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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 1002433-43.2014.8.26.0624.

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

FAZ SABER aos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessa-
dos, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Ione Aparecida Ferrari, Rubens
Ferrari ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a posse do imóvel. Inicia-se a
descrição deste perímetro no Ponto 01, de coordenadas N= 7.402.206,794 m e E=
220.372,160 m, situado no limite com a posse de Paulina de Oliveira e a Rua Angélica,
deste ponto segue confrontando com a posse de Paulina de Oliveira, casa de nº 120
da Rua Angélica, por uma distância de 26,61 metros e azimute de 114º42’32”, até
encontrar o Ponto 02, deste deflete a direita e passa a confrontar com a posse de
Vicente de Moura, casa de nº 651 da Rua André Menck, por uma distância de 10,36
metros e azimute de 206º02’56”, até encontrar o Ponto 03, deste deflete a direita e passa
a confrontar com a posse de Aparecida de Fátima Rodrigues, casa nº 98 da Rua
Angélica, por uma distância de 26,41 metros e azimute de 291º28’03”, até encontrar
o ponto 04, deste deflete a direita e passa a confrontar com a Rua Angélica, com
distância de 11,85 metros e azimute de 024º42’32”, até encontrar o Ponto 01, marco
inicial da presente descrição, encerrando assim o perímetro de 75,23m com área de
294,025 m², 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 07 de abril de 2015.

Lígia Cristina Berardi Possas – Juíza de Direito
18/25

NOTAS E NOTÍCIAS
MAPA CULTURAL PAULISTA

Estão abertas em Tatuí, no Departamento de Cultura, as
inscrições gratuitas para a fase municipal do Mapa Cultural
Paulista. As categorias são: Artes Visuais, Canto Coral, Dança,
Música Instrumental, Teatro e Vídeo. Maiores informações são
obtidas através do fone: (15) 3259-3993.

POUPATEMPO NÃO FUNCIONA
Em virtude do feriado do “Dia de Tiradentes”, o Poupatempo

de Tatuí não irá funcionar na próxima segunda-feira (20) e terça-
feira (21). Na quarta-feira (22), a unidade voltará a atender
normalmente, na Avenida Coronel Firmo Vieira de Camargo, nº
135.

MUSEU PRORROGA EXPOSIÇÃO
Foi prorrogada até o dia 24 deste mês a exposição de arte do

grupo “Usina 14” no Museu Paulo Setúbal. A mostra apresenta
arte contemporânea em vários estilos, como pintura e fotografia,
dentre outros. A entrada é gratuita e o museu está situado na
Praça Manoel Guedes, nº 98.

CAMERATA DE VIOLÕES
Obras consagradas de compositores clássicos, contendo

arranjos especiais para violão, marcam o próximo concerto da
Camerata de Violões do Conservatório de Tatuí. A apresentação
ocorrerá na sexta-feira (24), às 20h30, no Teatro Procópio Ferreira,
do Conservatório. Os ingressos custam doze reais e os alunos
da escola de música não pagam.

INSCRIÇÕES NO PRÓ-ARTE
A Pró-Arte abriu inscrições para um Masterclass de Flauta e

Trompete. Ele será realizado no período de 27 a 29 de abril, das
14 às 17 horas, no Centro Cultural. Judith Saxton, no trompete,
e Tadeu Coelho, na flauta, irão ministrar o curso. Mais detalhes
são obtidos pelo e-mail: pro-artetatui2015@hotmail.com.

AÇÃO ENTRE AMIGOS
A Comunidade do Divino Espírito Santo, da Paróquia de Santa

Cruz, realiza uma Ação Entre Amigos no próximo dia 9 de maio,
a partir das 20 horas. Mais informações sobre o evento estão
disponíveis pelo fone: (15) 3251-4088.

CURSO DE HISTÓRIA DA IGREJA ANTIGA
Estão abertas inscrições para o curso de História da Igreja

Antiga, na Paróquia da Sagrada Família. A duração é de cinco
semanas, a partir de 28 de abril, com aulas às terças-feiras, das
19h30 às 21 horas. O valor da inscrição é de quinze reais. Maiores
informações pelo fone: (15) 3251-3558.

Dias 25 e 26 de abril, a Co-
munidade Católica Missionária
Recado irá promover em sua
sede, na Via Municipal Moisés
Martins, nº 1.100, uma oficina de
“inicialização ao clown”
(palhaçaria), aberta a qualquer
interessado acima de 15 anos
de idade.

O conteúdo da oficina abran-
ge diversos temas e os alunos
participarão ainda de bate-papo
sobre “palhaçaria em hospitais”
com o professor e ator Pavel
(Palhaço Zim), co-criador do Pro-
jeto “Pia de Palhaços de Hospi-
tal” e do curso de oratória “Vobis

COMUNIDADE RECADO PROMOVE
OFICINA SOBRE PALHAÇARIA

Loqui”, aplicado para alunos e
professores da Faculdade
FATECI, no Ceará.

São oferecidas trinta vagas e
os interessados podem se ins-
crever através do e-mail:
efac@comunidaderecado.com.
O investimento individual neste
curso é de vinte reais. A “Comu-
nidade Recado” evangeliza atra-
vés das artes e da música e
mantém em Tatuí um centro
social que ensina artes para
mais de cem crianças e jovens,
o “Arte Pela Vida”. Maiores infor-
mações são obtidas pelo fone:
(15) 3259-5123.

Com o objetivo de promover
a inclusão de profissionais com
deficiência física no mercado
de trabalho, a concessionária
CCR SPVias oferece vagas para
pessoas que residem em Tatuí.
As oportunidades são para tra-
balhar nas praças de pedágio
de Quadra e Morro do Alto I
(Tatuí). As contratações fazem
parte da política de gestão de
pessoas da SPVias, que já
possui deficientes físicos tra-
balhando em diversos setores

SPVIAS CONTRATA
PROFISSIONAIS COM DEFICIÊNCIA

da empresa.
Após a contratação, o pro-

fissional com deficiência é in-
tegrado de forma gradual ao
ambiente de trabalho, onde
participa de cursos de
capacitação, que possibilitam
o desenvolvimento profissional
e as chances de crescimento.
Para participar do processo
seletivo e concorrer a uma
vaga, o interessado deve ins-
crever-se no site: www.spvias.
com.br.

HORIZONTAIS:
1- (... Lemmertz) Uma atriz

– (... não Usam Black-Tie) Peça
de Gianfrancesco Guarnieri –
Bairro de São Paulo. 2- Alça da
xícara – (15 de ...) Data da Pro-
clamação da República – Iso-
lado. 3- Piedade – (... da Pai-
xão) Uma novela da Rede Glo-
bo – Pintura. 4- Peixe de fundo
de rio – Maluco. 5- Mulher mui-
to enfeitada – Quando o valor
do dólar sobe muito em rela-
ção ao real. 6- (... Nunes) Uma
sambista – (Alain ...) Ator do
filme “O Sol por testemunha” –
Ação. 7- Roedor comum nas
cidades – (... turno) Fase de
uma eleição – Psiu! 8- Ele-
mento de composição: vinho –
(... Vegas) A cidade dos gran-
des shows, nos EUA – Sigla do
Centro Técnico Aeroespacial
– Poderoso explosivo. 9- (De-
mônios ... Garoa) Conjunto
vocal que gravou sucessos
como “Saudosa Maloca” e
“Trem das Onze” – (... mínimo)
Que a maioria dos aposenta-
dos recebem R$ 788,00 por
mês – Uma fruta. 10- Sauda-
ção: alô! – (... Paula) Atriz e
comediante – A medida da
gasolina, nos Estados Unidos.
11- Atividade muito prejudica-
da no mundo pelos atentados
de 11 de setembro de 2001 –
Um mês de férias escolares,
no Brasil. 12- Legislador
ateniense – Notícia sem fun-
damento. 13- Camareiras –
Ave faladora – Para o. 14- Se-
guir – (Carlos ... de Andrade)
Poeta – O título que o futebol do
Brasil ganhou no México em
1970. 15- Como é o solo do
deserto – Mulher ferina – (Luís

HORIZONTAIS: 1- Deputado,
Câmara. 2- Ivete, esmola, em. 3-
Rali, Wim, mi. 4- Cio, papal, audaz.
5- Er, final, altivo. 6- Presidente, in.
7- Meira, oito, asa. 8- Bira, tu, si,
Brás. 9- Eta, rima, parar. 10- Ir,
governador. 11- Raposo, tetra, CE.
12- Álula, símio, Pan. 13- Ai, Meg,
cena. 14- Ao, atirar, Farad. 5-
Rússia, São Paulo.

VERTICAIS: 1- Dirceu, Beira-
Mar. 2- Evair, mitral, ou. 3- Pelo,
pera, pua. 4- UTI, fria, Golias. 5- Te,
Píer, Rosa, ti. 6- Cansativo, Mia. 7-
De, pai, ume, ser. 8- Osvaldo,
Artigas. 9- Mil, eis, nem, ril. 10- Com,
antipatia. 11- AL, alto, adro, FP. 12-
Mamute, broa, caá. 13- Idi, arar,
Peru. 14- Ré, avisar, canal. 15-
Amazonas, Senado.

... de Lima e Silva) O Duque de
Caxias.

VERTICAIS:
1- (O Escorpião de ...) Co-

média de Woody allen (2001) –
Profissão de fé – O maior nú-
mero do dado. 2- Emprego – O
palácio que Dilma Rousseff
ocupa – Popa. 3- Ali – Homem
muito religioso – Classe, lição.
4- (Tirar ...) Debochar de al-
guém – Corroído. 5- Saia usa-
da sob outro ou sob o vestido –
Chapear. 6- Trabalho – Recin-
tos isolados de uma empresa
– A parte de baixo, no mapa. 7-
Grito festivo para evocar Baco –
Desarmamento – A mim. 8-
Ajuda a escrever melhor – Abre-
viatura: regular – Mississippi
ou Missouri – Patrão, senhor.
9- Preposição: lugar onde –
Material de que são feitos ani-
mais de brinquedo – Pão de
milho. 10- A rede de televisão
de Silvio Santos – “Missa do
Galo”, de Machado de Assis, é
um – (... Baez) Cantora ameri-
cana. 11- (Volta ...) A cidade da
Companhia Siderúrgica Naci-
onal – Vigia, sentinela. 12- Mofo
– (Cruz de ...) O símbolo do
Vasco. 13- A mais conhecida
ópera de Giuseppe Verdi –
Corte – Meio de comunicação
fundamental na divulgação dos
projetos dos candidatos a car-
gos eletivos. 14- Trunfo – (Casa
de ...) Tristemente famoso pre-
sídio de São Paulo desativado
– Unidade das medidas agrá-
rias. 15- Vontade de dormir –
Cada uma das paredes late-
rais da casa, situada nas li-
nhas de divisa do lote – O nú-
mero de senadores por Esta-
do.

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TATUÍ
EDITAL DE CITAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação
Usucapião, PROCESSO Nº 1001065-96.2014.8.26.0624

O(A) Doutor(a) Juliana Pires Zanatta Cherubim, MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro de Tatuí, da Comarca de Tatuí, do Estado de São Paulo, na forma da
Lei, etc.

FAZ SABER  a(o), a todos quantos o presente edital de citação com prazo de 20
(vinte) dias virem ou dele conhecimento tiverem, réus ausentes, incertos, desconhe-
cidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando regularizar o imóvel a seguir descrito:
“Imóvel constituído de uma única área com 40.113,9940 m² ou 4,0114 ou 1,6576 Alqs.,
denominado “Sítio Santo Antonio”, localizada no Bairro Rio da Onça, município de Tatuí-
SP., inicia-se a descrição deste perímetro no vértice BFM M1197, segue confrontando
com o imóvel de matrículas 40.320 e 40.321 de Ananias de Oliveira Machado (posse
localizada) até o vértice BFM M1198, deste segue confrontando com o imóvel da
matrícula 5.924 de Wilson de Oliveira Machado (posse localizada) até o vértice BFM
M1199, deste segue confrontando com o imóvel da matrícula 79.249 de Genésio
Modanez até o vértice BFM M1200, deste segue confrontando com o imóvel da
matrícula 5.924 de Vera Brasil Pinheiro da Mota (posse localizada) até o vértice BFM
M8321 e deste segue confrontando com a Estrada Municipal até o vértice BFM M1196
chegando até o vértice BFM M1197, ponto inicial da descrição do perímetro”, 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 20 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, 08 de setembro de 2014.

Juliana Pires Zanatta Cherubim – Juíza de Direito
18/25


