
TATUÍ, 28 DE MARÇO DE 2015

PÁGINA  8
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1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TATUÍ/SP
EDITAL DE INTERDIÇÃO

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
INTERDIÇÃO DE A.P.S., REQUERIDO POR J.E.S. – PROCESSO Nº 0013195-
09.2012.8.26.0624.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cíveil, do Foro de Tatuí, Estado de São
Paulo, Dr(a). Miguel Alexandre Correa França , na forma da Lei, etc.

FAZ SABER  aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que,
por sentença proferida em 12.12.2014, foi decretada a INTERDIÇÃO de A.P.S., CPF
752.663.938-15, RG. 12.454.897, data de nascimento 24.07.1926, natural de Itatinga/
SP, brasileira, viúva, do lar, residente e domiciliada na Rua Santa Cruz, 219, nesta
cidade de Tatuí/SP., declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente
os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A) , em caráter DEFINITIVO, o(a)
Sr(a). J.E.S. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez
dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS . Dado e passado nesta cidade de Tatuí,
aos 24 de fevereiro de 2015.

14 e 28/3

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 21.750, fls. 305, livro D-27.
KELVIN WILLIAN MARIANO , bra-
sileiro, solteiro, web designer, na-
tural de Tatuí/SP, onde nasceu no
dia 24 de setembro de 1993, filho de
Edmir Antonio Mariano e de Eunice
de Oliveira Mariano, residente em
Tatuí/SP, Rua Flávio Vanni nº 381 –
V. Esperança e ALINE APARECIDA
LUIZ CLAUDINO , brasileira, soltei-
ra, operadora de loja, natural de
Sorocaba/SP (reg. em Tatuí/SP),
onde nasceu no dia 1º de maio de
1989, filha de Elias Claudino e de
Sueli Aparecida Luiz Claudino, resi-
dente em Tatuí/SP, Rua Flávio Vanni
nº 381 – V. Esperança.
Tatuí, 17 de março de 2015.

Edital nº 21.751, fls. 306, livro D-27.
ALÍCIO ANTONIO RODRIGUES ,
brasileiro, divorciado, aposentado,
natural de Guareí/SP, onde nasceu
no dia 15 de janeiro de 1954, filho de
Renato Antonio Rodrigues e de Ira-
cema Machado Rodrigues, residen-
te em Tatuí/SP, Rua Maria Odete
Mariano de Sales nº 228 – Pq. San
Raphael e BENEDITA NILCEIA
VIEIRA, brasileira, solteira, do lar,
natural de Tatuí/SP, onde nasceu no
dia 29 de setembro de 1965, filha de
Manoel Vieira e de Maria Teresa
Andrade Vieira, residente em Tatuí/
SP, Rua Aniz Rizek nº 250 – Jd.
Santa Rosa.
Tatuí, 17 de março de 2015.

Edital nº 21.752, fls. 307, livro D-27.
FERNANDO TELES DA SILVA SOU-
ZA, brasileiro, solteiro, pedreiro,
natural de Tatuí/SP, onde nasceu no
dia 04 de agosto de 1980, filho de
Adão de Souza Sobrinho e de Orzila
Teles da Silva, residente em Tatuí/
SP, Rua Mal. Floriano Peixoto nº 02
– Centro e ANA MARIA SANTANA ,
brasileira, solteira, doméstica, na-
tural de Tatuí/SP, onde nasceu no
dia 15 de fevereiro de 1970, filha de
Paulo Santana Ramos e de Terezinha
Nunes de Souza, residente em Tatuí/
SP, Rua Mal. Floriano Peixoto nº 02
– Centro.
Tatuí, 17 de março de 2015.

Edital nº 21.753, fls. 308, livro D-27.
DEMÉTRIO LUCIANO DE CAM-
POS, brasileiro, solteiro, agente de
eventos, natural de Tatuí/SP, onde
nasceu no dia 30 de dezembro de
1992, filho de Theotônio Luciano de
Campos e de Helenice Aparecida
Generoso de Campos, residente
em Tatuí/SP, Rua Prof. Mário Baiardi
nº 204 – V. São Cristóvão e JÉSSICA
ROBERTO BATISTA , brasileira, sol-
teira, do lar, natural de Tatuí/SP,
onde nasceu no dia 25 de julho de
1991, filha de Antonio Carlos Batis-
ta e de Cleusa Roberto, residente
em Tatuí/SP, Rua Prof. Mário Baiardi
nº 204 – V. São Cristóvão.
Tatuí, 17 de março de 2015.

Edital nº 21.754, fls. 309, livro D-27.
CLAUDIO SARTORIO , brasileiro,
divorciado, aposentado, natural de
Santos/SP, onde nasceu no dia 28
de junho de 1956, filho de Nelson
Sartorio e de Joana Sartorio, resi-
dente em Tatuí/SP, Rua Eurides Ri-
beiro Tavares nº 61 – Jd. Wanderley
e TERESINHA DE CÁSSIA TOBIAS ,
brasileira, divorciada, do lar, natural
de Cabo Verde/MG, onde nasceu
no dia 19 de janeiro de 1966, filha de
Vicente Marques Tobias e de
Ursolina Francisca Tobias, residen-
te em Tatuí/SP, Rua Eurides Ribeiro
Tavares nº 61 – Jd. Wanderley.
Tatuí, 17 de março de 2015.

Edital nº 21.755, fls. 310, livro D-27.
ADRIANO SILVA SOARES , brasi-
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leiro, solteiro, técnico em eletrônica,
natural de Tatuí/SP, onde nasceu no
dia 09 de outubro de 1985, filho de
Francisco Carlos Soares e de Jenice
Conceição da Silva Soares, residen-
te em Tatuí/SP, Rua Dr. Antonio Jarbas
Veiga de Barros nº 441 – Jd. XI de
Agosto e CAMILA ALVES
FERREIRA , brasileira, solteira,
engenheira, natural de Osasco/SP
(reg. em Carapicuíba/SP), onde nas-
ceu no dia 13 de março de 1985, filha
de Adauto Alves Ferreira e de
Aparecida Maria Ferreira, residente
em Tatuí/SP, Via Eugênio Pereira nº
384 – Jd. Santa Cruz.
Tatuí, 18 de março de 2015.

Edital nº 21.756, fls. 311, livro D-27.
LUIS ELIAS APARECIDO DOS SAN-
TOS, brasileiro, divorciado, engenhei-
ro químico, natural de São Roque/SP,
onde nasceu no dia 28 de junho de
1985, filho de Elias Antonio dos San-
tos e de Rosa Antunes dos Santos,
residente em Tatuí/SP, Rua Prudente
de Moraes nº 41 – Centro e ANA
CLAUDIA FERREIRA SOBRAL DE
OLIVEIRA , brasileira, solteira, técni-
ca química, natural de Tatuí/SP, onde
nasceu no dia 13 de novembro de
1991, filha de Antônio Genaro Peixo-
to Sobral de Oliveira e de Márcia de
Fátima Ferreira Peixoto Sobral de
Oliveira, residente em Tatuí/SP, Rua
Prudente de Moraes nº 41 – Centro.
Tatuí, 18 de março de 2015.

Edital nº 21.757, fls. 312, livro D-27.
TIAGO HUMBERTO BELTRAMI DE
CAMARGO , brasileiro, solteiro, au-
xiliar de escritório, natural de Tatuí/
SP, onde nasceu no dia 08 de novem-
bro de 1990, filho de Levi de Camargo
e de Jaqueline Beltrami, residente em
Tatuí/SP, Rua Lúcia Rodrigues Bertin
nº 209 – V. Angélica e DANIELLE
AVIAN , brasileira, solteira, autôno-
ma, natural de Cerquilho/SP (reg. em
Tatuí/SP), onde nasceu no dia 12 de
dezembro de 1992, filha de Daniel
Avian e de Janete Vieira Silva Avian,
residente em Tatuí/SP, Rua Lúcia
Rodrigues Bertin nº 209 – V. Angéli-
ca.
Tatuí, 18 de março de 2015.

Edital nº 21.758, fls. 313, livro D-27.
PEDRO LEITE, brasileiro, divorciado,
aposentado, natural de Itaberá/SP,
onde nasceu no dia 29 de junho de
1938, filho de Hermínio Leite e de
Francisca Lourenço, residente em
Tatuí/SP, Rua Benedito Silveira Garcia
nº 219 e MARIA JOSÉ DA CONCEI-
ÇÃO SILVA , brasileira, solteira, do-
méstica, natural de Palmitópolis/PR
(reg. em Curitiba/PR), onde nasceu
no dia 16 de março de 1970, filha de
José Antonio da Silva e de Josefa
Maria da Conceição Silva, residente
em Tatuí/SP, Rua Benedito Silveira
Garcia nº 219.
Tatuí, 19 de março de 2015.

Edital nº 21.759, fls. 314, livro D-27.
LINCOLN WALLACE PEREIRA
SEPÓ, brasileiro, solteiro, auxiliar de
antenista, natural do 18º Subd.
Ipiranga/São Paulo/SP, onde nasceu
no dia 15 de dezembro de 1982, filho
de Arnaldo Pereira Sepó e de Maria
de Lourdes Pereira Sepó, residente
em Tatuí/SP, Rua Assunção Ribeiro
nº 241 – Conj. Habitacional Amaro
Padilha e ÉRICA ZAQUEU , brasileira,
solteira, estudante, natural de Tatuí/
SP, onde nasceu no dia 12 de novem-
bro de 1998, filha de Alex de Jesus
Zaqueu e de Claudinéia Aparecida
Almeida Gonçalves Zaqueu, residen-
te em Tatuí/SP, Rua Rafael Campubri
nº 153 – Jd. Rosa Garcia I.
Tatuí, 19 de março de 2015.

Edital nº 21.760, fls. 315, livro D-27.
MARCELO JOÃO DOS SANTOS
GROSSO, brasileiro, solteiro, geren-
te, natural de Boituva/SP, onde nas-
ceu no dia 16 de janeiro de 1983, filho
de João Grosso Filho e de Cleide dos
Santos Grosso, residente em Tatuí/

SP, Rua 11 de Agosto nº 2591 – Jd.
Lucila e DANIELE OLIVEIRA SEBAS-
TIÃO, brasileira, solteira, coordena-
dora de recursos humanos, natural
de Tatuí/SP, onde nasceu no dia 09 de
setembro de 1987, filha de Fernando
Sebastião e de Zilda de Lourdes Oli-
veira Sebastião, residente em Tatuí/
SP, Rua 11 de Agosto nº 2591 – Jd.
Lucila.
Tatuí, 19 de março de 2015.

Edital nº 21.761, fls. 316, livro D-27.
MAIKON DOUGLAS SANTOS CAM-
POS, brasileiro, solteiro, lavador de
autos, natural de Tatuí/SP, onde nas-
ceu no dia 16 de dezembro de 1995,
filho de Clodoaldo dos Santos Cam-
pos e de Silvia Cristina dos Santos,
residente em Tatuí/SP, Rua 7 de Se-
tembro nº 786 – V. Dr. Laurindo e
ADRIANA TEODORO DE PONTES ,
brasileira, solteira, do lar, natural de
Tatuí/SP, onde nasceu no dia 12 de
março de 1997, filha de Daime de
Pontes e de Maristela Teodoro, resi-
dente em Tatuí/SP, Rua 7 de Setem-
bro nº 786 – V. Dr. Laurindo.
Tatuí, 19 de março de 2015.

Edital nº 21.762, fls. 317, livro D-27.
PAULO HENRIQUE DOURADO DA
SILVA , brasileiro, solteiro, analista
de suporte, natural do 29º Subd.
Santo Amaro/São Paulo/SP, onde
nasceu no dia 17 de março de 1987,
filho de João Ferreira da Silva e de
Maria das Graças dos Santos Doura-
do da Silva, residente em Tatuí/SP,
Rua Natalino Turri nº 114 e MARIANA
GALVÃO DA COSTA GENEROZO ,
brasileira, solteira, assistente admi-
nistrativo, natural de Tatuí/SP, onde
nasceu no dia 26 de agosto de 1989,
filha de Lázaro Geraldo Generozo e
de Sueli de Fátima Rodrigues Costa
Generozo, residente em Tatuí/SP, Rua
Natalino Turri nº 114.
Tatuí, 19 de março de 2015.

Edital nº 21.763, fls. 318, livro D-27.
CLEBER DOS ANJOS RODRIGUES ,
brasileiro, solteiro, pedreiro, natural
de Paranavaí/PR, onde nasceu no
dia 04 de maio de 1987, filho de
Manoel do Nascimento Rodrigues e
de Elisete Alves dos Anjos, residen-
te em Tatuí/SP, Rua Antonio Emílio de
Oliveira nº 321 – Jd. Lírio e MARCIA
MARIA APARECIDA AZEVEDO ,
brasileira, solteira, do lar, natural de
Tatuí/SP, onde nasceu no dia 09 de
fevereiro de 1992, filha de Roberto
Donizeti Duarte Azevedo e de Iolanda
Vieira Prestes Azevedo, residente
em Tatuí/SP, Sítio São João – Bairro
Santa Rita.
Tatuí, 20 de março de 2015.

Edital nº 21.764, fls. 319, livro D-27.
FABRÍCIO LIMA DONZELLI , brasi-
leiro, solteiro, técnico agrícola, natu-
ral de Ituverava/SP, onde nasceu no
dia 20 de dezembro de 1986, filho de
Antonio Celso Donzelli e de Maria
Aparecida Lima Donzelli, residente
em Tatuí/SP, Rua Roque Bueno de
Miranda nº 386 – Res. São Conrado
e ANA STELA DAS DORES , brasilei-
ra, solteira, funcionária pública, natu-
ral de Tatuí/SP, onde nasceu no dia 12
de setembro de 1983, filha de Joa-
quim José das Dores e de Ana Maria
Ribeiro das Dores, residente em Tatuí/
SP, Rua Joaquim de Camargo Barros
nº 71 – Jd. Junqueira.
Tatuí, 20 de março de 2015.

Edital nº 21.765, fls. 320, livro D-27.
RONALDO DE LUCENA GOUVEIA ,
brasileiro, solteiro, lavador de autos,
natural do 1º Subd. Palmares/PE, onde
nasceu no dia 23 de fevereiro de
1985, filho de João Gouveia Celino
Filho e de Quitéria Maria de Lucena,
residente em Tatuí/SP, Rua Aristeu
Antunes nº 52 – B. Boqueirão e
MICHELLE FERNANDES SOUZA ,
brasileira, solteira, do lar, natural de
Juquiá/SP (reg. em Miracatu/SP), onde
nasceu no dia 02 de junho de 1988,
filha de Laudo de Azevedo Souza e

de Cleide Fernandes Souza, resi-
dente em Tatuí/SP, Rua Aristeu
Antunes nº 52 – B. Boqueirão.
Tatuí, 20 de março de 2015.

Edital nº 21.766, fls. 321, livro D-27.
BELSON DIAS ROCHA , brasileiro,
solteiro, operador de máquinas, na-
tural de Caculé/BA (reg. em Guajerú/
BA), onde nasceu no dia 21 de julho
de 1987, filho de Geraldo Dias Ro-
cha e de Maria da Soledade Dias
Rocha, residente em Tatuí/SP, Rua
15 de Novembro nº 2501 – Centro e
DALVA DE FÁTIMA RODRIGUES
DE GODOY, brasileira, solteira,
vendedora, natural de Tatuí/SP, onde
nasceu no dia 11 de junho de 1989,
filha de Genaro Donizeti de Godoy
e de Ana Aparecida Rodrigues de
Godoy, residente em Tatuí/SP, Rua
15 de Novembro nº 2530 – Centro.
Tatuí, 20 de março de 2015.

Edital nº 21.767, fls. 322, livro D-27.
GIUVAN LENZ , brasileiro, solteiro,
engenheiro agrônomo, natural de
Sorriso/MT, onde nasceu no dia 23
de janeiro de 1987, filho de Elio Erico
Lenz e de Lucia Strieder Lenz, re-
sidente em Tatuí/SP, Rua Mário
Mendes nº 79 – Residencial Alvora-
da e JUANITA DE MOURA , brasilei-
ra, solteira, professora, natural de
Tatuí/SP, onde nasceu no dia 04 de
março de 1982, filha de Romeu de
Moura e de Alaíde de Arruda Moura,
residente em Tatuí/SP, Rua Prof.
Brasil Santos nº 164 – V. Santa
Adélia.
Tatuí, 23 de março de 2015.

Edital nº 21.768, fls. 323, livro D-27.
ANTONIO MARCOS SONCIM , bra-
sileiro, solteiro, tapeceiro, natural
de Apucarana/PR (reg. em Marumbi/
PR), onde nasceu no dia 29 de junho
de 1974, filho de José João Soncim
e de Iolanda Saturnino Soncim, re-
sidente em Tatuí/SP, Avenida Cien-
tista José de Barros Magaldi nº 324
e FÁTIMA DE JESUS SILVA , bra-
sileira, divorciada, do lar, natural de
Conselheiro Mairinck/PR, onde nas-
ceu no dia 22 de outubro de 1965,
filha de José da Silva Filho e de
Alcidina Davi da Silva, residente em
Tatuí/SP, Avenida Cientista José de
Barros Magaldi nº 324.
Tatuí, 23 de março de 2015.

Edital nº 21.769, fls. 324, livro D-27.
JEFERSON GODINHO ALBU-
QUERQUE, brasileiro, divorciado,
analista de suporte técnico, natural
de Tatuí/SP, onde nasceu no dia 12
de outubro de 1982, filho de Wilson
Godinho Albuquerque e de Maria
Edna de Albuquerque, residente em
Tatuí/SP, Rua São Martinho nº 368
- Centro e ALINE COSTA TAVARES ,
brasileira, solteira, inspetora de
qualidade, natural de Castro Alves/
BA, onde nasceu no dia 22 de janei-
ro de 1984, filha de Almir Tavares e
de Maria do Nascimento Costa
Tavares, residente em Tatuí/SP, Rua
São Martinho nº 368 – Centro.
Tatuí, 23 de março de 2015.

Edital nº 21.770, fls. 325, livro D-27.
THIAGO FELIPE DE JESUS QUIN-
TEIRO, brasileiro, solteiro, autôno-
mo, natural de Tatuí/SP, onde nas-
ceu no dia 03 de março de 1990,
filho de Jamir José Quinteiro e de
Rita de Cássia Bernardo Quinteiro,
residente em Tatuí/SP, Rua Roque
Negrão Filho nº 116 – Jd. Lucila e
CAMILA DE FÁTIMA OLIVEIRA ,
brasileira, divorciada, do lar, natural
do 17º Subd. Bela Vista/São Paulo/
SP, onde nasceu no dia 04 de maio
de 1988, filha de Rute de Fátima
Oliveira, residente em Tatuí/SP, Rua
José Hélio da Rocha nº 212 – Jd.
Planalto.
Tatuí, 23 de março de 2015.

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

Nina Leoni
Blindagem não é o termo

do ano de 2015? A pas-
sionalidade das pessoas en-
cheu todas as medidas.  Co-
mo escrevi em uma crônica
há meses, perdi um amigo
por causa das nossas o-
piniões políticas conflitantes.
Um Machado revoltado um
dia escreveu: “O diabo que
entenda os políticos”. Às ve-
zes o escritor se colocava as-
sim, no plano de um homem
comum. Com os seus encan-
tadores disfarces de  gênio.

Conversei com um jovem
empresário bem sucedido
aqui de Tatuí, que está irrita-
do com o fato dos políticos do
PT, envolvidos nesses esque-
mas e caixas de campanha,
jamais reconhecerem seus
erros por tais práticas. Ver-
dade: eles se nivelaram por
baixo como os demais. Usa-
ram a moralidade como ban-
deira e mais tarde se viram
obrigados a herdar os esque-
mas imundos dos que se ele-
gem e sempre se elegeram
dessa maneira nos demais
partidos.

Após a opinião dele, per-
guntei a um petista porque
aderiram a isso. E ele me
explicou que os políticos do
PT ou agiam assim ou ficari-
am eternamente de fora, por-
que as campanhas para ele-
ger um político drenam mi-
lhões.  Tal petista crítico des-
tacou que o nosso sistema
político é corrupto e hipócrita.
Tudo acontece debaixo do
pano. Nada é feito aberta-
mente. E uma amiga fez ou-
tro aparte: “como lutar apli-
cando apenas golpes acima
da linha da cintura, onde todo
mundo joga sujo? Sem refor-

BLINDAGENS
ma política não dá”. Concor-
do plenamente com ela.

Percebemos que o PT en-
trou naquele saco de gatos
das negociatas, e, salvo ex-
ceções, receberam dinheiro
público para as campanhas.
E o preço foi alto. Julgá-los e
condená-los, sem aguardar o
final das investigações e apu-
rações, virou coisa banal na
mídia. E há o mecanismo in-
verso. Um exemplo? Como
não ironizar a “blindagem”
sobre nomes do PSDB e ou-
tros políticos? O povo chama-
ria isso de tramóia. A
corrupção é sistêmica. Acon-
tece o tempo todo. Foi geral,
ampla e irrestrita. Falta um
tratamento pelo princípio da
equidade.

Temos a novidade de que
finalmente a Justiça de São
Paulo aceitou a denúncia do
Ministério Público Estadual
contra o PSDB, sobre os ca-
sos Alstom e Siemens. Isto
sim foi blindagem com B
maiúsculo!  Uma década e
meia! Os cadáveres apodre-
ceram e os ossos reluzem
tardiamente, expostos ao sol.
Por que nada foi investigado
antes?

A única coisa engraçada
mesmo na semana passada
foi o Cid Gomes batizando o
novo Congresso de bando de
achacadores. Vão ter que tra-
balhar muito para descolar o
rótulo. A palavra se explica
assim: extorsão mediante si-
tuação privilegiada de cargo.
Até imaginei uma finalização
à la Chacrinha: vocês querem
bacalhau? Não, a gente quer
imparcialidade, justiça e seri-
edade. Um Brasil sendo pas-
sado a limpo.

LITAC INAUGURA SEDE PRÓPRIA NO CENTRO DE TATUÍ
A Liga Tatuiana de Assis-

tência aos Cancerosos (Litac),
prepara a inauguração de sua
nova sede, no centro da cidade.
Segundo Gilda Bertanha, presi-
dente da entidade, a Litac deve-
rá abrir as portas muito em bre-
ve em seu novo endereço, na
Rua Santa Cruz, nº 526, esqui-
na com a Rua 7 de Abril.

O novo local é amplo e de-
verá abrigar também o tradicio-
nal bazar da entidade, além de
ser o ponto de distribuição da
doação de leite e cestas bási-
cas. A sede funcionará de se-
gunda a sexta-feira, das 13
horas às 17h30. A presidente
da Litac informa que a arreca-
dação do bazar é responsável

Litac ganha sede própria, que deve ser
inaugurada nos próximos dias. No desta-
que, a presidente Gilda Bertanha.

por 75% dos recursos da enti-
dade e o restante provém de
outros eventos e ações.

A Litac atende há três dé-
cadas os portadores de câncer
e seus familiares. Atualmente,
são 116 pessoas assistidas. A
entidade é oriunda da “Rede
Feminina de Combate ao Cân-
cer”, que possui sede em São
Paulo. No final da década de
60, esta associação reunia se-
nhoras em Tatuí para angariar
recursos e ajudar os cancero-
sos e suas famílias. Após al-
guns anos, estas mesmas se-
nhoras criaram a Litac, que te-
ve como sua primeira presi-
dente a professora Regina Cé-
lica Machado.

ABERTAS INSCRIÇÕES PARA CONCURSOS DE PAULO SETÚBAL
Estão abertas as inscrições

para o “13º Prêmio Paulo Setúbal”
e “14º Concurso de Paulo
Setúbal”, organizados com o
objetivo de preservar, valorizar e
divulgar a obra do mais impor-
tante escritor tatuiano. As inscri-
ções ao “Prêmio Paulo Setúbal”
podem ser feitas até dia 15 de
junho. Cada participante poderá
escrever um conto, crônica ou
poesia inédita, sobre qualquer
tema. Os trabalhos devem ser
entregues pessoalmente ou en-
viados através dos Correios ao

Museu Histórico Paulo Setúbal
de Tatuí, na Praça Manoel
Guedes, nº 98, CEP 18.270-300,
onde serão avaliados por um
corpo de jurados especializado.
Os três melhores trabalhos se-
rão anunciados e premiados
durante a “73ª Semana Paulo
Setúbal” no mês de agosto, den-
tro das comemorações do ani-
versário de Tatuí. Os vencedo-
res receberão troféus, certifica-
dos e premiação em dinheiro
em cada categoria (conto, crôni-
ca e poesia).

O “Concurso de Paulo
Setúbal”, promovido nas cate-
gorias de literatura e artes visu-
ais, é aberto aos estudantes de
escolas municipais e estadu-
ais, públicas ou privadas da rede
de ensino. As inscrições podem
ser efetuadas até dia 30 de maio
pelas escolas, junto ao Departa-
mento de Cultura ou Secretaria
Municipal de Educação. O tema
para os trabalhos será: “Paulo
Setúbal – Vida e Obra”. Serão
avaliados trabalhos de alunos
do Ensino Fundamental I (1º ao

5º anos, que produzirão dese-
nhos sobre o tema), Ensino Fun-
damental II (6º ao 9º anos, que
farão redações) e Ensino Médio
(1º ao 3º anos, que também fa-
rão redações). Da mesma for-
ma, os trabalhos vencedores
serão contemplados na “Sema-
na Paulo Setúbal”, no mês de
agosto, com troféus, certificados
e prêmios em dinheiro. Os regu-
lamentos e as fichas para inscri-
ção estão disponíveis no site:
www.tatui.sp.gov.br/concursos-
publicos.


