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1ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE TATUÍ/SP

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO
DE 30 DIAS, expedido nos autos da
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0017023-13.2012.8.26.0624.

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

FAZ SABER aos réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais in-
teressados, bem como seus cônjuges
e/ou sucessores, que Ariclenes Bonach
e Aparecida Ivone da Silva Bonach,
ajuizaram ação de USUCAPIÃO, vi-
sando regularizar a documentação do
imóvel usucapiendo, tendo em vista
que são senhores proprietários legíti-
mos possuidores do imóvel rural com
área de 4.2214 ha,  denominado “Nova
Jerusalém”, localizado no Bairro Ribei-
rão da Onça, Município de Cesário
Lange/SP, terras contíguas que com-
põem um único imóvel, que adquiriram
do Sr. Antonio de Oliveira Machado e
Zulmira Rodrigues Machado e Sr. Adelino
Rodrigues Machado e de sua esposa
Gertrudes Leme Machado, sendo de
procedência e matrícula nº 348 – R/3 e
R/18, livro nº 02 do Cartório de Registro
de Imóveis e anexos de Tatuí/SP,
alegando posse mansa e pacífica no
prazo legal. Estando em termos, expe-
de-se o presente edital para citação dos
supracitados para, no prazo de 15 (quin-
ze) dias, a fluir após o prazo de 30 dias,
contestem o feito, sob pena de presu-
mirem-se aceitos como verdadeiros os
fatos articulados pelo autor. Será o
presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei.

Tatuí, 23 de outubro de 2014.
Dr. Miguel Alexandre Correa

França – Juiz de Direito
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IMPOSTO DE RENDA
COMEÇA EM MARÇO

Saiba  sobre o tema

No dia 02 de março terá
início o período para entrega da
DIRPF - Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda -
Exercício 2015- Ano base 2014
e  já foram anunciados os da-
dos para elaborar a declaração
esse ano. Para o diretor exe-
cutivo da Confirp Consultoria
Contábil, Richard Domingos, é
interessante que as pessoas
se preparem com antecedên-
cia para declarar, já procuran-
do e separando os documen-
tos necessários.

”Quanto mais preparado o
contribuinte estiver melhor, já
que os primeiros dias são os
mais interessantes para o en-
vio e isso por dois motivos:
quem entrega o material com
antecedência receberá sua res-
tituição antes, além disso, em
caso de problemas, o contribu-
inte terá tempo para resolvê-
los, evitando a necessidade de
realizar uma declaração
retificadora, depois do prazo
de entrega”, alerta.

Apesar da Receita não ter
liberado o programa para en-
trega e as novidades para 2015,
veja os principais pontos rela-
cionados ao tema seleciona-
dos pelo diretor executivo da
Confirp Consultoria Contábil,
Richard Domingos:

RASCUNHO É GRANDE
NOVIDADE DESTE ANO
Desde o dia 03 de novem-

bro, a Receita Federal
disponibilizou um aplicativo
para que o contribuinte já pos-
sa começar a elaborar um ras-
cunho da declaração IRPF
2015. Com ele será possível
inserir as informações tributá-
rias que possuírem, para facili-
tarem a preenchimento do do-
cumento. Com isso, a partir de
agora, quem declara o imposto
de renda poderá preencher a
declaração à medida que os
fatos acontecerem.

”A novidade é bastante in-
teressante, pois, quem gosta
de se anteceder poderá já pre-
encher a declaração com os
lançamentos, simulando o pre-
enchimento no programa gera-
dor da declaração IRPF (PGD
IRPF 2015), que será liberado
para os contribuintes só em
março de 2015. Lembrando que
as informações do Rascunho
IRPF poderão ser utilizadas
para a declaração de 2015,
com uma simples importação
de dados”, explica o consultor
de imposto de renda da Confirp
Consultoria Contábil, Rodrigo
Zaparoli de Melo.

O aplicativo da Receita Fe-
deral pode ser instalado nos
microcomputadores ou nos dis-

positivos móveis, como
smartphone e tablets por meio
do novo APP IRPF. “Essa no-
vidade reforça o que sempre
informamos aos nossos clien-
tes, de que a declaração não
deve ser feita apenas quando
abre o período de entrega, mas
sim durante todo ano, já possi-
bilitando que se tenha uma
prévia de qual melhor tipo de
declaração a ser enviada e dos
dados a serem inseridos”, ex-
plica Zaparoli.

QUEM ESTÁ OBRIGADO
A DECLARAR

a) Está obrigado a declarar
em 2015 quem recebeu rendi-
mentos tributáveis (no ano de
2014) cuja soma foi superior a
R$ R$ 26.816,55

b) Na atividade rural, está
“obrigado a declarar” quem
obteve receita bruta em valor
superior a R$ 134.082,75 (em
2014); 

c) Está obrigado a declarar
quem recebeu rendimento isen-
tos, não tributáveis ou tributa-
dos exclusivamente na fonte,
cuja soma foi superior a R$
40.000,00;

d) Está obrigado a declarar
quem teve, em 31/12/2014, a
posse ou a propriedade de bens
ou direitos, inclusive terra nua,
de valor total superior a R$
300.000,00.

PRINCIPAIS
CRUZAMENTOS COM

PESSOA FÍSICA
1. DIRF (empresas, insti-

tuições financeiras e corretoras
de valores)

2. DMOF (instituições fi-
nanceiras)

3. DECRED (administrado-
ra de cartões de débito e crédi-
tos)

4. DOI (cartório de registro
de imóveis)

5. DIMOB (imobiliárias e
empresas locadoras de imó-
veis)

6. DMED (hospitais,
clinicas, plano de saúde e se-
guro saúde)

PRINCIPAIS ERROS
1. Lançar valores na ficha

de rendimentos tributáveis di-
ferentes daqueles relacionados
nos informes de rendimento
(Rendimento tributável, Impos-
to Retido, etc.);

2. Lançar valores de rendi-
mentos tributados exclusiva-
mente na fonte na ficha de
rendimentos tributados;

3. Não preencher a ficha de
ganhos de capital no caso de
alienações de bens e direitos;

4. Não preencher a ficha de
ganhos de renda variável se o
contribuinte operou em bolsa
de valores;

5. Não relacionar nas fi-
chas de rendimentos tributá-
veis, não tributáveis e exclusi-
vos na fonte de dependentes
de sua declaração;

6. Não relacionar nas fi-
chas de bens e direitos, dívi-
das e ônus, ganho de capital,
renda variável valores referente
a dependentes de sua declara-
ção;

7. Não relacionar valores de
alugueis recebidos de pessoa
física na ficha de recebimento
de pessoa física;

8. Não abater comissões e
despesas relacionadas a
alugueis recebidos na ficha de
rendimentos recebidos de pes-
soas físicas;

PRINCIPAIS
DOCUMENTOS PARA

DIRPF 2015 ANO
BASE 2014

1. RENDAS
a. INFORMES DE RENDI-

MENTOS de Instituições Fi-
nanceiras inclusive corretora
de valores;

b. INFORMES DE RENDI-
MENTOS de Salários, Pró
Labore, Distribuição de Lucros,
Aposentadoria, Pensão, etc;

c. INFORMES DE RENDI-
MENTOS de Aluguéis de bens
móveis e imóveis recebidos de
jurídicas;

d. Informações e documen-
tos de OUTRAS RENDAS
PERCEBIDAS no exercício,
tais como rendimento de Pen-
são Alimentícia, Doações,
Heranças recebida no ano,
dentre outras;

e. Resumo mensal do Livro
caixa com memória de cálculo
do CARNE LEÃO;

f. DARFs de CARNE LEÃO;
2. BENS E DIREITOS
a. Documentos comproba-

tórios de COMPRA E VENDA
de bens e direitos;

3. DÍVIDAS E ONUS
a. Informações e documen-

tos de DIVIDA E ONUS contra-
ídas e/ou pagas no período;

4. RENDA VARIÁVEL
a. Controle de COMPRA E

VENDA DE AÇÕES, inclusive

com a apuração mensal de
imposto 

b. DARFs de Renda Variá-
vel;

Nota:  Indispensável para o
cálculo do Imposto de Renda
sobre Renda Variável

5. INFORMAÇÕES GE-
RAIS

a. Dados da CONTA BAN-
CÁRIA para restituição ou dé-
bitos das cotas de imposto
apurado, caso haja;

b. Nome, CPF, grau de pa-
rentesco dos dependentes e
data de nascimento;

c. Endereço atualizado;
d. Cópia da última Declara-

ção de Imposto de Renda Pes-
soa Física (completa) entregue;

e. Atividade profissional
exercida atualmente

6. PAGAMENTOS E DOA-
ÇÕES EFETUADAS

a. Recibos de Pagamentos
ou Informe de Rendimento de
PLANO OU SEGURO SAÚDE
(com CNPJ da empresa emis-
sora e a indicação do paciente)

b. DESPESAS MÉDICAS
e Odontológicas em geral (com
CNPJ da empresa emissora
ou CPF do profissional, com
indicação do paciente);

c. Comprovantes de DES-
PESAS COM EDUCAÇÃO
(com CNPJ da empresa emis-
sora com a indicação do alu-
no);

d. Comprovante de paga-
mento de PREVIDÊNCIA SO-
CIAL e PRIVADA (com CNPJ
da empresa emissora);

e. Recibos de DOAÇÕES
efetuadas;

f. GPS (ano todo) e cópia
da carteira profissional de em-
pregado doméstico;

g. Comprovantes oficiais de
pagamento a Candidato políti-
co ou Partido Politico.

Nota:  Quando se tratar de
declaração conjunta com de-
pendentes (esposa, filhos, etc.)
também é necessário a apre-
sentação da relação acima re-
ferente a eles;
Fonte: Confirp Contabilidade -
Jornalista: Paulo Fabrício Ucell

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 21.660, fls. 215, livro D-27.
ORAZIL BENFICA DE FREITAS ,
brasileiro, solteiro, ajudante de pro-
dução, natural de Guapiara/SP, onde
nasceu no dia 04 de março de 1984,
filho de Emilio Galdino de Freitas e
de Benvinda Benfica de Freitas,
residente em Tatuí/SP, Rua Antonio
Prado Filho nº 38 - Inocoop e
BRENDA KARINA MASSON CAL-
DEIRA, brasileira, solteira, ajudante
de produção, natural de Tatuí/SP,
onde nasceu no dia 25 de maio de
1994, filha de Laércio Matias Cal-
deira e de Silvania Masson Caldei-
ra, residente em Tatuí/SP, Rua Aniz
Rizek nº 48 – Boqueirão.
Tatuí, 10 de fevereiro de 2015.

Edital nº 21.661, fls. 216, livro D-27.
EWERTON DE JESUS ANASTACIO ,
brasileiro, solteiro, desempregado,
natural do 29º Subd. Santo Amaro/
São Paulo/SP, onde nasceu no dia
23 de agosto de 1992, filho de
sidney Vicente Anastácio e de
Lucimeire de Jesus, residente em
Tatuí/SP, Rua Edson Antônio Polis
nº 230 – Jd. Novo Horizonte e
KETTELYN GABRIELLE SOUZA DE
FREITAS, brasileira, solteira, de-
sempregada, natural do 29º Subd.
Santo Amaro/São Paulo/SP, onde
nasceu no dia 19 de dezembro de
1996, filha de Jose Cláudio de Freitas
e de Miriam Souza de Freitas, resi-
dente em Tatuí/SP, Rua Edson An-
tônio Polis nº 230 – Jd. Novo Hori-
zonte.
Tatuí, 10 de fevereiro de 2015.

Edital nº 21.662, fls. 217, livro D-27.

EDITAL DE PROCLAMAS
JOSÉ ANTONIO ANDRADE SOARES ,
brasileiro, divorciado, professor,
natural do 1º Subd. Sorocaba/SP,
onde nasceu no dia 22 de junho de
1971, filho de João Domingos Soares
e de Maria de Lourdes Andrade So-
ares, residente em Tatuí/SP, Rua Prof.
Licínio Alves da Cruz nº 277 – V. Dr.
Laurindo e ELIETE APARECIDA
MARQUES, brasileira, divorciada,
professora, natural de Tatuí/SP, onde
nasceu no dia 17 de março de 1969,
filha de Deonisio Amado Marques e
de Helena Grando Marques, residen-
te em Tatuí/SP, Rua Prof. Licínio Alves
da Cruz nº 277 – V. Dr. Laurindo.
Tatuí, 12 de fevereiro de 2015.

Edital nº 21.663, fls. 218, livro D-27.
FELIPE RAMALHÃO PAES , brasilei-
ro, solteiro, desempregado, natural
de Tietê/SP, onde nasceu no dia 17 de
novembro de 1986, filho de Nelson
Orlando Paes e de Rosângela
Ramalhão Paes, residente em Tatuí/
SP, Rua José Celso de Oliveira nº 100
– Jardins de Tatuí e CAMILA DE
PAULA PEREIRA , brasileira, soltei-
ra, ajudante geral, natural de Tatuí/
SP, onde nasceu no dia 12 de junho
de 1985, filha de José Francisco de
Paula Pereira e de Vanderli Aparecida
de Moraes de Paula Pereira, residen-
te em Tatuí/SP, Rua José Celso de
Oliveira nº 100 – Jardins de Tatuí.
Tatuí, 12 de fevereiro de 2015.

Edital nº 21.664, fls. 219, livro D-27.
RAFAEL LUCAS POLES , brasileiro,
solteiro, advogado, natural de
Sorocaba/SP (reg. em Tatuí/SP), onde
nasceu no dia 18 de julho de 1986,
filho de José Lucas Poles e de Ângela
Maria Bastos Poles, residente em
Tatuí/SP, Rua Benedito Pereira Ma-
chado nº 580 – V. Paulina e KEILA
FERREIRA, brasileira, solteira, se-
cretária, natural de São Caetano do
Sul/SP, onde nasceu no dia 08 de abril

de 1977, filha de Marcio Gabriel
Ferreira e de Clélia Rodrigues de
Carvalho Ferreira, residente em
Tatuí/SP, Rua Lauro Martins Proen-
ça nº 396 – Jd. Wanderley.
Tatuí, 13 de fevereiro de 2015.

Edital nº 21.665, fls. 220, livro D-27.
EDVALDO LUIZ VIANA , brasileiro,
solteiro, operador de máquinas, na-
tural do 1º Subd. Osasco/SP, onde
nasceu no dia 26 de agosto de
1971, filho de Valdemar Luiz Viana
e de Maria José Viana, residente
em Tatuí/SP, Rua Emílio Augusto de
Menezes da Silva nº 36 – Jd. Santa
Rita de Cássia e ELZA DE CAM-
POS BENTO, brasileira, divorcia-
da, desempregada, natural de Tatuí/
SP, onde nasceu no dia 23 de feve-
reiro de 1965, filha de Benedito de
Campos Bento e de Terezinha Ma-
ria de Almeida Bento, residente em
Tatuí/SP, Rua Juvenal de Medeiros
nº 108 – Jd. Santa Rita de Cássia.
Tatuí, 13 de fevereiro de 2015.

Edital nº 21.666, fls. 221, livro D-27.
ANDERSON BATAIERO , brasilei-
ro, divorciado, motorista, natural de
Colorado/PR, onde nasceu no dia
25 de janeiro de 1979, filho de
Iderval Bataiero e de Maria de
Lourdes Bataiero, residente em
Tatuí/SP, Rua ema Lencione Ostan
nº 114 – Jd. Santa Rita e
CLAUDINÉIA PRESTES
RODRIGUES, brasileira, solteira, do
lar, natural de Tatuí/SP, onde nas-
ceu no dia 07 de abril de 1988, filha
de Oséias Rodrigues e de Neide
Prestes, residente em Tatuí/SP, Rua
Ema Lencione Ostan nº 114 – Jd.
Santa Rita.
Tatuí, 13 de fevereiro de 2015.

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

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da Cooperativa dos Plantadores de Cana da Região
de Capivari Ltda , CNPJ nº 46.926.127/0001-37, no uso das atribuições que lhe
confere no Estatuto Social, convoca os Associados, que nesta data são de 2.395 (dois
mil e trezentos e noventa e cinco) em condição de votar, para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na Cooperativa dos Plantadores de Cana da
Região de Capivari Ltda, Chácara Coriolano, na cidade de Capivari, Estado de São
Paulo, no dia 10 de março de 2015, às 18:30h , com a presença de no mínimo 2/3
(dois terços) dos Associados, em primeira convocação ; às 19:30h , com a presença
de metade mais um dos Associados, em segunda convocação ; às 20:30h , com a
presença de no mínimo 10 (dez) Associados em terceira convocação , para deliberar
sobre os seguintes assuntos:

1. Aprovação do Balanço Geral, das contas de sobras e perdas, do parecer do
Conselho Fiscal e do Relatório da Diretoria do exercício de 2014;

2. Destinação das sobras apuradas;
3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
4. Fixação do valor da verba de representação dos membros dos Conselhos de

Administração e Fiscal.
5. Outros assuntos de interesse social.

Capivari, 20 de Fevereiro de 2015

Antonio Carlos Cerezer
Diretor Presidente

COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE
CANA DA REGIÃO DE CAPIVARI LTDA

MUNICÍPIOS RECEBEM
R$ 25 MILHÕES EM

REPASSES DE ISSQN

A assessoria de imprensa
da concessionária “Rodovias das
Colinas” informa que os municí-
pios atendidos nos 307 quilô-
metros de rodovias administra-
das pela empresa receberam,
em 2014, cerca de R$ 25 mi-
lhões em pagamento do ISSQN
(Imposto Sobre Serviços de Qual-
quer Natureza). Os repasses do
imposto são feitos mensalmen-
te, com base nos valores de ar-
recadação nas praças de pedá-
gio e receitas acessórias, como
publicidade na rodovia, aluguel
da faixa de domínio e
panfletagem, dentre outras.

Ao todo, 17 municípios cor-
tados pelas rodovias SP-075,

Foto: AI/Rodovias das Colinas

Arrecadação nas praças de pedágio reverte em ISSQN aos municípi-
os.

SP-127, SP-280, SP-300 e a SPI-
102/300 foram beneficiados. São
eles: Itu, Salto, Indaiatuba, Cam-
pinas, Rio Claro, Piracicaba, Rio
das Pedras, Saltinho, Tietê,
Cerquilho, Tatuí, Sorocaba, Por-
to Feliz, Boituva, Itupeva,
Cabreúva e Jundiaí.

O diretor-executivo da “Coli-
nas”, Cláudio Taira, lembra que
o pagamento do ISSQN contri-
bui para o desenvolvimento de
cada município. “Este dinheiro
ajuda as prefeituras a manter e
aplicar novos programas e ativi-
dades que revertam em maior
qualidade de vida e bem-estar
aos moradores dessas cida-
des”, destaca.


