AGLASS CAR tem o

Puma certo para voce.
Belas peQas

do mobiliario
brasileiro
A primeira tentativa foi feita
em Santana do Pamafba, onde
Christian-Jack Heymh e Ger
maine Veltman tinham casas pa
ra fim de semana. Foi assim que
surgiu a pr:imeira Patrimonio,
uma loja especialixada em anti·
guidades que fez urn grande su
cesso em toda a regiii.o. Foi esse
sucesso que acabou detenninan
do a abertura de uma outra Patri
monio, em Sao Paulo, na regiao
dos Jardins, na rua da Consola
~iio, 3417 (tel. 853..0340).
Com a experiencia de arqu iLe

Etambem ea autorizada
mais preocupada com o seu Puma.
Quando o assunto ePuma. a GLASS CAR

esta preparada para atender voce.
Ela presta os melhores serv1~os. como melhor atendimento
• Pumas novos e usados • CaminhOes Puma
• Funllana. p~ntura e mecan·ca esp~iahzada • Pe~as or'g1na1s

~

E1ctft6no:

R Tunacu. 113S •Perd,zcs.
loJ• e oncuu:

Av. Sumare, 79 Perdlze-; ·

GLASs cAR

tels : (Oll) 262 4083 e 6S 97SS.
Rcvendedor Autorlu.do

~P.1ulo - SP

to e decorador, Christian scleci()
na para as suas duas Patrimonio
pe~as do mobiliario brasilei
ro (gcralmente proveniemes de ""
Goias ou de Minas), al~m de
imagens e objetos que Lraz do ex
terior. Assim, e possfvel encon ~
!rat por lei uma cristaleira-vi
!rine policromada por Cr$
180 000,00, um bin6culo de ma
dtcperola com cabo, por Cr$ "
18 000,00; um espelho franc~!$,
estilo I.• Imperio de Napoleao,
por Cr$ 55 000,00; urn conjunto
de escrit6rio vitoriano por CrS
52 000,00 ou o conjunto de lico '
reira por Cr$ 14 000.00.
Quem quiser c:onhecer a Patri
m6mo, durante um passeio a San "
tana do Parnaiba. deve anotar o
endere~o: rua Andre Fernandes,
6, tel. 424-1035 .

Vekulos e Pe~u Ltda.

PARA AZANZIBAR

0 SIL~NCIO EMUlTO IMPORTANTE.
E0 PRECO TAMBEM.
Goias e Minas .rdo o.r maiores fornecedorts do Patrimonlo.
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II

Z:a.ulbar fobrico e fornece
para todo o Brasil sllenclosos, suspensores
e al>ro~odeiras para todos as corros nocionois.
Para ter todo este s uc:esso, o J.Gnzlbar faz a lgo

muito simples : alia o m6ximo de qualidade ao

menor pre ~o de vendo. Com isto, a Zanzibar mostra
que d6 a molor lmport~ncia oos seus produtos, oo
pre~o e, principol mente. a voc6.

TamWm temos ..capamentos para todo a llnha
de cGrros de paueto Mercedes.
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VENDA NAS MELHORES LOJAS DO RAMO.
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Cartoes, um
presente
de born gosto

1

Sao vinte jovens, de 20 a 30
anos, envolvidos com o assunto
artc c agrupados sob o nome de
Emcomum. Com aquarela. foto
grafia, litog_ravura. xi logravura.
colagcm, pastel, textos-poemas.
eles
criaram
os
cart6es
lembran~as, que al~m de urn pre
score, sao obras de arte que po·
dem ser emolduradas.

A

id~i a

senvolvida pelo grupo por pre~os que variam de CrS 150,00 a

"'1

CrS l 000,00.

Os cart6es - camanho medio
de 13 x 18 em- podem ser pe·
didos ao grupo Emcomum pela
caixa postal 58079, Sao Paulo.
ou pelos telefones 883-0371 (Ro

dos cart6es-lembran9a

surgiu em 1980 e vern sendo de

Cartors-lrmbranra do Emc.omum.

10 ~AlA 0 ATA.Co\00,

R. Padre Antonio D'Angelo, 96 • Coso Verde · SOo Paulo · SP •
CEP 02516 . tels.: 265-1916 e 266-3435.
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QUATRO RODAS
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