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FELIZ DIA DAS MÃES!

Neste sábado (9), ha-
verá um grande evento vol-
tado para a sua saúde na
Drogaria Prudente. Você
poderá medir sua pressão
e glicemia gratuitamente,
além de participar de sor-
teios com brindes exclusi-
vos. Não deixe de partici-
par e levar também  sua
família. A Prudente Fórmu-
las conta com descontos
imbatíveis, linhas completas de perfumaria, genéricos e suplemen-
tos, entrega gratuita e desconto na manipulação de medicamentos.
Prudente com a sua saúde. Drogaria Prudente - Rua 7 de Setembro,
644, Dr. Laurindo. Fone: 3251-6544. Prudente Fórmulas – Rua
Prudente de Moraes, 30, Centro. Fones: 3251-3128 / 3305-1501.

GRANDE EVENTO NA
DROGARIA PRUDENTE

ALUGMAK LOCAÇÃO DE MÁQUINAS
A AlugMak Locação de Má-

quinas oferece um serviço di-
ferenciado, facilitando o seu
dia-dia. Com sistema prático e
eficaz torna seu trabalho mais
ágil, seguro e produtivo com
locação e manutenção de equi-
pamentos e assistência técni-
ca de diversas marcas.
AlugMak oferece uma estrutu-
ra completa, com produtos de
última geração, um amplo es-
tacionamento em um local pri-

vilegiado da cidade com fácil
acesso. Confira nossos produ-
tos no site www.alugmak.
com.br. Alugmak, o maior prazer
do nosso trabalho é facilitar o
seu! Rua 11 de Agosto, 1947,
Tatuí. Fone; 3251-4889.

Neste Dia das Mães os melhores presen-
tes estão nas lojas associadas à Associação
Comercial e Empresarial de Tatuí. E você
ainda ganha um cupom para concorrer a um
jantar super especial para dez pessoas de
sua família, no Restaurante “O Costelão”. O
vendedor ganha um vale-compras no valor de
500 reais. Não perca esta oportunidade, o
comércio de Tatuí estará aberto em horário especial: nesta sexta-
feira (8) até às 22h e sábado (9) até às 18 horas. O sorteio será no
dia 14 de maio na sede da ACE Tatuí, Rua 15 de Novembro, 491.
Mais informações fone  3259-8588 ou no site www.portalace.com.br.

ACE SORTEIA JANTAR
NO DIA DAS MÃES

A Imobiliária Trindade atua
há 7 anos no ramo imobiliário de
compra, venda e administração
de imóveis. Neste mês de ani-
versário, você cliente EXCLUSI-
VO, na compra ou venda de seu
imóvel ganha um TABLET. E
quem curtir e compartilhar nos-
sa fan page no Facebook con-
correrá a uma TV 42”. O sorteio
será realizado no dia 30 de maio
de 2015. Mais informações
acesse o site www.imobiliária
trindade.net. A Imobiliária Trin-
dade fica na Rua São Bento, 582,
Tatuí. Fone: 3305-5847 ou
99703-0548.

TUDO PARA PISCINA NA PAVANELLI
Além da tradicional linha de materiais

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

TRATTORIA ABERTA
PARA JANTARES E PIZZAS

A Trattoria Della Nonna, tradicional
casa de massas italianas, volta às suas
origens e reabre para jantares. A Trattoria
está com os seguintes horários: terça a
sexta: almoço das 11 horas às 15h30.
Sábado e domingo: almoço das 11 horas
às 15h30. E de quinta a domingo: jantar das 19 horas às 23 horas.
Aos domingos à noite, a casa serve pizzas prontas, com o tradici-
onal sabor das verdadeiras pizzas italianas. Rua 13 de Fevereiro,
565. Tatuí - Fone: (15) 3305-3328.

IMOBILIÁRIA TRINDADE
HÁ 7 ANOS COM VOCÊ

RETÍFICA SANTA HELENA
A Retifica Santa Helena passa a funcionar

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


