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O BEKO
Perfume feminino encanta-

dor e apaixonante. A primeira
fragrância oriental da marca,
Bvulgari Omnia Crystalline refle-
te a mulher clássica, sofisticada
e decidida. Mescla ingredientes
de flores e frutas com uma deli-
cadeza singular. A fusão perfeita
entre o céu e a terra, apresenta-
se dentro da pureza de
um cristal. Esta e outras fragrân-
cias você encontra em o O Beko

– Perfumes e Cosméticos Im-
portados. Rua Cel. Aureliano de
Camargo, 455. Tatuí. Fone: 3251-
9696.

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.

MASSAS ITALIANAS NO
SELF-SERVICE POR QUILO

Na Trattoria Della Nonna, de
terça-feira a domingo, você sa-
boreia deliciosa e tradicional
massa italiana no sistema self-
service por quilo, além de ampla
mesa de saladas e entradas,
que você encontra somente nas
melhores cantinas. Todas es-
tas iguarias são preparadas
com receitas especiais que
somente a família Visciglia de-
tém desde sua vinda da Itália. A
casa fica na Rua 13 de Fevereiro,
565, fone: 3305-3328. Ao lado

funciona a rotisserie, com mas-
sas frescas e molhos especiais
e outros pratos da tradicional
cozinha italiana.

VESTIBULAR DA FAESB
A Faculdade de Ensino Superior Santa Bárbara (FAESB)
está com uma promoção especial de aniversário. Descon-
to de 30% para o Vestibular 2016 nos cursos de Adminis-
tração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Agronômi-
ca e Sistemas de Informação. Aproveite. A promoção vai
até dia 31 de outubro. Informações contato@faesb.edu.br

ou (15) 3259-3838.

DETRAN DE TATUÍ
COMPLETA DOIS ANOS

COM 96% DE APROVAÇÃO
Na quarta-feira (21), o pos-

to do Departamento Estadual
de Trânsito de São Paulo
(Detran/SP) em Tatuí comple-
tou dois anos de funcionamen-
to, com 96% de aprovação dos
usuários, que avaliaram o aten-
dimento recebido no período
como “ótimo” ou “bom”. Nestes
dois anos, 272.309 serviços de
trânsito foram prestados à po-
pulação, sendo 132.897 relati-
vos à Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH) e 139.412 a
veículos.

Dentre os principais moti-
vos para a satisfação do públi-
co, estão as melhores condi-
ções de atendimento e a redu-
ção do prazo na execução de
serviços. A emissão de docu-
mentos, que antes podia levar
até quinze dias, hoje é feita em
apenas um dia útil, como no
caso da renovação da CNH e
transferência de veículos. O
licenciamento é feito no mes-
mo dia.

Integrado ao Poupatempo,
a unidade do Detran possui
infraestrutura moderna, aten-
dimento com senha, funcioná-

rios treinados, acessibilidade,
computadores para acesso
aos serviços online, sistema
para avaliação do atendimento
e pagamento de taxas com
cartão de débito, dentre outros
benefícios.

“Nosso objetivo é cada vez
mais oferecer ao cidadão servi-
ços de qualidade, com trans-
parência e menos burocracia.
Os resultados já obtidos em
Tatuí apontam que estamos no
caminho certo”, diz o diretor-
presidente do Detran/SP,
Daniel Annenberg. A unidade
está localizada na Avenida
Coronel Firmo Vieira de
Camargo, nº 135, e atende de
segunda a sexta-feira, das 9
às 17 horas, e aos sábados,
das 9 às 13 horas.
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