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TUDO PARA PISCINA NA PAVANELLI
Além da tradicional linha de

materiais de construção, aca-
bamento e cozinhas modula-
das, a Pavanelli Materiais Para
Construção oferece todos os
produtos da GENCO, que você
precisa para manter sua pisci-
na. A loja fica na Avenida Salles
Gomes, 195, Tatuí. Fone: (15)
3251-1365.

MASSAS ITALIANAS NO
SELF-SERVICE POR QUILO

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 ampla
mesa de saladas e entradas,
que você encontra somente nas
melhores cantinas. Todas es-
tas iguarias são preparadas
com receitas especiais que
somente a família Visciglia de-
tém desde sua vinda da Itália. A
casa fica na Rua 13 de Fevereiro,
565, fone: 3305-3328. Ao lado

funciona a rotisserie, com mas-
sas frescas e molhos especiais
e outros pratos da tradicional
cozinha italiana.

Em Tatuí você encontra
a gasolina de melhor quali-
dade e lubrificação automo-
tiva com produtos Móbil
Super e Móbil 1 no Posto
Quatrocentão. Rapidez,
atendimento personalizado
e qualidade em um só ende-
reço. Aproveite os preços
especiais de auto peças e
uma completa loja de para-
fusos. Rua do Cruzeiro, 711.
Tatuí. Fone: (15) 3251-4674.

CUIDE DE SEU CARRO NO
QUATROCENTÃO

Mugler Show  de Thierry Mugler é
um perfume floral feminino. A nota

de topo é bergamota a nota de
coração é magnólia a nota de fundo

é almíscar branco. Esta e outras
fragrâncias você encontra em O
Beko – Perfumes e Cosméticos

Importados. Rua Coronel Aureliano
de Camargo, 455. Tatuí.
Fone: (15) 3251-9696.

O BEKO
Na segunda-feira (16), o gru-

po “Buzum!” realiza seis apre-
sentações do espetáculo
“Energia” na Creche Municipal
“Rosalina Holtz de Paula” e Lar
Donato Flores, na Rua Vicente
Cardoso, nº 1.591, Bairro
Inocoop. Esta peça é a nova
criação do “BuZum!”, projeto
que leva a magia do teatro de
bonecos para crianças de todo
o País.

ESPETÁCULO TEATRAL
ENSINA SOBRE ENERGIA

O espetáculo, dirigido por
Wanderley Pires, trata da im-
portância da energia na vida
das pessoas e será apresenta-
do às 9 horas, 9h40, 10h20,
13h30, 14h10, 14h50. As cri-
anças aprenderão sobre as cin-
co fontes de produção de ener-
gia no Brasil – hidrelétrica,
termoelétrica, atômica, solar e
eólica – além de interagir com
os atores.


