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Hugo Boss Unlimited é a
nova fragrância masculina de
Hugo Boss. Celebra a explosão
ilimitada de energia e impulsio-
na confiança para conquistar
sucesso pessoal além dos limi-
tes. Com notas frescas de horte-
lã, violeta, toranja, sândalo e
almíscar picante é uma fragrân-
cia sensual e masculina. Esse e
outros perfumes importados
você encontra em O Beko – Per-
fumes e Cosméticos Importa-
dos. Rua Coronel Aureliano de
Camargo, 455. Fone: 3251-9696.

O BEKO

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.

Pizzas aos domingos a noite.

A Trattoria Della Nonna, res-
taurante típico italiano, fez con-
vênio com o estacionamento
M&G, na Praça da Santa, 85, para
uma permanência de 45 minu-
tos. O restaurante abre de terça
a domingo das 11 às 15h30. E
no jantar, de quinta a domingo,
das 19 às 23 horas. Aos domin-
gos a noite a casa serve pizzas
tradicionais italianas. Massas
típicas e da melhor qualidade

TRATTORIA FAZ CONVÊNIO
 COM ESTACIONAMENTO

estão na Trattoria, na Rua 13 de
Fevereiro, 565, Tatuí. Fone: (15)
3305-3328.

MBA GESTÃO EMPRESARIAL
A Faculdade Santa Bárbara de Tatuí fe-

chou mais uma turma de Pós-Graduação,
desta vez MBA Gestão Empresarial. Com
grade curricular diferenciada com ênfase em
gestão de pessoas, engenharia financeira e
logística, os alunos terão maior conheci-
mento nessas áreas que os cursos disponí-
veis no mercado. Com início em 8 de Agosto
as aulas serão quinzenais, 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 informações no site
www.faesb.edu.br e nos telefones: 3259-3838 e 3259-2789. Facul-
dade Santa Bárbara, o conhecimento em suas mãos.

Na segunda-feira (27), o Gru-
po Pacaembu, que atua há mais
de vinte anos na construção de
empreendimentos residenciais
direcionados ao segmento de
baixa renda, contemplados no
programa “Minha Casa Minha
Vida” do Governo Federal, assi-
nou contratos de 218 unidades
residenciais para o módulo IV do
“Residencial Vida Nova
Tatuí”, que se enquadram no
referido programa. Até agora,
foram assinados mais de 800
contratos nos diversos módulos
do empreendimento.

Participaram da assinatura
proprietários que adquiriram o
seu imóvel, representantes do
Grupo Pacaembu e da CAIXA. O
evento de assinatura ocorreu a
partir das 9 horas, no plantão de
atendimento da construtora, na
Rua Quinze de Novembro, 96.
Para essas famílias, o empre-
endimento “Vida Nova Tatuí” sig-
nifica transformar o sonho da
casa própria em realidade, com
qualidade de vida.

O investimento total deste
empreendimento é de aproxima-
damente R$ 128 milhões e a
área total do terreno atinge 
565.871,76 m². Cada terreno
residencial será composto por
casas térreas e terá, em média,
176 m² cada. As casas medirão
45,47 m² de área construída com
sala, banheiro e cozinha com
azulejo, dois dormitórios, laje,
pisos cerâmicos em todos os
ambientes e área de serviço
coberta.

O novo bairro contará com
1.295 casas, enquadradas no
programa “Minha Casa, Minha
Vida”, do Governo Federal, des-

RESIDENCIAL VIDA NOVA
ASSINA MAIS DE 800

CONTRATOS EM TATUÍ

tinadas a famílias com renda
mensal familiar comprovada a
partir de R$ 1.600,00. O valor do
imóvel será a partir de R$
98.900,00 com subsídio de até
R$ 25.000,00 e possibilidade de
utilização de recursos do FGTS e
financiamento em até 360 me-
ses. 

O empreendimento terá
infraestrutura completa, com
rede energia elétrica, abasteci-
mento de água potável, rede
coletora de esgoto sanitário,
galeria de águas pluviais, asfal-
to, guias, sarjetas, paisagismo,
passeio público, rede de ener-
gia elétrica, iluminação pública
e acessibilidade, para atendi-
mento da Norma ABNT 9050.

Para maior segurança dos
moradores, o residencial será
entregue totalmente legalizado,
com os imóveis registrados e
certificado de garantia, além da
construção averbada.

Ainda restam imóveis para
os interessados em adquirir uma
unidade no Residencial Vida
Nova Tatuí. O plantão de atendi-
mento da construtora para a ins-
crição na Rua Quinze de Novem-
bro, atende de segunda a sexta,
das 9 às 17 horas, e aos sába-
dos, das 9 às 13 horas. O portfólio
de obras do Grupo Pacaembu
abrange mais de quarenta mil
unidades habitacionais, incluin-
do imóveis já entregues e em
construção em cidades como
São José do Rio Preto, Sorocaba,
Campinas, Catanduva,
Botucatu, Avaré, Marília e Lins,
dentre outras. Maiores informa-
ções podem ser obtidas através
do site: www.pacaembu.com ou
fone: 0800-730-2020.


