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GENÉRICOS NA
DROGARIA PRUDENTE

Alta qualidade em manipulação você encontra na
Prudente Fórmulas. E medicamento genéricos com
até 70% de desconto só na Drogaria Prudente (ver
anúncio ao lado). A farmácia ainda conta com uma
linha extensa de suplementos, perfumaria, maquiagem,
infantil e dermocosméticos. Entrega a domicilio. Ve-
nha conhecer uma drogaria e perfumaria completa
bem pertinho de você! Loja 1: Rua Prudente de
Moraes, 30 – Centro.  Fones: 3251-3128 / 3305-1501.
Loja 2: Rua 7 de Setembro, 644 – Dr. Laurindo. Tatuí.
Fone: 3251-6544.

Luciano Marigo oferece genéricos com desconto de até
70%. (anúncio ao lado)

SEU CARRO NO MOBIL OIL
EXPRESS - POSTO QUATROCENTÃO

No Posto Quatrocentão
você encontra o que há de
melhor em atendimento es-
pecializado, com a garantia
dos irmãos Gomes da Silva.
Gasolina e álcool da melhor
qualidade para o bom funcio-
namento do motor do seu car-
ro e o Mobil Oil Express, exclu-
sivo em Tatuí, com a linha com-

pleta dos óleos Mobil Super e
Mobil 1. São produtos com ga-
rantia de qualidade da multi-
nacional que oferece o que há
de melhor no setor de lubrifica-
ção automotiva. O Posto Qua-
tro-centão fica na Rua do Cru-
zeiro, 711, fone: 3251-4674, com
venda de autopeças e parafu-
sos de todos os tamanhos.

MÊS DE ANIVERSÁRIO
DA MAXX VEÍCULO

‘Em setembro, a Maxx Veícu-
los completa três anos de ativi-
dades e quem ganha os presen-
tes são os clientes. Veículos
novos e seminovos em excelen-
te estado, revisados, vistoriados
e  com garantia você encontra
aqui na Maxx Veículos! Setem-
bro é o mês de  aniversário e na
compra você pode ganhar um
dos prêmios: transferência  grá-
tis, tanque cheio, GPS, Som MP3

ou Vistoria. Venha comemorar
com  a gente na Rua José
Bonifácio, 420. Fone: 3251-
0007; Tatuí.

SALGADOS E DOCES A PARTIR
 DE R$ 1,00 NA SALGADOS MANIA

Você procura produto
de qualidade e por um
bom preço. Só no Salga-
dos Mania você encontra
salgados e doces a partir
de R$1,00. Tudo feito na
hora. Não perca a pro-
moção. Ao levar  3 salga-
dos + 1 Coca ou Fanta KS
você paga apenas R$ 5,00. A
Salgados Mania fica na Rua
Santo Antônio, 468, em frente ao

Supermercado Corrêa. Venha
conferir. Encomendas pelo
fone 98105-2050.

SEU IMOVÉL ESTÁ NA
IMOLIÁRIA CENTRAL

Um bom negócio imobiliário em Tatuí
você faz com Celso Fogaça e seus filhos.
Eles administram a Imobiliária Central, na
Rua 15 de Novembro, 483, em Tatuí . Vender,
alugar ou comprar sua casa, terreno, cháca-
ra, apartamento, áreas comerciais e industri-
ais, com documentação em ordem e preços
de mercado, informe-se pelos telefones (15)
3251-4871, 3305-6586 e 9.9707-8748.

Compra, venda, assistência técnica em
máquinas de lavar e refrigeração das consagra-
das marcas Brastemp, Cônsul, Continental,
Electrolux, Prosdócimo e Dako somente em
Eber Refrigeração. Atendimento a domicílio
contate fones: (15) 99702-2338, 99118-7624,
98156-8573 ou eber-plati@hotmail.com.

EBER REFRIGERAÇÃO
RESOLVE SEU PROBLEMA

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 funcio-
na a rotisserie, com mas-
sas frescas e molhos espe-
ciais e outros pratos da tra-
dicional cozinha italiana.

contato@imobiliariacentraltatui.com


