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O BEKO

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.

Estudantes da Faculdade
de Tecnologia (Fatec) de Tatuí
desenvolveram um aplicativo
para conscientizar crianças e
adolescentes sobre os riscos
do consumo de drogas. Testa-
do pela comunidade e disponí-
vel para “download” gratuito, o
jogo está sendo negociado
por órgãos públicos que traba-
lham com a prevenção ao uso
de entorpecentes.

Durante dois anos e meio,
os alunos Michel Antonio
Vieira, Eduardo Pereira
Rodrigues, Francisco Benedi-
to Oliveira Junior, Sulivan
Tavares Leite e Diego Morais
Zanata, de Gestão da  Tecno-
logia da Informação, mergu-
lharam em conceitos de pro-
gramação para produzir um
game em “3D”, dividido em
quinze fases, que tem por
objetivo “capturar” as drogas,
que ganham corpo e se trans-
formam em personagens do
jogo. A cada captura, surge
um aviso na tela, que explica
os perigos de utilizar aquele
tipo de droga. Um “quiz” no
final de cada fase atesta se o
jogador aprendeu a lição.

ALUNOS DA FATEC CRIAM APLICATIVO PARA
ALERTAR CONTRA PERIGOS DAS DROGAS

“Eles foram a campo para
conversar com jovens e enten-
der que tipo de software eles
gostariam de usar. Também
tivemos apoio de profissionais
da área da psicologia e mesmo
da polícia para nos orientar
sobre o tema”, explica o pro-
fessor Otávio Rosica, que teve
a ideia de orientar para um
trabalho que pudesse servir
tanto aos interesses acadêmi-
cos quanto à comunidade.
Rosica já atuou como repre-
sentante da Fatec no conselho
municipal de combate às dro-
gas. “Recebemos a orientação
de profissionais da área até
chegar a esse conceito, abor-
dando três drogas principais: a
maconha, porta de entrada para
esse mundo, o álcool, de fácil
acesso, e o crack, uma droga
bastante perigosa”, completa
o aluno Eduardo Rodrigues, de
22 anos.

Instalado no laboratório do
COSC – Centro de Orientação
e Serviços à Comunidade – or-
ganização não-governamental
de apoio a pessoas carentes de
Tatuí, o jogo está sendo testa-
do por crianças e adolescentes

na faixa etária de 10 a 16 anos.
O passo seguinte é enviar o
projeto para o Conselho Esta-
dual de Pesquisas sobre Dro-

gas (Coned), para que possa
ser utilizado em outras ações
de conscientização com a po-
pulação.

Antonio Banderas apresen-
ta Her Secret Game, o jogo se-
creto da sedução. Uma edição
limitada inspirada no universo
The Secret. Uma fragrância su-
ave com notas de bergamota,
abacaxi, morango, gardênia,
jasmim, sândalo e almíscar. Um
perfume para a mulher sensu-
al, determinada e intensa. Esta
e outras fragrâncias importadas
você encontra em O Beko – Per-

fumes e Cosméticos Importa-
dos. Rua Coronel Aureliano de
Camargo, 455, Tatuí. Fone:
3251-9696.


