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PÁGINA  6
JORNAL INTEGRAÇÃO

SOLUÇÃO DAS CRUZADAS: 02/05/2015 - (A.M.)

ÁLBUM DE RECORDAÇÕES

HORIZONTAIS:  1- Merca-
dante, ripa. 2- Amã, César, sedes.
3- IE, Mans, Ísis, d.C. 4- Maciel,
anidro. 5- Paris, Antonio. 6- Júlia,
cio, Pat. 7- Odin, Jarbas, agá. 8- Nó,
afim, roer, ar. 9- Ara!, amável, ioiô.
10- Mal, tas, Malta. 11- Constar,
bolha. 12- Carter, ajeito. 13- Al,
item, Otto, si. 14- Jorge, Costa, ler.
15- Urro, Jereissati.

HORIZONTAIS:
1- Nome popular de um ex-

presidente do Brasil – País afri-
cano – Perversos. 2- Anestési-
co – (Patrícia ...) Uma política
do Ceará – Vulcão ativo da Itá-
lia. 3- Dinastia chinesa – É fe-
cundado pelo espermatozóide
– Produzir dor. 4- Se diz quando
o número de votação é muito
grande – Uma consoante – (...
Faria) Política do Rio Grande
do Norte. 5-  Satisfeito – (Shirley
... Laine) Atriz do filme “Laços
de Ternura”. 6- Sigla do “Jornal
do Brasil” – (... Garcia) Ex-pre-
sidente peruano – Membro do
partido da presidente Dilma
Rousseff. 7- Agora – Fio metá-
lico – O deputado federal
(Prona/SP) que obteve cerca
de 1,5 milhão de votos, já fale-
cido. 8- Combinação de “em”
com “uma” – Sigla do Instituto
de Organização Racional do
Trabalho – Erva que aromatiza
licores. 9- Em posição superi-
or – Enfeitar – Registro de uma
assembleia de empresa. 10-
José Sarney em relação ao
último cargo político que ocu-
pou – (... Baldwin) Ator do filme
“O Anjo Assassino” – Andar.
11- Interjeição que imita pan-
cada rápida – Afiar. 12- Sigla do
Comitê de Política Monetária –
Um partido político – Fruta sil-
vestre. 13- Paraíso – Título de
crédito emitido por entidade pú-
blica ou privada, geralmente
de prazo superior a um ano –
Grande lago salgado da Ásia.
14- Música de Dorival Caymmi

– Que não deixa passar a luz –
Consonância nos versos. 15-
Açude do Ceará – Mofo – Falta
de sorte.

VERTICAIS:
1- Dístico – (... Pinheiro) Um

político do Mato Grosso – Antes
da ocasião propícia. 2- Provei-
toso – (... Willis) Ator da série de
filmes “Duro de Matar” – Chei-
ro. 3- Quando uma votação é
devagar – (Espiridião ...) Políti-
co de Santa Catarina – (... Vaz
de Caminha) Autor da carta
sobre o descobrimento do Bra-
sil. 4- Aro – Um estado brasilei-
ro. 5- Assento – (... Smith) Eco-
nomista escocês. 6- O eu psi-
cológico – Varredor de ruas –
O ósmio, em química – (...
Hope) Comediante america-
no. 7- Um cargo político que foi
disputado em 2014 – Um cam-
peão brasileiro de boxe. 8- Li-
vre, isento – Maior – Asnático.
9- (... Santana) Técnico da se-
leção brasileira nas Copas do
Mundo de 1982 e 1986 – O
Estado natal do político Luis
Inácio Lula da Silva. 10- Sufixo:
força, qualidade – A mim –
Haste de planta – Forma redu-
zida de senhor. 11- Poeta –
Perereca.  12- Em que é for-
mado o governador Geraldo
Alckmin – A casa de Leis do
Congresso. 13- Banco de co-
ral – O rio que corta Paris –
(Joaquim ...) Político do Distri-
to Federal. 14- Ligam – Paraí-
so dos mares do Sul – Rama-
gem. 15- Mulher de Abraão –
Preparar no forno – Relativo a
asa.

VERTICAIS:  1- Mais, Jonas,
caju. 2- Eme, pudor, calor. 3- Rã,
Mali, amor. RR. 4- Marina, antigo. 5-
Acácia, falsete. 6- Denis, Jim, TER.
7- Asse, Camata, MCE. 8- Na, Lair,
vara, or. 9- Tri, Nobres, José. 10-
Sat., AOL, Betti. 11- Sinopse, moi-
tas. 12- Resina, Rialto. 13- Id, dita,
olho, lá. 14- Pedro, gaita, set. 15-
Asco, garoa, siri.

A fotografia acima, retirada dos arquivos do historiador espor-
tivo Cláudio Aldecir, foi registrada em maio de 1958, no Estádio
“Dr. Gualter Nunes”, do XI de Agosto, e mostra o time do Esporte
Clube São Jorge, momentos antes da disputa de uma partida
amistosa. Uma curiosidade: nesta equipe, jogavam três irmãos,
Juvenal, Eraldo e Décio Medeiros. Confira o elenco: em pé, da
esquerda para a direita, estão João Léo, Eraldo Medeiros, José
Thirson, Juvenal Medeiros, Edgar Velori e Fubá. Agachados, na
mesma ordem, vemos Zé Cuitelo, Décio Medeiros, Maurício
Ipojucan, Valter Pereira (era cantor da antiga orquestra tatuiana
“Tro-lo-ló”) e Jurandir Justino. Uma bonita recordação para
nosso álbum, com 57 anos de saudade! E o tempo passa...

No domingo (3), no Estádio
do Sindicato dos Metalúrgicos,
duas equipes campeãs na tem-
porada 2014 iniciaram com vitó-
ria sua caminhada na “15ª Copa
Rádio Notícias de Futebol Mas-
ter”, promovida pela Central de
Rádio de Tatuí. Em partida válida
pelo grupo “A” da categoria super
veteraníssima, o Grêmio Espor-
tivo Pavanelli (Gepav) derrotou o
Jardins Futebol Clube por 2x0,
gols de Aranha e Campina. Na
sequência, pelo grupo “A” da ca-
tegoria veterana, o Gert Sindme-
tal ganhou do Santa Rita tam-
bém por 2x0. Os dois gols foram
assinalados pelo atacante Xuxa,
artilheiro do campeonato no ano
passado.

A “Copa Rádio Notícias” se-
gue neste domingo (10), a partir
das 9 horas, no Estádio “J.R. do
Amaral Lincoln”, do Esporte Clu-

Copa Rádio Notícias:

CAMPEÕES DE 2014 INICIAM
COMPETIÇÃO COM VITÓRIA

Foto: Cesário Mota Filho

Gert conquistou sua primeira vitória com gols do artilheiro Xuxa.

be São Martinho, com dois jo-
gos. Inicialmente, pelo grupo “B”
da categoria super veteranís-
sima, se enfrentam São Martinho
x Associados do Clube, e na
sequência, pelo grupo “A” da ca-
tegoria veteraníssima, é a vez de
São Cristóvão x Sexta Master. A
rodada tem entrada franca ao
público e deverá ser transmitida
ao vivo pela equipe de esportes
da Rádio Notícias AM, sintoniza-
da em 1530 kHz.

A edição 2015 da “Copa Rá-
dio Notícias” tem participação
de 24 equipes, sendo nove na
categoria veterana (para joga-
dores de 35 a 42 anos de idade),
seis na categoria veteraníssima
(para jogadores de 43 a 49 anos
de idade) e nove na categoria
super veteraníssima (para joga-
dores de 50 anos de idade ou
mais).

Os atletas de Tatuí continu-
am a se destacar nas competi-
ções disputadas na região e, a
cada semana, conquistam no-
vos troféus e medalhas para a
cidade. A atleta Maria de Lourdes
Soares Vieira, a Malu Soá, parti-
cipou de três provas na semana
passada. Na sexta-feira, feriado
de 1º de maio, ela esteve em
Avaré, onde competiu na Corrida
“Light Run”, dentro da festivida-
de dos trabalhadores daquela
cidade. A prova teve percurso
misto de dez quilômetros, com
trechos de asfalto e trilhas. Malu
subiu ao pódio como vice-cam-
peã, após cruzar a linha de che-
gada em 48 minutos e 51 segun-
dos.

No domingo (3), a atleta mar-
cou presença em outras duas
competições. Ela participou da
Corrida Feminina “Chiquérrima
Running”, em Limeira, com per-
curso de seis quilômetros, e ter-
minou a disputa no pódio, em 3º
lugar, com o tempo de 24 minu-
tos e 4 segundos. No mesmo
dia, viajou até o Distrito do Porto,
no município de Capela do Alto,
onde integrou a Equipe “Pé Ver-
meio” de Tatuí, comandada pelo
professor Eronides dos Santos,
e participou da “18ª Corrida de
Pedestres”, com percurso de
cinco quilômetros. Novamente
Malu subiu ao pódio na condição
de vice-campeã em sua catego-
ria.

A Equipe “Pé Vermeio” parti-
cipou da prova em Capela do
Alto com mais dois atletas, que
também ocuparam o pódio na
categoria geral masculina. Fe-
lipe Augusto Ribeiro da Silva
sagrou-se campeão e Francis-
co Valdemir Pereira Azevedo, o
Ceará, concluiu a disputa como
vice-campeão. Esta equipe re-
cebe o apoio da Secretaria Muni-
cipal de Esportes.

ATLETISMO CONQUISTA
MAIS PRÊMIOS PARA TATUÍ

Fotos: Facebook/Felipe Augusto/Malu Soá

 Técnico Eronides ladeado pelos vencedores Francisco e Felipe.

Malu (à esquerda) comemora o
segundo lugar no pódio em Ca-
pela.

Neste sábado (9), às 20 ho-
ras, a diretoria agostina irá apre-
sentar a linha de uniformes 2015/

NOVA LINHA DE UNIFORMES

FBA CONQUISTA CAMPEONATO
REGIONAL DE FUTEBOL

Fotos: Facebook/Liga Itapetininga

 Equipe ganhou título regional invicto em Cesário Lange.

Jogadores da FBA exibem os tro-
féus conquistados.

No domingo (3), no Estádio
Municipal de Cesário Lange, a
equipe da FBA – Família Boleiros
e Amigos – de Tatuí conquistou
o título invicto do “2º Campeona-
to Regional de Futebol Amador”.
Na partida decisiva, os tatuianos
derrotaram a Ótica Santa Luzia,
de Cesário Lange, pelo placar
de 4x2. Além do troféu de cam-
peão, a equipe ganhou os prê-
mios de melhor goleiro da com-
petição (Carlos Eduardo, o Dú) e
artilheiro (Cerrói). Na fase semi-
final, a FBA venceu outra equipe
de Tatuí, o Clube de Campo, pe-
la contagem de 6x2.

Equipes do  Clube de Cam-
po e XI de Agosto estão repre-
sentando Tatuí na “Copa Inter-
clubes de Futsal”, disputada na
cidade de Itapetininga, com or-
ganização da Liga Desportiva lo-
cal.

O Clube de Campo participa
de quatro categorias (Sub-9,
Sub-10, Sub-12 e Sub-16) e o XI
de Agosto disputa três catego-
rias (Sub-12, Sub-14 e Sub-16).
Os tatuianos irão enfrentar ad-
versários de várias cidades da
região, como Sorocaba, Itapeti-
ninga, Boituva, Capão Bonito e
Sarapuí.

Em Itapetininga:

EQUIPES
REPRESENTAM

TATUÍ NO
INTERCLUBES

DE FUTSAL

Na segunda-feira (4), em ro-
dada disputada no ginásio de
esportes do XI de Agosto, a sele-
ção masculina de futsal de Tatuí
despediu-se da “Copa TV Tem”,
após ser derrotada pela equipe
de Capão Bonito, atual campeã
da competição, pelo placar de
5x2. Os tatuianos deixam o cam-
peonato na fase quartas de final,
entre os oito melhores coloca-
dos. Com a vitória, Capão Bonito
classificou-se para as semifi-
nais.

SELEÇÃO MASCULINA DE TATUÍ
FORA DA COPA TV TEM

A seleção feminina de Tatuí
permanece na disputa e partici-
pa da segunda fase em um gru-
po formado ainda pelas equipes
de Taquarivaí, Itapeva e Boituva.
No primeiro jogo deste grupo,
realizado dia 28 de abril, em Ita-
petininga, o time de Tatuí foi der-
rotado por Taquarivaí pelo pla-
car de 4x0, mas ainda tem chan-
ces de classificação. No início
da semana, as datas das parti-
das contra Itapeva e Boituva ain-
da não estavam definidas.

2016 da Associação Atlética XI
de Agosto. O evento deverá reu-
nir diretores, associados, atle-
tas e convidados e acontece nas
dependências sociais do clube,
na Rua Professor Oracy Gomes,
nº 598.

DIVULGUE SUA MODALIDADE!
ENTRE EM CONTATO CONOSCO: FONE: (15) 3305-6674

ANUNCIE NO JORNAL
INTEGRAÇÃO

FONE: 3305-6674

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, vi-
sando “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, expe-
de-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 verdadei-
ros 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
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