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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 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

Agora na Drogaria Prudente você conta com a facilidade do
Cartão Fidelidade. Inteiramente gratuito, ele 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 e de glicose gratuitas uma vez
por semana e 30% de desconto em medicamentos manipulados.
Para fazer o Cartão Fidelidade  compareça na Drogaria Prudente
ou Prudente Fórmulas portando RG e CPF. Drogaria Prudente: Rua
7 de Setembro, 644 – Dr. Laurindo. Fone: 3251-6544. Prudente
Fórmulas: Rua Dr. Prudente de Moraes, 30 – Centro. Fones: 3251-
3128 e 3305-1501. Drogaria Prudente busca as melhores solu-
ções para você cuidar de sua saúde.

CARTÃO FIDELIDADE
DROGARIA PRUDENTE

MADEIRAS E ESQUADRIAS
É NA RGM

Na RGM Madeiras e
Esquadrias você encontra os
melhores produtos para a sua
casa. São diversas marcas e
modelos disponíveis com o
preço que cabe no seu bolso e
as melhores condições de
pagamento. Lá você ainda en-
contra atendimento personali-
zado, produtos sob medida,
instalação e manutenção. Faça
uma visita à RGM, na Rua  Júlia
de Melo Machado, 451, saída

do Condomínio Residencial
Colina das Estrelas. Fone: 3251-
1410. Site: www.rgmmadeiras.
com.br

TRATTORIA REABRE
PARA JANTARES E PIZZAS

A Trattoria Della Nonna, tra-
dicional casa de massas italia-
nas, volta às suas origens e re-
abre 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 domingo:
jantar das 19 horas às 23 horas.
Aos domingos à noite, a casa
serve pizzas prontas, com o tra-

dicional sabor das verdadei-
ras pizzas italianas. Rua 13 de
Fevereiro, 565. Tatuí - Fone:
(15) 3305-3328.

Pizzas aos domingos a noite.

A Bia Decorações atende Tatuí e Região há mais de quatro
anos, oferece serviço de qualidade com equipe altamente treinada
e garante que seu evento saia como foi planejado. Além de
decoração, Bia Decorações também oferece locação para diver-
sas comemorações, variedades em cestas, presentes,
lembrancinhas e bolos cenográficos. Agora com loja na Rua
Prudente de Moraes, 555, no centro de Tatuí.  Atendimento de
segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas. Agende um horário para
orçamento pelos telefones: 3251-6268 ou 99675-4922.

BIA DECORAÇÕES
QUALIDADE E COMPROMISSO

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 conser-
tos e manutenção. O novo endereço é na Rua 11 de Agosto, 1947,
Tatuí, em frente à Garagem Rápido Campinas. Telefone: 3251-
4889 e site: www.alugmak.com.br.

ALUGMAK LOCAÇÃO DE MÁQUINAS


