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casais e pessoas
interessadas em

adoção, toda
penúltima sexta-feira do

mês, a partir das 19h00 no
Buffet Papo de Anjo.
Telefones de contato:

3251-8520 e 99775-7475

† Paulo Benedito Mendes  –
Faleceu dia 27 de novembro, aos
70 anos.

† José de Souza Aquino  –
Faleceu dia 27 de novembro, aos
62 anos.

† Mateus de Almeida  – Fale-
ceu dia 27 de novembro, aos 63
anos.

† Nivaldo Lourenço Gomes
– Faleceu dia 28 de novembro,
aos 72 anos.

† Maria do Carmo Fonseca  –
Faleceu dia 29 de novembro, aos
70 anos.

† Lazara Diniz Silveira  – Fa-
leceu dia 29 de novembro, aos
97 anos.

† Hermes Trindade de Ávila
– Faleceu dia 29 de novembro,
aos 72 anos.

† Janete Pavanelli – Faleceu
dia 30 de novembro, aos 70
anos.

† Nilton de Assis Gonçalves
– Faleceu dia 30 de novembro,
aos 28 anos.

† Clementina Moraes Silva
de Barros  – Faleceu dia 2 de
dezembro, aos 73 anos.

ANUNCIE: 3305-6674

TATUÍ INTENSIFICA COMEMORAÇÕES
DA FESTA DA PADROEIRA

Altar da Igreja Matriz, com a imagem de Nossa Senhora da Concei-
ção.

Neste fim de semana, se in-
tensificam as atividades e co-
memorações da Festa de Nos-
sa Senhora da Conceição, pa-
droeira de Tatuí. Na sexta-feira
(5), haverá missa às 7 horas na
Igreja Matriz. Às 15 horas, ocorre
a “Missa dos Enfermos”, com a
unção das pessoas doentes. Às
18 horas, haverá oração do Ter-
ço, com integrantes do Movimen-
to Familiar Cristão, e depois, às
19h30, a missa do 7º dia da
novena de Nossa Senhora, inici-
ada em 29 de novembro. Esta
missa será presidida pelo pa-
dre Isaac Isaías Valle, da
Arquidiocese de Sorocaba.

No sábado (6), às 7 horas,
acontece a missa votiva de Nos-
sa Senhora. Às 18h30, haverá
oração do Terço, e depois, às
19h30, missa do 8º dia da novena,
presidida pelo padre Ricardo de
Oliveira, reitor do Seminário
Diocesano João Paulo II.

No domingo (7), ocorre mis-
sa às 8 horas, com transmissão
ao vivo pela Rádio Notícias AM.
Às 11 horas, haverá missa com
a benção das crianças, e às 18
horas, a oração do Terço, com

membros do “Encontro de Ca-
sais Com Cristo”. Às 19 horas,
será celebrada a missa de en-
cerramento da novena, presidi-
da pelo padre João Alfredo Pi-
res, da Arquidiocese de
Sorocaba.

Dia da Padroeira
Na segunda-feira (8), Dia de

Nossa Senhora da Conceição,
haverá oração do Terço às 7
horas na Igreja Matriz. A seguir,
haverá missa presidida por Dom
Gorgônio Alves da Encarnação
Neto, bispo da Diocese de
Itapetininga. Após a celebração,
às 9 horas, haverá carreata pe-
las ruas de Tatuí, com a benção
dos veículos. Às 11 horas, está
agendada mais uma missa,
onde ocorrerá a consagração
das crianças a Nossa Senhora.
Às 15 horas, acontece a oração
do Terço, e às 18 horas, haverá
missa solene do Dia da Padro-
eira de Tatuí, seguida de procis-
são luminosa com a imagem de
Nossa Senhora da Conceição.
Esta celebração será presidida
pelo padre Élcio Roberto de
Góes, pároco do Santuário
Diocesano.

TRÍDUO EM LOUVOR A SANTA LUZIA
O Tríduo em Louvor a Santa Luzia ocorre no período de 10 a 13

de dezembro, na Rua 10 de Maio, próximo ao Grando Sports. De
quarta-feira (10) até sábado (13), o Tríduo será às 19h30. No
domingo (14), haverá missa às 8 horas e festival de prêmios a partir
das 14h30. No local, serão instaladas barracas de comes e bebes.

ANGELICA DE LA RIVA CANTA NA MATRIZ
Dia 18 de dezembro, o Conservatório “Dr. Carlos de Campos”

de Tatuí realiza seu concerto especial de encerramento do calen-
dário artístico de 2014. Ele ocorre às 19 horas, no Santuário
Diocesano de Nossa Senhora da Conceição, com a participação
especial de  Angelica de La Riva. A regência será de João Maurício
Galindo e o concerto é aberto ao público.

FESTIVAL DO CAVALO LUSITANO DE TATUÍ
No período de 11 a 14 de dezembro, na Hípica Centaurus,

acontece o “Festival do Cavalo Lusitano de Tatuí”. Na programa-
ção, estão competições de adestramento, Equitação de Trabalho
e Salto, apresentações de Atrelagem e Horseball e concursos de
Morfologia do Puro Sangue Lusitano. A entrada é franca ao
público.

DOCUMENTÁRIO SOBRE CAETANO VELOSO
No próximo dia 12 de dezembro, a partir das 19 horas, no

Museu Paulo Setúbal de Tatuí, será exibido um documentário
sobre o cantor e compositor Caetano Veloso, com entrada franca.
Trata-se de um trabalho acadêmico, intitulado: “O Fogo das
Coisas que São”, produzido por Gabriela Costa para conclusão
do curso de Jornalismo, na PUC São Paulo.

PREFEITURA DE TIETÊ ABRE CONCURSO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de Tietê abriu concurso público para o

preenchimento de vagas de Orientador Pedagógico, Professor
de Educação Básica II, na disciplina Geografia, Psicopedagogo
e Supervisor de Ensino. As inscrições podem ser realizadas até
14 de dezembro, pelo site: www.duxconcursos.com.br.

CONCURSO PÚBLICO EM SOROCABA
Encontram-se abertas as inscrições para o concurso público

que irá contratar novos professores pela Secretaria da Educação
de Sorocaba. São 30 vagas para o cargo de professor de educa-
ção básica. Os interessados devem inscrever-se exclusivamente
pelo site da Prefeitura de Sorocaba, até o dia 9 de janeiro. A taxa
é de R$ 65,00.

MONITORES PARA CRECHES
A Prefeitura de Tatuí abriu processo seletivo para contratação

temporária de cinco monitores que irão trabalhar nas creches
municipais. O edital foi divulgado pela Secretaria Municipal da
Educação, com inscrições gratuitas até a próxima quarta-feira,
dia 10 de dezembro. A ficha de inscrição e o edital estão dispo-
níveis na Internet, no site da prefeitura (www.tatui.sp.gov.br). Ao
acessar a página, o interessado irá clicar no link “concursos”.

Os interessados devem ser maiores de 18 anos e ter conclu-
ído o Ensino Médio. O salário é de R$ 887,86 para jornada de
trabalho de 44 horas semanais. Os aprovados irão trabalhar pelo
prazo máximo de 180 dias, conforme as necessidades da Secre-
taria da Educação. Os candidatos deverão ainda comparecer à
sede da secretaria, na Praça da Bandeira, nº 65, 1º Andar,
munidos de cópias da carteira de identidade (RG), CPF e compro-
vante de endereço, que serão anexados à ficha de inscrição.

A prova ocorrerá no domingo, dia 14 de dezembro, das 9 às 11
horas, na Escola “João Florêncio”, na Praça Paulo Setúbal, nº 21.

ESCOLAS TÉCNICAS DIVULGAM LOCAIS DE VESTIBULINHO
Está disponível no site: www.vestibulinhoetec.com.br  e na

unidade onde o candidato pretende estudar, a  lista de locais do
exame do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais
(Etecs) para o 1º semestre de 2015. A prova ocorre neste domingo
(7), a partir das 13h30, com quatro horas de duração. Os portões
das escolas serão abertos às 12h30 e fechados às 13h30. Após
esse horário, não será permitida a entrada de nenhum candidato.
Em Tatuí, a Escola Técnica “Salles Gomes”, localizada na Praça
Adelaide Guedes, nº 1, oferece vagas para seus cursos no
vestibulinho. Para realizar a prova, é necessário levar caneta
esferográfica com tinta preta ou azul, lápis preto nº 2, borracha,
régua e o original de um dos seguintes documentos: cédula de
identidade (RG), cédula de identidade de estrangeiros (RNE)
dentro da validade, carteira nacional de habilitação com foto
dentro da validade, documento expedido por Ordens ou Conse-
lhos Profissionais que, por lei federal, valem como documento de
identidade em todo o País (OAB, Coren e Crea, dentre outros),
carteira de trabalho ou passaporte brasileiro dentro da validade.
Maiores informações pelo fone: 0800-772-2829.

NOTAS E NOTÍCIAS

FUNDO SOCIAL ABRE
BAZAR NATALINO

Foto: Comunicação/Prefeitura de Tatuí

Nesta sexta-feira (5), a partir
das 18 horas, no Centro Cultural
de Tatuí, na Praça Martinho
Guedes, nº 12, o Fundo Social de
Solidariedade (Fusstat) abre as
portas de seu tradicional “Bazar
de Natal” à população. Diversos
produtos estarão expostos e
poderão ser adquiridos pelos
visitantes, com destaque para
trabalhos de artesanato, corti-
nas, toalhas, guirlandas, artigos
de pedraria e roupas. O bazar,
que permanecerá em funciona-
mento até o dia 20 de dezembro,
é uma forma de apresentar o
trabalho realizado durante o ano
nos cursos do Fundo Social. A
arrecadação será destinada à
manutenção dos projetos da
entidade ao longo de 2015.

O local estará aberto de se-

Bazar oferece artigos produzidos nos cursos do Fusstat.

gunda a sexta-feira, das 9 às 12
horas, e aos sábados, das 9 às
18 horas. Além dos produtos,
será oferecido no bazar um café
produzido pela cozinha do Fun-
do Social. A presidente do
Fusstat, Ana Paula Cury Fiuza
Coelho, lembra que o evento é
gratificante para os alunos dos
cursos, que observam sua pro-
dução ser exposta e
comercializada. “Para nossa
população, é a oportunidade de
presentear uma pessoa queri-
da, com produtos de extremo
bom gosto e criatividade, além
de um gesto de generosidade,
colaborando na manutenção do
nossos trabalhos”, completou.
Mais informações sobre o bazar
são obtidas pelo fone: (15) 3305-
3408.


