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No Posto Quatrocentão você encontra o que há de melhor em
atendimento especializado, com a garantia dor 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. O posto conta com auto peças e loja de parafusos de todos
os tamanhos.

SEU CARRO NO MOBIL OIL EXPRESS
DO POSTO QUATROCENTÃO

Neste sábado, 07/03, a
Drogaria Prudente promove um
grande evento.  Aferição de
pressão e teste de glicemia
grátis, além de sorteio de brin-
des e promoções imperdíveis.
Venha e traga sua família. Dro-
garia Prudente, cuidando de
você e da sua família!  Rua 7 de
Setembro, 644 - Dr Laurindo.
Fone: 3251-6544. Prudente
Fórmulas: Rua Dr Prudente de

PRUDENTE FÓRMULAS
PROMOVE EVENTO DE SAÚDE

Só no Habib’s todo domingo na
compra de uma pizza grande você
leva a segunda por apenas R$ 8,00.
Habib’s é muito mais gostoso. Em
Tatuí na Avenida Vice-prefeito
Pompeo Realli, 630. Peça também
pelo delivery celular: 3003-2828 e
fixo: 0800 778 2828.

PROMOÇÃO DO HABIB’S

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 proje-
tos 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.

VIDRAÇARIA PARAÍSO
38 ANOS COM VOCÊ

A Bruno Jeans está repaginada com  ambiente novo, aconche-
gante e moderno. A loja oferece  moda jovem masculina e feminina
do P ao GG e moda jovem Plus Size até o 72. A diversidade nos
modelos está presente em Bruno Jeans.  Roupas casuais, for-
mais, de festa, em diversos modelos. Confira na Rua José Bonifácio,
841. Centro – Tatuí. Fones: 3251-9284 ou 3259-1812.

A MODA ESTÁ EM BRUNO JEANS

Moraes, 30 - Centro. Fones: 3251-
3128 e 3305-1501.

TRATTORIA ABERTA
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-

Pizzas aos domingos a noite.

A Associação Comercial de
Tatuí está presente na cidade há
78 anos, incentivando o comer-
cio local. Foram anos de traba-
lho, dedicação e grandes con-
quistas. A ACE fortalece e defen-
de os interesses de seus asso-
ciados. No quadro associativo
pertencem  550 comerciantes,
industriais, prestadores de ser-
viços e profissionais liberais. A
associação exerce grande influ-
ência em vários segmentos e
viabiliza parcerias, grandes ne-
gócios e benefícios para o muni-
cípio na área comercial. Seja um

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TATUÍ

associado! Rua 15 de Novem-
bro, 491, Centro, Tatuí. Fone:
3259-8588. www.portalace.
com.br.

No JTR Cabelo e Estética
você encontra tudo para ficar ain-
da mais bonita!  O ateliê da bele-
za conta com uma equipe de
profissionais treinados, depila-
ção em cera quente e roll-on,
diversidade em massagens fe-
minina e infantil, maquiagem,
penteado, química em geral e
design de sobrancelhas. Mani-
cure e pedicure às sextas e sá-
bados. Agende seu horário.

JTR CABELO E ESTÉTICA

99718-2498. Rua Júlio Picchi,
32 – PQ. Santa Maria, Tatuí.

A AlugMak Locação de Má-
quinas está em local de fácil
acesso, com estacionamento e
comodidade para seus clientes.
A loja conta com locação de an-
daimes, betoneiras e equipa-
mentos elétricos e uma equipe
especializada em consertos e
manutenção. Alugmak fica na
Rua 11 de Agosto, 1947, Tatuí,

ALUGMAK LOCAÇÃO DE MÁQUINAS

em frente à Garagem Rápido
Campinas. Telefone: 3251-
4889 e site: www.alugmak.
com.br.


