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MATRÍCULAS
ABERTAS

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, 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.

RETÍFICA SANTA HELENA
A Retifica Santa Helena pas-

sa a funcionar em novas insta-
lações, na Rodovia Mário Ba-
tista Mori, 271, Vila Angélica,
Tatuí. A oficina  retifica moto-
res da linha leve e pesada, com
certificado de garantia. Mais
informações pelos fones: (15)
3251-1801 e 3305-4066.

Empresas/Cidade

TRATTORIA REABRE
PARA JANTARES E PIZZAS

dicional sabor das verdadei-
ras pizzas italianas. Rua 13 de
Fevereiro, 565. Tatuí - Fone:
(15) 3305-3328.

Pizzas aos domingos a noite.

A Trattoria Della Nonna, tra-
dicional casa de massas italia-
nas, volta às suas origens e re-
abre para jantares. A Trattoria
está com os seguintes horários:
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-

O BEKO – CH GRAND TOUR
Inspiradas nas viagens de

trem de luxo, Carolina Herrera
Grand Tour é uma fragrância
feminina com combinação de
frutas cítricas do Brasil: laran-
ja, limão e grapefruit que ofere-
cem frescor. O delicioso aro-
ma de flor de íris, toque de
doce de leite Argentino e flor de
laranjeira adicionam elegância
à fragrância. Um perfume
charmoso e ousado que propi-
cia, através de seu aroma
emblemático, uma viagem pe-
los trens de luxo europeus.
Essa e outras fragrâncias im-

portadas você encontra em O
Beko – Perfumes e Cosméti-
cos Importados. Rua Cel.
Aureliano de Camargo, 455.
Fone: 3251-9696.

MERCADO DE TRABALHO REDUZ
700 EMPREGOS EM TATUÍ EM 2014

O ano de 2014 foi difícil para
os trabalhadores tatuianos com
alta taxa de  desemprego. Na
última semana, dados divulga-
dos pelo Ministério do Trabalho
e Emprego, através do Caged
(Cadastro Geral dos Emprega-
dos e Desempregados), aponta
que o ano passado terminou
com um índice negativo de 2,41%
nos empregos formais, com
carteira assinada.

Em 2014, foram 13.575 ad-
missões e 14.267 demissões,
com um saldo de 692 postos de
trabalho fechados no municí-
pio. É o pior desempenho de
Tatuí desde 2003, quando os
índices começaram a ser
contabilizados pelo Governo
Federal. O setor da indústria foi

o que mais contribuiu para a
baixa. Foram fechados 1.155
postos de trabalhos nas indús-
trias locais no ano passado. O
resultado, no geral, só não foi
pior porque o comércio local
contratou 325 pessoas a mais
em 2014.

Região traz
 resultados positivos

Na região, as estatísticas são
positivas. Em Cerquilho, 2014
fechou com o saldo positivo de
370 novas contratações com
carteira assinada, índice positi-
vo de 3,21%. Boituva também
teve registro positivo: 0,61%, com
121 novos empregos formais.
Tietê fechou o ano passado com
75 novas contratações e índice
positivo de 0,53%.

MUNICIPALIDADE INVESTE EM MÓVEIS
E BRINQUEDOS PARA ESCOLAS
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A Prefeitura de Tatuí, atra-
vés da Secretaria da Educa-
ção, comunica que investiu R$
1,5 milhão na aquisição de
móveis e brinquedos para as
escolas da rede municipal de
ensino, que retornam às aulas
nesta segunda-feira, dia 2 de
fevereiro, com 12.303 alunos.
Entre as peças de mobiliário e
equipamentos, foram compra-
dos e já entregues 20 armários
de aço, vinte armários de aço
no estilo roupeiro com 20 divi-
sões cada, 60 arquivos de aço
com quatro gavetas, 200 armá-
rios de madeira com duas por-
tas, 50 conjuntos de mesa para
professor, 20 conjuntos de re-
feitório para educação infantil,
50 conjuntos de refeitório para
educação fundamental, 40
mesas para computador, 50
cadeiras para alimentação, mil
conjuntos de carteiras escola-
res, 30 conjuntos de mesa in-
fantil quadrada com quatro ca-
deiras e 50 estantes, além de
50 aparelhos de som.

Para diversão das crianças,
foram adquiridas cinco casas
de bonecas, 14 gira-giras e 30
túneis com escorregador. To-
das as unidades da Educação
Infantil receberam ainda novos
brinquedos para seus
“playgrounds”, incluindo
escorregadores, casinhas e
gangorras. Também foram com-
prados novos materiais peda-
gógicos de caráter lúdico, que
irão auxiliar os professores no
início do processo de alfabeti-
zação de alunos. Cerca de
quatro mil crianças, entre dois
e quatro anos, serão beneficia-
das.

Segundo a secretária muni-
cipal de Educação, Ângela
Sartori, os novos móveis e brin-
quedos proporcionam um salto
de qualidade na estrutura das
escolas. O prefeito José Manoel
Corrêa Coelho (Manu), por sua
vez, lembra que a Educação é
um dos destaques de seu go-
verno, com investimentos im-
portantes, como a aquisição de
novos prédios para creches,
qualificação e benefícios aos
professores. O chefe do Execu-
tivo finaliza salientando que “em
2015, teremos muitas novida-
des e projetos previstos em
nosso plano de governo, que
serão implantados de maneira
inédita na cidade”.

Unidades de ensino recebem novo mobiliário para o início do ano letivo.

PREFEITURA CONSTRÓI
ROTATÓRIA NO JARDIM SANTA RITA
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Novo equipamento de trânsito está sendo utilizado pelos motoristas.

Na semana passada, o pre-
feito José Manoel Corrêa Coe-
lho (Manu), juntamente com o
vereador Dione Batista e o presi-
dente da Associação de Mora-
dores do Jardim Santa Rita,
Alessandro Lirola, vistoriou as
obras de uma nova rotatória na
entrada do bairro, no cruzamen-
to com a Rua Teófilo de Andrade
Gama. Este novo acesso deverá
trazer melhorias para o trânsito
intenso na região e reduzir o
número de acidentes. O Jardim
Santa Rita é o bairro mais popu-
loso do município, com cerca de
quinze mil habitantes. Nos próxi-
mos dias, a rotatória receberá
sinalização e lajotas em torno do
canteiro. O trabalho está a cargo
da Secretaria Municipal de
Infraestrutura.

De acordo com o diretor de
Trânsito e Transportes, Francis-
co Antônio de Souza Fernandes,
esta obra foi realizada em razão
do alto índice de acidentes
registrados no cruzamento. “Era
uma reivindicação antiga dos
moradores do bairro. Diagnosti-
camos a necessidade da cons-
trução da rotatória, que já está
sendo utilizada pela população”,
afirmou Quincas. A medida faz
parte de um novo projeto para o

trânsito da região, que inclui a
conclusão do viaduto que liga os
Bairros Rosa Garcia I e II, a cons-
trução de uma nova avenida e a
abertura de uma nova via, ligan-
do a Rua Teófilo de Andrade
Gama ao Parque San Raphael.

Ainda no primeiro semes-
tre deste ano, o prefeito Manu
destaca outras duas
melhorias que serão implan-
tadas na região: a pavimenta-
ção da Rua Osmil Martins e a
implantação de uma ciclovia
para trânsito exclusivo de bici-
cletas, com três quilômetros
de extensão, desde o posto de
saúde do Jardim Rosa Garcia
até o Jardim Gramado, pas-

sando pelo Jardim Santa Rita.
O trajeto terá pintura com de-
marcação viária, placas infor-
mativas de quilometragem per-
corrida e tachas refletivas.


