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Alunos do Yázigi participaram das atividades de Páscoa elabo-
radas especialmente para a data. É essencial colocar a prática do
inglês nas situações do dia-a-dia e o Yázigi faz isso em todos os
seus cursos, capacitando, assim, seus alunos em todas as
habilidades da língua inglesa.

INGLÊS NO YÁZIGI DE TATUÍSEU CARRO NO MOBIL OIL EXPRESS
DO POSTO QUATROCENTÃO

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.

A AlugMak Locação de Máquinas está em local de fácil acesso,
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. A em-
presa fica na Rua 11 de Agosto, 1947, Tatuí, em frente a garagem
da Rápido Campinas. Telefone: 3251-4889 e site:
www.alugmak.com.br.

ALUGMAK LOCAÇÃO
DE MÁQUINAS

DROGARIA PRUDENTE
Descontos Imbatíveis

Na Drogaria Prudente você encontra toda a linha de Genéricos
com descontos especiais, além de entrega gratuita e Farmácia
Popular. Para medicamentos manipulados conte com a Prudente
Fórmulas onde você leva sua receita e ganha 25% de desconto. É
uma oferta imperdível! Fique ligado nas ações da Drogaria Pruden-
te. Em breve, haverá novamente o evento com aferição de pressão
e teste de glicemia gratuitos. Drogaria Prudente, cuidando de você
e da sua família! 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.

O proprietário Luciano Marigo dá descontos incríveis.

IMOBILIÁRIA TRINDADE
7º Aniversário e o

presente é para você!

A Imobiliária Trindade completa sete anos em Tatuí e o presente
é para você! Na compra ou venda de um imóvel você ganha um
Tablet. Concorra ainda a uma TV 42”. Para participar é só curtir a
fanpage no Facebook Imobiliária Trindade e compartilhar o anún-
cio. O sorteio será realizado no dia 30 de maio de 2015. Para mais
informações acesse o site www.imobiliaria trindade.net . Rua São
Bento, 582, Tatuí. Fones: 3305-5847 ou 99703-0548.

ACE INCENTIVA O COMÉRCIO DE TATUÍ
A Associação Comercial de Tatuí está presente na cidade há 78 anos, incentivando o comercio

local. Foram anos de trabalho, dedicação e grandes conquistas, fortalecendo e conservando os
interesses de seus associados, que são 550, composto por comerciantes, industriais, prestadores
de serviços e profissionais liberais. Junto ao comércio ela exerce grande influência em vários
segmentos na obtenção de parcerias, grandes negócios e benefícios para o município na área
comercial. Seja um associado! Rua 15 de Novembro, 491, Centro, Tatuí. Fone: 3259-8588.
www.portalace.com.br.


