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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.
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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 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.
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Eu, Fernando Sueji Muta, Ofi-
cial de Registral Civil, de Tatuí ,
Estado de São Paulo, FAÇO SABER
que pretendem se casar e apresen-
taram os documentos exigidos pelo
Código Civil Brasileiro.

Edital nº 22.445, fls. 402, livro D-28.
DANIEL PELICER FILH O, brasilei-
ro, divorciado, vigilante, natural do
18º Subd. Ipiranga/São Paulo/SP,
onde nasceu no dia 23 de novembro
de 1963, filho de Daniel Pelicer e de
Dirce da Cruz Perdigão Pelicer, re-
sidente em Tatuí/SP, Rua João Felipe
de Barros nº 158 – Jardins de Tatuí
e MARIA CRISTINA CATTEL , bra-
sileira, divorciada, do lar, natural de
Tatuí/SP, onde nasceu no dia 27 de
março de 1963, filha de Lázaro
Cattel e de Irmã Tereza Costa Cattel,
residente em Tatuí/SP, Rua João
Felipe de Barros nº 158 – Jardins de
Tatuí.
Tatuí, 10 de novembro de 2015.

Edital nº 22.446, fls. 403, livro D-28.
GERSON APARECIDO BENTO , bra-
sileiro, solteiro, contador, natural de
Tatuí/SP, onde nasceu no dia 19 de
agosto de 1992, filho de Ademir
Bento e de Maria Aparecida Macha-
do Bento, residente em Tatuí/SP,
Rua Lúcia Rodrigues Bertim nº 431
– V. Angélica e VIVIANE MARIA DE
FATIMA JACOB LUIZ , brasileira,
solteira, diarista, natural de Botucatu/
SP, onde nasceu no dia 17 de de-
zembro de 1989, filha de Manuel
Luiz Neto e de Vera Aparecida
Jacob, residente em Laranjal
Paulista/SP, Rua Célio Vizzon nº 47
– Alto dos Laranjais.
Tatuí, 10 de novembro de 2015.

Edital nº 22.447, fls. 404, livro D-28.
NOEL NATALINO DE CAMPOS ,
brasileiro, viúvo, pedreiro, natural
de Distrito de Tatuí/SP, onde nasceu
no dia 20 de dezembro de 1938, filho
de Laura de Campos, residente em
Tatuí/SP, Rua José Antonio de Sou-
za nº 26 – V. São Lázaro e ISABEL
DINIZ, brasileira, solteira, do lar,
natural de Tatuí/SP, onde nasceu no
dia 03 de dezembro de 1971, filha de
José Maria Diniz e de Maria do Carmo
Rosa Diniz, residente em Tatuí/SP,
Rua Francisco Antunes nº 149 – B.
Boqueirão.
Tatuí, 11 de novembro de 2015.

Edital nº 22.448, fls. 405, livro D-28.
JOSÉ ELIAS DE PROENÇA , brasi-
leiro, divorciado, pedreiro, natural
de Tatuí/SP, onde nasceu no dia 03
de setembro de 1963, filho de Luiz
Elias de Proença e de Carmozina
Vaz de Proença, residente em Tatuí/
SP, Rua Gentil Garcia Bittencourt nº
119 e MARIA INÊS BALDUINO , bra-
sileira, solteira, do lar, natural de
Indaiatuba/SP, onde nasceu no dia
24 de março de 1961, filha de Anésio
Balduino e de Elza Toewe Balduino,
residente em Tatuí/SP, Rua
Chiquinha Rodrigues nº 212.
Tatuí, 12 de novembro de 2015.

Edital nº 22.449, fls. 406, livro D-28.
ALEX FERNANDO MACHADO LUIS ,
brasileiro, divorciado, advogado,
natural de Tatuí/SP, onde nasceu no
dia 19 de maio de 1987, filho de
Sebastião Machado Luis e de Maria
Aparecida Sperandio Luis, residen-
te em Tatuí/SP, Rua Adauto Pereira
nº 315 – Centro e TALITA NADER
ANASTÁCIO , brasileira, solteira,
ajudante geral, natural de Tatuí/SP,

EDITAL DE PROCLAMAS
onde nasceu no dia 15 de abril de
1994, filha de Marcos Eduardo
Anastácio e de Helen Andréa Nader,
residente em Tatuí/SP, Rua Cristina
Antunes nº 60 – Jd. América.
Tatuí, 12 de novembro de 2015.

Edital nº 22.450, fls. 407, livro D-28.
JHONNY MATHEUS DE SA
FERREIRA, brasileiro, solteiro, aju-
dante de motorista, natural de São
Paulo/SP (reg. em Franco da Ro-
cha/SP), onde nasceu no dia 15 de
junho de 1996, filho de Antonio
Zilvam Ferreira da Silva e de Ercilia
Antunes de Sa, residente em Tatuí/
SP, Estrada Água Branca nº 97 –
Bairro Congonhal e NATÁLIA
FIDÉLIS DE OLIVEIRA , brasileira,
solteira, estudante, natural de Tatuí/
SP, onde nasceu no dia 25 de junho
de 1999, filha de Cláudio Fidélis de
Oliveira e de Márcia Andréia Correa
da Silva, residente em Tatuí/SP,
Rua Genny de Oliveira e Silva Ra-
mos nº 79 – Residencial Santa
Cruz.
Tatuí, 13 de novembro de 2015.

Edital nº 22.451, fls. 408, livro D-28.
EDSON CARLOS LENCIONI , brasi-
leiro, divorciado, inspetor de quali-
dade, natural de Tatuí/SP, onde
nasceu no dia 10 de março de 1987,
filho de José Carlos Lencioni e de
Ereni da Silva Lencioni, residente
em Tatuí/SP, Rua Augusto Grando
nº 47 – Jd. Rosa Garcia II e
SILMARA CRISTINA CARIOLA-
TO, brasileira, solteira, porteira,
natural de São Pedro/SP, onde nas-
ceu no dia 21 de março de 1982,
filha de Manoel Cariolato e de Djanira
Maria dos Santos Cariolato, resi-
dente em Tatuí/SP, Rua Mateus
Fiúza nº 55 – CDHU.
Tatuí, 13 de novembro de 2015.

Edital nº 22.452, fls. 409, livro D-28.
CASSIANO BERLOFA , brasileiro,
solteiro, letrista desenhista, natural
do 1º Subd. Osasco/SP, onde nas-
ceu no dia 11 de julho de 1977, filho
de Jesus Berlofa e de Ilza Fonseca
Berlofa, residente em Tatuí/SP, Rua
João Bastos nº 155, Casa 88 e
RENATA RIBEIRO ALVES , brasi-
leira, divorciada, professora, natu-
ral do 1º Subd. Santo André/SP,
onde nasceu no dia 12 de outubro
de 1978, filha de Renato Gaeta
Alves e de Gilda Ribeiro Alves,
residente em Tatuí/SP, Rua João
Bastos nº 155, Casa 88.
Tatuí, 16 de novembro de 2015.

Edital nº 22.453, fls. 410, livro D-28.
LENILSON SARAIVA DE SOUZA ,
brasileiro, solteiro, representante
comercial, natural de Ilha Solteira/
SP, onde nasceu no dia 22 de outu-
bro de 1981, filho de Benedito Sa-
raiva de Souza e de Ivone Rodrigues
de Souza, residente em Tatuí/SP,
Rua Florindo Antunes Machado nº
204 – V. Esperança e RAYGIA
SANTOS DA SILVA PANTALEÃO ,
brasileira, solteira, atendente, na-
tural de Tatuí/SP (reg. em Diadema/
SP), onde nasceu no dia 26 de
dezembro de 1988, filha de Roberto
Pantaleão e de Josileide Santos da
Silva, residente em Tatuí/SP, Rua
Florindo Antunes Machado nº 204
– V. Esperança.
Tatuí, 16 de novembro de 2015.

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

TATUÍ COMEMORA O
DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Neste sábado (21),  Tatuí
comemora o Dia da Consciên-
cia Negra, com programação
na Praça da Matriz. A partir
das 9 horas, haverá missa afro,
celebrada pelo padre Omar
Reis, da Paróquia Santa
Teresinha do Menino Jesus
(Jardim Planalto). Em segui-
da, serão escolhidos a Garota
e o Garoto Afro, de alunos de
escolas municipais. Durante o
dia, irão acontecer apresenta-
ções de alunos de escolas mu-
nicipais, desfiles e danças típi-
cas.

Um dos eventos  é a Mar-
cha da Mulher Negra, 11 ho-
ras, com saída na esquina das
ruas 11 de Agosto e Capitão
Lisboa até a Praça da Matriz,
com concentração às 10h30.
A realização dos eventos é do
Conselho Municipal Afro, com
apoio da Pastoral Afro e da
Secretaria Municipal da Edu-
cação.

O Dia Nacional da Consci-
ência Negra é celebrado, no
Brasil, em 20 de novembro. Foi
criado em 2003 e instituído em
âmbito nacional mediante a lei
nº 12.519, de 10 de novembro
de 2011. A data foi escolhida
por coincidir com o dia da mor-
te de “Zumbi dos Palmares”,
em 1695. Sendo assim, o Dia
da Consciência Negra procura
remeter à resistência do negro
contra a escravidão de forma
geral, desde o primeiro trans-
porte de africanos para o solo
brasileiro, em 1549.

Um pouco de história
O jornalista e historiador

Christian Pereira de Camargo é
um pesquisador da vida de An-
tonio Moreira da Silva,  jornalis-
ta e advogado, fundador da im-
prensa em Tatuí, em 1878. Com
sua atuação profissional e polí-
tica, Moreira da Silva conse-
guiu a libertação dos escravos
em Tatuí mesmo antes da pro-
mulgação da Lei Áurea,
publicada em 13 de maio de
1888. Moreira da Silva é
sorocabano e após uma passa-
gem por Itapetininga, chegou a
Tatuí em 1878, aos 27 anos.

João Netto Caldeira, em seu
“Álbum de Tatuhy”, editado em
1934, teceu comentários so-

Padre Omar Reis deverá celebrar a Missa Afro, na Praça da Matriz.

bre a atuação de Moreira da
Silva. Em 1887 (um ano antes
da edição da Lei Áurea), já não
havia escravos em Tatuí, “eco-
ando a notícia por todo o País
como a demonstração
eloquente da grandeza de alma
e do alto espírito de solidarie-
dade humana dos tatuienses”,
diz o “Álbum de Tatuhy”.

A publicação histórica ain-
da destaca em suas páginas o
dia 13 de maio de 1888, quan-
do em Tatuí se comemorou a
abolição da escravatura: “... a
nossa população recebeu, por
entre estrondosas manifesta-
ções de júbilo, a notícia da
queda da escravatura, realizan-
do-se imponentes festas ori-
entadas por Moreira da Silva,
embora aqui de muito não exis-
tissem cativos”.

“Sem dúvida, esta proeza
conseguida por Tatuí, que an-
tecipou-se à Lei Áurea em um
ano, fez história. O grande vito-
rioso nesta causa, sem dúvi-
da, foi Moreira da Silva e seus
seguidores. Moreira advogou,
muitas vezes, gratuitamente
em favor de escravos, para que
estes obtivessem a liberdade”,
destaca Christian.

Moreira da Silva era maçon
graduado. Foi o fundador e o
primeiro presidente da Associ-
ação Brasileira do Livre Pensa-
mento. Pertenceu ao Instituto
Histórico de São Paulo. Mu-
dou para a cidade de São Pau-
lo em 1890, após se eleger
Deputado Geral (Deputado
Federal), onde veio a fundar o
jornal “Democrata Federal”. Por
quatro legislaturas foi Deputa-
do Geral. Bom tribuno, sempre
defendeu o Municipalismo no
Congresso Nacional.

No dia 10 de dezembro de
1890, ele participou de sua
primeira sessão ordinária na
Câmara Federal, no Rio de
Janeiro, então Distrito Federal.
Seu primeiro ato como Depu-
tado Federal foi a assinatura
de uma “Moção”, onde o Con-
gresso Nacional congratula-se
com o Governo Provisório do
Brasil por ter mandado fazer
eliminar dos arquivos nacio-
nais os últimos vestígios da
escravidão no País.

Na quarta-feira (18), o Tribu-
nal de Contas do Estado de São
Paulo (TC-SP) aprovou  as con-
tas relativas a  2012 da adminis-
tração do ex-prefeito Luiz
Gonzaga Vieira de Camargo. Em
2014, a 1ª turma do TCE havia
rejeitada as contas, mas coube
recurso. No plenário, a votação
foi unânime dos conselheiros
pela aprovação. O parecer favo-
rável  do TCE segue agora para

TCE APROVA AS CONTAS DE 2012
DO EX-PREFEITO GONZAGA

Com as contas de 2012 aprovadas  Gonzaga pode disputar a Prefei-
tura em 2016.

análise da Câmara Municipal de
Tatuí.

Nos bastidores da política
local, a aprovação das contas de
Gonzaga foi bastante comemo-
rada por aliados e amigos. Se-
gundo as especulações, este
fato político seria a “última bar-
reira” para consolidar o ex-pre-
feito Gonzaga como um eventual
candidato ao Palácio das Man-
gueiras em 2016.

CARAVANA DA COCA COLA TERÁ
PARADA PARA SESSÃO DE FOTOS

De 27 de novembro a 23 de
dezembro, a região de Sorocaba
receberá a tradicional Caravana
de Natal da Coca-Cola, promovi-
da há 15 anos pela Sorocaba
Refrescos, fabricante do siste-
ma Coca-Cola Brasil que aten-
de 60 municípios do interior
paulista.

Em Tatuí, a atração poderá
ser vista no dia 10 de dezembro,
com a chegada prevista para às
19h, em frente a unidade da
Coop, na rua Onze de Agosto.

O projeto contará com inú-
meros veículos iluminados e
uma nova decoração. Estarão
presentes, além do Papai Noel e
do Urso Polar da Coca-Cola,
outros personagens como a
Mamãe Noel, a Bailarina, o Bis-
coito de Natal e os Soldadinhos
de Chumbo.

Este ano, a novidade é a “Pa-
rada de Natal”: pontos pré-deter-
minados onde a Caravana fará
uma parada para que as pesso-
as possam interagir mais de perto
com seus personagens favori-

Caravana de Natal da Coca Cola chega a Tatuí no dia 10 de
dezembro.

tos e tirar fotos com o Papai Noel.
Em Tatuí, o itinerário será o

seguinte: rua Onze de Agosto
(início no nº 2927 até 2344), rua
Antonio Ferreira Albuquerque
(direita nº 335 até 803), rua Quin-
ze de Novembro (esquerda nº
2320 até 21), rua São Bento (di-
reita nº 344 até 670), Avenida
Sales Gomes (esquerda nº 54
até 603), rua Professora
Chiquinha Rodrigues (nº 47 até
848), rua Princesa Leopoldina
(esquerda nº 30 até 92), rua Sete
de Setembro (esquerda nº 1241
até 10), Avenida São Carlos (es-
querda nº 339 até 138), Avenida
Coronel Firmo Vieira (direita nº
638 até 130), rua Onze de Agosto
(esquerda nº 40 até 1374), rua
Coronel Guilherme (esquerda nº
45 até 121), rua Prudente de
Morais (esquerda nº 1369 até
570), rua Sete de Abril (direita nº
14 até 23), Avenida Quinze de
Novembro (esquerda nº 660 até
673), rua José Bonifacio e Praça
da Matriz, onde haverá a “Parada
de Natal”.

ACAMPAMENTO DE JOVENS - Estão abertas as inscrições para o
Acampamento “Camp Allegretto”  promovido pela Comunidade Recado de
Tatuí. O encontro terá como tema “Jovem, Jesus nunca desilude ninguém” e
acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de dezembro. O acampamento é destinado
para jovens acima de 16 anos independente de grupo de oração ou movimento
que participa. O Camp Allegretto irá proporcionar aos jovens um fim de semana
de arte, oração e alegria na presença do Senhor Jesus Cristo. As inscrições
poderão ser feitas na Paróquia São Lázaro, localizada na Rua José Antonio
de Souza em Tatuí ou fone (15) 3259 4032.


