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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.

ESCOLAS MUNICIPAIS RECEBEM
680 CÂMERAS DE MONITORAMENTO

Foto: Comunicação Tatuí

Sistema de monitoramento já funciona nas escolas da rede municipal de ensino.

As câmeras de segurança
que irão monitorar cinquenta
unidades de ensino em Tatuí,
entre escolas, pré-escolas e
creches da zona urbana e ru-
ral, já estão instaladas e em
funcionamento, informa a as-
sessoria da Prefeitura. No to-
tal, são 680 câmeras e o nú-
mero de equipamentos varia
de acordo com o tamanho da
escola. Algumas estão equi-
padas com até 24 câmeras e a
transmissão dos dados é rea-
lizada em tempo real, através
de uma rede “intranet”.

O sistema foi instalado em
locais estratégicos e com mai-
or fluxo de pessoas, como pá-
tios, refeitórios, berçários,
portões de entrada e saída dos
alunos e também na parte ex-
terna da escola. No caso de
falta de energia elétrica, ele
funciona através de gerador e
possui sistema de visualização
noturna. O monitoramento 24
horas conta ainda com
sensores de movimento e bo-
tão do pânico. Também haverá
ronda durante o período de aula,
quando os vigilantes passarão
pelos estabelecimentos de
ensino e registrarão no siste-
ma a data, horário e situação
encontrada em cada unidade.

Segundo a secretária mu-
nicipal de Educação, Ângela
Sartori, esse investimento visa
garantir a segurança dos alu-
nos e tranqüilidade dos pais.
“As instalações foram conclu-
ídas há cerca de um mês e
neste período não tivemos ne-
nhum incidente”, disse Sartori.

O sistema é desenvolvido
pela “GP Guarda Patrimonial”,
de São Paulo, empresa vence-
dora do processo de licitação.
Além da GP, a Guarda Munici-
pal, a secretária da Educação
e o prefeito José Manoel Correa
Coelho (Manu) poderão acom-
panhar, em tempo real, as ima-
gens do monitoramento atra-
vés de computadores e tablets.

VIOLONISTA APRESENTA WORKSHOP
E CONCERTO EM TATUÍ

Dia 13 de agosto, o Conser-
vatório de Tatuí recebe o violo-
nista Daniel Murray, que irá
ministrar um workshop e reali-
zar um concerto no Teatro
“Procópio Ferreira”, na Rua São
Bento, nº 415. As atividades
são gratuitas e patrocinadas
pelo Programa de Ação Cultu-
ral (ProAC). Murray é conside-
rado um dos mais talentosos
violonistas de sua geração. Ele
desenvolve ativa carreira como
intérprete, arranjador e compo-
sitor. Apresenta-se como so-
lista e em grupos de câmara no
Brasil e no exterior, ao lado de
músicos como Paulo Bellinati,
Israel de Almeida, Toninho
Carrasqueira, Paulo Porto Ale-
gre e Chico Saraiva, dentre
outros.

No workshop, às 15h30,
Daniel Murray irá abordar os
diferentes aspectos que envol-
vem a relação entre composi-
tor e intérprete, a escrita musi-
cal diferenciada de algumas
obras contemporâneas, con-
ceitos de música eletrônica e
técnicas estendidas de violão,
com o diferencial do violão de

Daniel Murray estará em Tatuí no dia 13 de agosto.

Foto: Site Daniel Murray

onze cordas para o de seis
cordas.

Em seguida, haverá o con-
certo de música erudita, deno-
minado “Universos em Expan-
são”. O artista apresenta o re-
pertório do seu último álbum
homônimo, que está sendo lan-
çado nessa ocasião, pela gra-
vadora Totem Musicais. Ele
compreende obras de compo-
sitores brasileiros contempo-
râneos, como Arthur Kampela,
Aylton Escobar, Eli-Eri Moura,
Flo Menezes, James Correa,
José Augusto Mannis, Marcus
Siqueira, Paulo Porto Alegre e
do próprio Daniel Murray.

Murray realiza turnê por

doze cidades paulistas, e nela,
lança também o site do projeto
“Universo em Expansão” (www.
universosemexpansao.com.br),
no qual podem ser encontra-
dos trechos da gravação de
seu disco, entrevistas com os
compositores envolvidos e
vídeos de suas obras com as
respectivas partituras e peque-
nos textos explicativos sobre
cada uma. O projeto é realiza-
do com o apoio do Governo do
Estado de São Paulo e produ-
zido pela “Totem Musicais” e
Instituto Totem Cultural (ITC).
Os convites podem ser retira-
dos na bilheteria do teatro
tatuiano.

Neste mês de julho, o mu-
nicípio de Quadra recebeu mais
um empreendimento. O Spa
Vida Bela se instalou na Estra-
da Municipal João Benedito
Leite em uma área de 20
alqueires. O local está a 155
quilômetros de São Paulo pela
Rodovia Castelo Branco. De
acordo com a revista Viagem,
o Vida Bela é um dos mais
completos empreendimentos
hoteleiros no conceito
Spasiana. São 35 chalés equi-
pados, duas piscinas, uma ao
ar livre com cascata e outra
aquecida semiolímpica e co-
berta, sauna, academia, qua-
dras poliesportivas, cinema
para 120 pessoas e outras ati-
vidades de lazer.

SPA VIDA BELA  INSTALA-SE NA QUADRA

A Faculdade Santa Bárbara
de Tatuí fechou mais uma turma
de Pós-Graduação, desta vez
MBA Gestão Empresarial. Com
grade curricular diferenciada
com ênfase em gestão de pes-
soas, engenharia financeira e
logística, os alunos terão maior
conhecimento nessas áreas
que os cursos disponíveis no
mercado. Com início em 8 de
Agosto as aulas serão quinze-
nais, aos sábados, das 8:30 às
17:30 na FAESB Tatuí, Rua 11 de
Agosto, 2900. Valores especiais
por indicação, pontualidade e
para ex-aluno FAESB. Inscreva-
se e invista no seu futuro. Mais

MBA GESTÃO
EMPRESARIAL FAESB

informações no site
www.faesb.edu.br e nos telefo-
nes: 3259-3838 e 3259-2789.
Faculdade Santa Bárbara, o co-
nhecimento em suas mãos.

A Secretaria Municipal de
Saúde anunciou a ampliação do
Programa “Saúde da Família”,
que passa a ter doze equipes
atendendo em Tatuí. Segundo a
assessoria da municipalidade,
quatro novas equipes atende-
rão a população do Bairro São
Cristóvão e Jardim Rosa Garcia,
e a partir deste ano, a cobertura
do programa chegará a 48 mil
pessoas, incluindo os morado-
res do Jardim Santa Rita, CDHU,
Vila Angélica e Jardim Gonzaga.

Até 2012, Tatuí tinha apenas
duas equipes em funcionamen-
to. Em dois anos e meio, esse
número foi multiplicado por seis
e a expectativa da Prefeitura de
Tatuí é criar cinco novas equipes
em 2016. A equipe de “Saúde da
Família” é composta por médico
(clínico geral), auxiliar de enfer-
magem, técnico em enferma-
gem, farmacêutico e agentes
comunitários de saúde.

O atendimento ocorre nas
unidades de saúde contempla-
das com o programa, que aten-
dem das 8 às 17 horas. “O prin-
cipal objetivo deste programa é
a prevenção e promoção à saú-
de, incluindo a realização de visi-
tas domiciliares, acolhimento e
grupos educativos e atendimen-
to de acordo com a necessidade
individual de cada paciente”, ex-
plica a diretora Municipal de Saú-
de, Sandra Santos. O município
trabalha também no processo
de implantação do “Núcleo de
Apoio à Saúde da Família”, com-
posto por um grupo de profissi-
onais especializados, para dar
suporte às ações nos bairros.
Esse grupo será formado por
pediatra, ginecologista, nutri-
cionista, psicólogo, educador fí-
sico e assistente social.

O prefeito José Manoel
Correa Coelho (Manu) destaca
que a adesão de Tatuí ao pro-
grama “Saúde da Família” é
também uma solução adminis-
trativa para ampliar os recur-
sos no setor, pois cada equipe
recebe mensalmente R$ 27 mil
para os trabalhos. O valor mul-
tiplicado por doze totaliza R$
324 mil por mês e R$ 3,8 mi-
lhões por ano.
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