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SEU CARRO NO MOBIL OIL EXPRESS
DO POSTO QUATROCENTÃO

RGM MADEIRAS E ESQUADRIAS
ORIENTA NA HORA DE  CONSTRUIR

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.

No Posto Quatrocentão você encontra o que há de melhor em
atendimento especializado, com a garantia dor irmãos Gomes da
Silva. Gasolina e álcool da melhor qualidade para o bom funciona-
mento do motor do seu carro e o Mobil Oil Express, exclusivo em
Tatuí, com a linha completa dos óleos Mobil Super e Mobil 1. São
produtos com garantia e qualidade da multinacional que oferece os
melhores produtos e serviços no setor de lubrificação automotiva.
O posto também oferece um completa loja de auto peças e um setor
exclusivo de parafusos de todas as medidas. O Posto Quatrocentão
fica na Rua do Cruzeiro, 711. Fone: 3251-4674. Venda de autopeças
e parafusos de todos os tamanhos.

A RGM Madei-
ras e Esquadrias
vende produto de
qualidade porque
possui  os princi-
pais fornecedores
do segmento. Na
hora de decidir so-
bre sua construção
todos precisam de
atendimento per-
sonalizado. Nesta
hora você precisa
quem oriente para
aquisição de produtos sob medi-
da, instalação adequada e manu-
tenção. Todos estes detalhes
deixam sua casa mais bonita e
aconchegante. Esta é a preocu-
pação da direção da RGM. Faça

uma visita na Rua Júlia de Melo
Machado, 451, Parque Industri-
al na saída para o Condomínio
Residencial Colina das Estre-
las. Fone: (15) 3251-1410. Site:
www.rgmmadeiras.com.br.

ALUGMAK LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS EM NOVAS INSTALAÇÕES

A AlugMak Locação de Máquinas está em novas instalações e
em local de fácil estacionamento e conforto para seus clientes. A
loja conta com locação de andaimes, betoneiras e equipamentos
elétricos e com uma equipe especializada em consertos e manu-
tenção. O novo endereço é na Rua 11 de Agosto, 1947, Tatuí,
próximo a antiga Garagem São Jorge. Telefone: 3251-4889 e site:
www.alugmak.com.br.

DROGARIA E PRUDENTE FÓRMULAS

Na Drogaria Prudente você encontra linhas completas de
suplementos, perfumaria, maquiagem, infantil, dermocosméticos
e genéricos com preços imbatíveis. E na Prudente Fórmulas
sua receita passa pela mais alta qualidade em manipulação.
Entrega a domicilio gratuita. Venha conferir na Loja 1: Rua
Prudente de Moares, 30 – Centro. Fones: 3251-3128 / 3305-
1501 (manipulação). Loja 2: Rua 7 de Setembro, 644 – Dr.
Laurindo. Fone: 3251-6544 (drogaria).

YÁZIGI ENSINA INGLÊS
FORA DA SALA DE AULA

No Yázigi  aprender inglês não precisa ser só na sala de aula.
No dia 21/09 os alunos passaram um dia inteiro de muita diversão
e aprendizagem no YÁZIGI DAY CAMP. Através de várias provas,
duas equipes competiram de forma alegre e saudável nesse
evento de imersão em língua inglesa. A dedicação e interesse dos
alunos foi o ponto culminante do encontro e todos, professores e
alunos, saíram satisfeitos com o resultado. Os preparativos para
o próximo encontro já começaram porque todos querem outro dia
como esse. Sucesso total. O Yázigi fica na Praça da Matriz, 81, fone:
3251-2725. Faça já sua matrícula.

Compra, venda, assistência técnica em máqui-
nas de lavar e refrigeração das consagradas 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


