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TUDO PARA PISCINA NA PAVANELLI
Além da tradicional linha de

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

MASSAS ITALIANAS NO
SELF-SERVICE POR QUILO

Na Trattoria Della Nonna,
de terça-feira a domingo, você
saboreia deliciosa e tradicio-
nal massa italiana no siste-
ma self-service por quilo, além
de ampla mesa de saladas e
entradas, que você encontra
somente nas melhores canti-
nas. Todas estas iguarias são
preparadas com receitas es-
peciais que  somente a famí-
lia Visciglia detém desde sua
vinda da Itália. A casa fica na
Rua 13 de Fevereiro, 565, fone:

3305-3328. Ao lado funciona
a rotisserie, com massas fres-
cas e molhos especiais e ou-
tros pratos da tradicional co-
zinha italiana.

No domingo (27), professores e alunos do Yázigi Tatuí se
reuniram no Recanto das Aves para mais um Yázigi Day.
O evento contou com a presença dos alunos com a intenção de
desenvolver a prática da língua inglesa fora da escola. Através de
atividades físicas e intelectuais, os alunos, divididos em quatro
equipes, praticaram e competiram de maneira cooperativa. Ao
final, todos tiveram ganhos significativos. Parabéns a todas as
equipes, professores e monitores pelo empenho para que o
acontecimento tenha se tornado memorável.

YÁZIGI DAY

UNIP INTERATIVA
A SUA UNIVERSIDADE

A QUALQUER HORA E LUGAR
Só uma Universidade que é

excelência em educação pode
levar conteúdo de qualidade
para milhares de alunos em
todo o país. Você pode acom-
panhar as aulas pelo computa-
dor, tablet ou smartphone, con-
ta com um material didático,
tutores 24 horas com equipe
especializada.  E o melhor.
Você organiza seus horários.

Em Tatuí, a UNIP Interativa fica
na Rua Professor Oracy Go-
mes, 665, anexo ao Objetivo.
Fone: 3251-1573.

GRANDE FESTA DE INAUGURAÇÃO
No sábado (17), a Rede Multidrogas, em parceria com a

Prudente Fórmulas, inaugura na Rua Prudente de Moraes, 30,
um grande empreendimento na área farmacêutica em Tatuí.
Drogaria completa, medicamentos e perfumaria tudo em um só
lugar para sua comodidade.

A Podologia Utiloc está com
novas especializações a laser.
Tratamento com novas técni-
cas podológicas, micoses, ver-
rugas e unhas encravadas in-
feccionadas. Em comemora-
ção ao primeiro ano do Centro
de Podologia Utiloc, no mês de
outubro, os clientes que
agendarem terão 20% de des-
conto em procedimentos
podológicos. O Centro
Podológico fica na Rua Santa
Cruz, 140, Tatuí. Fone (15)
3251-6957.

PODOLOGIA
UTILOC

Em Tatuí você encontra
a gasolina de melhor quali-
dade e lubrificação automo-
tiva com produtos Móbil
Super e Móbil 1 no Posto
Quatrocentão. Rapidez,
atendimento personalizado
e qualidade em um só ende-
reço. Aproveite os preços
especiais de auto peças e
uma completa loja de para-
fusos. Rua do Cruzeiro, 711.
Tatuí. Fone: (15) 3251-4674.

CUIDE DE SEU CARRO NO
QUATROCENTÃO

DIA DAS CRIANÇAS
A Associação Comercial

e Empresarial de Tatuí suge-
re que os consumidores de
Tatuí comprem seus presen-
tes para o Dia das Crianças
no comércio tatuiano. E nes-
te mês a ACE se une na
campanha Outubro Rosa.
Veja programação na página
3. ACE de Tatuí. Rua 15 de
Novembro, 491, Centro, Tatuí.
Fone: 3259-8588. www.
portalace.com.br.

VESTIBULAR DA FAESB
A Faculdade de Ensino Superior Santa Bárbara (FAESB)
está com uma promoção especial de aniversário. Descon-
to de 30% para o Vestibular 2016 nos cursos de Adminis-
tração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Agronômi-
ca e Sistemas de Informação. Aproveite. A promoção vai
até dia 31 de outubro. Informações contato@faesb.edu.br

ou (15) 3259-3838.

ANUNCIE NO JORNAL INTEGRAÇÃO - 3305-6674


