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COMUNICADO
A empresa ALCIDES CAMILO DE LIMA - ME ., CNPJ nº 66.024.035/0001-79 e
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1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TATUÍ
EDITAL DE CITAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de
Usucapião, PROCESSO Nº 1002420-44.2014.8.26.0624.

O Doutor Miguel Alexandre Correa França, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível
da Comarca de Tatuí, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessa-
dos, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que EDINELSON DO CARMO
MACHADO e ROSELI DE OLIVEIRA CAMPOS MACHADO ajuizaram ação de
USUCAPIÃO, visando a posse do imóvel urbano de propriedade deles, localizado do
lado ímpar da Viela Rubens Aparecido Leme Angélica, Bairro do Barreiro, município
de Capela do Alto/SP, com área total de 1.535,859 m², Inscrição Cadastral nº 0001207-
601-2, onde existe uma casa sob o nº 37, confrontando-se com HENRIQUE DANIEL
LEME, SEVERINO VERÍSSIMO, LUIZ ANTONIO MACHADO e a Prefeitura Municipal
de Capela do Alto-SP., alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo
de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 30 dias, contestem o feito, sob pena de
presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

Tatuí, 12 de dezembro de 2014.
Miguel Alexandre Correa França – Juiz de Direito
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Eu, Fernando Sueji Muta,
Oficial de Registral Civil, de Tatuí ,
Estado de São Paulo, FAÇO SABER
que pretendem se casar e apresen-
taram os documentos exigidos pelo
Código Civil Brasileiro.

Edital nº 21.633, fls. 188, livro D-27.
FÁBIO HENRIQUE SPIZZCA , brasi-
leiro, solteiro, motorista, natural do 2º
Subd. Sorocaba/SP, onde nasceu
no dia 08 de agosto de 1984, filho de
Miguel Henrique Spizzca e de
Claudete Cutschera Spizzca, resi-
dente em Tatuí/SP, Rua João Bastos
nº 155, Casa 21 – Jd. América e
LAIZA TREVISANO , brasileira, sol-
teira, atendente de pós vendas, na-
tural de Tatuí/SP, onde nasceu no dia
10 de junho de 1987, filha de José
Trevisano Filho e de Maria José de
Campos Vieira, residente em Tatuí/
SP, Rua Angelim Liberatoscioli nº
296 – V. Esperança.
Tatuí, 27 de janeiro de 2015.

Edital nº 21.634, fls. 189, livro D-27.
RAFAEL RODRIGUES DA SILVA ,
brasileiro, solteiro, auxiliar financei-
ro, natural de Tatuí/SP, onde nasceu
no dia 30 de julho de 1993, filho de
Odair Pereira da Silva e de Regina
Célia Rodrigues da Silva, residente
em Tatuí/SP, Rua João Bastos nº
155, Casa 11 – Jd. América e
JÉSSICA DE OLIVEIRA DOMIN-
GUES, brasileira, solteira, fisiotera-
peuta, natural de Tatuí/SP (reg. em
Capela do Alto/SP), onde nasceu no
dia 06 de janeiro de 1991, filha de
Luiz Carlos Domingues e de Marlene
de Oliveira Domingues, residente
em Tatuí/SP, Rua Licínio Alves da
Cruz nº 44.
Tatuí, 28 de janeiro de 2015.

Edital nº 21.635, fls. 190, livro D-27.
RAFAEL DE ARRUDA PONTES ,
brasileiro, solteiro, operador de má-
quinas, natural de Tatuí/SP, onde
nasceu no dia 29 de outubro de
1990, filho de José Carlos de Pontes
e de Ivone de Arruda Pontes, resi-
dente em Tatuí/SP, Alameda Ari
Barroso nº 346 – Nova Tatuí e
JÉSSICA APARECIDA ANTUNES ,
brasileira, solteira, professora, na-
tural de Tatuí/SP, onde nasceu no
dia 12 de outubro de 1989, filha de
Jorge Aparecido Antunes e de Már-
cia Heloisa Martins Antunes, resi-
dente em Tatuí/SP, Rua Maria Tere-
sa de Moraes nº 222 – Jd. Planalto.
Tatuí, 28 de janeiro de 2015.

Edital nº 21.636, fls. 191, livro D-27.
JACOB SILVA DA COSTA , brasi-
leiro, solteiro, auxiliar de
almoxarifado, natural de Tatuí/SP,
onde nasceu no dia 14 de abril de
1992, filho de João Silva da Costa e
de Rute Martins da Costa, residente
em Tatuí/SP, Rua Máximo Tonny nº
266 – Jd. Tatuí e ISABELA MIRANDA
DA SILVA , brasileira, solteira, dona
de casa, natural de Tatuí/SP, onde
nasceu no dia 06 de maio de 1995,
filha de José Ademir Correia da Silva
e de Luana Miranda, residente em
Tatuí/SP, Rua Máximo Tonny nº 266
– Jd. Tatuí.
Tatuí, 29 de janeiro de 2015.

Edital nº 21.637, fls. 192, livro D-27.
LUCAS YURI VAZ , brasileiro, sol-
teiro, operador de produção, natu-
ral de Boituva/SP, onde nasceu no
dia 15 de março de 1996, filho de
Paulo José Vaz e de Andréia Garcia
Vaz, residente em Tatuí/SP, Rua
Sebastião Oswaldo de Camargo nº
81 e SUZANE DA COSTA GOMES
TOLOSA , brasileira, solteira,
vendedora, natural de Macapá/AP,
onde nasceu no dia 20 de outubro
de 1993, filha de Dalton Moreira
Tolosa e de Ordaléia da Costa Go-
mes, residente em Tatuí/SP, Rua
Eurides Ribeiro Tavares nº 77.
Tatuí, 30 de janeiro de 2015.

Edital nº 21.638, fls. 193, livro D-27.
WILLIAM MARTINS SALES , bra-
sileiro, solteiro, jogador de futebol,
natural de Distr. Antonio Bezerra -
Fortaleza/CE, onde nasceu no dia
31 de janeiro de 1992, filho de
Raimundo Uillamar Sales e de
Rosangela Andrade Martins Sales,
residente em Tatuí/SP, Rua Sebas-
tião Paulino da Costa nº 110 – Jd. XI
de Agosto e BEATRIZ DE SOUSA
LIMA , brasileira, solteira, estudan-
te, natural de Morada Nova/CE (reg.
em Ibicuitinga/CE), onde nasceu no
dia 27 de janeiro de 1994, filha de
Gilmar Andrade Lima e de Maria
Josinere de Sousa Lima, residente
em Tatuí/SP, Rua Sebastião Paulino
da Costa nº 110 – Jd. XI de Agosto.
Tatuí, 30 de janeiro de 2015.

Edital nº 21.639, fls. 194, livro D-27.
MARCOS MORAES ALEXANDRE ,
brasileiro, solteiro, comerciante,
natural de Capão Bonito/SP, onde
nasceu no dia 28 de junho de 1991,
filho de Celso Alexandre e de Marta
Gomes de Moraes Alexandre, resi-
dente em Tatuí/SP, Rua Luiza Gaiotto

EDITAL DE PROCLAMAS
Corradin nº 129 – Jd. Juliana e
RAFAELA DE OLIVEIRA , brasilei-
ra, solteira, ajudante de produção,
natural de Registro/SP (reg. em
Itapeúna/SP), onde nasceu no dia
12 de setembro de 1990, filha de
José Daniel de Oliveira e de Marinete
dos Santos Oliveira, residente em
Tatuí/SP, Rua Luiza Gaiotto Corradin
nº 129 – Jd. Juliana.
Tatuí, 30 de janeiro de 2015.

Edital nº 21.640, fls. 195, livro D-27.
VANDERLEI RODRIGUES DE OLI-
VEIRA, brasileiro, solteiro, aposen-
tado, natural de Tatuí/SP, onde nas-
ceu no dia 12 de fevereiro de 1976,
filho de Benedito Rodrigues de Oli-
veira e de Maria Aranir da Silva
Oliveira, residente em Tatuí/SP, Rua
Máximo Tonny nº 194 – Jd. Tatuí e
ANGELA NUNES DE MEDEIROS ,
brasileira, solteira, do lar, natural de
Tatuí/SP, onde nasceu no dia 07 de
março de 1981, filha de Ademar
Nunes de Medeiros e de Maria Jeni
de Oliveira Medeiros, residente em
Tatuí/SP, Rua Máximo Tonny nº 194
– Jd. Tatuí.
Tatuí, 02 de fevereiro de 2015.

Edital nº 21.641, fls. 196, livro D-27.
DEIVIDE BARBOSA , brasileiro, di-
vorciado, serviços gerais, natural
de Cerquilho/SP, onde nasceu no dia
23 de dezembro de 1987, filho de
Ariovaldo Barbosa e de Ivone
Antunes Ramos Barbosa, residente
em Tatuí/SP, Rua Ismênia Maria San-
tos nº 125 – Fundos – V. Angélica e
MIRIAM BRISOLA MARIA , brasi-
leira, divorciada, balconista, natural
de Tatuí/SP, onde nasceu no dia 11
de dezembro de 1992, filha de José
Carlos Maria e de Débora Cristina
Brisola Maria, residente em Tatuí/SP,
Rua Ismênia Maria Santos nº 125 –
Fundos – V. Angélica.
Tatuí, 02 de fevereiro de 2015.

Edital nº 21.642, fls. 197, livro D-27.
ISAIAS DIAS DOS SANTOS , brasi-
leiro, viúvo, pedreiro, natural de Ouro
Fino/MG, onde nasceu no dia 22 de
abril de 1956, filho de Valdemar Dias
dos Santos e de Ana Maria de Jesus,
residente em Tatuí/SP, Rua Damarcio
do Amaral nº 39 – Residencial
Guedes e DENISE AMADOR SIL-
VA, brasileira, solteira, do lar, natu-
ral de Andradina/SP, onde nasceu
no dia 30 de setembro de 1948, filha
de Antonio Alves da Silva e de Maria
Amador da Silva, residente em Tatuí/
SP, Rua Julia Bruno de Alencar nº
501 – Jd. Gramado.
Tatuí, 02 de fevereiro de 2015.

Edital nº 21.643, fls. 198, livro D-27.
BRENO GOMES MARTINS , brasi-
leiro, solteiro, padeiro, natural do 1º
Subd. Belo Horizonte/MG, onde
nasceu no dia 23 de setembro de
1993, filho de Jorge Luiz de Jesus
Martins e de Fátima Heloisa Gomes
Martins, residente em Tatuí/SP, Rua
alberto Ceciliato nº 156 e EMELLY
GLENDA PAIÃO CARDOSO , bra-
sileira, solteira, do lar, natural de
Paranapanema/SP, onde nasceu
no dia 02 de março de 1995, filha de
Ogeib Nunes Cardoso e de Maria de
Fátima Dias Paião Cardoso, resi-
dente em Tatuí/SP, Rua Alberto
Ceciliato nº 156.
Tatuí, 02 de fevereiro de 2015.

Edital nº 21.644, fls. 199, livro D-27.
JEAN AUGUSTO MACHADO , bra-
sileiro, solteiro, analista de enge-
nharia, natural de Tatuí/SP, onde
nasceu no dia 06 de novembro de
1988, filho de Claudimir Alegre Ma-
chado e de Joanilde Pantojo Macha-
do, residente em Tatuí/SP, Rua Prof.
Brasil Santos nº 468 – B. Santa
Adélia e DAIANE APARECIDA DOS
SANTOS BUENO , brasileira, soltei-
ra, engenheira ambiental, natural
de Tatuí/SP, onde nasceu no dia 1º
de setembro de 1987, filha de Hélio
Batista Bueno e de Ana de Lourdes
dos Santos Bueno, residente em
Tatuí/SP, Rua Jerônimo Antonio
Fiúza nº 80 – Centro.
Tatuí, 02 de fevereiro de 2015.

Edital nº 21.645, fls. 200, livro D-27.
JONATAS DUARTE FRANÇA , bra-
sileiro, solteiro, serviços gerais, na-
tural do 1º Subd. Sorocaba/SP, onde
nasceu no dia 28 de novembro de
1983, filho de João de Deus França
e de Elizete Almeida Duarte França,
residente em Tatuí/SP, Av. Senador
Laurindo Minhoto nº 87 – V. Dr.
Laurindo e AMANDA BOTELHO
SANTOS, brasileira, solteira, do lar,
natural de São Paulo/SP (reg. em
Taboão da Serra/SP), onde nasceu
no dia 18 de setembro de 1986, filha
de Elias Ferreira Santos e de Célia
Botelho, residente em Tatuí/SP, Av.
Senador Laurindo Minhoto nº 87 –
V. Dr. Laurindo.
Tatuí, 02 de fevereiro de 2015.

Se alguém souber de al-
gum impedimento, oponha-o
na forma da Lei.

SAÚDE DISPONIBILIZA VACINA
CONTRA SARAMPO PARA VIAJANTES

As pessoas que pretendem
viajar para o nordeste do Brasil
ou para o exterior devem per-
manecer atentas ao sarampo
e se vacinar. Em 2014, países
da Europa, Ásia, África e
Oceania registraram surtos da
doença. As nações das Amé-
ricas também não estão livres.
Entre os dias 1º de janeiro a 25
de outubro de 2014, foram
registrados 1.654 casos. A
maioria ocorreu nos Estados
Unidos, 600 no total. O Cana-
dá teve 512, e no Brasil, foram
539 casos, sendo 503 somen-
te no Ceará. No inicio de 2015
registrou-se um surto da doen-

Vacina contra sarampo está dis-
ponível nas unidades básicas de
saúde.

ça entre os visitantes dos Par-
ques da Disney, em Orlando,
na Flórida, com 50 casos.

O setor de saúde de Tatuí
disponibiliza gratuitamente a
vacina contra sarampo. Reco-
menda-se aos viajantes que
irão se deslocar para o nordes-
te ou exterior receber a chama-
da vacina “tríplice viral”, que
protege também contra caxum-
ba e rubéola. Esta vacina deve
ser ministrada quinze dias an-
tes do embarque. As doses
estão disponíveis nas unida-
des básicas de saúde (UBS)
do município, de segunda a
sexta-feira, das 8 às 16 horas.

O sarampo é uma doença
viral aguda, que se espalha
facilmente e acomete pesso-
as de qualquer idade. Seus
principais sintomas são fe-
bre, manchas avermelhadas
pelo corpo, acompanhadas de
tosse, coriza ou conjuntivite,
que se manifestam em até
trinta dias após o regresso
das regiões de risco. O paci-
ente com esses sintomas deve
procurar imediatamente o
serviço de saúde e evitar lo-
cais públicos. Todo caso sus-
peito deve ser notificado ime-
diatamente à Vigi lância
Epidemiológica.

PREFEITO RECEBE PETISTAS

A executiva do Partido dos Trabalhadores decidiu por maioria
dos votos manter o apoio ao  governo do prefeito José Manoel
Correa Coelho (Manu). O prefeito recebeu  em meu gabinete o
presidente do PT de Tatuí, Marinho Rodrigues da Costa, acompa-
nhado de lideranças petistas. “A partir de agora, uma comissão
será formada para discutir projetos e programas para nossa cida-
de. Uma enorme alegria, afinal a política é a arte de somar. Se
todos caminharmos juntos com o mesmo objetivo certamente che-
garemos mais longe”, diz Manu.

A Secretária Municipal da Educação divulgou a nova lista de
vagas para as creches municipais, referente ao mês de fevereiro. A
relação conta com 170 crianças. A consulta da lista e a confirmação
da matrícula devem ser realizadas até esta sexta-feira (6), às 17
horas, na sede da secretaria, localizada na Praça da Bandeira, nº 65,
região central da cidade.

VAGAS EM CRECHES

BAZAR DO FUNDO SOCIAL

No período de 10 a 12 de fevereiro, o Fundo Social de Solidari-
edade de Tatuí (Fusstat) promove seu primeiro bazar de roupas do
ano, com centenas de peças em bom estado, por apenas um real
cada. O bazar será realizado no Centro de Capacitação da Vila
Esperança, na Rua Angelin Liberatoscioli, s/nº, das 9 às 16 horas.
A renda obtida com as vendas será inteiramente revertida para a
manutenção dos cursos de capacitação do Fundo Social, oferecidos
de graça à população.

PREFEITURA CONTRATA
“FORÇA-TAREFA” PARA

COMBATER O MATO NAS RUAS
Foto: Comunicação Tatuí/Evandro Ananias

Funcionários trabalham na capinação das ruas de Tatuí.

Na semana passada, a Se-
cretaria Municipal da Infraes-
trutura recebeu vinte novos fun-
cionários, contratados tempora-
riamente, para integrar uma “for-
ça-tarefa”, encarregada de tra-
balhar na capinação, limpeza e
manutenção das ruas da cida-
de. A jornada de trabalho é de 12
por 36 horas, de segunda a do-
mingo, sem interrupção, em sis-
tema de revezamento.

A assessoria da Prefeitura
informa que a equipe iniciou os
trabalhos na última quarta-feira
(28), na Rua Antonio Henrique
da Silva, no Bairro Nova Tatuí, e
Avenida Salles Gomes, na re-
gião central. A Prefeitura de Tatuí
também investiu mais de R$ 30
mil em novos equipamentos,
como motosserra, cortador de
grama, roçadeira e um mini-tra-
tor especial, para esse tipo de
trabalho.

Vanessa Meira de Souza,
coordenadora do Departamen-
to de Limpeza Pública, destaca
que, sempre entre os meses de
dezembro e janeiro, o serviço
mais solicitado pela população
é justamente a capinação. “Re-
cebemos muitos pedidos para
corte de mato e, com a
contratação destes novos fun-
cionários, teremos mais facili-
dade para atender esta deman-

da”, conclui.
Limpeza de terrenos

Os proprietários de terrenos
particulares com excesso de
mato também devem realizar a
limpeza desses locais. A Prefei-
tura de Tatuí está reforçando o
trabalho de fiscalização. Após
receber a notificação, o respon-
sável tem o prazo máximo de 17
dias para realizar a limpeza do
lote. Encerrado este período, o
dono da área será multado de
acordo com a metragem do ter-
reno. Até 300 metros quadra-
dos, a multa é de 30 Ufesps (R$
604,20); de 301 a 500 metros
quadrados, 60 Ufesps (R$
1.208,40); de 501 a 1.000 metros
quadrados, 90 Ufesps (R$
1.812.60); e acima de 1.000
metros quadrados, 120 Ufesps
(R$ 2.416,80).

O diretor de Fiscalização,
José Maria Cardoso Filho, expli-
ca que se mesmo assim a lim-
peza não for realizada, a própria
Prefeitura fará o trabalho e co-
brará R$ 4,63 por metro quadra-
do. Calçadas, guias e sarjetas
defronte às residências devem
ser limpas pelos proprietários
da casa e as ruas e terrenos
públicos são de responsabili-
dade do município, conforme
determina o Código de Postu-
ras.


