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bOLinhO
CAiPirA sEm
CArnE? sim!
Festa junina do Dom Vegano com 20%
de desconto é com o Clube+ OVALE
Chegamos no mês da comilança! No entanto, com a
impossibilidade de ir em uma festa junina, nada como
um delivery para matar a vontade daquele bolinho
caipira. Hummm... O Dom Vegano, restaurante parceiro
do Clube+ OVALE, oferece todos os quitutes que uma
boa quermesse exige. Mas, com um detalhe especial:
as comidas são veganas. Além do bolinho caipira, entre
as opções estão o cachorro quente e o pastel.
E mais: membros do Clube+ OVALE têm desconto de
20% na conta final mesmo nos pedidos via delivery.
Para que o desconto seja válido é necessário informar
o CPF ao realizar o pedido via WhatsApp:
(12) 98801-7033 ou pelo site www.domvegano.com.br.

20%
DESCONTO

TODOS OS DIAS
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Passatempo: aprenda um novo hobby neste inverno
Quarentena exige atenção
redobrada com a saúde mental.
Por isso, ocupar a mente e o tempo
ocioso é essencial. De acordo
com Glaucia Celina Nascimento,
proprietária da Master Papelaria
e Presentes, em São José, o
artesanato está entre as atividades
mais buscadas para se praticar
no tempo livre. “Com a chegada
do inverno, muitas pessoas estão
comprando lã e barbante para
peças de crochê, como cachecóis e
tapetes para o lar”, revelou ela.
E, foi de olho nessa demanda que

15%
DESCONTO

a empresária resolveu apostar
em promoções voltadas para o
segmento.
Por lá, membros do Clube +OVALE
têm desconto de 15% em todos os
produtos da loja, exceto no atacado.
O espaço fica na av. Joaquim
Ferreira Carpinteiro, Jd. Ismênia.
Anote o telefone do delivery:
(12) 99607-2951.

20%
DESCONTO

.

Extra. Ficou
curioso para
aprender crochê?
Confira vídeo para
iniciantes no app do
Clube+ OVALE ou no
site: clubeovale.
com.br

Faça a revisão de seu carro com 20% de desconto
Na hora de levar o carro para
revisão é fundamental ser precavido
e entender cada procedimento a ser
realizado. E, para esclarecer para
que servem três serviços essenciais
para o bom funcionamento do carro,
o Clube+ OVALE foi atrás de um
especialista: Luís Filipe Nunes, do
Auto Posto Shopping Vale. Confira!
ALinhAmEntO: garante o
alinhamento do veículo (necessário
quando o condutor tem dificuldade
em manter o carro em linha reta).
CAmbAgEm: medida referente a

perpendicularidade da roda em
relação ao solo. Ligada a estabilidade,
principalmente em curvas.
bALAnCEAmEntO: processo que
visa equilibrar a rotação do pneu.
Ou seja, faz com que ele rode de
maneira uniforme e sem vibração.
No Auto Posto Shopping Vale,
membros do Clube +OVALE têm
desconto de 8% na gasolina comum,
10% no etanol, diesel e GNV, além
de 20% em todos os serviços.
O auto posto fica na rua Jordânia,
152, Jd. Oswaldo Cruz, São José.
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