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MATRÍCULAS
ABERTAS

TUDO PARA
PISCINA NA PAVANELLI

Além da tradicional linha de materi-
ais de construção, acabamento e cozi-
nhas moduladas, a Pavanelli Materiais
Para Construção oferece todos os pro-
dutos da GENCO, que você precisa
para manter sua piscina. A loja fica na
Avenida Salles Gomes, 195, Tatuí. Fone:
(15) 3251-1365.

RETÍFICA SANTA HELENA
A Retifica Santa Helena passa

a funcionar em novas instalações,
na Rodovia Mário Batista Mori,
271, Vila Angélica, Tatuí. A oficina
retifica motores da linha leve e
pesada, com certificado de garan-
tia. Mais informações pelos fones:
(15) 3251-1801 e 3305-4066.

RAY-BAN JUSTIN NA CAROL
Nas Óticas Carol você encontra

modelos exclusivos do Ray-Ban
Justin. Preços a partir de 10x R$
39,90, sem juros no cartão de crédi-
to. Praça da Matriz, 55, ou Travessa
dos Pracinhas, 59, Tatuí. Fones: 3305-
2181 ou 3251-2763.

O CNA, em parceria com a Cambridge English Language
Assessment, departamento da Universidade de Cambridge
responsável por certificações de inglês, passa a aplicar um dos
exames de proficiência da instituição ao final de seu curso de
inglês para adultos. Ao concluir seu curso, os alunos CNA já
contarão com o certificado Cambridge English: First – FCE,
amplamente reconhecido. CNA Tatuí – Rua Santa Cruz, 644 –
Fone: 3251-3507.

NA COPLASPEL CHOCOLATES
DE DIVERSAS MARCAS

Chocolates em barras de
todos os tamanhos e marcas,
da melhor qualidade, você en-
contra na Coplaspel. A loja tam-
bém comercializa artigos de con-
feitaria e de Páscoa, além de
decoração, aluguel e montagem
para a festa dos seus sonhos.
Tudo com a garantia de qualida-
de que só a Coplaspel Embala-

gens oferece na Rua Maneco
Pereira, 200, Bairro Quatrocen-
tos, Tatuí. Fone: 3305-3939.
www.coplaspel.com.br.

PROMOÇÃO IMPERDÍVEL NA RGM
A RGM Madeiras e Esquadrias está com uma promoção

imperdível. Os melhores produtos de diversas marcas e mode-
los com o preço que cabe no seu bolso e as melhores formas
de pagamento. A RGM ainda conta com atendimento persona-
lizado, produtos sob medida, instalação e manutenção. Não
perca essa oportunidade, venha conferir na Rua Júlia de Mello
Machado, 451, saída do Condomínio Residencial Colina das
Estrelas. Fone 3251-1410. Site: www.rgmmadeiras.com.br.

BIA DECORAÇÕES,
QUALIDADE E COMPROMISSO

Há mais de quatro anos no mercado tatuiano, Bia Decorações
oferece serviços de qualidade e conta com uma equipe altamente
treinada para garantir que seu evento saia perfeito. Além de
decorações temos também locação completa para casamentos,
debutantes, aniversários e outras diversas comemorações, vari-
edades em cestas, presentes, lembrancinhas e bolos cenográficos.
Agora com loja no centro para melhor atender. Rua Prudente de
Moraes, 555. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 10 às 18
horas. Para orçamento agendar horários pelos telefones: 3251-
6268 / 99675-4922.

CENTRO DE PODOLOGIA UTILOC
A podologia é um

ramo auxiliar da área
da saúde, cuja atua-
ção concentra-se na
anatomia e fisiologia
dos pés. Desenvolve
c o n h e c i m e n t o
biomecânico do torno-
zelo e dos pés, a fim de
compreender a mar-
cha e os problemas
que dificultam, poden-
do desta forma,
implementar tratamentos es-
pecíficos a Laser e Alta
Frequência. Visite o Centro de

VIDRAÇARIA PARAÍSO –
38 ANOS COM VOCÊ

Desde 1976, a Vidraçaria
Paraíso mantém sua tradição.
São 38 anos oferecendo servi-
ços e produtos de alta qualida-
de para Tatuí e região. A vidra-
çaria conta com ampla varie-
dade em vidros, acabamentos
e molduras, além de serviços
automotivos e projetos perso-
nalizados 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.

BOSS BOTTLED UNLIMITED
– HUGO BOSS

A nova fragrância de Hugo Boss – Bottled Unlimited é um
perfume Aromático Fougére, ou seja, suave, para não mascarar
odores. Masculino. Lançado em 2014 é inspirado na determina-
ção do homem impulsionado pelo sucesso e pela adrenalina que
ele sente quando sua meta é atingida.Com notas de menta,
abacaxi e sândalo, Boss Bottled Unlimited é uma fragrância
refrescante que reflete o mix de sensações entre a emoção e
realização. Esse e outros perfumes exclusivos você encontra em
O Beko – Perfume e Cosméticos Importados. Rua Cel. Aureliano
de Camargo, 455. Fone: 3251-9696.

Podologia Utiloc, na Rua Santa
Cruz, 140 – Centro, e tenha uma
avaliação gratuita. Fones: 3251-
6957 / 99736-9361.


