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SENAI INSCREVE PARA CURSOS
GRATUITOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA
A escola do Senai de Tatuí
recebe inscrições para cursos
regulares e gratuitos de mecânico geral, com aulas no período matutino, e eletricista, com
aulas no período noturno. As
inscrições devem ser feitas até
o dia 12 de junho, de segunda
a sexta-feira, das 8h30 às 11h30
e 13h30 às 16h30, na sede da
escola, na Rua Maneco Pereira, nº 619.
Interessados em participar
do processo seletivo devem ter
concluído ou estar cursando o
Ensino Médio, na faixa de 16 a
21 anos de idade. A prova para
seleção dos alunos ocorre no
dia 14 de junho, às 9 horas, na
escola do Senai. O início das
aulas está previsto para o mês
de julho.
As capacitações irão atender o cumprimento de cotas de
programa “Jovem Aprendiz” nas
empresas de Tatuí e região.
Os cursos tem duração de um
ano, com aulas práticas e teóricas. A legislação vigente determina que médias e grandes
empresas destinem 5 a 15%
das vagas que exigem formação para alunos de aprendizagem.
Contratação
de professores
A Prefeitura de Tatuí publicou também edital do processo seletivo para a contratação
de professores temporários. As
inscrições podem ser feitas até
o dia 29 de maio, de segunda a
sexta-feira, das 9 às 16 horas,
na Fundação Educacional
Manoel Guedes, na Rua Rui
Barbosa, nº 601, Bairro
Valinho.
São duas vagas disponíveis,
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Escola do Senai inicia formação de sua grade curricular fixa.

uma para professor de mecânica geral e outro para elétrica
geral. Interessados devem possuir curso de graduação ou
tecnólogo em engenharia, na
respectiva área. Os vencimentos serão R$ 13,89 por hora/
aula, acrescidos de horas complementares de atividades e trabalhos pedagógicos.
O processo seletivo terá
duas etapas. A prova teórica
será realizada no dia 31 de
maio, às 9 horas, na escola do
Senai de Tatuí. Os classificados serão selecionados para
uma entrevista, que será
agendada nos dias 1º e 2 de
junho. O edital completo está
disponível no site oficial do
município (www.tatui.sp.gov.
br), no link “atos oficiais/concursos”.

INSCRIÇÕES PARA MAPA CULTURAL
PAULISTA TERMINAM NESTA SEXTA
Os artistas interessados em
participar da edição 2015/2016
do “Mapa Cultural Paulista” devem inscrever seus projetos para
a fase municipal do concurso
até às 17 horas desta sexta-feira
(15), no Centro Cultural de Tatuí,
na Praça Martinho Guedes, nº
12. As inscrições gratuitas podem ser realizadas nas modalidades de artes visuais e plásticas, desenho de humor, fotografia e vídeo, canto coral, música
instrumental, dança, teatro e literatura, nas categorias de conto,
poema e crônica.

O “Mapa Cultural” é uma iniciativa da Secretaria Estadual da
Cultura, realizado através da
“Abaçaí Cultura e Arte”. O objetivo é valorizar e promover o intercâmbio da produção artística no
estado. O mapeamento possui
quatro fases: municipal e regional em 2015 e estadual e de
circulação em 2016. Outras informações podem ser obtidas
pelo fone: (15) 3259-3993. O
edital completo do Mapa Cultural Paulista encontra-se disponível na internet, pelo site:
www.abacai.org.br.

VEREADOR SOLICITA VERBA
PARA O LAR DONATO FLORES
Dia 5 de maio, o vereador
Antonio Marcos de Abreu (PP)
esteve na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde foi
recebido no gabinete do deputado estadual Ricardo Madalena (PR). Marquinho da Santa
Casa solicitou empenho do
deputado, no sentido de enviar
verbas para entidades sociais
de Tatuí.
O vereador entregou oficio,
onde pede a Ricardo Madalena
para elaborar uma emenda parlamentar ao Orçamento Geral
do Estado, com o objetivo de
destinar R$ 100 mil ao Lar
Donato Flores, para obras de
construção, infraestrutura e reforma de suas dependências.
Esta instituição trabalha na educação, socialização e recolo-
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Na terça-feira (12), durante
a sessão da Câmara Municipal
de Tatuí, os vereadores rejeitaram um veto parcial do prefeito
José Manoel Corrêa Coelho
(Manu), aposto ao autógrafo
10/15, referente ao Projeto de
Lei nº 54/14, que dispõe sobre
o Programa Municipal “Minha
Casa, Minha Vida”, de apoio à
habitação popular. O Executivo não concorda com a redação do artigo 1º deste projeto –
que originou a Lei Municipal nº
4.881/2014 – em virtude de
uma alteração feita através de
emenda. No texto original, as
habitações populares seriam
“exclusivamente destinadas
para a faixa de renda familiar
de zero a seis salários mínimos”. Com esta mudança, a
faixa atendida passa a ser “de
zero a três salários mínimos”.
O prefeito argumenta, nas
razões do veto, que a fixação
dos “seis salários mínimos” se
fundamenta no limite de financiamento do programa “Minha
Casa, Minha Vida”, fixado pelo
Governo Federal. Diz também
que o município de Tatuí fixou
este limite, de forma a abranger,

no programa, um número maior
de famílias. Segundo o Executivo, a alteração legislativa reduz
o número de famílias que podem
adquirir a casa própria e inviabiliza
os convênios que estão sendo
firmados com a Caixa Econômica Federal, baseados na faixa
de renda familiar de zero a seis
salários mínimos.
Diversos vereadores ocuparam a tribuna para discutir a
questão. A maioria se declarou contrária ao veto, por entender que a faixa de zero a
três salários mínimos beneficia realmente as pessoas mais
necessitadas e carentes do
município, que não têm condições de adquirir a casa própria
de outra maneira, a não ser
através deste programa de habitação popular. Lembraram
também que a emenda foi assinada por 16 vereadores, que
concordaram, à época, que a
alteração da faixa salarial seria
adequada e benéfica para a
população de baixa renda do
município. A votação secreta
terminou com dez votos contrários ao veto e sete votos
favoráveis.

FEIJOADA
BENEFICENTE
Paróquia da Sagrada Família
Dia 24/5/2015 - 11h30
Encomendas: Avenida das Mangueiras, 115
Fone: (15) 3251-3558
Vereador Marquinho solicita
verba ao deputado Ricardo
Madalena.

cação de meninas e jovens de 7
a 24 anos de idade no mercado
de trabalho.

REFORMA DE PONTE - A Prefeitura de Tatuí assinou
convênio no valor de R$ 251 mil junto ao Governo do Estado,
através da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, vinculada à
Casa Militar, para reestruturação de uma ponte no Bairro Colina
Verde. A obra deverá beneficiar os moradores desse bairro e do
Jardim Bela Vista, facilitando a ligação com o centro da cidade.
O prefeito José Manoel Corrêa Coelho (Manu) participou do ato
de assinatura no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo,
juntamente com o governador Geraldo Alckmin e com o secretário-chefe da Casa Militar, coronel PM Jose Roberto Rodrigues de
Oliveira. Segundo a assessoria da Prefeitura, o edital para
licitação da obra deverá ser publicado ainda neste mês de maio.
A previsão de conclusão varia entre oito e dez meses, contados
a partir do início da obra.

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TATUÍ – SP
EDITAL DE CITAÇÃO
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de
Usucapião, PROCESSO Nº 4000305-33.2013.8.26.0624
O(A) Doutor(a) Lígia Cristina Berardi Possas, MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara
Cível, do Foro de Tatuí, da Comarca de Tatuí, do Estado de São Paulo, na forma da
Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) Serralheria Bocalini Ltda., CNPJ. 62.965.918/0001-22, que
GERSON DANIEL MOREIRA, ANA ROSA SOARES DA SILVA ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando “um lote de terreno sob nº 12 da quadra “D” com frente para
rua 5, do loteamento denominado “Nova Tatuí nesta cidade de Tatuí, medindo 12 metros
de frente, igual medida nos fundos, por 25 metros de frente aos fundos, de ambos
os lados dividindo-se: pela frente com a referida rua; do lado direito de quem olha da
rua para o terreno divide com o lote 13; do lado esquerdo com o lote 11 e nos fundos
com quem de direito, lotes esses da proprietária ou sucessores, encerrando uma área
com 300 metros quadrados. O imóvel está registrado no Cartório de Registro de
Imóveis de Tatuí-SP, Livro 02, ficha 01, matrícula nº 13.708”, 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, 29 de abril de 2015.
Lígia Cristina Berardi Possas – Juíza de Direito
9/16

EDITAL DE PROCLAMAS
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 21.905, fls. 460, livro D-27.
EDUARDO AUGUSTO CERQUEIRA
MOREIRA, brasileiro, solteiro, funcionário público, natural de Tietê/
SP, onde nasceu no dia 30 de agosto de 1991, filho de Enos Moreira
Júnior e de Maria Aparecida
Cerqueira Moreira, residente em
Tatuí/SP, Rua 7 de Abril nº 719 –
Centro e FLÁVIA MOREIRA ALVIM
PEIXOTO, brasileira, solteira, funcionária pública, natural de Tietê/
SP, onde nasceu no dia 02 de janeiro de 1992, filha de João Maurício
Peixoto Junior e de Liz Inêz
Aparecida Moreira Alvim Peixoto,
residente em Tatuí/SP, Rua Prefeito
Alberto dos Santos nº 702 – V. Dr.
Laurindo.
Tatuí, 05 de maio de 2015.

DR. SÉRGIO LUIZ
ALMEIDA BARROS

CÂMARA REJEITA
VETO PARCIAL DO
PREFEITO MANU

Edital nº 21.906, fls. 461, livro D-27.
FÁBIO ANTONIO DE PAULA, brasileiro, solteiro, serviços gerais,
natural de Tatuí/SP, onde nasceu
no dia 09 de junho de 1985, filho de
Jair Rodrigues de Paula e de Maria
de Lourdes Camargo de Paula, residente em Tatuí/SP, Rua João
Abrame nº 187 – Jd. Santa Rita de
Cássia e FABIANA TOBIAS NOGUEIRA, brasileira, solteira, do lar,
natural de Dracena/SP, onde nasceu no dia 10 de dezembro de 1993,
filha de Aldivino Ramos Nogueira e
de Maria de Fátima Tobias Nogueira, residente em Tatuí/SP, Rua João
Abrame nº 187 – Jd. Santa Rita de
Cássia.
Tatuí, 06 de maio de 2015.
Edital nº 21.907, fls. 462, livro D-27.
JOSÉ ROBERTO ANTUNES
JUNIOR, brasileiro, solteiro, operador de máquinas convencionais,
natural de Tatuí/SP, onde nasceu
no dia 23 de setembro de 1980, filho
de José Roberto Antunes e de Jacira
Machado Antunes, residente em
Tatuí/SP, Rua Antonio de Souza
Quevedo nº 583 – V. Angélica e
LILIAN DE FÁTIMA APARECIDA
PEDRESCHE, brasileira, solteira, do
lar, natural de Tatuí/SP, onde nasceu no dia 10 de abril de 1982, filha
de João Batista Pedresche e de
Ivone Antunes Vieira Pedresche,
residente em Tatuí/SP, Rua Antonio

de Souza Quevedo nº 583 – V. Angélica.
Tatuí, 07 de maio de 2015.
Edital nº 21.908, fls. 463, livro D-27.
OZEIAS ROSA FLORIANO, brasileiro, divorciado, estoquista, natural de
Paranapanema/SP, onde nasceu no
dia 22 de outubro de 1975, filho de
José Maria Floriano e de Zilda Rosa
Floriano, residente em Tatuí/SP, Rua
Humaitá nº 926 – Centro e ANTONIA
APARECIDA FERMINO PINTO,
brasileira, solteira, cozinheira, natural do 2º Subd. Botucatu/SP, onde
nasceu no dia 08 de novembro de
1966, filha de Juvenal Fermino Pinto
e de Maria Pedroso Pinto, residente
em Tatuí/SP, Rua Batista Reali nº
1805 – Jd. Lucila.
Tatuí, 07 de maio de 2015.
Edital nº 21.909, fls. 464, livro D-27.
MARCELO ROSA DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, balconista, natural de
Tatuí/SP, onde nasceu no dia 15 de
agosto de 1972, filho de Oscar de
Almeida Sobrinho e de Maria do Carmo
Rosa de Almeida, residente em Tatuí/
SP, Rua Acácio Manna nº 20, Casa B04 e SAMARA DE CARVALHO, brasileira, divorciada, do lar, natural de
Tatuí/SP, onde nasceu no dia 19 de
setembro de 1979, filha de Carlos
Alberto de Carvalho e de Maria Nilza
Tobias de Carvalho, residente em
Tatuí/SP, Rua Acácio Manna nº 20,
Casa B-04.
Tatuí, 08 de maio de 2015.
Edital nº 21.910, fls. 465, livro D-27.
MÁRCIO VINÍCIUS VELASCO SILVA, brasileiro, solteiro, mototaxi, natural de Itu/SP, onde nasceu no dia 19
de julho de 1989, filho de Vicente de
Jesus Silva e de Vilma Velasco, residente em Tatuí/SP, Rua Isaltino Campos Vieira nº 241 – V. Angélica e
DAIANE VIEIRA, brasileira, solteira,
do lar, natural de Tatuí/SP, onde nasceu no dia 28 de julho de 1997, filha
de João Batista Vieira e de Valdenice
Machado Vieira, residente em Tatuí/
SP, Rua Antonio Souza Quevedo nº
51 – V. Angélica.
Tatuí, 08 de maio de 2015.
Edital nº 21.911, fls. 466, livro D-27.
SANDRO MARCO GOMES DE
AZEVÊDO, brasileiro, solteiro, desempregado, natural de Pindaí/BA,
onde nasceu no dia 16 de abril de
1985, filho de Osvaldo Gomes Cardoso e de Terezinha Alves Cardoso,
residente em Tatuí/SP, Rua Agenor

da Silva Telles nº 296 – V. Bandeirantes e ARIANE PAULA MACHADO,
brasileira, solteira, ajudante de cozinha, natural de Tatuí/SP, onde nasceu no dia 02 de outubro de 1991,
filha de Ezio Aparecido Machado e de
Leila de Fátima Maciel, residente em
Tatuí/SP, Rua Agenor da Silva Telles
nº 296 – V. Bandeirantes.
Tatuí, 08 de maio de 2015.
Edital nº 21.912, fls. 467, livro D-27.
CLEBER TADEU SILVEIRA, brasileiro, solteiro, garcom, natural de Tatuí/
SP (reg. em Cesário Lange/SP), onde
nasceu no dia 04 de maio de 1990,
filho de José Carlos Silveira e de
Maria Aparecida de Oliveira Silveira,
residente em Tatuí/SP, Rua Antonio
Pereira Fiúza nº 330 – V. Esperança
e GISELE DE FATIMA THOMAZ
NACARATO, brasileira, solteira,
monitora, natural de Tatuí/SP, onde
nasceu no dia 24 de maio de 1981,
filha de Marcilio Tadeu Nacarato e de
Terezinha de Fátima Thomaz
Nacarato, residente em Tatuí/SP, Rua
Eurides Ribeiro Tavares nº 439 – Jd.
Wanderley.
Tatuí, 08 de maio de 2015.
Edital nº 21.913, fls. 468, livro D-27.
ALEXANDRE FLORIANO DUARTE,
brasileiro, solteiro, aposentado, natural de Tatuí/SP, onde nasceu no dia
17 de dezembro de 1975, filho de
Gabriel Floriano Duarte e de Maria
Aparecida Valencio Duarte, residente em Tatuí/SP, Rua Antonio de Souza
Quevedo nº 83 – V. Angélica e
LUCIMEIRE CASEMIRO, brasileira,
solteira, do lar, natural de Tatuí/SP,
onde nasceu no dia 23 de agosto de
1982, filha de José Maria Casemiro e
de Elizete Bernardino Casemiro, residente em Tatuí/SP, Rua Antonio de
Souza Quevedo nº 83 – V. Angélica.
Tatuí, 11 de maio de 2015.
Edital nº 21.914, fls. 469, livro D-27.
FRANCISCO RICHARDS ROSENDO,
brasileiro, solteiro, carteiro, natural
de Gurupi/TO, onde nasceu no dia 06
de janeiro de 1988, filho de João
Bosco Rosendo e de Maria do Socorro Fernandes Rosendo, residente em
Tatuí/SP, Rua Luis Figueiredo nº 251
– Residencial Donato Flores e
DOROTHY DE OLIVEIRA MACHADO, brasileira, solteira, auxiliar de
produção, natural do 14º Subd. Lapa/
São Paulo/SP, onde nasceu no dia 16
de maio de 1988, filha de Valter Machado e de Maria Dalva de Oliveira
Machado, residente em Tatuí/SP, Rua

Luis Drago nº 238 – Inocoop.
Tatuí, 11 de maio de 2015.
Edital nº 21.915, fls. 470, livro D-27.
CÉLIO ROBERTO SIQUEIRA DE
OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, desempregado, natural de Tatuí/SP,
onde nasceu no dia 08 de setembro
de 1992, filho de Dorival Leite de
Oliveira e de Zulmira Machado de
Siqueira, residente em Tatuí/SP, Rua
Ada Lencione nº 131 e NATALY
KAREN MENDES ARAUJO, brasileira, solteira, vendedora, natural
de Diadema/SP (reg. em 1º Subd.
São Bernardo do Campo/SP), onde
nasceu no dia 25 de março de 1995,
filha de Valdir Pereira de Araújo e de
Ancélia Mendes de Souza, residente em Tatuí/SP, Rua Manoel de
Moraes nº 11.
Tatuí, 11 de maio de 2015.
Edital nº 21.916, fls. 471, livro D-27.
JOSÉ ODAIR MANTOVANI JUNIOR,
brasileiro, solteiro, vigilante, natural
de Tabapuá/SP, onde nasceu no dia
07 de julho de 1987, filho de José
Odair Mantovani e de Laura da Silva
Mantovani, residente em Tatuí/SP,
Rua Antonio de Souza Quevedo nº
375 – V. Angélica e JAMILE DOS
SANTOS, brasileira, solteira, do lar,
natural de Tatuí/SP, onde nasceu no
dia 17 de março de 1994, filha de
Lucio Roberto dos Santos e de
Creusa Maria da Silva Santos, residente em Tatuí/SP, Rua Antonio de
Souza Quevedo nº 375 – V. Angélica.
Tatuí, 11 de maio de 2015.
Edital nº 21.917, fls. 472, livro D-27.
ADAUTO ALVES, brasileiro, divorciado, policial militar aposentado,
natural de Tatuí/SP, onde nasceu no
dia 1º de outubro de 1936, filho de
Benedito Alves e de Waldomira da
Silva, residente em Tatuí/SP, Rua
Amélia Olivieri Bergami nº 13 – Bº.
Osvaldo Del Fiol e SANDRA REGINA SIQUEIRA GOMES, brasileira,
divorciada, empregada doméstica,
natural de Guarizinho – Município de
Itapeva/SP, onde nasceu no dia 1º
de fevereiro de 1969, filha de Lázaro
Porto Gomes e de Antonia Benedita
Siqueira Gomes, residente em Tatuí/
SP, Rua Amélia Olivieri Bergami nº
13 – Bº. Osvaldo Del Fiol.
Tatuí, 11 de maio de 2015.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o
na forma da Lei.

