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TEMPO DE ALTO MAR
NA TATUÍ TURISMO

A Tatuí Turismo firmou parceria e está com pacotes diferen-
ciados e  preços especiais para que todos façam o cruzeiro dos
seus sonhos. O glamour de navegar em um grande transatlân-
tico está ao alcance de todos. O MSC Preziosa é um navio
projetado para você poder desfrutar dos prazeres do espírito
Mediterrâneo com muito conforto e atrações, como SPA,
piscina “infinita”, cassino, teatro, o maior tobogã aquático já
visto nos mares e o restaurante Galaxy. Com a Tatuí Turismo
você sai de Tatuí e paga em até 11 vezes, sem juros. A Tatuí
Turismo fica na Rua 13 de Maio, 771. Tatuí. Fone: 3205-8484.
Mais informações no site www.tatuitur.com.br.

A Jaguar Auto Peças está com promoções especiais nas
linhas de calotas e lanternas e ainda conta com uma linha
completa de acessórios que o seu veículo precisa. Venham
conferir os nossos produtos e preços na nova loja JAGUAR, na
Avenida Firmo Vieira de Camargo, 932, Tatuí – SP. Fones: (15)
3251-4079 – 3305-3666.

Soluções práticas em deco-
rações você encontra na Center
Box. Box e fachadas em vidros
temperados, persianas, pisos
laminados, fechamento de pia,
box acrílico, telas mosquiteiras,
espelhos, forros PVC, tampo de
mesa, porta sanfonada e
esquadrias de alumínio. A loja é
revendedora autorizada Blindex
e fica na Avenida Coronel Firmo
Vieira de Camargo, 755, Tatuí.
Fone: 3251-1668. E-mail:
centerboxtatui@hotmail.com.

CENTER BOX
VIDROS E DECORAÇÕES

TUDO PARA PISCINA
NA PAVANELLI

Além da tradicional linha de materiais de construção, aca-
bamento e cozinhas moduladas, a Pavanelli Materiais 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.

Na Grandino Pré-moldados
a novidade e a inovação são os
Blocos Estruturais e de
Vedação, que dão mais firmeza
e resistência à sua construção.
A empresa investiu muito em
tecnologia e é a pioneira na
região neste segmento. Esta é
a novidade que cabe perfeita-
mente no projeto de sua nova
construção. A empresa conta
também com os pisos
intertravados. Além de dar ele-
gância por onde você passa.
são totalmente ecológicos, pois
não impermeabilizam o solo.

GRANDINO COM
BLOCOS INOVADORES

Ligue para  (15) 3251.4009 e
tenha em sua obra os produtos
que dão base  para o seu projeto.
Acesse: www.lajesgrandino.com.br


