
TATUÍ, 9 DE MAIO DE 2015

PÁGINA  8
JORNAL INTEGRAÇÃO Editais/Cidade

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TATUÍ – SP
EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO Nº 1002886-38.2014.8.26.0624. ASSUNTO: Usucapião – Registro
de Imóveis. REQUERENTE: MARIA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA e MAURÍCIO
ALVES DE OLIVEIRA.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Miguel Alexandre Correa França.
Fls. 58: diante da manifestação do Ministério Público, retire-se a tarja correspon-

dente.
Citem-se os confrontantes, o(s) titular(es) de domínio e eventuais antecessores

na posse, devendo o(s) autor(es) providenciar(em) a relação discriminada, com
endereço completo, principalmente CEP. Prazo para contestação: 15 dias.

Cientifiquem-se, via postal, os representantes da Fazenda Pública da União, do
Estado e do Município, servindo o presente despacho como CARTA.

Citem-se os réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que o(s) requerente(s) ajuizou(ram) ação
de USUCAPIÃO, visando a regularização do imóvel um terreno urbano com área total
de 3.500,00 m², situado com frente para Rua Particular 2, na distância de 12,00 metros
onde faz esquina com a Rua Particular 1, Loteamento do Zorro, Município de Capela
do Alto, cadastrado junto a Prefeitura Municipal, sob nº 00006.05492-2, alegando posse
mansa e pacífica no prazo legal. Servirá o presente despacho como edital para a citação,
no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo de 30 dias, advertindo-se de que, não contestado
o feito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo(s) autor(es),
devendo ser afixado e publicado na forma da lei.

Int.
Tatuí, 13 de abril de 2015.

Miguel Alexandre Correa França – Juiz de Direito
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1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TATUÍ – SP
EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO Nº 4003632-83.2013.8.26.0624. ASSUNTO: Usucapião – Posse.
REQUERENTE: MARIA DA GLÓRIA DA SILVA POSSENTI e WALDEMAR POSSENTI.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Miguel Alexandre Correa França.
Citem-se os confrontantes, o(s) titular(es) de domínio e eventuais antecessores

na posse, devendo o(s) autor(es) providenciar(em) a relação discriminada, com
endereço completo, principalmente CEP. Prazo para contestação: 15 dias.

Cientifiquem-se, via postal, os representantes da Fazenda Pública da União, do
Estado e do Município, servindo o presente despacho como CARTA.

Citem-se os réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que o(s) requerente(s) ajuizou(ram) ação
de USUCAPIÃO, visando a regularização do imóvel terreno situado com frente para
a Rua Thomaz Machado de Oliveira, esquina com a Avenida Marginal, centro, Capela
do Alto-SP, dentro das seguintes medidas e confrontações seguintes pela frente em
seu lado par mede 9,00 metros e confronta com a referida Rua Thomaz Machado de
Oliveira, pelo lado direito de quem desta Rua olha para o terreno, mede 19,00 metros
e confronta com Abílio Correa, pelos fundos mede 20,00 metros e confronta com
Moacir Benedito Simonini, finalmente pelo lado esquerdo mede 21,00 metros e
confronta com a referida Avenida Marginal, existindo um prédio residencial sob nº 110,
fechando assim o perímetro. Cadastrado na Prefeitura do Município de Capela do Alto,
sob nº 00003.02147-2, conforme Escritura de Inventário com Partilha de Bens, lavrado
nestas Notas no livro 782, fls. 159, em 23/06/2008, alegando posse mansa e pacífica
no prazo legal. Servirá o presente despacho como edital para a citação, no prazo de
15 dias, a fluir após o prazo de 30 dias, advertindo-se de que, não contestado o feito,
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo(s) autor(es),
devendo ser afixado e publicado na forma da Lei.

Int.
Tatuí, 01 de abril de 2015.

Miguel Alexandre Correa França – Juiz de Direito
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R. Prof. Oracy Gomes, 632
Tatuí - Fone: (15) 3259-2880

Cel.: 99788-2000 Nextel: 85*10709

e-mail: orlando.neto@adv.oabsp.org.br

ADVOGADO

OAB/SP 263.483

ORLANDO P.
DA CRUZ NETO

MARISA
NUNES BASSOI

ADVOGADA
Causas

Cíveis e Criminais

Fone: 99772-2303
R. Joaquim Brasilio

de Camargo, 154 - Tatuí

DR. SÉRGIO LUIZ
ALMEIDA BARROS

OAB/SP 72.030
DRª. MARINA ALVES

C.A. BARROS
OAB/SP 68.892

Advocacia Previdenciária
R. Helena Dal Pozo Bertin, 349
F.: 3205-1938 ou 99714-3339

Causas:Cíveis,Trabalhistas
e Imobiliárias

Rua Cônego Demétrio 486
Tatuí - Fones:3259-1794

3251-4702

Advocacia -OAB/SP-160748

Eu, Fernando Sueji Muta, Oficial
de Registral Civil, de Tatuí , Estado de
São Paulo, FAÇO SABER que pretendem
se casar e apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil Brasileiro.

Edital nº 21.894, fls. 449, livro D-27.
ARNALDO LOURENÇO GOMES , brasi-
leiro, solteiro, autônomo, natural do 10º
Subd. Belenzinho/São Paulo/SP, onde
nasceu no dia 03 de outubro de 1967, filho
de Nivaldo Lourenço Gomes e de Lucia
Lourenço Gomes, residente em Tatuí/
SP, Rua Inácio Moschione nº 221 e
AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA ,
brasileira, solteira, aposentada, natural
de Itanhaém/SP, onde nasceu no dia 16
de fevereiro de 1968, filha de Miguel
Ferreira da Silva e de Ilza Alves da Silva,
residente em Tatuí/SP, Rua Inácio
Moschione nº 221.
Tatuí, 28 de abril de 2015.

Edital nº 21.895, fls. 450, livro D-27.
ADEMIR APARECIDO CARRIEL , brasi-
leiro, divorciado, aposentado, natural de
Boituva/SP, onde nasceu no dia 25 de
julho de 1957, filho de Laurindo Carriel e
de Araci Alves Floriano Carriel, residente
em Tatuí/SP, Rua Alfredo Antunes nº 29
– Pq. San Raphael e RAQUEL CARQUEJA
DA CONCEIÇÃO , brasileira, divorciada,
do lar, natural de Salvador/BA, onde
nasceu no dia 04 de junho de 1971, filha
de José Maria da Conceição e de Anisia
Maria de Almeida Carqueja, residente em
Tatuí/SP, Rua Alfredo Antunes nº 29 –
Pq. San Raphael.
Tatuí, 28 de abril de 2015.

Edital nº 21.896, fls. 451, livro D-27.
MAIKEL GOMES PEREIRA , brasileiro,
solteiro, soldador, natural de Governador
Valares/MG, onde nasceu no dia 04 de
julho de 1984, filho de Márcia Glenda
Gomes Pereira, residente em Tatuí/SP,
Rua Terezinha de Jesus Paes de Camargo
nº 51 - Centro e SANDRA VIEIRA
RODRIGUES, brasileira, divorciada,
auxiliar de produção, natural do 2º Subd.
Itapetininga/SP, onde nasceu no dia 24
de setembro de 1978, filha de Orlando
Antunes Rodrigues e de Célia Vieira
Rodrigues, residente em Tatuí/SP, Rua
Terezinha de Jesus Paes de Camargo nº
51 – Centro.
Tatuí, 28 de abril de 2015.

Edital nº 21.897, fls. 452, livro D-27.
ADEMIR MIGUEL BUENO , brasileiro,
solteiro, ajudante de produção, natural de
Tatuí/SP, onde nasceu no dia 04 de
setembro de 1988, filho de Aparecido
Rodrigues Bueno e de Celina Miguel
Bueno, residente em Tatuí/SP, Rua
Brasiliano Brandão nº 70 – V. Ezequiel e
KEITE CEZARIO , brasileira, solteira, do
lar, natural de Assis/SP, onde nasceu no
dia 19 de abril de 1988, filha de Eliana
Aparecido Cezario, residente em Tatuí/
SP, Rua Brasiliano Brandão nº 70 – V.
Ezequiel.
Tatuí, 28 de abril de 2015.

Edital nº 21.898, fls. 453, livro D-27.
ELISEU JOSÉ RIBEIRO , brasileiro, di-
vorciado, autônomo, natural de Tatuí/
SP, onde nasceu no dia 15 de janeiro de
1985, filho de Amarildo José Ribeiro e de
Sônia Maria de Oliveira Ribeiro, residente
em Tatuí/SP, Rua Turíbio Bonini Garcia
nº 306 – Residencial Santa Cruz e
PRISCILLA MACHADO , brasileira, di-
vorciada, vendedora, natural do 27º Subd.
Tatuapé/São Paulo/SP, onde nasceu no
dia 06 de janeiro de 1983, filha de Luiz
Antonio Machado, residente em Tatuí/
SP, Rua Tomaz Machado Júnior nº 136 –
Jd. Wanderley.
Tatuí, 29 de abril de 2015.

Edital nº 21.899, fls. 454, livro D-27.
DIONES DE JESUS MAGRI , brasileiro,
solteiro, forneiro, natural de Tatuí/SP,
onde nasceu no dia 30 de julho de 1989,
filho de Claudecir Magri e de Maria
Sebastiana Ribeiro Magri, residente em
Tatuí/SP, Rua Antonio Emilio de Oliveira
nº 600 – Jd. Lírio e ANGELICA GODOI

EDITAL DE PROCLAMAS
FERREIRA, brasileira, solteira, do lar,
natural de Inocência/MS, onde nasceu no
dia 29 de fevereiro de 1992, filha de
Osmar Ferreira e de Jacira Godoi Ferreira,
residente em Tatuí/SP, Rua Antonio Emilio
de Oliveira nº 600 – Jd. Lírio.
Tatuí, 29 de abril de 2015.

Edital nº 21.900, fls. 455, livro D-27.
MARCELO DE OLIVEIRA NASIR , brasi-
leiro, divorciado, desempregado, natural
de Tatuí/SP, onde nasceu no dia 15 de
julho de 1971, filho de Nagib Nasir e de
Vera Lucia de Oliveira Nasir, residente
em Tatuí/SP, Rua Senador Laurindo
Minhoto nº 636 – V. Dr. Laurindo e
GRACIA CRISTINA DE OLIVEIRA , bra-
sileira, divorciada, do lar, natural do 38º
Subd. Vila Matilde/São Paulo/SP, onde
nasceu no dia 10 de janeiro de 1968, filha
de Antonio de Pádua Oliveira e de Madalena
de Jesus Paes Oliveira, residente em
Tatuí/SP, Rua Senador Laurindo Minhoto
nº 636 – V. Dr. Laurindo.
Tatuí, 29 de abril de 2015.

Edital nº 21.901, fls. 456, livro D-27.
NELSON IZIDÓRIO DOS REIS JUNIOR ,
brasileiro, solteiro, ajudante de caminho-
neiro, natural de Itaporanga/SP, onde
nasceu no dia 12 de dezembro de 1988,
filho de Nelson Izidório dos Reis e de
Maria Aparecida dos Reis, residente em
Tatuí/SP, Rua Antonio Francisco nº 05 -
CDHU e RAÍSSA GOMES OLIVEIRA ,
brasileira, solteira, do lar, natural de
Tatuí/SP, onde nasceu no dia 16 de junho
de 1997, filha de Marco Antonio Oliveira
e de Elisandra Gomes da Silva, residente
em Tatuí/SP, Rua Caetano Nastri nº 590
– V. Esperança.
Tatuí, 29 de abril de 2015.

Edital nº 21.902, fls. 457, livro D-27.
FÁBIO LUIZ VIEIRA DE CAMPOS , bra-
sileiro, solteiro, impressor serigráfico,
natural de Tatuí/SP, onde nasceu no dia
24 de julho de 1983, filho de Benedito
Eduardo Vieira de Campos e de Sandra
Valéria Ferreira de Campos, residente
em Tatuí/SP, Av. Caetano Palumbo nº 80
– Pq. Santa Maria e VANESSA PRISCILA
DE MORAES, brasileira, divorciada, do
lar, natural de Tatuí/SP, onde nasceu no
dia 17 de dezembro de 1993, filha de
Reginaldo Pires de Moraes e de Elaine
Cristina Arruda de Moraes, residente em
Tatuí/SP, Av. Caetano Palumbo nº 80 –
Pq. Santa Maria.
Tatuí, 30 de abril de 2015.

Edital nº 21.903, fls. 458, livro D-27.
MARCELO TARÁSIO MENCK , brasilei-
ro, solteiro, produtor rural, natural de
Tatuí/SP, onde nasceu no dia 29 de
setembro de 1995, filho de Tarásio
Donizete Menck e de Maria Helena Coe-
lho da Silva Menck, residente em Tatuí/
SP, Sítio Três Corações – Bairro
Congonhal de Cima e FRANCIELE DE
FATIMA LEME , brasileira, solteira, produ-
tora rural, natural de Tatuí/SP, onde
nasceu no dia 28 de março de 1995, filha
de Henrique Daniel Leme e de Luciana de
Fátima Ribeiro Leme, residente em Tatuí/
SP, Sítio Três Corações – Bairro
Congonhal de Cima.
Tatuí, 30 de abril de 2015.

Edital nº 21.904, fls. 459, livro D-27.
PAULO SÉRGIO TELLES DE MIRANDA ,
brasileiro, divorciado, desempregado, na-
tural de Tatuí/SP, onde nasceu no dia 07
de outubro de 1992, filho de Paulo Roberto
Telles de Miranda e de Ivone Rosa dos
Santos, residente em Tatuí/SP, Rua Ana
Ferman nº 160 – Jd. Santa Rita e
FRANCIELE CRISTINA BASTOS CAR-
DOSO, brasileira, solteira, desemprega-
da, natural de Tatuí/SP, onde nasceu no
dia 05 de abril de 1994, filha de Vagner
João Vieira Cardoso e de Fernanda de
Oliveira Bastos, residente em Tatuí/SP,
Rua Ana Ferman nº 160 – Jd. Santa Rita.
Tatuí, 04 de maio de 2015.

Se alguém souber de algum im-
pedimento, oponha-o na forma da
Lei.

JOVEM DE TATUÍ É SELECIONADO PARA ESTUDAR
 ENGENHARIA AEROESPECIAL NA RÚSSIA

O jovem Eduardo Sperandio
Júnior, de 18 anos, agora ex-
aluno do Colégio Objetivo de
Tatuí, foi aprovado e vai estudar
engenharia aeroespacial na
Rússia para realizar o sonho de
ser astronauta. Ele passou em
todas as fases do processo se-
letivo e embarcou no sábado (2)
para o país europeu após con-
seguir uma bolsa parcial de es-
tudos. “Quando vi que era possí-
vel, não tive dúvidas, foquei e
consegui”, disse o rapaz à repor-
tagem da TV TEM. Eduardo é
filho de uma professora e de um
funcionário público. O aluno, in-
clusive, já arrisca algumas pala-
vras em russo.

A mãe do estudante, Juceline
Sperandio, conta que fez de tudo
para obter o dinheiro para pagar
despesas como passagem de
avião, documentação traduzida
e 15 meses de um curso prepa-
ratório que ele fará após chegar
ao país. “Até latinha eu catei para
vender, além de fazer rifas de
pizza e bazar. Não tenho vergo-
nha de falar”, afirmou. Ela contou
ainda com ajuda dos amigos do
filho. “Eles fizeram vaquinha para
juntar dinheiro. É a força de von-
tade dele que me faz não desis-
tir”, afirmou Juceline.

Agora, a família deve conti-
nuar o mesmo ritmo de trabalho
para mandar 300 dólares por
mês para o rapaz, que vai morar
em um alojamento estudantil. A
proposta é visitar o único filho
em breve. “Se a gente puder va-
mos vê-lo e, se der, ir para a
Rússia no dia da formatura. A
saudade a gente mata pelo com-
putador e pelo telefone”.

No passado, o Sperandio

Eduardo Sperândio Júnior, seus pais e o repórter e cinegrafista da
TV TEM, de Itapetininga.(Foto: Reprodução/Facebook)

teve a oportunidade de conhecer
e passar horas conversando
com o astronauta Marcos Pon-
tes, natural de Bauru, e o primei-
ro astronauta da história do país.
O tenente coronel da Força Aé-
rea Brasileira, hoje da reserva,
participou da missão centenária
em referência aos 100 anos do
voo de Santos Dumont. “É uma
inspiração, com certeza, saber
que já tem a história de alguém
que passou pelas mesmas coi-
sas e que alcançou o que eu
procuro alcançar”, afirma Eduar-
do.

O intercâmbio estudantil en-
tre Brasil e Rússia vem aumen-
tado nos últimos anos. Entre os
principais motivos que levam os
jovens a se mudarem para o
outro lado do mundo estão qua-
lidade do ensino russo e a rela-
ção custo benefício. Em média,
cada aluno desembolsa entre
R$ 7 mil e R$ 12 mil por ano, com
despesas entre o curso e mora-
dia, valor inferior ao das universi-
dades particulares do Brasil.
Além disso, a Rússia mantém
um programa de incentivo para
estudantes estrangeiros.

Ao chegar à Rússia com ou-
tros brasileiros, Sperandio ex-
plica que vai ficar em um aloja-
mento e fazer o preparatório, que
será de adaptação com o novo
idioma, para só depois fazer os
cinco anos e meio do curso na
faculdade em Moscou, capital
do país. Em todas as etapas, o
pai dele, Eduardo Sperandio,
estará junto do jovem. “Ele está
focado e a gente tem mais é que
apoiar mesmo. Ele sabe que
estamos aqui, que o porto segu-
ro dele continua firme”, finaliza.

CURSO  NO SINDICATO
RURAL PATRONAL

No período de 18 a 22 de maio, o Sindicato Rural Patronal de
Tatuí ministra Curso de Manutenção e Operação de Tratores
Agrícolas. As vagas são limitadas e o curso será  em parceria
com o Senar - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Informa-
ções sobre inscrições pelo telefone: (15) 3251-4320.

MUSEU COM
INSCRIÇÕES PARA OFICINA

Estão abertas no Museu Paulo Setúbal, em Tatuí, inscrições
para a Oficina “Além da Imaginação: A magia dos efeitos espe-
ciais”,  ministrada pelo professor Cássio Starling. O curso será
no  dia 20 de maio, das 14 às 18 horas.  A idade  mínima é 14 anos.
Mais informações pelo telefone: (15) 3251-6586.

ESPETÁCULO TEATRAL
NA PRAÇA DO MUSEU

Neste sábado  (9), 17 horas, haverá apresentação da peça
“Dois Corações e quatro segredos”, na Praça Manoel Guedes
(Museu), com a participação do Núcleo de Prática Teatral do
Conservatório de Tatuí. O espetáculo é dos dramaturgos Beto
Andretta e Liliana Lacocca e direção de Dalila Ribeiro,

CONCURSOS
PAULO SETÚBAL

Estão abertas as inscrições ao 13º Prêmio Paulo Setúbal de
Contos, Crônicas e Poesias e do 14º Concurso Paulo Setúbal.
As duas iniciativas são realizadas pelo Departamento Municipal
de Cultura e Desenvolvimento Turístico. Há premiação em
dinheiro aos vencedores e primeiros colocados. Mais informa-
ções pelo telefone: (15) 3259-3993.

 CADASTRO
RESERVA DE DOCENTES

No período de 11 a 15 de maio, a Etec Sales Gomes realiza
inscrições para processo seletivo de formação de cadastro
reserva para docentes, na secretaria da escola. É de segunda
a sexta, das 9h às 11h, das 15h às 17h e das 18h às 20h. O valor
da inscrição é R$ 10,00. Mais informações: (15) 3251-4242.

APRESENTAÇÃO
TEATRAL NO CONSERVATÓRIO

No sábado (16), às 20h30, será apresentado no Teatro
“Procópio Ferreira” o espetáculo “Devaneios Poéticos em Ce-
nas de Agreste”. Dirigido por Rose Tureck, o espetáculo tem texto
de Newton Moreno adaptado pela própria diretora. O elenco traz
10 atores e três músicos. Entrada franca.

NOTAS E NOTÍCIAS

Dia 24 de maio, a partir das
11h30, a Paróquia da Sagrada
Família de Tatuí irá promover
uma feijoada beneficente. A ren-
da será revertida para as obras
e projetos sociais e religiosos
da paróquia.

A feijoada será servida no
salão paroquial, ao lado da Igre-
ja da Sagrada Família, na Aveni-
da das Mangueiras, 115, ao va-
lor de R$ 25,00 por pessoa. As

PARÓQUIA DA SAGRADA FAMÍLIA
PROMOVE FEIJOADA BENEFICENTE

bebidas serão à parte e crianças
até dez anos de idade não pa-
gam.

As pessoas que desejarem
levar o prato para saborear em
casa, o marmitex com a feijoada
completa será vendido por R$
20,00 e o de arroz por R$ 5,00. Os
vales já podem ser retirados no
escritório paroquial. Maiores in-
formações são obtidas pelo
fone: (15) 3251-3558.

BAIRRO QUEIMADOR  - De 13 a 14 de maio, haverá festa em
Louvor ao Divino Espírito Santo no bairro do Queimador, em Tatuí.
De 13 a 21,às 19h, será celebrada  Novena em preparação da festa.
Dia 22, às 19h30, haverá a Celebração da Palavra com o Diácono
Benedito. Dia 24, às 16h,  acontece a Santa Missa presidida pelo
padre Edvilson de Godoy e animação com o Grupo Musical da
Paróquia São Benedito Jaçanã, de São Paulo. Parte religiosa  - A
programação festiva será nos dias 23 e 24 de maio. No sábado (23),
19h, haverá leilão de prendas e assados, barracas de comes e
bebes e show com Gilmar & Juliano e banda Gingado Brasileiro. No
dia 24, após a missa, 16 horas, leilão de bezerro, prendas e assados
e show com Eder & Luan e Marcão do Forró.

BAIRRO SANTUÁRIO  - De 9 a 13 de maio, será realizada Festa
de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Santuário, município de
Tatuí. Neste sábado (9), 19 horas, haverá um Show de Prêmios. No
domingo (10),  10 horas, celebração da Santa Missa com o Padre
Jânio Procópio e a 3ª Romaria Paroquial ao Santuário Nossa
Senhora de Fátima com a presença de todas as comunidades. Nos
dias 11 e 12 de maio, às 19h30, e na quarta-feira (13), às 7 e 9 horas,
acontecem missas. Às 19h30 está prevista  Procissão Luminosa.

PARÓQUIA SÃO LÁZARO -
Neste mês de maio, a Paróquia
São Lázaro, em Tatuí, conta com
programação especial. Neste
sábado (9), será celebrada a
Santa Missa, às 18 horas, presi-
dida pelo padre João Henrique,
fundador da Comunidade Alian-
ça de Misericórdia, e concele-
brada pelo padre Sirlei Apareci-
do de Oliveira, da Paróquia São
Lázaro. É a primeira vez que o
padre Henrique celebra na cida-
de. No dia 13 de maio, o padre
Sirlei celebra a Santa Missa, às
19 horas, em louvor à Nossa
Senhora de Fátima. E entre os
dias 17 e 24 de maio, às 19h30,
haverá semana de oração com
Missas por intenção da unidade

Padre João Henrique, da Alian-
ça Misericórdia, preside missa
neste sábado.

dos cristãos.
No período de 5 de maio a 9

de junho, estão abertas as ins-
crições para o processo seleti-
vo das Faculdades de
Tecnologia (Fatecs) do Estado
de São Paulo. O vestibular ofe-
rece 15.325 vagas, incluindo
duas mil para a modalidade à
distância. Na faculdade de Tatuí,
localizada na Rodovia Mário
Batista Mori, nº 971, no Jardim
Aeroporto, existem vagas nos
cursos gratuitos de Automação
Industrial, Gestão Empresarial,
Manutenção Industrial, Gestão
de Tecnologia da Informação
(TI) e Produção Fonográfica.

Para concorrer a uma das
vagas do vestibular, o candida-
to necessita ter concluído ou
estar cursando o Ensino Mé-
dio ou equivalente, desde que,

FACULDADE DE TECNOLOGIA ABRE
INSCRIÇÕES PARA VESTIBULAR

no ato da matrícula, comprove
a conclusão do curso. As ins-
crições deverão ser feitas ex-
clusivamente pelo site www.
vestibularfatec.com.br. Dia 9
de junho, o prazo termina às 15
horas. É necessário também
preencher a ficha e o questio-
nário socioeconômico, impri-
mir o boleto e pagar a taxa no
valor de setenta reais, em di-
nheiro, em qualquer agência
bancária.

O manual do candidato, que
traz as datas, normas e orien-
tações para o processo seleti-
vo, é disponibilizado no site,
para “download” gratuito. Mai-
ores informações podem ser
obtidas através do fone: 0800-
596-9696. O exame está pre-
visto para dia 5 de julho.


