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MATRÍCULAS
ABERTAS

SAPATO PARA DIABÉTICOS
Indicado para diabéticos ou

pessoas com os pés sensí-
veis, os sapatos para diabéti-
cos têm características pecu-
liares, como a maciez e bom
calce. São aprovados por pro-
fissionais renomados da área
da saúde e produzidos com a
mais nobre matéria prima.
Você encontra esses calça-
dos em diversas marcas e
modelos na Utiloc Centro de
Podologia, assim como pro-
dutos de silicone e gel,
separador de calos e dedos,
protetor e corretivo para joane-
te, calcanheiras, dedeira mini
gel, protetor para calosidade e

outras soluções que aliam
conforto e bem-estar para os
seus pés. Utiloc Centro de
Podologia fica na Rua Santa
Cruz, 140 – Centro – Tatuí.
Fones: 3251-6957 e 99736-
9361. Faça-nos uma visita!

Desde 1976, a Vidraçaria Paraíso mantém sua tradição de
38 anos oferecendo serviços e produtos de alta qualidade para
Tatuí e região. A vidraçaria conta com ampla variedade em vidros,
acabamentos e molduras, além de serviços automotivos e
projetos personalizados para sua casa ou empresa. Venha
conferir na Rua Maneco Pereira, 503 – Tatuí, de segunda a sexta-
feira, das 8 às 18 horas. Fones: 3251-7762 e 3251-7764.

VIDRAÇARIA PARAÍSO
38 ANOS COM VOCÊ

RAY-BAN JUSTIN NA CAROL
Nas Óticas Carol você en-

contra modelos exclusivos do
Ray-Ban Justin. Preços a par-
tir de 10x R$ 39,90, sem juros
no cartão de crédito. Praça da
Matriz, 55, ou Travessa dos
Pracinhas, 59, Tatuí. Fones:
3305-2181 ou 3251-2763.

TUDO PARA
PISCINA NA PAVANELLI

Além da tradicional linha
de materiais de construção,
acabamento e cozinhas mo-
duladas, a Pavanelli Materiais
Para Construção oferece to-
dos os produtos da GENCO,
que você precisa para manter
sua piscina. A loja fica na Ave-
nida Salles Gomes, 195, Tatuí.
Fone: (15) 3251-1365.

RETÍFICA SANTA HELENA
A Retifica Santa Helena

passa a funcionar em novas
instalações, na Rodovia Má-
rio Batista Mori, 271, Vila
Angélica, Tatuí. A oficina  re-
tifica motores da linha leve e
pesada, com certificado de
garantia. Mais informações
pelos fones: (15) 3251-1801
e 3305-4066.

CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA
RECEBE NOVOS EQUIPAMENTOS

Foto: Comunicação Tatuí/Evandro Ananias
O Centro Municipal de Fisi-

oterapia, inaugurado pela Pre-
feitura em fevereiro de 2014, na
Rua 7 de Maio, nº 793, recebeu
novos equipamentos na última
quinzena de dezembro. Foram
adquiridas lâmpadas para o
equipamento infravermelho, tá-
bua para quadríceps, andador
adulto, medidor de pressão,
bolsas térmicas para tratamen-
to de lesões musculares, bo-
las suíças de diferentes tama-
nhos, suportes para bola suí-
ça, rolos sólidos de espuma
para fisioterapia, exercitadores
elásticos de diferentes intensi-
dades, halteres de diferentes
pesos, martelo de reflexo, apa-
relhos para eletroestimulação
e analgesia, cunhas de espu-
ma, tornozeleiras, cama elás-
tica, tábuas de propriocepção
e tablado, além de materiais
para exercícios respiratórios.
A unidade atende em média 80
pacientes por dia, e desde a
sua criação, realiza cerca de
1.600 atendimentos mensais,
totalizando 16 mil procedimen-
tos em menos de um ano.
“Com a criação do Centro de
Fisioterapia, houve uma me-
lhora estrutural, com equipa-
mentos necessários e a con-
centração de uma equipe de
fisioterapeutas para ofertar um
atendimento de qualidade à
população. Existe grande de-
manda de casos de doenças
crônicas, fraturas, pós-opera-
tório e reabilitação voltados à
ortopedia, que são atendidos
na unidade”, relata Silvia
Mateus dos Santos, fisiotera-
peuta responsável pela coor-
denação do centro, que funcio-
na de segunda a sexta-feira,
das 7 às 18 horas. O telefone
da unidade é (15) 3305-1290.

Unidade de saúde atende média de 80 pacientes diariamente.

CNBB DISPONIBILIZA MATERIAL
DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE
O lançamento oficial da

“Campanha da Fraternidade
2015” ocorre no dia 18 de feve-
reiro, às 10h30, na sede da
Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB), em
Brasília. Para auxiliar na
vivência e divulgação da cam-
panha nas dioceses, paróqui-
as e comunidades, a Comis-
são Executiva da CF 2015 já
disponibiliza materiais para
serem baixados no site da
CNBB (www.cnbb.org.br), den-
tre eles o cartaz, textos infor-
mativos, hino e partitura, ora-
ção e apresentações.

Com o tema: “Fraternidade:
Igreja e Sociedade” e o lema
“Eu vim para servir”, a  Campa-
nha da Fraternidade deste ano
buscará recordar a vocação e
a missão de todos os cristãos
e das comunidades de fé, a
partir do diálogo e colabora-
ção entre Igreja e Sociedade,
propostos pelo Concílio
Ecumênico Vaticano II.

O texto-base utilizado
para auxiliar nas atividades
da CF 2015 está disponível
nas Edições CNBB. O docu-
mento reflete sobre a dimen-

Cartaz oficial da Campanha da Fraternidade 2015.

são da vida em sociedade,
que se baseia na convivência
coletiva, com leis e normas
de condutas, organizada por

critérios e, principalmente,
com entidades que “cuidam
do bem-estar daqueles que
convivem”.

O Conselho Municipal de
Trânsito aprovou em dezembro
novas mudanças, que visam
melhorar o trânsito em Tatuí.
Uma delas é um projeto que
altera o sentido de direção de
seis vias públicas do municí-
pio: Gentil Mota (Jardim Santa
Rita de Cássia), 15 de Novem-
bro (sentido bairro/centro),
Virgílio Montezzo Filho e Nilzo
Vanni (Bairro Nova Tatuí), Poe-
ta Guilherme de Almeida (Jar-
dim São Paulo) e Antonio
Henrique da Silva (Vila Espe-
rança).

CONSELHO APROVA
NOVAS MUDANÇAS

NO TRÂNSITO DE TATUÍ
Também foi aprovado um

“pacote” de alterações para evi-
tar congestionamento nos “ho-
rários de pico” na cidade. Entre
elas, está a mudança no sen-
tido preferencial da Rua São
Bento, no cruzamento de iní-
cio da Rua 11 de Agosto. Será
proibido ainda virar à esquerda
no final da Rua Prudente de
Moraes, na direção da Escola
“Salles Gomes”. As mudan-
ças ocorrerão durante o mês
de janeiro e as ruas serão sina-
lizadas pelo Departamento
Municipal de Trânsito.


