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Só uma Universidade que é
excelência em educação pode
levar conteúdo de qualidade para
milhares de alunos em todo o
país. Você pode acompanhar as
aulas pelo computador, tablet
ou smartphone, conta com um
material didático, tutores 24 ho-
ras com equipe especializada.
E o melhor. Você organiza seus
horários. Em Tatuí, a UNIP

UNIP INTERATIVA

Interativa fica na Rua Professor
Oracy Gomes, 665, anexo ao
Objetivo. Fone: 3251-1573.

Medicamentos manipula-
dos, genéricos, perfumaria e
muito mais, ninguém vende mais
barato que a Prudente. Genéri-
cos com até 70% de desconto,
entrega gratuita, manipulação
com preços especiais, uma li-
nha completa de suplementos
alimentares e perfumaria. Não
perca tempo e venha conferir!
Drogaria Prudente: Rua 7 de
Setembro, 644, Dr. Laurindo.
Fone: 3251-6544. Prudente Fór-
mulas: Rua Prudente de Moraes,
30, Centro. Fones: 3251-3128 /
3305-1501. Prudente com a sua
saúde!

PRUDENTE
FÓRMULAS

Na Paraíso Auto Vidros você
encontra o que há de melhor
para o seu automóvel. Parabrisas
e vidros elétricos, carros nacio-
nais e importados, calhas de
chuva e manutenção. Atendi-
mento especializado e garantia
da qualidade. Paraíso Auto Vi-
dros está na Praça Paulo Setúbal,

PARAÍSO AUTO VIDROS

154 - Tatuí. Fones: 3251-6033
ou 3251-1995.

Se você está precisando re-
laxar vá ao lugar certo, Alessandra
Monti Massoterapeuta. Massa-
gens terapêuticas com técnicas
aprimoradas que fazem bem
para corpo e alma. Shiatsu,
auriculoterapia, cone chinês,
moxabustão, massagem
relaxante, drenagem linfática e
ventosaterapia. Alessandra
Monti Massoterapeuta está na

MASSOTERAPIA
ALESSANDRA MONTI

Rua Gualter Nunes, 345, bairro
Junqueira. Agende seu horário
pelos telefones: 3305-7007 e
99743-0932.

A QUALIDADE PERMANECE
DESDE 1949 NA PADARIA XV

Desde 1949, data de sua fun-
dação pela família Benavides, a
Padaria XV oferece produtos de
qualidade e bom atendimento. A
casa se consolida por oferecer à
sua clientela café gourmet, pães
especiais, doces, produtos ex-
clusivos e as famosas tortas e
bolos com receitas elaboradas
de geração em geração. O tem-
po passou e o espaço,
repaginado com decoração ex-
clusiva, consolida um ambiente
influenciado por famosos cafés
europeus. Pela diversidade de
opções gastronômicas e estaci-

ALUGMAK
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS

A AlugMak Locação de Má-
quinas oferece um serviço dife-
renciado, facilitando o seu dia a
dia. Com sistema prático e efi-
caz torna seu trabalho mais ágil,
seguro e produtivo com locação
e manutenção de equipamen-
tos e assistência técnica de di-
versas marcas.  Confira os pro-
dutos e serviços no site
www.alugmak.com.br. Alugmak,

onamento próprio, a Padaria XV
é em Tatuí o ponto de encontro
de amigos e famílias. Nas me-
sas e no balcão, saboreiam-se
cafés gourmets, chás, salgadi-
nhos e saborosos lanches. O
local é charmoso e aconchegan-
te, ideal para momentos de
descontração para gostoso bate
papo. A Padaria XV resgata a
tradição que somente uma casa
com 66 anos pode oferecer.

o maior prazer do nosso traba-
lho é facilitar o seu! Rua 11 de
Agosto, 1947, Tatuí. Fone; 3251-
4889.


