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SEU CARRO NO MOBIL OIL EXPRESS
 DO POSTO QUATROCENTÃO

No Posto Quatrocentão você encontra o que há de melhor em
atendimento especializado e a garantia de  gasolina e álcool da
melhor qualidade. E, para o bom funcionamento do motor do seu
carro troque o óleo no Mobil Oil Express, exclusivo em Tatuí. 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. Anexo ao
posto, também completa loja de autopeças e parafusos com todas
as medidas e o melhor preço da região. O Posto Quatrocentão fica
na Rua do Cruzeiro, 711. Fone: 3251-4674.

MASSAS ITALIANAS
Na Trattoria Della Nonna, de terça-feira a

domingo, você saboreia deliciosa e tradicio-
nal massa italiana no sistema self-service
por quilo, além de ampla mesa de saladas
e entradas, que você encontra somente nas
melhores cantinas. Todas estas iguarias
são preparadas com receitas especiais que  somente a família
Visciglia detém desde sua vinda da Itália. A casa fica na Rua 13
de Fevereiro, 565, fone: 3305-3328. Ao lado funciona a rotisserie,
com massas frescas e molhos especiais e outros pratos da
tradicional cozinha italiana.

RGM COM
PROMOÇÃO IMPERDÍVEL
A RGM Madeiras e

Esquadrias está com
uma promoção imper-
dível. Os melhores pro-
dutos de diversas mar-
cas e modelos com o
preço que cabe no seu
bolso e as melhores formas de pagamento. A RGM ainda conta
com atendimento personalizado, produtos sob medida, instala-
ção e manutenção. Não perca essa oportunidade, venha confe-
rir. Rua Júlia de Melo Machado, 451, Parque Industrial na saída
do Condomínio Residencial Colina das Estrelas. Fone: (15)
3251-1410. Site: www.rgmmadeiras. com.br.

TUDO PARA
PISCINA NA PAVANELLI

Além da tra-
dicional linha de
materiais de
c o n s t r u ç ã o ,
acabamento e
cozinhas modu-
ladas, a Pava-
nelli Materiais
Para Constru-
ção oferece to-
dos os produtos
da GENCO, que
você precisa para manter sua piscina. A loja fica na Avenida
Salles Gomes, 195, Tatuí. Fone: (15) 3251-1365.

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.
Avenida Coronel Firmo Vieira de
Camargo, 755, Tatuí. Fone: 3251-
1668. E-mail: centerboxtatui
@hotmail.com.

CENTER BOX
VIDROS E DECORAÇÕES

Desde 1976 a Vidraçaria Paraíso  mantém sua tradição. São
38 anos oferecendo serviços e produtos de alta qualidade para
Tatuí e região. A vidraçaria conta com ampla variedade em
vidros, acabamentos e molduras, além de serviços automotivos
e projetos personalizados para sua casa ou empresa. Venha
conferir na Rua Maneco Pereira, 503 – Tatuí, de segunda a
sexta-feira das 8 às 18 horas. Fones: 3251-7762 / 3251-7764.

VIDRAÇARIA PARAÍSO
- 38 ANOS COM VOCÊ


