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Celebrar o amor é mais fácil do que pensamos. Surpreenda a
quem você ama com o nosso jantar especial no Dia dos Namorados.
Além de saborear pratos deliciosos, você ainda terá sua noite
abrilhantada com a Camerata Les Ensembles. Faça sua reserva
para este jantar apaixonante na Trattoria Della Nonna. Rua 13 de
Fevereiro, 565, fone: 3305-3328.

DIA DOS NAMORADOS NA
TRATORIA DELLA NONNA

CURSO DE EXTENSÃO NA FAESB
A coordenação do Curso de

Graduação em Sistemas de In-
formação da Faculdade Santa
Bárbara (FAESB) anuncia a aber-
tura de 25 vagas para o “Curso
de Extensão em Banco de Da-
dos”. As aulas acontecerão nos
dias 13 e 20 de junho, das 8 às
12 horas. O valor das inscrições,
que estão abertas na secretaria
da FAESB, é de R$ 19,90. Infor-
mações pelo fone: (15) 3259-
3838.

“SWISS ARMY VICTORIA” NO BEKO
O perfume feminino “Swiss

Army Victoria” expressa a perso-
nalidade de uma mulher moder-
na, dotada de um inato senso
casual “chic”, naturalmente sexy
e sem ser extravagante, com ele-
gância e independência. A fra-
grância dá à mulher força e bem
estar. Sua embalagem, inspira-
da no emblema do serviço mili-
tar, simboliza o perfeito equilí-
brio da força, elegância e estilo
de vida, sem preocupações ex-
cedidas. Floral amadeirado,
possui notas de frésia, ameixa,
rosa da Bulgária, violeta e ma-
deira de sândalo, dentre outros.
Esta e outras fragrâncias impor-
tadas você encontra em O Beko
– Perfumes e Cosméticos Im-
portados. Rua Coronel Aureliano

de Camargo, 455. Fone: (15)
3251-9696.

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.

CONVÊNIO GARANTE
RECURSOS PARA

ENTIDADES DE TATUÍ
Dia 12 de maio, o prefeito

José Manoel Corrêa Coelho
(Manu) assinou convênio para
repasse de mais de R$ 1,5
milhão a doze entidades
assistenciais de Tatuí. A assi-
natura ocorreu no Paço Muni-
cipal e contou com a presença
de representantes das institui-
ções beneficiadas. Metade do
valor anual de cada entidade
filantrópica já foi depositado
em conta e os outros 50%
serão repassados em parce-
las mensais até dezembro.

O valor total é de R$
1.572.451,38. As entidades
contempladas com recursos
são estas: Lar Donato Flores
(R$ 403.721,10), Associação
de Pais e Amigos dos Excep-
cionais – APAE (R$
263.912,40), Casa de Apoio
aos Irmão de Rua São José
(R$ 202.879,20), Conselho

Social da Comunidade – COSC
(R$ 144.893,50), Recanto Betel
(R$ 127.650,80), Arte Pela Vida
(R$ 104.455,74), Casa do Bom
Menino (R$ 88.963,32), Recan-
to Vovô Bolzan (R$ 77.230,00),
Recanto do Bom Velhinho (R$
56.947,00), Lar São Vicente
de Paulo (R$ 49.963,32), Casa
Unimed de Ações Sociais (R$
36.025,00) e Grupo de Estímu-
lo à Vida – GREV (R$
15.810,00).


