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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 fun-

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

TRATTORIA ABERTA
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
reabre para jantares. A Trattoria
está com os seguintes horári-
os: 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-

Pizzas aos domingos a noite.

Intenso by Café é uma fragrância oriental, frutal
e sensual. Um perfume para todas as mulheres
que vivem de forma intensa todos os momentos.
Suas notas combinam folhas de bambu, vegetais
aquáticos, pêssego branco, maçã, laranja,
mandarina, café, entre outras notas. Um aroma
para quem busca novas sensações. Ideal para
presentear sua mãe por um preço imperdível. Este
e outros cosméticos importados você encontra em
O Beko, Perfumes e Cosméticos Importados. Rua Coronel Aureliano
de Camargo, 455. Fone: 3251-9696.

O BEKO E O DIA DAS MÃES

O feriado prolongado de
Tiradentes, no período de 17 a
21 de abril, terminou com quatro
vítimas fatais. Uma delas mor-
reu em acidente ocorrido em uma
das estradas administradas
pela concessionária CCR
SPVias e as demais em aciden-
tes registrados em estradas da
concessionária AB Colinas. Nas
rodovias da AB Colinas, trafega-
ram aproximadamente 605 mil
veículos, com registro de 39 aci-
dentes. E nas estradas da
SPVias, o movimento foi de mais
de 516 mil veículos, com 25 aci-
dentes.

O maior movimento nas es-
tradas administradas pela AB
Colinas foi registrado na Rodo-
via SP-075, entre as cidades de
Itu e Campinas, com 210 mil
veículos. Neste trecho, ocorre-
ram 22 acidentes, com uma víti-

FERIADO TEVE QUATRO VÍTIMAS
FATAIS NAS ESTRADAS DA REGIÃO

ma fatal. As outras duas vítimas
morreram em acidentes na Ro-
dovia SP-300, entre Tietê e
Jundiaí, por onde circularam 126
mil veículos.

O maior movimento nas es-
tradas da SPVias foi registrado
na Rodovia Castello Branco (SP-
280), no trecho de Tatuí a Águas
de Santa Bárbara, com tráfego
de 305.601 veículos. Na Rodo-
via Antonio Romano Schincariol
(SP-127), entre Tatuí e Capão
Bonito, circularam 69.532 veícu-
los. E na Rodovia Raposo
Tavares (SP-270), entre os mu-
nicípios de Itapetininga e
Araçoiaba da Serra, por onde
trafegam muitos motoristas
tatuianos, o movimento foi de
63.729 veículos. As informações
foram fornecidas pelas asses-
sorias de imprensa das conces-
sionárias.

Rodovia Castello Branco é uma das mais movimentadas da região.


