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A reunião do GAATA
acontece toda penúltima

terça-feira do mês, a partir
das 19h00 no Buffet e
Gastronomia Cláudia

Rauscher. Av. Cel. Firmo V.
Camargo, 171

Telefone de contato:
3251-8520.

† Jurandir Leite Cardoso –
Faleceu dia 16 de julho, aos 82
anos.

† Luzia dos Santos  – Fale-
ceu dia 17 de julho, aos 62 anos.

† Ugo de Zen  – Faleceu dia
17 de julho, aos 89 anos.

† Jair Lopes de Almeida –
Faleceu dia 17 de julho, aos 68
anos.

† Paulo Vitor Coura Lopes  –
Faleceu dia 17 de julho, aos 27
anos.

† João Luiz de Andrade  –
Faleceu dia 17 de julho, aos 67
anos.

† Yaiko Hami Yamamoto  –
Faleceu dia 17 de julho, aos 83
anos.

† Luiz Cassemiro  – Faleceu
dia 18 de julho, aos 63 anos.

† Paulo Nunes da Silva  –
Faleceu dia 18 de julho, aos 86
anos.

† Natanael Correa de Olivei-
ra – Faleceu dia 18 de julho, aos
78 anos.

† Maria Lúcia Costa de Sou-
za – Faleceu dia 18 de julho, aos
56 anos.

† Emília Vieira Quadra  – Fa-
leceu dia 19 de julho, aos 88
anos.

† Maria Aparecida de
Moraes  – Faleceu dia 20 de ju-
lho, aos 86 anos.

† Maria Antunes Carriel  –
Faleceu dia 21 de julho, aos 91
anos.

† Lucas dos Santos Maria  –
Faleceu dia 20 de julho, aos 22
anos.

NOVO ENDEREÇO

COMPUTER LAB
R. Capitão Lisboa, 1057

Centro - Tatuí
Fone: (15) 9.9719-8970

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TATUÍ – SP
EDITAL DE CITAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido aos autos da Ação de
Usucapião, PROCESSO Nº 1002287-02.2014.8.26.0624.

O(A) Doutor(a) Ligia 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 todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa e aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessa-
dos, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, e a FRANCISCO CLAUDINO
RIBEIRO e JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA , que por este Juízo se processam os termos
legais dos autos da ação de USUCAPIÃO , movida por JOÃO MARIA SANTOS , onde
requer usucapião urbano de um lote de terreno contendo uma casa sob nº 100, da Rua
Eduardo Costa Rosa, na Vila Primavera, Tatuí/SP., objeto da Matrícula nº 13.185, do
Cartório de Registro de Imóveis de Tatuí/SP, com as medidas e confrontações
constantes dos autos, alegando que, conforme escritura pública de cessão de direitos
possessórios de 21/02/2014, lavrada nas notas do Lº 964, páginas 350/351, do 1º
Tabelião de Notas de Tatuí, o promovente adquiriu a posse do imóvel usucapiendo de
Osmir Marciano e s/m Nancy Aparecida de Camargo Marciano, que detinham a posse
do imóvel em tela há mais de vinte (20) anos, a posse sempre foi mansa, pacífica,
ininterrupta, sem oposição e “Animus Rem Sibi Habendi”, sendo que o imóvel está
registrado em nome de Luiz Osório Nunes de Moura e/m Maria da Penha Nóbrega de
Moura, conforme R/1-13.185. Sendo possível a existência de interessados ausentes,
incertos e desconhecidos, pelo do presente edital ficam citados 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, 24 de abril de
2015.

Lígia Cristina Berardi Possas – Juíza de Direito.
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LESÃO NO JOELHO TIRA ARISTON
FRANÇA DO “JUNGLE FIGHT 80”

Uma lesão no joelho direito
adiou, por enquanto, a chance
de Ariston França conquistar o
cinturão da categoria mosca
(até 57 quilos) do Jungle Fight.
O atleta, que tem uma acade-
mia em Tatuí, deveria enfrentar
Bruno “The Talent” Menezes,
em 22 de agosto, no Ginásio
do Morumbi, em São Paulo.
Agora, quem vai substituí-lo na
luta principal do maior evento
de MMA da América Latina é o
paulista Zé Reborn, que vem
de três vitórias seguidas na
organização.

Através das redes sociais,
Ariston se manifestou com re-
lação à contusão: “mil descul-
pas a todos que estavam na
torcida por mim, mas infeliz-
mente sofri uma lesão no joe-
lho e ficarei fora do Jungle Fight
80. Mas prometo me cuidar e
voltar o mais breve possível,
em busca de mais uma con-
quista para nossa equipe”. O
lutador pertence à equipe Team
Gutierrez.

Com 18 triunfos e sete der-
rotas no cartel, Zé Reborn, de
27 anos, revelou que realizará
um sonho quando entrar na
Arena Jungle para a disputa do
título. “A expectativa é enor-
me, a melhor possível. Venho
de três vitórias no Jungle e meu
sonho era essa chance pelo

Atleta de MMA lamentou lesão através das redes sociais.

Foto: Facebook/Ariston França

título. Se a luta for trocação, eu
tenho trocação, se for no chão,
eu tenho chão. Independente-
mente de como desenrolar o
combate, eu tenho boas
chances”, afirma o substituto
de Ariston.

Para Bruno Menezes, atual
campeão da categoria, mes-
mo com a troca de oponente, a
estratégia continua a mesma:
atacar o tempo todo exploran-
do seu boxe de qualidade. Ele
ainda pretende assistir as lu-
tas de Reborn, para conseguir
anular seus pontos fortes no
combate do próximo dia 22.

NOTAS E NOTÍCIAS
OFICINAS DE

ORAÇÃO E VIDA
Estão abertas as inscrições para as “Oficinas de Oração

e Vida” no Santuário Diocesano de Nossa Senhora da
Conceição de Tatuí. Elas terão início no próximo dia 4 de
agosto, terça-feira, às 14 horas, no Salão Pio X. Maiores
informações na secretaria paroquial ou através do fone: (15)
3251-4090.

AÇÃO ENTRE AMIGOS
A Paróquia da Sagrada Família sedia no dia 8 de agosto,

a partir das 19h30, uma “Ação Entre Amigos”, em benefício
do Retiro de Jovens “Santos de Calça Jeans”. A realização é
do Grupo “Alegra-te Jovem” e haverá sorteio de prêmios.

CLUBE DOS 13
COMEMORA ANIVERSÁRIO

Dia 30 de julho, às 20 horas, o Clube dos 13 organiza em
suas dependências, na Rua 15 de Novembro, nº 653, um
show musical com Pedro Paulo e Maestro Sandro. A ativida-
de marcará as comemorações de mais um aniversário do
clube de serviço. Mais informações pelo fone: (15) 99706-
6633.

CURSO DE OPERADOR
DE MÁQUINAS PESADAS

Estão abertas no Sindicato Rural Patronal de Tatuí as
inscrições para o curso de “Operador de Máquinas Pesadas”,
que será realizado no período de 13 a 16 de agosto. Maiores
informações estão disponíveis no próprio sindicato, na Rua 11
de Agosto, nº 1375, ou pelo fone: (15) 3251-4320.

MUSEU RECEBE
NOVA EXPOSIÇÃO EM AGOSTO

No período de 8 a 20 de agosto, o Museu Paulo Setúbal
apresenta a exposição “3x4”, de autoria dos irmãos gêmeos
Cirillo e Letícia Tangerina Bruno, que traz telas pintadas a
quatro mãos. A abertura será no dia 8, às 11 horas. A entrada
é franca ao público e o museu fica na Praça Manoel Guedes,
nº 98. Mais informações através do fone: (15) 3251- 6586.

ENCONTRO DE
VEÍCULOS ANTIGOS

Dia 16 de agosto, a partir das 9 horas, na Avenida Salles
Gomes, irá acontecer o “Tatuí Classic Car 2015”, um encontro
de veículos antigos, motos antigas e clássicas. A entrada
será três quilos de alimentos não perecíveis ou dez reais. A
organização é do Clube de Antigomobilismo de Tatuí. Maiores
informações são obtidas pelo fone: (15) 99797-8878.

Novos filmes estão em car-
taz no Museu Paulo Setúbal
de Tatuí, através do projeto
Ponto MIS (Museu da Imagem
e do Som). As apresentações
ocorrem de terça a sexta-feira
e aos domingos, às 9 e 14
horas, e aos sábados, às 14
horas. O público pode assistir
o curta “Historietas Assombra-
das para crianças mal criadas
- Alphonsinho, o Inventor” e o
longa “Os três zuretas”. A en-
trada é franca.

O curta “Historietas Assom-
bradas para crianças mal cria-
das - Alphonsinho, o Inventor”,
de onze minutos, com direção
de Victor Hugo Borges, aborda

NOVOS FILMES EM CARTAZ
 NO MUSEU PAULO SETÚBAL

a chegada de uma velhinha
mais que centenária, que trans-
forma o cotidiano de um prag-
mático garoto de 11 anos em
um universo sem limites para a
imaginação. A classificação é
livre.

Já o longa “Os três zuretas”
tem a direção de Cecílio Neto e
duração de 82 minutos. No
elenco, dentre outros, estão
Cláudio Marzo e Walderez de
Barros. O filme relata as aven-
turas de três meninos nos anos
1960, que começam a acredi-
tar que talvez tenham o poder
de invocar forças ocultas para
conseguir coisas. A classifica-
ção é de 12 anos.

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL PROMOVE
CAMPANHA DO DIA DOS PAIS

A Associação Comercial e
Empresarial de Tatuí promove
a campanha “Domingão do
Paizão”, com objetivo de in-
centivar as vendas para o Dia
dos Pais, que neste ano será
celebrado em 9 de agosto.
Quem comprar nas lojas asso-
ciadas à campanha e preen-
cher os cupons irá concorrer a
prêmios. O comércio ficará
aberto em horário especial no
dia 7 de agosto, sexta-feira,

até 22 horas, e no dia 8 de
agosto, sábado, até 18 horas.

Um dos consumidores sor-
teados receberá, como prêmio,
um almoço para dez pessoas
no Pesqueiro Ellun. Dois vende-
dores serão sorteados com um
almoço para cinco pessoas cada
no mesmo local. Haverá ainda o
sorteio de R$ 1.000,00 em vale-
compras para um consumidor e
de R$ 200,00 em vale-compras
para um vendedor.

A festa em louvor a São Cris-
tóvão prossegue em Tatuí neste
fim de semana. Na sexta-feira
(24), às 19h30, na Comunidade
São Cristóvão, haverá missa, ce-
lebrada pelo padre Sirlei Oliveira,
da Paróquia de São Lázaro. No
sábado (25), a partir das 19h30,
ocorre a Celebração da Palavra,
com o diácono Simão Pedro, da

FESTA DE SÃO CRISTÓVÃO
PROSSEGUE EM TATUÍ

Paróquia de Nossa Senhora das
Graças. Logo após, haverá show
com Heber Campos. No domin-
go (26), a partir das 8h30, haverá
Missa Solene com o padre André
Viana, e depois, carreata e
benção dos veículos. Uma praça
de alimentação funciona durante
os dias do evento, com renda
revertida para a igreja.


