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DROGARIA PRUDENTE

A Drogaria Prudente, nova farmácia na Vila Dr. Laurindo, oferece
descontos de 30 a  60% nos medicamentos genéricos e oferece
a facilidade de entrega em domicilio gratuita. E, no centro de Tatuí,
está à disposição a Prudente Fórmulas. Os remédios manipula-
dos em nosso laboratório obedecem  a prescrição de seu médico,
com rigoroso controle de qualidade. A Drogaria Prudente está na
Rua 7 de Setembro, 644, fone: 3251-6544 e a Prudente Fórmulas
na Rua Prudente de Moraes, 30, fone: 3251 – 3128, no centro de
Tatuí.

 COM DESCONTOS ATÉ
60% EM GENÉRICOS

EBER REFRIGERAÇÃO
RESOLVE SEU PROBLEMA

Compra, venda, assistên-
cia técnica em máquinas

de lavar e refrigeração
das consagradas marcas

Brastemp, Cônsul,
Continental, Electrolux,

Prosdócimo e Dako
somente em Eber Refri-
geração. Atendimento a
domicílio contate fones:
(15) 99702-2338, 99118-

7624, 98156-8573 ou
eber-plati@hotmail.com.

PUFFS PERSONALIZADOS
NA BETO SÁ UTILIDADES

A loja Beto Sá Utilidades, além da completa linha de decoração,
cozinhas moduladas e dormitórios de marcas consagradas no
mercado, conta com a novidade em  Puffs Personalizados. Decore
seus ambientes mais aconchegantes com  personagens, dese-
nhos e até com a sua foto.  Encomendas podem ser feitas na  Beto
Sá Utilidades,  Rua São Bento, 73, ao lado da Etec Salles Gomes,
em Tatuí. Fone: (15) 3251 – 3798.

Gasolina e álcool da melhor qualidade é a proposta dos irmãos
Gomes da Silva para que o motor de seu carro funcione bem.  E para
completar o serviço especializado, o Posto Quatro-centão instalou
o Móbil Oil Express, um serviço exclusivo em Tatuí, com óleos Móbil
Super e Móbil 1. Estes produtos são garantidos por uma multina-
cional que oferece o que há de melhor no setor de lubrificação
automotiva. O Posto Quatrocen-tão fica na Rua do Cruzeiro, 711,
fone: 3251-4674, com venda de autopeças e parafusos de todos
os tamanhos.

SEU CARRO NO
MOBIL OILEXPRESS

Proprietário Luciano Marino informa que descontos vão até 60%.


