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Pescadores debatem demandas do
setor com Prefeitura de Ilhabela
e Governo Federal
A Casa do Caiçara em
Ilhabela recebeu recentemente uma Roda de Conversa sobre Pesca Artesanal, cujo
subtema foi “Sistemas Agroalimentares e Territórios Pesqueiros”. No encontro, estiveram presentes pescadores
artesanais de São Sebastião,
Ubatuba e Ilhabela, representantes da Federação de Pescadores Artesanais do Estado de São Paulo e do Gover- diversas normas federais que
consideram impeditivas para
no Federal.
realização da pesca artesanal
Durante a reunião, foi e apontaram como uma das
debatida uma das principais maiores dificuldades o acesreivindicações dos pescado- so ao território.
res, que está diretamente ligaEstiveram presentes
da a burocracia estatal, o cenário nacional da gestão pes- na roda de conversa o secrequeira e a dificuldade de con- tário Especial de Pesca e Aquiseguir documentações, além cultura do Governo Federal,
do desejo de comercialização Marcos Alves Pereira, e o
Conselheiro Nacional de Seinstitucional do pescado.
gurança Alimentar e NutricioOs participantes tam- nal, Edgar Aparecido Moura,
bém apontaram a existência de além do secretário municipal

de Governo, Oswaldo Julião,
e a secretária municipal de Desenvolvimento e Inclusão Social, Nilce Signorini.
“É muito importante
esse contato da Prefeitura de
Ilhabela com esses pescadores. Nossa intenção é promover a autonomia e assegurar
estabilidade financeira a eles.
Com isso, pretendemos que
os mesmos sejam aptos a fornecer o pescado para a merenda escolar. Estamos buscando a regulamentação da atividade”, afirmou Nilce.

Caraguatatuba promove audiências
de revisão do Plano Diretor em Dezembro
A Prefeitura de Caraguatatuba realiza audiências
públicas de revisão do Plano
Diretor (Lei Complementar nº
42, de 24 de novembro de
2011) nos dias 14 e 19 de dezembro, e 9 de janeiro de 2018,
nos bairros do Travessão,
Massaguaçu e Centro, respectivamente. A proposta de revisão do Plano Diretor será
apresentada no dia 1º de fevereiro de 2018, às 18h, no
Teatro Mário Covas, no Indaiá.
Membros da coordenação geral e técnica do Grupo de Gestão dos Trabalhos
de Implantação do PD vão responder os questionamentos e
receber as sugestões da população. Cada munícipe, previamente escrito, terá três minutos para elaborar as perguntas e considerações sobre o
tema.
A primeira reunião será
no dia 14 de dezembro, às
18h30, na Emei/Emef Profº
Alaor Xavier Junqueira, no
Travessão. A escola fica na
Rua José Ferreira dos Santos,

381.
O segundo debate
ocorre no dia 19 de dezembro,
às 18h, na Emef Profª Antonia
Antunes Arouca, no Massaguaçu. O endereço é Rua Itália Baffi Magni, 581.
O auditório da Fundacc (Fundação Educacional
e Cultural de Caraguatatuba)
recebe a terceira discussão no
dia 9 de janeiro, às 18h. O prédio está localizado na Rua
Santa Cruz, 396 – Centro.
A apresentação da
proposta de revisão do PD
será no dia 1º de fevereiro de
2018, no Teatro Mario Covas,
no Indaiá. O público conhecerá o produto final das audiências regionais antes do projeto ser votado na Câmara
Municipal. Na ocasião, os presentes poderão se manifestar
em relação à proposta. O Teatro Mario Covas está localizado na Avenida Goiás, 187.
As audiências atendem o inciso I do Artigo 294
da Lei Complementar 42/2011,
que prevê a revisão do Plano
Diretor após cinco anos da

sua entrada em vigor. Mais
informações estão disponíveis
no link http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/servicos/servicos-a-empresa/plano-diretor/.
Audiências
Dia 14 de dezembro (quintafeira)
18h30 – Emei/Emef Profº Alaor Xavier Junqueira/Rua José
Ferreira dos Santos, 381 – Travessão
Dia 19 de dezembro (terça-feira)
19h – Emef Profª Antonia Antunes Arouca/ Rua Itália Baffi
Magni, 581 – Massaguaçu
Dia 9 de janeiro (terça-feira)
18h – “Auditório Maristela de
Oliveira” Fundacc/ Rua Santa
Cruz, 396 – Centro.
Dia 1º de fevereiro (quinta-feira)
“Apresentação do produto final (resultado das audiências
regionais)”
18h – Teatro Mario Covas/
Avenida Goiás, 187 – Indaiá
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VD/ TR 608 Baú R$ 40
mil/ ac. caminhonete diesel ou lote/ doc bom/ tel.:
99606-4730

HUNDAY HB 20S
Ano 2015 - Cor Branca - Automático mod Conf.
Plus - 26.000 Km - Com kit Multimídia - câmera de
ré - Vidros Elétricos com fechamento automático
Valor 46.000,00 - Fone 98114-0022 com Cesar

YAMAHA MT 03
Ano 2017 - cor Azul e Prata -13.500 Km - Com
alarme Positron, Tomada USB e suporte para GPS.
Acompanha Baú e Alforjes - Único dono
Valor R$.18.000,00 - Fone 98114-0022 com Cesar

VD/ TR Saveiro 2006 e Eco
Sport 2009 preta/ Troco por
carro mais novo ou imóvel (12)
3883-9842
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Casa em
Caraguatatuba
Pontal Santa
Marina
R$.800 mil

Área 500 m2 - Área construída 350 m2 - Frente 23 m - 3 quartos sendo duas suites - 3
banheiros / 1 hidromassagem- Armários embutidos em dois quartos, Cozinha com
armários embutidos Ampla sala 30 m2 - Escritório 15 m2 50 m2 de varanda em dois
ambientes Churrasqueira - Piscina 8,5 x 4,5 / suspensa amplo deck e banheiro Saúna
Lavanderia + área de secagem, Acomodações de empregada completa , Estacionamento
para 5 carros, Ar condicionado em todos os cômodos/ Antena coletiva - Sistema de
monitoramento com 8 câmeras (acesso em todos os cômodos), Cerca elétrica - Sistema
de alarme com monitoramento externo, Garagem coberta para 3 carros Portão eletrônico /
Direto com proprietário - 12 98114-0022
MINUTA DE EDITAL

VENDO um Restaurante
VENDE-SE Restaurante
completamente montado no
INCASA 11
Centro de Caraguatatuba
Av. Da Praia, 1821
R$ 30 mil, já incluso o valor do
Centro
ponto. (12) 99687-1556 Vivo/
(12) 99706-4322 c/José
(11) 98744-1820wnats (Tim)
Vendo título de sócio remido do
Multiclube- ILHA MORENA para
Caraguatatuba e Santa Isabel.
A taxa que você paga é semestral e
retorna para sua hospedagem
Valor R$ 2.500,00 pode ser parcelada
Fone: (11) 9 9634-4146- Paulo

ALUGA-SE Kitnet/ quarto/ coz/ banh/ lavand/ R$
700,00 c/ depósito/ 997563170/ 99205-7829

ALUGO Centro Kitnet
mob/ def/ e suíte p/fins semana/ feriados (12) 38823030/ 98153-0428/ 38821358
Alugo casa Poiares 3 dor.
sendo 1 suíte/ sala/ coz/
área serv/ 2 vgs gar/ R$
1.300,00/ what (12) 997894832
LOCAÇÃO / Indaiá R$
850,00 / CSA 2 dorm./ sala/
coz./ wc/ 3888-4748

ALUGO casa 2 quartos/
sala/ coz/ wc/ varanda
grande/ B. Sumaré/ px
ALUGO casa R$ 650,00 Casa escola/ 99656-8479/ 3921Branca 2 dor. sendo 1 suíte/ 4487
sala/ coz/ área serv/ gar/ what
VENDO Casa Martin de
(12) 99789-4832
Sá / R$ 175.000,00/ 2
dorms./ demais depenCASAS ALUGA-SE Tabatin- dências / 3888-4748
ga lado camping/ acomoda 8
pessoas/ muito verde/ 2 dorms/ 2 salas/ 2 banhs/ são 2
apartamentos conjugados p/
temporada e finais semana/
(12) 3887-5531/ 98259-7959

LOCAÇÃO/ Centro/ R$ LOCAÇÃO/ Indaiá / R$
1.100,00/ casa 1 dorm./ 1.300.00 / Apto 2 dorms./ desala/ coz./ wc/ 3888-4748 mais dependências/ 3888-4748

VD Sítio a 15 minutos da
cidade c/ cachoeira/ casa ou
Troco p/casa ou carro/ Rocco Mazei 3883-9842

Processo nº: 1004943-34.2015.8.26.0126
Requerente: Departamento de Estradas de Rodagem - DER
Requeridos: MÁRIO PEREIRA DE JESUS E IZAULENE AMBRÓZIO DE
JESUS
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM
PRAZO DE 10 (dez) DIAS, expedido nos autos do Processo n.º 100494334.2015.8.26.0126.
O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado
de São Paulo, Dr. JOÃO MÁRIO ESTEVAM DA SILVA, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DER) move uma ação de Desapropriação contra MARIO PEREIRA DE JESUS, brasileiro, mestre de obra,
portador do RG n.º 15.740.110 SSP/SP e do CPF n.º 048.248.548-57 e sua
esposa IZAULENE AMBROSIO DE JESUS, brasileira, do lar, casada,
portadora do RG n.º 25.011.660-1 SSP/SP e do CPF n.º 150.254.988-30,
residentes e domiciliados na Av. Brasil n.º 1.237, bairro Piuva, Ilhabela-SP,
CEP: 11.630-000. Objetivando, que foi declarado de utilidade pública pelo
Decreto Estadual nº 59.226, de 22 de maio de 2013, publicado no Diário
Oficial do Estado de São Paulo aos 23 dias do mês de maio de 2013, para
fins de desapropriação parte do imóvel que consta pertencer aos Requeridos, localizado no município e Comarca de Caraguatatuba e sua linha
perimétrica assim se descreve: inicia no ponto 1 com coordenadas Y
247.778,413m e X 150.732,830m, distante 40,00m da estaca 2685+1,97m;
onde segue confrontando com área remanescente em curva com desenvolvimento de 12,11m e raio de 615,00m até o ponto 2 com coordenadas Y
247.773,179m e X 150.743,751m; onde segue com azimute de 193°38'00"
e distância de 11,50m até o ponto 3 com coordenadas Y 247.762,000m e
X 150.741,040m; onde segue com azimute de 194°19'29" e distância de
16,85m até o ponto 4 com coordenadas Y 247.745,670m e X 150.736,870m,
distante 12,30m da estaca 2685+19,13m, confrontando do ponto 2 ao ponto
4 com a propriedade de Izaulina Maria Barreto; onde segue com azimute
de 257°48'08" e distância de 11,51m até o ponto 5 com coordenadas Y
247.743,238m e X 150.725,622m; onde segue com azimute de 10°39'48"
e distância de 21,72m até o ponto 6 com coordenadas Y 247.764,580m
e X 150.729,640m; onde segue com azimute de 12°59'03" e distância de
14,20m até o ponto 1 com coordenadas Y 247.778,413m e X 150.732,830m,
confrontando do ponto 4 ao ponto 1 com a propriedade de Antônio Alves
Santos, ponto este que é referencial de partida da presente descrição,
perfazendo uma área de 364,95 m² (trezentos e sessenta e quatro metros
quadrados e noventa e cinco decímetros quadrados) e R$ 80.500,00 (oitenta mil e quinhentos reais), conforme laudo com data base em fevereiro de
2014, quantia essa devidamente provisionada no orçamento, e que ora é
oferecida a título de indenização. para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias
a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec.
Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Caraguatatuba, 23 de
novembro de 2017.

VENDO Rio do Ouro/ casa
/ R$ 170.000,00/ 2 dorms./
demais dependências / 3888- Extravio de Licença de Funcionamento Sanitário - Carlos
Eduardo de S. Fori Rest. M.E., CNPJ - 018488320001-25,
4748
VENDO / Estrela D`Alva Kit R$ 95000.00/ 3888-4748
ALUGO Kitnet 1 qto M. Sá/
R$ 600 s/gar e quintal/ 2
meses caução/ whats 12
99153-1252/ vivo 12 997339876

Estabelecida na Av. Arthur Costa Filho, Quiosque 22,
Centro, Caraguatatuba-SP, CEP: 11660-005, Comunica o
Extravio da Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária.

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº: 1000701-95.2016.8.26.0126
Classe: Assunto: Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória
Requerente: Sergio Mitsuyoshi Kaji e outro
Requerido: Agropecuária Coqueiral Ltda e outros
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1000701-95.2016.8.26.0126
O MM. Juiz de Direito da 1° Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado
de São Paulo, Dr. Ayrton Vidolin Marques Júnior, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER à CLAUDIA REGINA PEREIRA DE JESUS SOLDA, Brasileiro, Casada, RG 146780310, CPF 075.660.798-16, Rua Tenente Rocha,
492, Vila Bianca, Santana, CEP 02022-110, São Paulo - SP, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Sergio Mitsuyoshi Kaji e outro, alegando em síntese: Adjudicação Compulsória.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Tudo nos termos do
r. despacho de fls. 153: "Vistos.
Fls. 150/152: Ciente.Tendo em vista o AR de fls. 147, ter sido recebido por
terceira pessoa, citese por edital a requerida Cláudia Regina Pereira de
Jesus Solda, com o prazo de validade de 20 dias úteis. Providencie o
autor a retirada do mesmo para encaminhamento à publicação, bem
como,deverá apresentar o recolhimento da taxa de publicação no DJE.
Deverá constar do edital que será nomeado curador especial em caso de
revelia (inc. IV do art. 257 CPC) bem como, as advertências dos artigos
335 e 344 do Código de Processo Civil, bem como, as advertências dos
artigos 335 e 344 do Código de Processo Civil, bem como, o despacho de
fls. 39/40.Int." Fls.
39/40: Vistos.1. A alteração da titularidade do registro imobiliário consiste
em providência irreversível,pois habilita o titular a transferir, onerar ou
gravar o imóvel. Assim, indefiro a liminar pretendida a respeito.2. Para
acautelar o processo, impedindo encadeamento indevido sem prévia
solução do caso, possibilitando a preservação dos interesses das partes
e, principalmente, a segurança dos registros públicos e a publicidade em
relação a terceiros, determino o bloqueio da Matrícula nº 43.289 do Registro de Imóveis de Caraguatatuba.Via digitalmente assinada da presente
decisão servirá como ofício.A parte autora deverá providenciar a impressão deste ofício via e-SAJ e o seu protocolo junto ao Registro de Imóveis,
comprovando nos autos em trinta dias o respectivo protocolo.3. Observo
que não pesam outros gravames na matrícula, estando liberadas as anteriores penhoras.4. Inviável a citação por edital sem qualquer diligência
prévia para localização dentro do próprio processo, razão pela qual fica
indeferida. 5. Extraí via Receita Federal informações sobre o endereço
atualmente cadastrado para a empresa Agropecuária Coqueiral Ltda.- ME.6.
Expeçam-se correspondências (com aviso de recebimento) para citação
de todos os nove requeridos indicados na petição inicial. Quanto à Agropecuária Coqueiral Ltda.- ME,observe-se o seguinte endereço: Rua Stefano, nº 96, Cambuci, São Paulo-SP, CEP 01521-030.Em cinco dias, providencie a parte autora o recolhimento das custas para expedição das
correspondências com aviso de recebimento.7. Tenho como necessária
a realização de constatação sobre a eventual existência de ocupantes no
imóvel, haja vista que no litoral é frequente a alteração possessória.
Assim,em cinco dias providencie a parte autora: (a) indicação do endereço exato do imóvel(pois identificado até o momento apenas com número
de lote e quadra); e (b)recolhimento das custas de diligência do oficial de
justiça.Cumpridas tais providências, expeça-se mandado para constatação e citação de eventuais ocupantes que estejam no imóvel. 8. Considerando a importância para eventual solução de mérito em favor da parte
requerente, faculto à parte autora que no prazo de dez dias comprove
estarem quites os débitos de IPTU incidentes sobre o respectivo imóvel.
Intimem-se."
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 24 de
novembro de 2017.
ADVERTÊNCIAS: Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I - da
audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não
houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da
audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando
ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de
acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos. §1o No
caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do art. 334, § 6o, o
termo inicial previsto no inciso II será, para cada um dos réus, a data de
apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. §
2o Quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso II, havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu ainda não citado,
o prazo para resposta correrá da data de intimação da decisão que homologar a desistência.
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumirse-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
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VENDO ou TROCO apartamento 62 metros/ novo
de dois dormitórios e duas
vagas e garagem cobertas/
no centro de Jacareí ConCasa Vende Jd. Golfinho
domínio Granvale Elvira.
R$ 250.000,00/ 2 dorms/
Aceito trocas por um menor
demais dependências/
em Jacareí ou Caraguá.
3888-4748
Fone 98175-1954
VD Urgente Lote 250m² R$
20 mil/ rua da escolinha Jaraguá/ S. Sebastião/ 996064730

Linda Casa VD Recanto
do Sol R$ 180 mil/ Entr.
R$ 90 mil/ Saldo R$
1.000,00 mês/ 2 dor/ 38884748

PRECISO de cozinheiro
ALUGA-SE CASA IN- (a) que more no Porto
DAIÁ R$ 850,00 2 dorms/ Novo/ 99638-4840/ 3887demais dependências/ 1478 horário comercial
3888-4748

PROCURO trabalho de diarista p/ comércio ou residênFAMÍLIA VENDE TUDO. VENDO colchão de casal
cia tenho referências/ 98230MOTIVO MUDANÇA. (12) e outros moveis/ 982300553
99655-6696
0553

Vestidos
de Festa
a partir de

R$ 50,00
99719-9688
98194-6834

VANESSA - 24 anos, loirinha, baixinha, peituda,
seios GG, completa. Meu local ou motel. Faço
pernoite. Tenho cervejinha. Aceito cartão.
(12) / 99767-5002 / 98264-3433

MARCELA- Gravidinha, 21 anos,
alta, corpão violão, estilo
mulherão, branquinha, sorriso
bonito. (12) 99767-5002/ 98180-9246
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CRISTAL CARIOCA
LARISSA - 19 anos, morena
clara, pequenininha de
24 anos, gostosa, rabuda,
pegar no colo, novidade
fogosa. Realizo suas
em Caraguá, meiga,
fantasias sem frescura.
TRAVESTI CRIS - Loira, baixa,
carinhosa, fogosa.
Venha conferir.
carente. Procuro magrinho e
Aguardo vocês.
(12) 99145-3521 (zap)
(12) 98146-5287 zap
novas amizades. (12) 98195-8384
SARA - 18 aninhos, Ninfetinha de
luxo, novinha, 1ª vez anunciada,
morena magrinha, baixinha.
(12) 98256-4581 / 99140-1999

POLIANA - Separada
SUZY - A Safadona, 19 anos,
carente, de volta, 24 anos, mulherão de tirar o fôlego.
morena jambo, gostosa,
fogosa, sapeca. Faço você Faço estilo namoradinha,
sexo sem frescura.
delirar. Aguardo vocês.
(12) 98222-5182 zap
(12) 98217-3847

JUJU - Ninfetinha, 19 aninhos, novinha,
baixinha, completinha, carinhosa. Topa
tudo. Local, motel ou sua casa. Tenho
cerveja. (12) 98256-4581 / 99788-6507

ANDREINHA - Linda, morena,
baixinha, sorriso branquinho,
completinha. Passo cartão, topo tudo.
(12) 98263-4313 / 99758-1285

NICOLI - Loirinha, separada,
branquinha, sozinha, carente. Topo
tudo, 24 horas. Passo cartão. Tenho
cerveja. (12) / 99767-5002 / 98180-9246
NATÁLIA - Gatinha, 20 anos, morena alta,
estilo mulherão. Completa, topa tudo s/
frescura. Churrasco todo fim de semana c/
cervejinha. (12) 99140-1999 / 99788-6507

ANA COLOMBINA - 19 anos,
recém chegada, novidade
Panicat. Gostosona,
mulherão, coxão, cintura
fina, bundão. Aguardo
vocês. (12) 98103-6773
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