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ASSINE O JORNAL INTEGRAÇÃO
FONE:  3305-6674

CONHEÇA A AMÉRICA DO
SUL COM A TATUÍ TURISMO

Os melhores roteiros para passeios  na América do Sul estão
na Tatuí Turismo. Pacotes aéreos e terrestres para a família ou
individuais, com os melhores roteiros e condições de pagamen-
tos.  Conheça a Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Equador. Estes
roteiros contam com alguns destinos que, nessa época do ano,
oferecem muita neve e vinho.  Confira nesta página no anúncio
Tatuí Turismo, Rua 13 de Maio, 771 – Fone 3205-8484 ou pelo site
www.tatuitur.com.br.

COPLASPEL EMBALAGENS
A Coplaspel, além de sua tra-

dição em embalagens, conta com
uma infinidade de produtos para
açougues e restaurantes. A loja
oferece sacos para lixo, bobinas
de papel, sacolas plásticas, pro-
dutos de limpeza, tripas nacio-
nais e importadas e tudo para
festa. Em breve, a loja estará com
mais novidades. Coplaspel Em-
balagens.  Rua Maneco Pereira,

200, Bairro Quatrocentos, Tatuí.
Fone: 3305-3939 e mais infor-
mações pelo site: www.
coplaspel.com.br

A MM STHIL DE TATUÍ coloca
em oferta, por tempo determina-
do ou até término do estoque,
motosserra MS-170, por apenas
R$ 599,00 e roçadeira Costal FS
55R, por R$ 699,00. A concessi-
onária possui assistência e ofi-
cina de manutenção na própria
loja. M.M. Sthil fica na Rua 15 de
Novembro, 1367, Tatuí. Fone:

MOTOSSERRA E ROÇADEIRAS
EM OFERTA NA MM STHIL

(15) 3259-3144. Consulte so-
bre outros produtos para jardi-
nagem e condições de paga-
mentos nos cartões Master-
card e Visa.

SEU IMÓVEL ESTÁ NA
IMOBILIÁRIA CENTRAL

 Um bom negócio imobiliá-
rio em Tatuí você faz com Celso
Fogaça e seus filhos. Eles ad-
ministram a Imobiliária Cen-
tral, na Rua 15 de Novembro,
483, em Tatuí. Vender, alugar
ou comprar sua casa, terreno,
chácara, apartamento, áreas
comerciais e industriais, com
documentação em ordem e
preços de mercado, informe-
se pelos telefones (15) 3251-
4871, 3305-6586 e 9.9707-
8748. contato@imobiliariacentraltatui.com

Seu pai vai adorar receber um
presente de “O Boticário”.

Celebre o Dia dos Pais com o
novo Portinari Memórias Des.
Colônia. A nova loja fica na
Rua José Bonifácio, 590,
Sala 1. Fone: 3259-7302.

Tatuí.

Na Trattoria Della Nonna, de
terça-feira a domingo, você sa-
boreia deliciosa e tradicional
massa italiana no sistema self-
service por quilo, além de am-
pla mesa de saladas e entra-
das, que você encontra somen-
te nas melhores cantinas. To-
das estas iguarias são prepara-
das com receitas especiais que
somente a família Visciglia de-
tém desde sua vinda da Itália. A
casa fica na Rua 13 de Feverei-
ro, 565, fone: 3305-3328. Ao

MASSAS ITALIANAS NO
SELF-SERVICE POR QUILO

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

DIA DOS PAIS EM
“O BOTICÁRIO”


