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MATRÍCULAS
ABERTAS

HALLOWEEN YÁZIGI

No dia 31 de outubro comemora-se o Halloween (Dia das
Bruxas) nos países de língua inglesa, em especial nos Estados
Unidos. O Yázigi Tatuí, historicamente, desenvolve atividades para
essa data para que os alunos possam ter um “gostinho” dessa
brincadeira. Distribuímos deliciosos cupcakes temáticos para to-
dos os alunos porque a festa exige doces. É mais um elemento
cultural relacionado à aprendizagem do inglês.

O BEKO

Polo Blue Sport masculino
assume a competição, aprovei-
tando e dominando o poder do
mar, navegando para a vitória
com estilo e elegância. Para o
homem esportivo que ama a li-
berdade. Uma fragrância cítrica
amadeirada com notas de
mandarina, menta gelada, sálvia,
gengibre, almíscar e âmbar.
Essas e outras fragrâncias im-
portadas você encontra em O
Beko – Perfumes e Cosméticos
Importados, na Rua Coronel
Aureliano de Camargo, 455,
Tatuí. Fone: 3251-9696.

Na Grantel é Barato e Pron-
to! Aqui você encontra do bási-
co ao acabamento para sua
obra com os melhores preços
do mercado. Linha completa
de produtos para atender nos-
sos clientes com qualidade e
eficiência. Na Grantel é Barato
e Pronto! Lojas em Tatuí - 3322-
3200 e Cesário Lange - 3246-
8500.

RETÍFICA SANTA HELENA
A Retifica Santa Helena passa a funcio-

nar em novas instalações, na Rodovia Má-
rio 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.

RAY-BAN JUSTIN NA CAROL
Nas Óticas Carol você encontra modelos
exclusivos do Ray-Ban Justin. Preços a
partir de 10x R$ 39,90, sem juros no cartão
de crédito. Praça da Matriz, 55, ou Travessa
dos Pracinhas, 59, Tatuí. Fones: 3305-
2181 ou 3251-2763.

CENTRO DE PODOLOGIA UTILOC
A podologia é um ramo auxi-

liar da área da saúde cuja atua-
ção concentra-se na anatomia e
fisiologia dos pés. Desenvolve
conhecimento biomecânico do
tornozelo e dos pés, a fim de
compreender a marcha e os pro-
blemas que dificultam, podendo
desta forma, implementar trata-
mentos específicos a Laser e
Alta Frequência.  Visite o Centro
de Podologia Utiloc, na Rua San-

ta Cruz, 140 – Centro, e tenha
uma avaliação gratuita. Fones:
3251-6957 / 99736-9361.


