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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 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.

O BEKO
Tudo começa na estrela, sím-

bolo concreto de uma ideia abs-
trata. Ícone de força e elegância
Emblem é uma rocha, um marco,
uma identidade. É força, elegân-
cia, sedução e sucesso. Com
notas de início de grape fruit, ale-
crim e sálvia, evolui para o cora-
ção com canela, gerânio e folhas
de alecrim e, por fim, a fragrância
amadurece para notas de fava de
Tonka, madeiras nobres e
patchouli.  Essas e outras fra-

grâncias importadas você encon-
tra em O Beko, Perfumes e Cos-
méticos Importados. Rua Coro-
nel Aureliano de Camargo, 455.
Fone: (15) 3251-9696.

BLITZ DA SAÚDE
A Vital Farma comunica

que na próxima quinta-feira (21)
das 9 às 15 horas estaremos
realizando aferição de pressão
arterial e teste de glicemia (di-
abetes) gratuitos. Participe da
Blitz da Saúde e traga a sua
família. A Vital Farma fica na
Rua 11 de Agosto, 720. Para
mais informações ligue para
3251-2600.

Vital Farma fará testes gratuitos
de glicemia e pressão arterial.

ANUNCIE NO JORNAL INTEGRAÇÃO - 3305-6674

COMUNIDADE ORGANIZA
FESTA DE

SÃO PEDRO APÓSTOLO
A comunidade católica do

Jardim Lucila anuncia para o
período de 26 a 29 de junho a
festa em louvor à São Pedro
Apóstolo. Nos dias 26, 27 e 28,
às 19 horas, ocorrerá Celebra-
ção da Palavra na Capela de
São Pedro Apóstolo, localiza-
da na Rua Roque Negrão Filho,
nº 231, respectivamente com
os diáconos Pedro Ferraz de
Camargo, Luís Carlos Alcântara
e Carlos José Mendes, das
Paróquias de Nossa Senhora
da Conceição e São Judas
Tadeu. Dia 29 de junho, às 19
horas, haverá procissão, se-
guida pela missa solene do
padroeiro, com o padre Narci-
so de Jesus Iori.

Na parte recreativa, em 26
de junho, ocorrerá a “Noite dos
Pastéis e Pizzas”. Em 27 de
junho, será a vez da “Noite dos
Bolinhos de Frango”. E em 28
de junho, acontecerá a “Noite
dos Pastéis”. A partir das 20
horas, estão programados lei-
lões de prendas e assados,

Programação da festa de São
Pedro já está definida.

com o leiloeiro Carlinhos. Na
sexta-feira (26), após a cele-
bração religiosa, haverá show
com o cantor Pedro Paulo e
banda, e no domingo (28), tam-
bém depois da celebração,
acontecerá a dança da quadri-
lha. Haverá ainda uma “Ação
entre Amigos”, em benefício
das obras de construção da
capela.


