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Empresas/Cidade

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.

Na próxima quarta-feira (27),
o município de Tatuí participa
de mais uma edição do “Dia do
Desafio”, promovido pelo
SESC, com o objetivo de esti-
mular a prática de algum tipo
de atividade física pelos cida-
dãos, pelo menos durante quin-
ze minutos. Em 2015, Tatuí irá
enfrentar Huamanga, uma pro-
víncia da região de Ayacucho,
no Peru, com aproximadamen-
te 200 mil habitantes.

A Prefeitura de Tatuí deverá
organizar várias atividades físi-
cas, de esporte, dança e lazer,
para que a população possa se
exercitar e vencer o “Desafio”.
O principal destaque da pro-
gramação, mais uma vez, será
o evento “Vamo a Pé”, com
uma caminhada pelas ruas da
cidade, que deverá ter partici-
pação de estudantes da rede
pública de ensino, servidores
públicos, funcionários do co-
mércio e populares.

TATUÍ ENFRENTA CIDADE
PERUANA NO “DIA DO DESAFIO”

Dia 12 de maio, na sessão
da Câmara Municipal, os vere-
adores aprovaram moção de
aplausos e congratulações ao
advogado tatuiano José
Rubens do Amaral Lincoln, pela
conclusão, com louvor, da pós-
graduação em “Especialização
na Área de Criminologia, Polí-
tica Criminal e Segurança Pú-
blica”. O referido curso foi mi-
nistrado pela Universidade
Anhanguera/Uniderp e o advo-
gado recebeu nota máxima, a
maior de sua turma.

A moção, de autoria do ve-
reador Antonio Marcos de
Abreu (PP), foi assinada por
todos os parlamentares e lem-
bra que o homenageado pos-
sui extensa carreira como Ope-
rador do Direito e atua como
advogado e professor universi-
tário em faculdades da região
há mais de trinta anos.

Diz também o texto que “o
Dr. Lincoln, como é popular-

ADVOGADO RECEBE MOÇÃO
DE APLAUSOS DA CÂMARA

mente conhecido, nobre advo-
gado, de notável saber jurídico
e digno reconhecimento na
área, buscou com este curso
aprimorar ainda mais seus co-
nhecimentos sempre a favor
da digna e verdadeira Justiça”.
E “diante desse relevante ce-
nário, não poderíamos deixar
de render nossa singela home-
nagem”.

Huamanga, uma província da região de Ayacucho.

CAMERATA DE VIOLÕES SE APRESENTA
NO TEATRO PROCÓPIO FERREIRA

Neste sábado (23), às
20h30, no Teatro “Procópio
Ferreira”, a Camerata de Vio-
lões do Conservatório, coorde-
nada por Edson Lopes, apre-
senta concerto integrado prin-
cipalmente por obras de com-
positores clássicos. Os ingres-
sos custam R$ 12 (R$ 6 meia
entrada), e os alunos da esco-
la de música, luteria e artes
cênicas não pagam.

No repertório, estão com-
posições de Wolfgang
Amadeus Mozart (“Serenata
Noturna”), Fernando Sor (“An-
dante Pastoral” e “Gran Solo”),
Frederic Chopin (“Estudo –
Tristesse”), Armando Neves
(“Mafuá”), Jorge Cardoso
(“Milonga”), Ernesto Nazareth
(“Odeon”) e Agustin Barrios
(“Zapateado Caribe”).

Além das obras clássicas,
o grupo também apresentará a
“Beatles Suites”, que inclui três
peças dos Beatles: “Help”, “In
My Life” e “Lady Madonna”. As
obras deste programa têm
transcrições e arranjos de Ed-
son Lopes, Jair Teodoro de
Paula, Orlando Fraga e Ricardo
Grion.

A Camerata de Violões

apresenta-se com os violonis-
tas Adriano Paes, David
Fernando Gomes Filho, Edson
Lopes, Felipe Reis, Gabriel
Almeida Nicoletti, Gabriele
Leite, Karina Bertrameli de
Azevedo, Leoni Mariano
Momberg, Marcelo de Almeida
Brito, Miguel Mandelli e Ricardo
Grion.

Para apoiar as ações de
segurança realizadas na Cam-
panha “Maio Amarelo”, que tem
como objetivo conscientizar os
motoristas para a redução de
acidentes de trânsito e preser-
vação da vida, a concessioná-
ria CCR SPVias realiza nesta
sexta-feira (22), em Tatuí, o
programa “Acorda Motorista”.

Esta ação ocorre no perío-
do de uma a cinco horas da
manhã, no Posto Geral de Fis-
calização (PGF), localizado no

PROGRAMA ALERTA
MOTORISTAS SOBRE

RISCOS DE DIRIGIR CANSADO
km 134,7 da Rodovia Castello
Branco (SP-280). O “Acorda
Motorista” visa alertar os cami-
nhoneiros que trafegam pelas
rodovias sobre os riscos de se
dirigir cansado.

Durante a madrugada, as
equipes de atendimento da con-
cessionária e Polícia Militar Ro-
doviária abordam os caminho-
neiros e oferecem café com bo-
lachas, materiais educativos e
informações sobre a importân-
cia da parada para descanso.

A Faculdade de
Ensino Superior
Santa Bárbara está
com inscrições
abertas para o ves-
tibular de inverno do
curso de Direito.
Esta é a primeira
turma depois que
este curso foi apro-
vado pelo Ministério da Cultu-
ra. A instituição conta ainda
com cursos de  Administra-
ção, Ciências Contábeis, En-
genharia Agronômica e Siste-
mas de Informação. O curso
de Direito  está com inscrições

VESTIBULAR DE DIREITO NA FAESB

abertas e as provas serão rea-
lizadas no dia 28 de junho, às
14 horas. Mais informações no
site www.faesb.edu.br e nos
telefones: (15) 3259-3838 e
3259-2789. FAESB, o conhe-
cimento em suas mãos.


