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TRATTORIA REABRE
PARA JANTARES

Desde quinta-feira (27), a
Trattoria Della Nonna, tradicio-
nal casa de massas italianas,
volta às suas origens e reabre
para jantares. A Trattoria está
com os seguintes horários:
terça a sexta: almoço das 11
horas às 15h30. Sábado e do-
mingo: almoço das 11 horas
às 15h30. E de quinta a domin-
go: jantar das 19 horas às 23

horas. Rua 13 de Fevereiro, 565.
Tatuí - Fone: (15) 3305-3328.

O Yázigi Tatuí realizou
no dia 24/11 o Sarau
“Song Day”. Foi um dos
seus maiores eventos
do ano com a participa-
ção dos alunos que
cantaram e recitaram
poesias em inglês e
fizeram  apresenta-
ções instrumentais.  Se
a música faz parte de
nossas vidas, apren-
der inglês cantando fica
melhor ainda. O evento
não poderia ter alcan-
çado tamanho suces-
so sem a participação
de todos e, em especi-
al, de Mirtes Emília
Lomba Paes, que com
seu conhecimento
musical, incentivou e
instruiu a todos.

SARAU “SONG DAY” NO YAZIGI

É a oportunidade que você esperava para fechar o ano com
chave de ouro. São centenas de ofertas! Produtos a preço de
Fábrica! Promoções em todos os setores da loja! MEGA FEIRÃO
GRANTEL em Tatuí/SP

Venha fazer seu cartão fidelidade. É a novidade da Drogaria
Prudente. É inteiramente gratuito e garante benefícios exclusivos
como no mínimo 30% de desconto em medicamentos genéricos
e similares, 5% de desconto na perfumaria, entrega gratuita,
medição de pressão arterial uma vez por semana, medicação de
glicose gratuita uma vez por semana e 30% de desconto em
medicamentos manipulados. Não perca essa oportunidade. Com-
pareça a um dos endereços da Drogaria Prudente portando RG e
CPF. É fácil, rápido e gratuito. Drogaria Prudente, buscando as
melhores soluções para sua saúde. Prudente Fórmulas: Rua Dr.
Prudente de Moraes, 30, Centro. Fones: 3251-3128 / 3305-1501.
Drogaria Prudente: Rua 7 de Setembro, 644 – Dr. Laurindo. Fone:
3251-6544.

CARTÃO FIDELIDADE
DROGARIA PRUDENTE

ALUGMAK LOCAÇÃO DE MÁQUINAS
EM NOVAS INSTALAÇÕES

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

No Posto Quatrocentão você encontra
o que há de melhor em atendimento espe-
cializado, com a garantia dos irmãos Go-
mes da Silva. Gasolina e álcool da melhor
qualidade para o bom funcionamento 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 lubrifica-
ção automotiva. O Posto Quatrocentão
fica na Rua do Cruzeiro, 711. Fone: 3251-
4674. Venda de autopeças e parafusos de
todos os tamanhos.

SEU CARRO NO MOBIL OIL EXPRESS DO POSTO QUATROCENTÃO


