIGI

RAY-BAN JUSTIN NA CAROL
Nas Óticas Carol você encontra mo-

delos exclusivos do Ray-Ban Justin. Pre-
ços a partir de 10x R$ 39,90, sem juros
no cartão de crédito. Praça da Matriz, 55,
ou Travessa dos Pracinhas, 59, Tatuí.
Fones: 3305-2181 ou 3251-2763.

TRATTORIA REABRE
PARA JANTARES E PIZZAS

tas, com o tradicional sabor
das verdadeiras pizzas italia-
nas. Rua 13 de Fevereiro, 565.
Tatuí - Fone: (15) 3305-3328.

A Trattoria Della Nonna, tra-
dicional casa de massas itali-
anas, volta às suas origens e
reabre para jantares. A Trattoria
está com os seguintes horári-
os: terça a sexta: almoço das
11 horas às 15h30. Sábado e
domingo: almoço das 11 ho-
ras às 15h30. E de quinta a
domingo: jantar das 19 horas
às 23 horas. Aos domingos à
noite, a casa serve pizzas pron-

TUDO PARA PISCINA NA PAVANELLI
Além da tradicional linha de

materiais de construção, aca-
bamento e cozinhas modula-
das, a Pavanelli Materiais Para
Construção oferece todos os
produtos da GENCO, que você
precisa para manter sua pisci-
na. A loja fica na Avenida Salles
Gomes, 195, Tatuí. Fone: (15)
3251-1365.

RETÍFICA SANTA HELENA
A Retifica Santa Helena passa a

funcionar em novas instalações, na Ro-
dovia Mário Batista Mori, 271, Vila An-
gélica, Tatuí. A oficina  retifica motores
da linha leve e pesada, com certificado
de garantia. Mais informações pelos
fones: (15) 3251-1801 e 3305-4066.

primeiro lugar! Com entrega gra-
tuita, confira também descontos
na linha infantil e medicamentos
de uso continuo. Rua Capitão
Lisboa, 675, Centro. 3205/2963
ou 3259-0810.

A Guina Monta Loja tem a
melhor solução e linha de ex-
positores e equipamentos
para todos os tipos de lojas.
Desde um simples expositor,
até um bem planejado auto
serviço. Pronta entrega e me-
lhores preços. Fazemos mó-
veis em MDF. A loja conta com
acessórios para lojistas, pa-
pelarias, farmácias e residên-
cias. Venha conhecer produ-
tos em promoção! Facebook
Guina Monta Loja. www.guina

FEVEREIRO QUENTE EM
GUINA MONTA LOJA

montaloja.com.br. Rua 15 de
Novembro, 700. Tatuí. 3251-
3986 ou 3305-3894.

Pizzas aos domingos a noite.


