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TRATTORIA REABRE
PARA JANTARES E PIZZAS

dicional sabor das verdadeiras
pizzas italianas. Rua 13 de Feve-
reiro, 565. Tatuí - Fone: (15) 3305-
3328.

A Trattoria Della Nonna, tra-
dicional casa de massas italia-
nas, volta às suas origens e re-
abre para jantares. A Trattoria
está com os seguintes horários:
terça a sexta: almoço das 11
horas às 15h30. Sábado e do-
mingo: almoço das 11 horas às
15h30. E de quinta a domingo:
jantar das 19 horas às 23 horas.
Aos domingos à noite, a casa
serve pizzas prontas, com o tra-

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.

RETÍFICA SANTA HELENA
A Retifica Santa Helena passa a

funcionar em novas instalações, na Ro-
dovia Mário Batista Mori, 271, Vila An-
gélica, Tatuí. A oficina  retifica motores
da linha leve e pesada, com certificado
de garantia. Mais informações pelos
fones: (15) 3251-1801 e 3305-4066.

Pizzas aos domingos a noite.

O BEKO
O lançamento LACOSTE

L!VE é um perfume masculino
que aumenta os sentidos, des-
cobre novas perspectivas e ins-
pira criatividade. As notas que
compõem a fragrância se mistu-
ram e também se destacam in-
dividualmente, fazendo com que
cada movimento revele uma nota.
Limão, folhas verdes, notas aqu-
áticas, madeira Guaiac e alca-
çuz escuro constroem a fragrân-
cia, adicionando vivacidade, fres-
cor, aconchego, profundidade e
originalidade para o perfume.
Essa e outras fragrâncias im-

portadas você encontra em O
Beko, Perfumes e Cosméticos
Importados. Rua Cel. Aureliano
de Camargo, 455. Fone: 3251-
9696.

Carnaval 2015:

CORDÃO DOS BICHOS
PROGRAMA DESFILE

MESMO SEM APOIO OFICIAL

A Prefeitura de Tatuí, ale-
gando corte de despesas, não
irá organizar o Carnaval 2015,
fato que não acontece no mu-
nicípio há pelo menos vinte
anos. Mas a falta de uma pro-
gramação oficial não
desestimulou o Cordão dos
Bichos, tradicional grupo fol-
clórico local. Mesmo sem o
apoio do Poder Público, o “Cor-
dão” irá se apresentar neste
sábado (14), em horário a ser
definido.

Segundo Pedro da Silva, atual
presidente do Cordão dos Bi-
chos, o restauro das figuras e
bonecões aconteceu nas últi-
mas semanas, no próprio barra-
cão da entidade. Os trabalhos
tinham previsão de se encerrar
nesta sexta-feira (13). Pedro in-
forma também que recebeu um
convite do Clube de Campo e o
Cordão dos Bichos irá se apre-

Cordão dos Bichos irá também se apresentar no Clube de Campo de
Tatuí.

sentar na segunda-feira (16), a
partir das 16 horas.

Um pouco de história
O Cordão dos Bichos foi

idealizado por Vicente de
Almeida e Aladim Ponce, em
meados de 1928, com a cola-
boração de funcionários da Fá-
brica São Martinho. Juntos,
deram início ao grupo com três
bichos, um elefante e dois ca-
valos, fabricados com a técnica
da papietagem, que consiste
na utilização de materiais
recicláveis e de fácil aquisição,
como arame, bambu, jornal,
papel e cola. O grupo ficou
conhecido ainda como “Arca de
Noé”. Com o tempo, o bloco
cresceu e em 1982 chegou a ter
75 peças. Porém, um incêndio
no galpão, naquele mesmo ano,
destruiu boa parte dos bone-
cos. Com isso, o bloco ficou
três anos sem ir às ruas.


