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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.

TUDO PARA PISCINA NA PAVANELLI
Além da tradicional linha de

materiais de construção, acaba-
mento e cozinhas moduladas, a
Pavanelli Materiais Para Cons-
trução oferece todos os produ-
tos da GENCO, que você precisa
para manter sua piscina. A loja
fica na Avenida Salles Gomes,
195, Tatuí. Fone: (15) 3251-1365.

No fim de maio, a Faculdade
Santa Bárbara (Faesb) de Tatuí,
através do Núcleo de Iniciação
Científica, Extensão e Apoio, re-
alizou a “Semana Cultural”, com
atrações musicais e artísticas
de trinta minutos no hall de en-
trada da instituição de ensino,
durante os intervalos de aulas.

Entre os destaques, estão
as apresentações do Grupo de
Estudos de Percussão Corpo-
ral, composto pelos alunos de
Produção Fonográfica da Facul-
dade de Tecnologia (Fatec) de
Tatuí, e do grupo “Jazz Combo
Jovem”, do Conservatório, que

FACULDADE REALIZA
SEMANA CULTURAL

tocou cinco músicas, dentre elas
uma não conhecida publicamen-
te de Pixinguinha, cuja partitura
foi encontrada em um baú, após
sua morte.

Segundo a professora Lucilia
Grando, coordenadora de ativida-
des culturais da Faesb, a semana
teve como objetivo completar o
aprendizado acadêmico, através
da sensibilização artística, pois
ao deparar-se com as variedades
de sons, de estilos musicais e de
instrumentos, os alunos podem
refletir sobre a amplitude da
criatividade humana e de suas
aplicabilidades práticas.

“CÂMERAS INTELIGENTES”
MONITORAM SAÍDAS DE TATUÍ

Foto: Comunicação Tatuí/Evandro Ananias

A Prefeitura de Tatuí anun-
ciou na semana passada o
início da instalação de
“câmeras inteligentes” nas en-
tradas e saídas da cidade para
monitorar os veículos. A cha-
mada “cerca eletrônica” pre-
tende coibir as ações crimino-
sas e impedir a fuga ou entrada
de ladrões. Todas as vezes
que um veículo roubado, por
exemplo, tentar sair ou entrar
do município, as câmeras irão
identificá-lo e acionar as auto-
ridades policiais. E além des-
se tipo de fiscalização, as
câmeras também atuam no
controle do limite de velocida-
de permitido pela via. O projeto
será concluído em trinta dias.

As câmeras estão sendo
instaladas em pontos estraté-
gicos do município, com gran-
de fluxo de veículos, como as
Ruas Alberto Seabra e 11 de
Agosto (ambas no Centro), Rua
Chiquinha Rodrigues (sentido
Jardim Lírio), Rua Vice Prefeito

Projeto de monitoramento é chamado de “cerca eletrônica”.

Nelson Fiúza (sentido Rodovia
SP-127), Avenida Pompeo Reali
(sentido Rodovia SP-127), Rua
Rio de Janeiro (sentido rodovia
SP-141) e Via Municipal Bene-
dito Faustino da Rosa (sentido
Rodovia SP-127). Os apare-
lhos irão vigiar a cidade 24
horas por dia e terão um centro
de controle de monitoramento,
que está sendo montado na
sede da Guarda Civil Munici-
pal.

A empresa que realiza o
trabalho de instalação do sis-
tema é a SENTRAN, que já
atua há dezoito anos no mer-
cado da fiscalização eletrôni-
ca de trânsito, utilizando
tecnologia avançada e promo-
vendo aperfeiçoamento contí-
nuo de sua equipe. É uma das
poucas empresas no País com
certificação para projeto e exe-
cução de “cidades digitais” e
está presente em inúmeros mu-
nicípios do Estado de São
Paulo.


