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MATRÍCULAS
ABERTAS

A Ótica Golden Mix é uma
empresa sólida, com mais de
30 lojas, agora também em
Tatuí. Recém inaugurada, a
ótica conta com atendimento
especializado, promoções
para óculos de grau, solar e
relógios. Confira:  seus ócu-
los de grau ficam prontos em
apenas 40 minutos. Qualida-
de e praticidade é na Ótica
Golden Mix. Faça uma visita.

ÓTICA GOLDEN MIX

Rua 11 de Agosto, 462, Cen-
tro – Tatuí. Fone: 3259-4631.

REDE CONFINET
DE SEGURANÇA ELETRÔNICA

É com muita honra que a Rede Confinet inaugurou em Tatuí
no mês de fevereiro mais uma das mais de 70 franquias só no
estado de São Paulo. A nossa equipe técnica já atua no ramo de
segurança eletrônica há mais de 10 anos em Tatuí e região. É com
imenso prazer que damos continuidade no nosso trabalho com
a inovação e diferencial que acompanha o mercado, sendo a
nossa principal via de comunicação a Internet e a interação entre
cliente-empresa, tornando nosso serviço mais transparente e
confiável. Solicite um orçamento sem compromisso. Rua Capi-
tão Lisboa, 1017, Centro. Fones: 3251-9359 ou 99641-0738.

TUDO PARA PISCINA NA PAVANELLI
Além da tradicional linha

de materiais de construção,
acabamento e cozinhas mo-
duladas, a Pavanelli Materiais
Para Construção oferece to-
dos os produtos da GENCO,
que você precisa para manter
sua piscina. A loja fica na Ave-
nida 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.

A assessoria da Prefeitura
de Boituva informa que a cidade
viveu cinco dias de intensa folia
no carnaval e recebeu visitantes
de várias cidades, que puderam
se divertir de forma tranqüila, com
uma programação elaborada
para toda a família. Segundo a
Secretaria de Educação e Cultu-
ra e a Divisão Municipal de Even-
tos, os bailes, desfiles e matinês
mobilizaram milhares de famíli-
as, perfazendo a média de dez
mil foliões por noite de desfile.
Não houve registros de ocorrên-
cias graves, de acordo com a
Guarda Civil Municipal.

Nos desfiles, se apresenta-
ram blocos e escolas de samba
de Boituva, São Roque, Itu e
Itapetininga. As matinês realiza-
das no Centro Municipal de Even-

“FOLIA DE CARNAVAL”
ATRAI MILHARES DE PESSOAS

tos resgataram o verdadeiro espí-
rito de carnaval, com famílias in-
teiras fantasiadas para brincar ao
som de marchinhas, axé e músi-
ca popular brasileira. A Prefeitura
de Boituva organizou também o
bloco “Vai Quem Qué”, que emba-
lou a folia antes, nos intervalos e
após os desfiles. E além de brin-
car o carnaval com tranquilidade,
os foliões contribuíram com ações
sociais do município. O Fundo
Social de Solidariedade de
Boituva instalou uma barraca de
comes e bebes na Praça da Matriz
e o Lar São Vicente de Paula e a
Associação Cidadão do Amanhã
montaram barracas no Centro de
Eventos de Boituva. A renda obtida
com as vendas foi revertida para
os projetos e obras dessas enti-
dades.


