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Empresas

RGM MADEIRAS
E ESQUADRIAS

A RGM Madei-
ras e Esquadrias
vende produto de
qualidade porque
conta com os prin-
cipais fornecedo-
res do segmento.
Na hora de decidir
sobre sua constru-
ção todos preci-
sam de atendi-
mento personaliza-
do. Nesta hora
você precisa quem oriente
para aquisição de produtos
sob medida, instalação ade-
quada e manutenção. Todos
estes detalhes deixam sua
casa mais bonita e aconche-
gante. Esta é a preocupação

da direção da RGM. Faça uma
visita na Rua Júlia de Melo, 451,
Parque Industrial na saída para
o Condomínio Residencial
Colina das Estrelas. Fone: (15)
3251-1410. Site: www.rgm
madeiras.com.br

JAGUAR AUTO PEÇAS
 EM NOVAS INSTALAÇÕES

A Jaguar Auto Peças está em novas instalações e local de fácil
estacionamento e conforto para seus clientes. A loja possui todos
os acessórios que seu veículo precisa e por preços competitivos.
A direção, para melhor atender sua clientela, deixou a loja funcional
e há facilidade quando procuram pequenas peças. O novo ende-
reço é na Avenida Coronel Firmo Vieira de Camargo, 932, Tatuí,
próximo à Estação Ferroviária. Telefones: (15) 3251-4079 / 3305-
3666 e e-mail: jaguarautopecastatui@hotmail.com.

Soluções práticas em deco-
rações você encontra na Center
Box. Box e fachadas em vidros
temperados, persianas, pisos
laminados, fechamento de pia,
box acrílico, telas mosquiteiras,
espelhos, forros PVC, tampo de
mesa, porta sanfonada e
esquadrias de alumínio. A loja é
revendedora autorizada Blindex
e fica na Avenida Coronel Firmo
Vieira de Camargo, 755, Tatuí.
Fone: 3251-1668. E-mail:
centerboxtatui@hotmail.com.

CENTER BOX
VIDROS E DECORAÇÕES

O BEKO
Hugo Element é uma fragrân-

cia masculina by Hugo Boss.
Dinâmica, capta a energia criati-
va e inspiradora da cidade. Ideal
para o homem urbano, que con-
sidera a cidade fonte de vida e
energia. Inspirada nos quatro
elementos da natureza, visa bus-
car o elemento natural e essên-
cia de quem o usa. Composto de
acordes aquáticos, calone, gen-
gibre, coentro e madeira de ce-
dro. Esta e outras fragrâncias
importadas você encontra em O
Beko – Perfumes e Cosméticos

Importados. Rua Coronel
Aureliano de Camargo, 455.
Tatuí. Fone: 3251-9696.

INGLÊS NO CNA
CNA Tatuí há mais de 20

anos investe em educação de
qualidade, oferece aulas comu-
nicativas, integração cultural e
intercâmbios, colônia de férias e
muito mais. Maiores informa-
ções sobre os eventos podem
ser obtidas diretamente na es-

cola, Rua Santa Cruz, 644, fone:
(15) 3251-3507, Tatuí ou pela
fan page no facebook: cnatatui.

RETÍFICA SANTA HELENA
A Retifica Santa Helena passa a funci-

onar em novas instalações, na Rodovia
Mário Batista Mori, 271, Vila Angélica, Tatuí.
A oficina  retifica motores da linha leve e
pesada, com certificado de garantia. Mais
informações pelos fones: (15) 3251-1801
e 3305-4066.

SIQUEIRA AUTO PEÇAS
Tudo que você precisa para automóveis e caminhões, você

encontra na “Siqueira Auto Peças”. Ligue para os fones: (15) 3205-
2888 ou 3205-3007 e receba as peças em qualquer lugar da cidade.

ANUNCIE NO JORNAL INTEGRAÇÃO - 3305-6674CANÇÃO DE POÇOS
DE CALDAS VENCE

FESTIVAL DE MPB DE TATUÍ

Zé Alexandre é o vencedor do Festival de MPB.  (Foto Kazuo Watanabe)

No último fim de semana a
canção “Cantares”, defendida
pelo cantor e compositor Zé Ale-
xandre (Poços de Caldas/MG)
foi a vencedora do “20º Festival
de Música Popular Brasileira”,
promovido pelo Conservatório.
Ele foi agraciado com R$ 10 mil
e o direito de realizar o show de
abertura da próxima edição do
evento.

O 2º lugar no “20º Festival de
MPB de Tatuí” foi da música “Ro-
das”, de Márcia Cherubin (Santo
André/SP), que ganhou R$ 6 mil.
A 3ª colocação ficou com “Mi-
grar”, de Vinícius Calderoni
(Cuiabá/MT), premiada com R$
4 mil. A 4ª colocação ficou com

“Cantiga Para Mariana”, de
Douglas Simões (Piracicaba/
SP), que recebeu total de R$ 5
mil, pois foi eleita também “mú-
sica de aclamação popular” e
teve Júlia Simões como “melhor
intérprete”. A 5ª posição foi de
“Noite e Dia”, de Dalwton Moura
e Luciano Franco (Fortaleza/CE),
que ganhou R$ 2 mil.

Além desta premiação, as
vinte canções apresentadas no
festival receberam R$ 600,00 a
título de participação. As concor-
rentes foram avaliadas por uma
comissão julgadora, composta
por Jether Garotti Junior, Bruno
Coppini, Céline Imbert, Eduardo
Santhana e Roberto Sion.

ASSINE O JORNAL INTEGRAÇÃO
Assine o Jornal Integração por apenas R$ 60,00 o semestre. Ao

ler o semanário você tem uma completa visão dos principais
acontecimentos  que geram notícia em Tatuí. Os textos são objetivos
e elaborados de forma jornalística, com as respostas que o leitor
necessita para formar suas opiniões sobre os fatos mais relevantes
da cidade. As assinaturas podem ser feitas pelo telefone (15) 3305-
6674.

O Mega Feirão Grantel voltou! É uma excelente oportunidade
para quem constroe e reforma sua casa. A loja coloca em
promoção ofertas imperdíveis, com descontos reais. Aproveite a
promoção de lotes de pisos e porcelanatos a preço de custo. A
loja fica na Rua 7 de Setembro, 123, Vila Dr. Laurindo, em Tatuí,
fone: 33223200. Filial em Cesário Lange fone: (15) 3246-8500.

MEGA FEIRÃO
NA GRANTEL


