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TRATTORIA ABERTA
PARA JANTARES E PIZZAS
A Trattoria Della Nonna, tradicional casa de massas italianas, volta às suas origens e
reabre para jantares. A Trattoria
está com os seguintes horários: terça a sexta: almoço das 11
horas às 15h30. Sábado e domingo: 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-

Empresas/Cidade
GRUPO DE PERCUSSÃO
UTILIZA MATERIAIS DE
ESCRITÓRIO EM CONCERTO

Pizzas aos domingos a noite.

dicional sabor das verdadeiras
pizzas italianas. Rua 13 de Fevereiro, 565. Tatuí - Fone: (15) 33053328.

TUDO PARA PISCINA NA PAVANELLI
Além da tradicional linha de
materiais de construção, acabamento e cozinhas moduladas, a Pavanelli Materiais Para
Construção oferece todos os
produtos da GENCO, que você
precisa para manter sua piscina. 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 Rodovia
Mário 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.

Grupo de percussão. Foto Divulgação, Conservatório de Tatuí.

Na quarta-feira (29), às
20h30, no Teatro “Procópio
Ferreira”, o Grupo de Percussão
do Conservatório de Tatuí, sob a
coordenação de Luís Marcos
Caldana, apresenta um concerto, onde irá utilizar objetos inusitados para interpretar as obras
“A-4 – Manipulação de Papel e
Voz”, de Antônio Nunes, e “Office
Max”, de Chris Crockarell. O coordenador do grupo explica que
serão usados, na forma de instrumentos musicais, materiais
de escritório, como papel sulfite,
grampeadores, clips, computador, cadeiras e arquivos.
Também integram o repertório deste concerto obras de
Ronald Lo Presti, que utiliza os
barrafones (marimba, vibrafone,
xilo, bells e campanas) e Edson
Zampronha,
para
cinco
percussionistas, com a utilização de latas, cowbells, gongos,
tumbadoras, templeblocks e
bongôs. Caldana destaca que
Renan Dias Bueno fará solo de
marimba na peça “Time
Traveler”, de William L. Cahn, de
ritmo africano, com a participação
de
mais
quatro

percussionistas.
Será apresentada ainda a
obra de Ramon Meyer, “Toccata
sem Instrumentos”, que utiliza a
percussão corporal. A apresentação será finalizada com a obra
“Cuba”, de Paulo Flores, composição que integra CD do grupo.
“Será um concerto eclético, misturando compositores nacionais
e internacionais e instrumentação supervariada”, finaliza
Caldana.
O Grupo de Percussão do
Conservatório de Tatuí é o mais
antigo grupo do gênero no país.
Foi criado em 1975, com objetivo
de oferecer aos estudantes de
níveis básico, intermediário e
avançado da escola de música a
oportunidade de executar peças
específicas para grupos de percussão. Com isso, os instrumentistas poderiam obter aperfeiçoamento individual e aprimorar a experiência de apresentação em grupo. Os ingressos
para o concerto da próxima quarta custam R$ 12 (R$ 6 meia
entrada) e são vendidos na bilheteria do teatro, na Rua São
Bento, 415.

CORREIÇÃO NA VARA
DO TRABALHO DE TATUÍ
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Na próxima terça-feira (28), a partir das 10 horas, haverá correição
ordinária na Vara do Trabalho de Tatuí, na Rua José Bonifácio, 170.
Quem informa é a Dra. Ana Paula Sartorelli Brancaccio, Juíza do
Trabalho, conforme edital do Desembargador do Trabalho, Gerson
Lacerda Pistori, Corregedor Regional do TRT-15 – Tribunal Regional
do Trabalho da 15ª Região, em Campinas. Nesta data, a Vara do
Trabalho receberá uma equipe do TRT, que irá avaliar o andamento
dos trabalhos na unidade de Tatuí.

