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Empresas

Somente nas Óticas Carol
você encontra a linha de óculos
Absurda. São diversos mode-
los, combinações diferentes e
dobradiças metálicas. Ketzal,
Amazonas, Toto, Chacan, Runa,
Otomi e muitos outros modelos
estão nas Óticas Carol pelos
melhores preços e ótimas con-
dições de pagamento. Praça da
Matriz, 55, ou Travessa dos Pra-

ABSURDA É EXCLUSIVA DA CAROL

cinhas, 59, Tatuí. Fones: 3305-
2181 ou 3251-2763.

O BEKO
Hugo Boss Bottled Eau de

Toilette masculino é definido
como aroma inconfundível e
o perfume um complemento
indispensável à roupa, consi-
derado a moda engarrafada,
exalando elegância e mascu-
linidade. Traz em seu frasco e
em sua fragrância um misto
de essências amadeiradas e
florais, como maçã, calên-
dula, cedro e sândalo. Se o
segredo de uma fragrância
resume-se em unir sensuali-
dade e charme, então, seu
aroma intenso vai além dis-
so, inclui sentimentos e pra-
zeres ainda não decifrados.
Para desvendar esse perfu-

me misterioso basta ir a O Beko
– Perfumes e Cosméticos Im-
portados, na Rua Coronel
Aureliano de Camargo, 455,
Tatuí. Fone: 3251-9696.

Na Grantel você encontra
tudo do básico ao acabamen-
to para sua construção. Pre-
cisa das melhores ofertas?
Quer economizar? Vem pra
Grantel.  Na Grantel é barato
e pronto. Loja em Tatuí, na
Rua 7 de Setembro, 123, Vila
Dr. Laurindo, fone: 3322-
3200. Filial em Cesário

NA GRANTEL VOCÊ ECONOMIZA
NA SUA CONSTRUÇÃO

Lange fone: (15) 3246-8500.

RETÍFICA SANTA HELENA
A Retifica Santa Helena passa a funcio-

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

SIQUEIRA AUTO PEÇAS
Tudo que você precisa para automóveis e caminhões, você

encontra na “Siqueira Auto Peças”. Ligue para os fones: (15) 3205-
2888 ou 3205-3007 e receba as peças em qualquer lugar da
cidade.

INGLÊS DEFINITIVO É NO CNA

na Rua Santa Cruz, 644, centro.
Telefone 3251-3507.

O CNA Tatuí está com uma
promoção imperdível para no-
vos alunos. Na turma de segun-
da e quarta-feira,  das 19 às
20h30, o material do estágio ini-
cial sai de graça para os primei-
ros 10 alunos que se matricula-
rem. Para maiores informações
consulte a secretaria da escola,

Agora na Coplaspel além de encontrar embalagens, produtos
para açougues e restaurantes e produtos de limpeza, você encon-
tra também artigos de confeitaria, chocolates e artigos para a
Páscoa. Tudo com a garantia da qualidade que só a Coplaspel
Embalagens oferece. A loja fica na Rua Maneco Pereira, 200, Bairro
Quatrocentos, Tatuí. Fone: 3305-3939 e mais informações pelo
site: www.coplaspel.com.br.

TUDO NA COPLASPEL

A Utiloc, além de vender pro-
dutos hospitalares e ortopédicos
agora também conta com um
centro de podologia. Formada
pelo Senac, a podóloga Márcia
Regina Bueno faz atendimento
infantil, adulto, diabético, geriátri-
co e esportivo, com tratamento
especializado e higiene comple-
ta dos pés. Atendimento de se-
gunda a sexta-feira das 8h às 20h
e sábados das 8h às 18h. Agende
um horário, a avaliação é gratuita.

CENTRO DE PODOLOGIA UTILOC

O Centro de Podologia Utiloc
fica na Rua Santa Cruz, 140,
centro, Tatuí. Telefones: 3251-
6957/9.9736-9361 e e-mail
marciaregbueno@hotmail.com.

PERNILONGOS CONTINUAM
A INCOMODAR POPULAÇÃO

A infestação de pernilongos
que assola Tatuí, e já ganhou
destaque na imprensa regio-
nal, continua a incomodar a
população. A chuva que caiu
na semana passada não foi
suficiente para resolver ou pelo
menos minimizar o problema,
e por isso, o tatuiano continua
a pedir providências às autori-
dades competentes. Estes in-
setos, que alimentam-se de
sangue, estão aparecendo em
grande número nas residênci-
as, em todos os pontos da
cidade, e além de incomodar o
descanso dos moradores, “pi-
cam” as pessoas e até os ani-
mais domésticos, especial-
mente no fim de tarde e período
noturno. Em muitos casos, a

Pernilongos do gênero “Culex” estão espalhados pela cidade.

picada ocasiona coceira e aler-
gia na pele.

Os munícipes que mais so-
frem são os que residem nas
proximidades de regiões ribei-
rinhas, áreas propícias para
proliferação dos insetos. Nes-
tes locais, não é incomum ob-
servar verdadeiras “nuvens” de
pernilongos. O número de
pernilongos é tão grande no
município, que já provoca falta
de algumas marcas de inseti-
cidas nas prateleiras dos su-
permercados. As vendas des-
ses produtos aumentaram bas-
tante nas últimas semanas e
algumas pessoas chegam a
gastar até dois tubos por se-
mana, para combater os inse-
tos, além de utilizar repelente.

BOITUVA PREMIA
CONTRIBUINTES
COM IPTU EM DIA

Na sexta-feira (26), a Prefei-
tura Municipal de Boituva entre-
gou a premiação aos contribuin-
tes contemplados na campanha
“IPTU em dia dá prêmios”, entre
os meses de abril a agosto de
2014. Os sorteios são realiza-
dos pela Loteria Federal. Pelo
simples fato de estar em dia
com o pagamento desse impos-
to, 142 contribuintes de Boituva
foram contemplados com car-
tões “vale-compras” nos valores
de duzentos a dois mil reais.

Nesta edição, 57 munícipes
compareceram ao Centro de
Eventos para receber os prêmi-
os, na presença do prefeito Ed-
son Marcusso. Segundo a Se-
cretaria de Finanças de Boituva,
os 85 contemplados que não
retiraram seus prêmios deverão

Prefeito boituvense entrega prêmio a um dos contribuintes contem-
plados.

comparecer ao Departamento de
Tributos da Prefeitura para fazê-
lo no prazo de 60 dias.

A assessoria de comunica-
ção da Prefeitura de Boituva in-
forma que o “IPTU em dia dá
prêmios” é uma campanha que
tem como objetivo promover a
educação tributária entre os con-
tribuintes e, através da premiação
oferecida, conscientizar os
munícipes da importância em
se manter o IPTU em dia.

“Trata-se de uma campanha
de grande alcance e que envolve
o comércio local, visto que toda a
premiação é oferecida em car-
tões de compras para serem
gastos nos estabelecimentos,
revertendo em mais imposto e
benefícios para a cidade”, comen-
tou o prefeito Edson Marcusso.

Dia 26 de setembro, uma
decisão do ministro Celso de
Mello (foto), do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), negou o re-
curso impetrado pela apresen-
tadora Xuxa Meneghel contra
o Google. O ministro, em sua
sentença, decide que não en-
controu questões constitucio-
nais que pudessem reabrir a
ação no STF. Em 2010, Xuxa
recorreu à Justiça do Rio de Ja-
neiro (RJ) e proibiu o Google de
exibir resultados de pesquisas
sobre o filme “Amor Estranho
Amor”, no qual ela aparece em
cenas sensuais com um ado-
lescente. À época, em primeira
instância, o Poder Judiciário

MINISTRO MANTÉM FILME
DE XUXA NO GOOGLE

determinou que nenhum con-
teúdo poderia ser exibido quan-
do as buscas fossem feitas com
palavras chaves. O Google re-
correu ao Superior Tribunal de
Justiça (STJ) e este tribunal en-
tendeu que um site de pesquisa
não pode ser responsabilizado
por conteúdos nem fiscalizar
páginas de terceiros. Xuxa alega
que o Google relaciona as fotos
feitas neste filme, em cena que
ela aparece com um ator infantil
na época, com pedofilia. A deci-
são foi publicada no dia 29 de
setembro, no Diário Oficial da
União.
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