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Moda é oferta,
estilo é escolha.

GLÓRIA KALIL

DA REDAÇÃO

O Depósito de Bebidas Im-
pério inaugurou na última sex-
ta-feira (26) uma grande no-
vidade em Penápolis para
aqueles que não abrem mão de
uma cerveja de qualidade, ge-
lada, e a praticidade na hora
da compra. O Pit Stop Ambev
é um modelo pioneiro com-
posto por um container refri-
gerado, que oferece ao con-
sumidor as grandes marcas a
um preço justo e de forma rá-
pida.

O Pit Stop Ambev está lo-
calizado no pátio do Auto Pos-
to Caneco de Ouro na rotató-
ria da Cidade Jardim.

Sob o comando dos empre-
sários Alex Sandro Scardovelli
Fernandes e Edilene Gonçalves
Guilherme, a novidade ofere-
ce aos clientes cervejas
Brahma, Skol e Antártica, so-
mente com as garrafas
retornáveis de 300 ml, a famo-
sa garrafa “romarinho”.

De acordo com o proprie-
tário, o modelo de comércio
tem o objetivo de oferecer cer-
veja somente para retirada,
não sendo para consumo no

O proprietário Alex Sandro Scardovelli

explicou que o Pit Stop possui câmaras de
refrigeração para manter as cervejas na

temperatura ideal
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‘Pit Stop Ambev’ oferece
cervejas geladas em Penápolis

local. “Isso ga-
rante agilidade
na hora da com-
pra e facilidade
para aqueles que
buscam uma be-
bida gelada para
um evento ou
para tomar entre
amigos”, co-
mentou.

Para garantir
a temperatura
certa, o contai-
ner conta com
um sistema de
refrigeração ca-
paz de manter
dezenas de en-
gradados sob a
temperatura ide-
al. “Por isso o Pit
Stop Ambev tem
se tornado a
melhor opção
para aqueles que
buscam pratici-
dade, qualidade
e a cerveja geladinha”, con-
cluiu.

Para comemorar a inaugu-
ração do Pit Stop Ambev de
Penápolis, a cerveja está sen-
do vendida a um preço pro-

mocional de R$ 1,85 cada gar-
rafa. A promoção é por tempo
limitado. Vale lembrar que a
venda de bebidas alcoólicas é
feita somente para maiores de
18 anos.

O casal Teresinha-Ivahi Lourenço completou em 21 de abril, 40 anos de casamento.
Em data significativa a comemoração aconteceu em família e amigos próximos.

Na oportunidade receberam carinho especial e abraços dos filhos Fernando, Luciana e
André, das noras Thami e Camila, do genro Marcos e muitas beijocas das netas Eline e

Fernanda, que chamaram a atenção com as peraltices próprias da infância.

Bodas de Esmeralda

Inauguração da ‘Psicovita’

Júlio Cesar, esposa Sandra Cristina e filho Miguel

O psicólogo Júlio Cesar Santos Ribeiro, proprietário da Psicovita-Clinica de
Psicologia e equipe de profissionais agradecem a todos os familiares, autoridades,
amigos, clientes e profissionais que prestigiaram a inauguração da clinica que
aconteceu em 17 de abril, durante coquetel oferecido aos presentes.

Cumprimento especial e gratidão a toda Equipe de Psicólogas da Psicovita:
Jaqueline Martines, Rosângela Brito, Suzana Taeko, Tainara Pascoaleto, Yasmin
Verônica e Yohana Galdino; bem como às nossas secretárias, Stefany Cordeiro e
Letícia Fattori.

“Somos gratos a todos que participaram conosco desse importante momento não
somente para nós, mas também à comunidade de Penápolis e região que conta a
partir de agora com um Centro Especializado em Psicologia, abrangendo desde
avaliações e diagnósticos até intervenções e cursos de desenvolvimento humano, em

breve serão divulgados
através das redes sociais
(@psicovitapenapolis)
as capacitações,
treinamentos e o que
pretendemos oferecer à
Penápolis e região”,
destacou Júlio. “Forte
abraço e sucesso para
todos nós! Acompanhe-nos
na nossa fanpage ou
instagram! Nossos
Parceiros: Fernando
Pascoaletto (Massas
Artesanais), Gilza Doces
(Confeitaria) e Fábio
Ferracine (Vinícola)”.

‘Psicovita’: Av. Leandro R. Medeiros, 125 - Jardins.
Tel. (18) 3653-7607. Cel. (18) 99194-3032 (Whats)

www.psicovita.net


