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FAESB INICIA PÓS EM
GESTÃO EMPRESARIAL

A Faculdade de Ensino
Superior Santa Bárbara –
FAESB, de Tatuí, inicia dia
18 de julho, 8h30, a 3ª Turma
de Pós Graduação MBA em
Gestão Empresarial. O curso
tem duração de 18 meses e
as aulas acontecem
presencialmente a cada quin-
ze dias na Rua Onze de Agos-
to, 2900, Bairro Valinho, em
Tatuí. Ainda é possível se
inscrever. Os interessados
podem obter mais informa-

ções na secretaria da FAESB
ou pelo site: www.faesb.
edu.br ou fone: 15-3259-3838.

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.

ACE DE TATUÍ
A Associação Comercial de

Tatuí está presente na cidade
há 78 anos, incentivando o co-
mércio local. Foram anos de
trabalho, dedicação e grandes
conquistas, fortalecendo e con-
servando os interesses de
seus associados, que são 550,
composto por comerciantes,
industriais, prestadores de ser-
viços e profissionais liberais.
Junto ao comércio ela exerce
grande influência em vários
segmentos na obtenção de
parcerias, grandes negócios e
benefícios para o município.

Seja um associado! Rua 15 de
Novembro, 491, Centro, Tatuí.
Fone: 3259-8588. www.portal
ace.com.br.

ALUGMAK
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS

A AlugMak Locação de
Máquinas oferece um serviço
diferenciado, facilitando o seu
dia-dia. Com sistema prático
e eficaz torna seu trabalho mais
ágil, seguro e produtivo com
locação e manutenção de
equipamentos e assistência
técnica de diversas marcas.
Confira os produtos e serviços
no site www.alugmak.com.br.

Alugmak, o maior prazer do
nosso trabalho é facilitar o seu!
Rua 11 de Agosto, 1947, Tatuí.
Fone; 3251-4889.

A Sodiê Doces será uma das participantes da 3ª Festa do Doce
de Tatuí. Reconhecida pelos seus bolos  recheados e confeita-
dos, a Sodiê estará novamente na festa com bolos e doces dos
mais diversos sabores. A Festa do Doce será na Praça da Matriz,
do dia 10 a 12 de Julho.  Saboreie Sodiê.

SODIÊ NA FESTA DO DOCE

SUELI BOLOS NA FESTA DO DOCE

A Sueli Bolos participa da 3ª Festa do Doce de Tatuí e promete
adoçar seu fim de semana, com bolos deliciosos e de variados
sabores. Não deixe de conferir o stand da Sueli Bolos, com bolos
de todos os tamanhos e sabores. Compareça  de 10 a 12 de julho,
na Praça da Matriz, em Tatuí.

ALUNA DA FATEC DE TATUÍ REPRESENTA
O BRASIL EM CAMPEONATO MUNDIAL DE DJs

A paulistana Cinara
Martins, aluna do curso de Pro-
dução Fonográfica da Fatec –
Faculdade de Tecnologia de
Tatuí – irá representar o Brasil
na final mundial do campeona-
to de DJs “Red Bull Thre3style”,
em Tóquio, no Japão, no perío-
do de 13 a 21 de setembro.
Cinara reside em Tatuí desde
2013 e conseguiu se classifi-
car após sua apresentação no
“Club 904”, em Brasília, no úl-
timo dia 20 de junho.

Oito DJs brasileiros dispu-
taram a vaga e tiveram quinze
minutos cada para “mixar” três
diferentes estilos de música.
Cínara Martins surpreendeu o
público e os jurados, ao fingir
atender uma ligação de sua
mãe no telefone celular e usar
gravações caseiras durante a
mixagem. “Utilizei esse dife-
rencial para conquistar o públi-
co”, disse Cinara, que apre-
sentou um set com mistura de
samba, rap e pop.

Foi a segunda vitória conse-
cutiva de Cinara na disputa. No
ano passado, ela já represen-
tou o País no Azerbaijão após
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vencer concorrentes de três
estados diferentes na etapa bra-
sileira. Agora, após defender o
posto de campeã nacional, ela
tentará levar o título mundial do
“Red Bull Thre3style”, enfren-
tando mais uma vez os melho-
res DJs do mundo.

CONSEG REINICIA
ATIVIDADES EM TATUÍ

Dia 30 de junho, no anfiteatro
da escola Barão de Suruí, acon-
teceu a reunião de reativação do
Conselho Comunitário de Se-
gurança (Conseg) de Tatuí, ago-
ra sob a presidência de Roque
Bráulio Antunes, com a filiação
de novos membros e planeja-
mentos de novas ações, visan-
do maior segurança e a preven-
ção e preservação da ordem
pública, dever do Estado, mas
um direito e responsabilidade
de todos.

Os Consegs são formados
por grupos de pessoas do mes-
mo bairro ou município, que se
reúnem para discutir, analisar,
planejar e acompanhar a solução
de seus problemas comunitários
de segurança, além de desenvol-
ver campanhas educativas e es-
treitar laços de entendimento e
cooperação entre várias lideran-
ças locais. Em suas reuniões
mensais, o Conseg procura agre-

Delegado Paulo Cezar Tolentino, Roque Bráulio Antunes e capitão
Kleber.

gar a comunidade nos assuntos
de segurança e levar todas as
reivindicações da população aos
representantes da área, que tam-
bém podem participar desses en-
contros. O lema do Conseg é:
“Comunidade unida, diminuindo
diferenças, somando esforços, di-
vidindo experiências, multiplican-
do resultados”.

Os principais objetivos são:
integrar a comunidade com as
autoridades policiais, com ações
que resultem na melhoria da
qualidade de vida da população,
propor às autoridades as defini-
ções de prioridade na Seguran-
ça Pública, articular a comunida-
de visando a prevenção e a solu-
ção de problemas ambientais e
sociais e fazer com que a comu-
nidade interaja com as unida-
des policiais, tendo em vista a
resolução de seus problemas.
(Texto e foto de Fernando
Foster)

AÇÃO SOCIAL

Dia 27 de junho, na Praça da Matriz, a Associação Atlética XI de
Agosto participou da campanha do agasalho, organizada pelo Fun-
do Social. O clube entregou cerca de 300 peças de roupas arreca-
dadas pelos associados do XI de Agosto. A foto mostra o momento
da entrega dos agasalhos.


