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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
apresentaram os documentos exi-
gidos pelo Código Civil Brasileiro.

Edital nº 22.432, fls. 389, livro D-28.
ADINAILTON BERNADINO DOS
SANTOS, brasileiro, solteiro, ser-
vente, natural de Ubatã/BA, onde
nasceu no dia 28 de agosto de
1996, filho de Ananias Bernadino
dos Santos e de Maria Regina
Santana de Jesus, residente em
Tatuí/SP, Rua José Aguiar Fogaça
nº 405 – Jd. Rosa Garcia e ADRIANA
TALITA ASSUMPÇÃO , brasileira,
solteira, do lar, natural do 1º Subd.
Sorocaba/SP, onde nasceu no dia
26 de novembro de 1985, filha de
Dalva Assumpção, residente em
Tatuí/SP, Rua José Aguiar Fogaça
nº 405 – Jd. Rosa Garcia.
Tatuí, 03 de novembro de 2015.

Edital nº 22.433, fls. 390, livro D-28.
SAMIR ROGERIO DE CAMARGO ,
brasileiro, divorciado, comercian-
te, natural de Tatuí/SP, onde nas-
ceu no dia 04 de maio de 1977, filho
de Valmir de Camargo e de Maria
Bernadete Candido de Camargo,
residente em Tatuí/SP, Rua Dr. Otá-
vio de Moraes nº 14 – V. Esperança
e PRISCILA FLORIANO DE
MORAES, brasileira, divorciada,
vendedora, natural de São Paulo/
SP, onde nasceu no dia 30 de maio
de 1985, filha de Benedito Floriano
de Moraes e de Creusa Maria Perei-
ra de Moraes, residente em Tatuí/
SP, Rua Dr. Otávio de Moraes nº 14
– V. Esperança.
Tatuí, 03 de novembro de 2015.

Edital nº 22.434, fls. 391, livro D-28.
JAIR DOS SANTOS SILVA , brasi-
leiro, divorciado, desempregado,
natural de Ribeira do Amparo/BA,
onde nasceu no dia 20 de janeiro de
1974, filho de Antonio dos Santos
Filho e de Celina Maria da Silva,
residente em Tatuí/SP, Rua Jacó
Abrame nº 348 – Jd. Santa Rita de
Cássia e MARCIA COSTA , brasi-
leira, divorciada, balconista, natu-
ral de Tatuí/SP, onde nasceu no dia
19 de junho de 1979, filha de Jayme
da Costa e de Ana da Silva Costa,
residente em Tatuí/SP, Rua Jacó
Abrame nº 348 – Jd. Santa Rita de
Cássia.
Tatuí, 03 de novembro de 2015.

Edital nº 22.435, fls. 392, livro D-28.
VALDIR RIBEIRO JUNIOR , brasilei-
ro, divorciado, piloto de teste, natu-
ral de Tatuí/SP, onde nasceu no dia
25 de março de 1987, filho de Valdir
Ribeiro e de Marly Cassemiro
Moraes, residente em Tatuí/SP, Tra-
vessa Vicente Romualdo Ribeiro nº
89 – Jd. São Manoel e ITIARA
JOSIELI BENETTI , brasileira, sol-
teira, fonoaudióloga, natural de
Tatuí/SP, onde nasceu no dia 20 de
junho de 1985, filha de Carlos
Roberto Benetti e de Ivanilde Pontes
Benetti, residente em Tatuí/SP, Tra-
vessa Vicente Romualdo Ribeiro nº
89 – Jd. São Manoel.
Tatuí, 03 de novembro de 2015.

Edital nº 22.436, fls. 393, livro D-28.
HIAGO DAROS ALVES , brasileiro,
solteiro, funcionário público, natu-
ral de Mococa/SP, onde nasceu no
dia 25 de abril de 1992, filho de Nilto
José Alves e de Miriam Raquel Daros
Alves, residente em Tatuí/SP, Rua
Vicente Osvaldo Bosso nº 155 e
JÉSSICA CAMILA MARIANO , bra-
sileira, solteira, estudante, natural
de Tatuí/SP, onde nasceu no dia 06
de setembro de 1994, filha de Juliana
Mariano, residente em Tatuí/SP, Rua
Chiquinha Rodrigues nº 1283.
Tatuí, 03 de novembro de 2015.

Edital nº 22.437, fls. 394, livro D-28.
ALEXANDRE SOARES DE
ALMEIDA , brasileiro, solteiro, téc-
nico de ar condicionado, natural de
Tatuí/SP, onde nasceu no dia 24 de
maio de 1992, filho de Valdemar
Soares de Almeida e de Clara
Aparecida Rodrigues Soares de
Almeida, residente em Tatuí/SP, Rua
Vicente de Almeida nº 94 – V. An-
gélica e SUÉLEN RAMOS DE
ALMEIDA , brasileira, solteira, bal-
conista, natural de Tatuí/SP, onde
nasceu no dia 14 de setembro de
1995, filha de Alexandre de Jesus
Almeida e de Roseli Mota Ramos,
residente em Tatuí/SP, Rua José
Orsi nº 44 – V. Angélica.
Tatuí, 04 de novembro de 2015.

Edital nº 22.438, fls. 395, livro D-28.
ORLANDO JOAQUIM , brasileiro,
viúvo, torneiro mecânico, natural
de Cafelândia/SP, onde nasceu no
dia 21 de janeiro de 1941, filho de
Antonio Joaquim e de Leonilda
Capiruci Joaquim, residente em Tatuí/
SP, Rua 15 de Novembro nº 2301 –
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B. Sabesp e NELY TURI, brasileira,
solteira, artesã, natural de Barueri/
SP, onde nasceu no dia 17 de junho
de 1964, filha de Antonio Carlos Turi
e de Cremilda Fogaça Turi, residen-
te em Tatuí/SP, Rua 15 de Novembro
nº 2301 – B. Sabesp.
Tatuí, 04 de novembro de 2015.

Edital nº 22.439, fls. 396, livro D-28.
FÁBIO ELIAS LIMA DE OLIVEIRA ,
brasileiro, solteiro, engenheiro, na-
tural de Tatuí/SP, onde nasceu no
dia 07 de novembro de 1983, filho de
Leonildo Elias de Oliveira e de Maria
Iracema Lima de Oliveira, residente
em Tatuí/SP, Rua Mário Mendes nº
236 – Res. Alvorada e EDUARDA
MIRANDA , brasileira, solteira, en-
fermeira, natural de Tatuí/SP, onde
nasceu no dia 22 de março de 1991,
filha de Eduardo Miranda e de Vera
Lucia Miranda, residente em Tatuí/
SP, Rua Major Martiniano Soares nº
1129 – V. Dr. Laurindo.
Tatuí, 05 de novembro de 2015.

Edital nº 22.440, fls. 397, livro D-28.
LEVI BARBOSA DOS SANTOS ,
brasileiro, solteiro, operador de
espiral, natural de Itabuna/BA, onde
nasceu no dia 24 de novembro de
1986, filho de Davi Barbosa dos
Santos e de Rute Miriam Ribeiro de
Oliveira, residente em Tatuí/SP, Rua
Ernesto Lalau Amadei nº 57 – V.
Paulina e TINA SILVA SANTOS ,
brasileira, solteira, gerente de loja,
natural de Itabuna/BA, onde nas-
ceu no dia 12 de janeiro de 1992,
filha de José Raimundo Silva Santos
e de Reginalda Conceição dos San-
tos, residente em Tatuí/SP, Rua
Ernesto Lalau Amadei nº 57 – V.
Paulina.
Tatuí, 06 de novembro de 2015.

Edital nº 22.441, fls. 398, livro D-28.
LUIZ CARLOS FERRAZ BUENO ,
brasileiro, divorciado, ferramentei-
ro, natural de Tatuí/SP, onde nas-
ceu no dia 19 de julho de 1957, filho
de Suzano Ferraz Bueno e de
Therezinha de Lourdes Soares,
residente em Tatuí/SP, Rua Rafael
Campubri nº 167 – Jd. Rosa Garcia
I e TAMAR PEDROSO DE
ALCÂNTARA , brasileira, divorcia-
da, auxiliar de limpeza, natural de
Tatuí/SP, onde nasceu no dia 13 de
junho de 1971, filha de José Pedroso
de Alcântara e de Ivone Aleixo Ma-
chado de Alcântara, residente em
Tatuí/SP, Rua Rafael Campubri nº
167 – Jd. Rosa Garcia I.
Tatuí, 06 de novembro de 2015.

Edital nº 22.442, fls. 399, livro D-28.
DJEURY WILIAM ROCHA , brasilei-
ro, solteiro, vigia, natural de Tatuí/
SP, onde nasceu no dia 19 de julho
de 1996, filho de Edson Rocha e de
Ivany de Fátima de Arruda Rocha,
residente em Tatuí/SP, Rua Profª.
Lienete Avalone Ribeiro nº 59 e
MARIA RIDARA DE OLIVEIRA
HESSEL, brasileira, solteira, estu-
dante, natural de Tatuí/SP, onde
nasceu no dia 24 de setembro de
1998, filha de Jair Jacob Hessel e de
Maria Iraci de Oliveira Hessel, resi-
dente em Tatuí/SP, Alameda Vicente
Celestino nº 228.
Tatuí, 06 de novembro de 2015.

Edital nº 22.443, fls. 400, livro D-28.
LUIZ GONZAGA LORENA DA RO-
CHA, brasileiro, divorciado, apo-
sentado, natural de Cesário Lange/
SP, onde nasceu no dia 06 de abril
de 1950, filho de Cesário Lorena da
Rocha e de Geralda Maria da Con-
ceição, residente em Tatuí/SP, Rua
Prof. Brasil Santos nº 190 – V.
Santa Adélia e EDNA CRISTINA
CESAR, brasileira, solteira, auxiliar
de produção, natural de Tatuí/SP,
onde nasceu no dia 10 de dezembro
de 1964, filha de Olinda Maria Cesar,
residente em Tatuí/SP, Rua Prof.
Brasil Santos nº 190 – V. Santa
Adélia.
Tatuí, 09 de novembro de 2015.

Edital nº 22.444, fls. 401, livro D-28.
ALEXANDRE VALENTIM DE
MORAES , brasileiro, solteiro,
ceramista, natural de Tatuí/SP, onde
nasceu no dia 11 de dezembro de
1985, filho de José Otávio de Moraes
e de Aparecida Dias de Almeida
Valentim de Moraes, residente em
Tatuí/SP, Rua Maria Conceição de
Oliveira Bertrami nº  24 – Jd. Lírio e
ALESSANDRA MOREIRA DE CAR-
VALHO , brasileira, divorciada,
atendente, natural de Itapeva/SP,
onde nasceu no dia 17 de novembro
de 1983, filha de Paulo de Tarso
Moreira de Carvalho e de Ester do
Rosário de Carvalho, residente em
Tatuí/SP, Rua Jorge Sallum nº 149 –
Jd. Rosa Garcia II.
Tatuí, 09 de novembro de 2015.

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

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TATUÍ/SP.
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS

PROCESSO FÍSICO Nº. 0004605-43.2012.8.26.0624. ASSUNTO: MONITÓRIA.
Requerente: Auto Posto Trevo de Tatuí Ltda. Requerido: JDM Transportes Ltda.

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

FAZ SABER  a JDM Transportes Ltda., CNPJ 11.361.778/0001-42, que a Auto
Posto Trevo de Tatuí Ltda., lhe ajuizou uma ação MONITÓRIA, objetivando a cobrança
da quantia de R$ 25.148,86 (fevereiro/2012), corrigida pela Tabela Prática Para
Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais decorrente da prova escrita
da obrigação referente uma transação comercial com o requerido, mediante compra
e venda de combustíveis e outros serviços, obrigando-se a efetuar os pagamentos
mensalmente. O requerente tentou receber seu crédito amigavelmente sem sucesso.
Encontrando-se o mesmo em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para
que em quinze dias, a fluir após o prazo de vinte dias contados a partir da publicação
deste edital, ofereça embargos monitórios ou pague a importância supra, ficando
ciente, outrossim, de que neste último caso ficará isento de custas e honorários
advocatícios e de que na hipótese de não oferecimento de embargos, será iniciada
a execução, conforme previsto no Livro II, Título II, capítulo II e IV do CPC. O presente
será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de Tatuí, aos 05 de outubro de 2015.

31/10 e 14/11

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TATUÍ-SP.
DESPACHO – CARTA – EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO Nº 1001159-10.2015.8.26.0624. ASSUNTO: USUCAPIÃO ORDI-
NÁRIA. REQUERENTES: José Antonio Pamplona de Andrade e Marina Paranaguá
Bastos de Andrade.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aparecido César Machado.
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 uma gleba de terras com a área
titulada de 20,2505 ha., situada no Bairro do Ribeirão da Onça, do distrito e município
de Cesário Lange, nesta Comarca de Tatuí, formada pela área com 15,8359 ha. que
corresponde à fração ideal de 80,9776077807% do imóvel com 19,5559 ha.,
remanescente das glebas com 15,9259 ha. e com 3,6300 ha. havidas por permuta
de Eurides Lisboa de Almeida e sua mulher Leonor Nunes da Silva, através da escritura
pública lavrada no Serviço Notarial da cidade de Cesário Lange, no dia 25 de julho
de 1990, registrada sob nº. 03 na matrícula nº. 6.690 e 01 na matrícula nº. 34.011,
respectivamente, transportadas para a matrícula nº. 34.012 do Serviço de Registro
de Imóveis desta Comarca; pela área de terras com 2,4555 ha. que corresponde à
fração ideal de 3,38223140495% do terreno com 72,6000 ha. ou 30,00 alqueires havida
de J.A. Andrade e Cia. Ltda. conforme Instrumento Particular de Compromisso de
Venda e Compra firmado no dia 10 de agosto de 1980 e esta de Palmyro Andreosi
e sua mulher através da escritura pública de compra e venda lavrada nas mesmas
notas no dia 09 de novembro de 1.979, registrada sob nº. 05 na matrícula nº. 5.920,
atualmente transportada para a matrícula nº. 24.057 e pela área de terras com 1,9591
ha. que corresponde a fração ideal de 7,44409613375% do terreno com 26,3175 ha.
havida de Vicente Medeiros através da escritura pública de compra e venda lavrada
nas mesmas notas no dia 14 de fevereiro de 1992, registrada sob nº. 07 na matrícula
nº. 3.940 do mesmo Serviço Registral desta Comarca de Tatuí/SP, 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. Tatuí,
23 de julho de 2015.

14/21

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 1001051-78.2015.8.26.0624.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Tatuí, Estado de São
Paulo, Dr(a). Lígia Cristina Berardi Possas, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER  a(o) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessa-
dos, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que ENORE LUIZ DAL BOSCO,
brasileiro, representante comercial, portador do RG nº. 401.016.050-7 SSP/RS e do
CPF nº. 258.226.160/20, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com
ARLENE DE CAMPOS DAL BOSCO, brasileira, representante comercial, portadora
do RG nº 13.756.841-1 SSP/SP e do CPF nº. 017.187.068/98, ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando um imóvel rural com 6,6859 ha ou 2,7628 alqs., denominado
Sítio Vitória localizado no Bairro Guaxingú, no município de Tatuí/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. NADA MAIS.  Dado e passado nesta cidade de Tatuí, aos
27 de abril de 2015.

14/21

CÂMARA MUNICIPAL DE TATUÍ

A CÂMARA MUNICIPAL DE TATUÍ , torna público que fará
realizar no dia 25 de novembro de 2015, quarta-feira, às 19:00
horas, no Plenário desta Casa, à Avenida Cônego João Clímaco,
nº 226, neste Município, AUDIÊNCIA PÚBLICA , nos termos do
artigo 48, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar nº 101,
de 04 de maio de 2000, (Lei de Responsabilidade Fiscal),
destinada à discussão da Lei Orçamentária Anual (LOA) do
Município de Tatuí, para o exercício de 2016.

O Projeto de Lei dispondo sobre a proposta em questão
encontra-se à disposição dos interessados no Departamento
de Administração da Câmara Municipal, no horário das 9:00 as
17:00 horas, onde serão prestados os esclarecimentos que se
fizerem necessários.

Poderão participar da audiência pública Entidades da Soci-
edade Civil e Membros da Comunidade.

Publique-se.
Tatuí, 09 de novembro de 2015.

O PRESIDENTE DA CÂMARA
 Wladmir Faustino Saporito

AVISO DE
AUDIÊNCIA PÚBLICA

JUSTIÇA RESTAURATIVA DE TATUÍ TRANSFORMA
PICHADORES EM PROMOTORES CULTURAIS

Iniciativa do núcleo da Justi-
ça Restaurativa da Comarca de
Tatuí, está fazendo que meno-
res infratores que foram
flagrados pichando a cidade se
engajem em um projeto artístico
de grafites e ações culturais para
a cidade. Já foram realizados
círculos de debate com dez jo-
vens, envolvendo órgãos como
a Secretaria Municipal de Cultu-
ra e representantes do movimen-
to hip hop, que resultaram no
desenvolvimento de um projeto,
por meio do Conselho Municipal
de Cultura, no qual os jovens
serão protagonistas e devem
mapear os pontos da cidade
aptos para grafitagem.

Contribuir com o desenvolvi-
mento da Justiça Restaurativa é
uma das diretrizes prioritárias
da gestão do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) para o biênio
2015-2016, prevista na Portaria
n. 16/2015, do ministro Ricardo
Lewandowski. O método está
baseado em uma perspectiva
de solução de conflitos que pri-
ma pela criatividade e sensibili-
dade na escuta das vítimas e
dos ofensores, mediante a apro-
ximação entre vítima, agressor,
suas famílias e a sociedade na
reparação dos danos causados
por um crime ou infração.

Brigas nas escolas  – O pro-
jeto de Tatuí está sob a supervi-
são da Coordenadoria da Infân-
cia e da Juventude do Tribunal
de Justiça do Estado de São
Paulo (TJSP) e adota a
“Metodologia de Implementação
e Expansão da Justiça
Restaurativa no Estado de São
Paulo”. Essa metodologia foi
elaborada pela professora Mô-
nica Mumme em parceria com
os Juízes do Grupo Gestor da
Justiça Restaurativa, com o ob-
jetivo de retomar os valores da
justiça e da ética em todos os

Fachada da EMEF João Florêncio, prédio histórico, é alvo perma-
nente de pichadores. (Foto/Site CNJ)

âmbitos da convivência –
relacional, institucional e social.

De acordo com o juiz Marcelo
Nalesso Salmaso, coordenador
do Núcleo da Justiça
Restaurativa de Tatuí, inaugura-
do em 2013, em um primeiro
momento, o Núcleo entendeu
por bem trazer, para os chama-
dos processos circulares (círcu-
los de debate), os conflitos entre
jovens que de alguma forma
envolvessem a comunidade
escolar, como, por exemplo, bri-
gas entre alunos no interior ou
nas imediações da escola e dano
ao patrimônio da escola, dentre
outros.

Círculos com pichadores  –
Em 2014, o núcleo deu início a
processos circulares com jo-
vens, maiores e menores de 18
anos, surpreendidos em atos
de pichação ilegal, que respon-
diam a processos perante a Vara
da Infância e da Juventude ou o
Juizado Especial Criminal. “Du-
rante os círculos, os jovens com-
preenderam o erro e suas res-
ponsabilidades pelo ocorrido,
mas, ao mesmo tempo, a comu-
nidade e os representantes do
Poder Público atentaram para o
fato de não existir, no município,
um espaço para que esses ga-
rotos expressassem e desen-
volvessem sua arte, de uma for-
ma aberta e livre de preconcei-
tos”, afirmou Salmaso. O magis-
trado é membro do Grupo de
Trabalho instituído pelo presi-
dente do CNJ, ministro Ricardo
Lewandowski, por meio
da Portaria 74/2015, para apre-
sentar proposta de ato normativo
de desenvolvimento da Justiça
Restaurativa, até o final do ano.

Os círculos com os jovens
são coordenados pelos
facilitadores, que receberam
capacitação do TJSP. Também
participam das discussões fa-

miliares, membros da comuni-
dade direta ou indiretamente afe-
tada pelo conflito, e, ainda, as
entidades que, com seus proje-
tos, possam atender às neces-
sidades e sonhos dos jovens e
de suas famílias.

“A ideia é aproveitar essa veia
cultural dos jovens e oferecer a
eles um caminho, entender qual
é o desejo deles como profissão
e canalizar essa rebeldia e o
desejo de se expressar próprio
da adolescência para uma ação
cultural, fazendo com que eles
entendam o que é patrimônio
histórico”, diz Luís Antônio
Galhego Fernandes, que atuou
como facilitador em três círculos
restaurativos com os jovens e é
coordenador do Curso de
Tecnologia em Produção
Fonográfica da Fatec e presi-

dente do Conselho de Políticas
Culturais de Tatuí.

Após a realização dos círcu-
los restaurativos com os jovens,
dos quais participou inclusive
um dos líderes do movimento
Hip Hop de Tatuí, o MC Visel,
houve uma apresentação do
estilo na Câmara dos Vereado-
res, além de eventos de
conscientização contra as dro-
gas em uma praça da cidade
conhecida pelo elevado consu-
mo de tóxicos. “Alguns meninos
passaram a fazer parte do Con-
selho de Cultura e está em an-
damento um projeto de
cadastramento espontâneo,
pela população, de pontos que
possam ser cedidos para o gra-
fite”, diz Fernandes. (Luiza de
Carvalho Fariello/Agência CNJ
de Notícias)

O grande volume de chuva
que caiu no município de Tatuí
nos últimos dias colocou em
alerta a equipe de combate à
dengue. Com aumento da chuva
e a chegada da época de calor,
crescem também as chances
de aparecimento de novos
criadouros do mosquito “Aedes
Aegypti”, transmissor da doen-
ça, que costuma depositar seus
ovos em água limpa e parada.
Uma reportagem exibida na te-
levisão regional revela que, em
2015, foram confirmados 590
casos de dengue na cidade. Nos
três anos anteriores, a média
chegava a quarenta casos por
ano.

CHUVAS COLOCAM EQUIPE DE
COMBATE À DENGUE EM ALERTA

As equipes de combate à
dengue estão percorrendo bair-
ros de Tatuí e vistoriando resi-
dências, para localizar e elimi-
nar possíveis focos do mosqui-
to. Além disso, a população re-
cebe orientações para prevenir-
se contra a doença e evitar o
surgimento de criadouros. A prin-
cipal recomendação é para não
deixar água parada ou acumula-
da em vasos, garrafas, pneus e
outros recipientes, que facilite a
procriação do “Aedes Aegypti”.
As pessoas devem vistoriar quin-
tais pelo menos uma vez por
semana e evitar jogar lixo em
terrenos, pois ali podem se for-
mar criadouros em potencial.


