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MATRÍCULAS
ABERTAS

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 Praci-
nhas, 59, Tatuí. Fones: 3305-2181 ou
3251-2763.

Empresas/Cidade

MASSAS ITALIANAS NO
SELF-SERVICE POR QUILO

Na Trattoria Della Nonna, de
terça-feira a domingo, você sabo-
reia deliciosa e tradicional mas-
sa italiana no sistema self-service
por quilo, além de ampla mesa
de saladas e entradas, que você
encontra somente nas melhores
cantinas. Todas estas iguarias
são preparadas com receitas es-
peciais que  somente a família
Visciglia detém desde sua vinda
da Itália. A casa fica na Rua 13 de
Fevereiro, 565, fone: 3305-3328.

Ao lado funciona a rotisserie, com
massas frescas e molhos espe-
ciais e outros pratos da tradicio-
nal cozinha italiana.

TUDO PARA
PISCINA NA PAVANELLI

Além da tradicional linha de mate-
riais de construção, acabamento e co-
zinhas moduladas, a Pavanelli Materi-
ais Para Construção oferece todos os
produtos da GENCO, que você precisa
para manter sua piscina. A loja fica na
Avenida Salles Gomes, 195, Tatuí.
Fone: (15) 3251-1365.

VENHA CONHECER O CNA 360! - O CNA Tatuí convida a todos para
conhecer a nova metodologia integrada CNA 360, que faz com que
o aluno tenha uma experiência com a língua estrangeira além da
sala de aula. São tablets personalizados, jogos online, realidade
aumentada e um completo portal do aluno. O CNA TATUÍ fica na Rua
Santa Cruz, 644. Telefone 32513507.
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