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Suzuki Boulevard M 800
Vendo – ano 2009 preta com 

35.000 Km. IPVA e seguro 
pagos. Com pedaleiras e alforje 

de couro R$.25.000,00 
Fone: 12 98114-0022

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº: 1003935-26.2017.8.26.0587
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária
Requerente: Felippe Jose Crescenti Filho
1ª Vara Cível1ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da 
Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 1003935-26.2017.8.26.0587
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de São Sebastião, 
Estado de São Paulo, Dr(a). André Quintela Alves Rodrigues, na forma 
da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais in-
teressados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que FELIPPE 
JOSÉ CRESCENTI FILHO, RG 4.816.618- SSPSP, Objetivando usucapir 
o imóvel cadastrado na Prefeitura sob o n. 3133.114.3448.0014.0103, 
situado no Município de São Sebastião, bairro Barra do Sahy, na Rua 
Maria Caetana, 631 Casa 5, devidamente apontado em planta com as 
Coordenadas no Sistema UTM, FUSO 23° e Datum Horizontal Sirgas 
2000, N=7.370.442,526 e E=429.590,511. Inicia-se no PONTO 01 (hum), 
ponto este caracterizado por ponto projetado, devidamente apontado 
em planta, ponto este localizado do lado da Rua Maria Caetana, ponto 
este distante na distância de 672,15m da confluência formada pelo ini-
cio da Rua Maria Caetana com a Avenida Deble Derani Luíza, com as 
Coordenadas no Sistema UTM, FUSO 23° e Datum Horizontal Sirgas 
2000, N=7.370.442,526 e E=429.590,511. Daí segue por uma distância 
de 10,55m (dez metros e cinquenta e cinco centímetros) e AZ:154°37 28 
até atingir o PONTO 02 (dois), ponto este caracterizado por alambrado 
com as coordenadas N=7.370.435,115 e E= 429.598,020, daí segue por 
uma distância de 31,60m (trinta e um metros e sessenta centímetros) 
e AZ:146°51 28 até atingir o PONTO 03 (três), ponto este caracter-
izado por uma quina com mourão e alambrado com as coordenadas 
N=7.370.408,656 e E= 429.615,296, confrontando do PONTO 01 (hum) 
ao PONTO 03 (três) por alinhamento de divisa existente com Haroldo 
Tavares inscrição cadastral 3133.114.3459.9999.0000 e Luiz de Franco 
Neto com inscrição cadastral 3133.114.3459.0001.0000. Daí deflete à 
direita e segue por uma distância de 19,70m (dezenove metros e setenta 
centímetros) e AZ:200°47 29 até atingir o PONTO 04 (quatro), ponto este 
caracterizado por muro de arrimo com as coordenadas N=7.370.390.239 
e E= 429.608,303, confrontando do PONTO 03 (três) ao PONTO 04 
(quatro) pelo alinhamento de divisa existente com imóvel nº.631 da Rua 
Maria Caetana, posse de Ricardo Carelli. Daí deflete à direita e segue 
por uma distância de 49,30m (quarenta e nove metros e trinta centimet-
ros) e AZ:313°42 48 até atingir o PONTO 05 (cinco), ponto este caracter-
izado por divisa com alambrado as coordenadas N=7.370.424,308 e E= 
429.572,669, confrontando do PONTO 04 (quatro) ao PONTO 05 (cinco) 
com o imóvel nº.631 casa 6 da Rua Maria Caetana, em posse de Felippe 
José Crescenti Filho com inscrição cadastral 3133.114.3448.0014.0104.
Daí deflete à direita e segue por uma distância de 25,50m (vinte e cinco 
metros e cinquenta centímetros) e AZ:44°24 08 até atingir o PONTO 01 
(hum) ponto inicial desta descrição, confrontando do PONTO 05 (cinco) 
ao PONTO 01 (hum) com a Rua Maria Caetana, Prefeitura Municipal 
de São Sebastião/SP, encerrando com uma área de 1.010,50m2, e o 
imóvel cadastrado na Prefeitura sob o n. 3133.114.3448.0014.0104, 
situado no Município de São Sebastião, bairro Barra do Sahy, na Rua 
Maria Caetana, 631 Casa 6, devidamente apontado em planta com as 
Coordenadas no Sistema UTM, FUSO 23° e Datum Horizontal Sirgas 
2000, N=7.370.424,308 e E= 429.572,669. Inicia-se no PONTO 05 
(cinco), ponto este caracterizado por ponto projetado na divisa do imóvel 
n.631 Casa 6 com o Imóvel n.631 Casa 5, devidamente apontado em 
planta, ponto este localizado do lado esquerdo da Rua Maria Caetana, 
ponto este distante na distância de 678,30m da confluência formada 
pelo inicio da Rua Maria Caetana com a Avenida Deble Derani Luíza, 
com as Coordenadas no Sistema UTM, FUSO 23° e Datum Horizontal 
Sirgas 2000, N=7.370.424,308 e E= 429.572,669. Daí segue por uma 
distância de 17,85m (dezessete metros e oitenta e cinco centímetros) e 
AZ:224°13 43 até atingir o PONTO 06 (seis), ponto este caracterizado 
por alambrado com as coordenadas N=7.370.411,517 e E= 429.560,218, 
daí segue por uma distância de 7,50m (sete metros e cinqüenta centí-
metros) e AZ:245°36 53 até atingir o PONTO 07 (sete), ponto este carac-
terizado por uma quina com mourão e alambrado com as coordenadas 
N=7.370.408,418 e E= 429.553,383, confrontando do PONTO 05 (cinco) 
ao PONTO 07 (sete) com Rua Maria Caetana, Prefeitura Municipal de 
São Sebastião/SP. Daí deflete à esquerda e segue por uma distância de 
51,50m (cinquenta e um metros e cinquenta centímetros) e AZ:126°58 
19 até atingir o PONTO 08 (oito), ponto este caracterizado por alambrado 
com as coordenadas N=7.370.377.445 e E= 429.594,528, confrontando 
do PONTO 07 (sete) ao PONTO 08 (oito) com o imóvel n. 631 da Rua 
Maria Caetana de posse de Ricardo Carelli. Daí deflete à esquerda e 
segue por uma distância de 18,80m (dezoito metros e oitenta centimet-
ros) e AZ:47°06 58 até atingir o PONTO 04 (quatro), ponto este car-
acterizado por muro de arrimo as coordenadas N=7.370.390,239 e E= 
429.608,303, confrontando do PONTO 08 (oito) ao , PONTO 04 (quarto) 
com o imóvel de n.º 631 da Rua Maria Caetana em posse de Ricardo 
Carelli. Daí deflete à esquerda e segue por uma distância de 49,30m 
(quarenta e nove metros e trinta centímetros) e AZ:313°42 48 até atin-
gir o PONTO 05 (cinco) ponto inicial desta descrição, confrontando do 
PONTO 04 (quatro) ao PONTO 05 (cinco) com o imóvel nº.631 casa 5 da 
Rua Maria Caetana com cadastro municipal 3133.114.3448.0014.0101, 
em posse de Felippe José Crescenti Filho, encerrando com uma área 
de 1.063,73m2, conforme levantamento topográfico, estando em termos 
expediuse o presente Edital de Citação com prazo de 30 dias e para 
querendo, contestarem a ação no prazo de 15 dias sob pena de revelia, 
presumindo-se verdadeiros os fatos ali narrados nos termos do artigo 
344 do CPC. Assim pelo presente edital, que vai publicado no Diário 
Oficial e afixado nos termos da Lei, ficam os réus interessados, ausentes, 
incertos e desconhecidos e não sabidos devidamente citados dos termos 
da referida ação, para que no futuro não aleguem ignorância ou erro., 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos su-
pramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o 
prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edi-
tal, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Sao Sebastiao, aos 03 de dezembro de 2018.

Casa Vende Poiares 
150.000,00 2 dor/ s/ c/ wc/ 
gar/ escr. def/ ac. carro c/
parte pagto/ 98240-5545

VD ótimo apto. com 
vista a 60m da Martim e 
Prainha/ só R$ 385 mil/ 
Facilito/ (11) 98353-3000

ALUGO kitnet mo-
biliada/ 1 vaga auto/ fixo 
ou temporada/ Martim 
Sá Tratar Telefone (12) 
3882-1083/ 98842-0002/ 
99672-0020

Cuidadora de idoso 
(moça entre 17 e 19 
anos), carteira assinada 
e benefícios: plano de 
saúde e cesta básica, sa-
lário R$1.800,00 / 98155-
8891 whats

Fotos: Paulinho
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ALUGA-SE Apto Mob. na 
Martim de Sá, prox. ao 

quintal do Zequinha, R$900,00 
1 dorm, sala, coz., área de 

serviço. (água, IPTU e 
condomínio incluso), piscina e 
garagem. Tel.: (12) 3883-2665 / 

(12) 98127-1333

APM da EE “Colônia dos Pescadores”
Av Sergipe, 905 – Indaiá – Caraguatatuba, SP

EDITAL DE LICITAÇÃO - CANTINA ESCOLAR - 2019

Interessado: APM da EE Colônia dos Pescadores
Modalidade: Melhor Oferta
Objeto: Concessão onerosa de uso de espaço físico para exploração de 
Lanchonete/Cantina nas
dependências da EE Colônia dos Pescadores, em Caraguatatuba.
A Diretora Executiva da Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual 
Colônia dos Pescadores, situada à Av Sergipe, 905 Indaiá, Caraguatatuba/
SP, torna pública a Abertura do Processo de Licitação para a administração 
dos serviços da Cantina Escolar da referida Escola e comunica aos interes-
sados que as instruções deverão ser retiradas no endereço acima, na sec-
retaria da escola, nos dias 28 de março a 01 de abril de 2019, das 8h às 17h 
com a equipe gestora da escola, mediante a comprovação do recolhimento 
de R$ 53,06 (Cinquenta e três Reais e seis centavos), correspondente a 2 
(duas) UFESP`s, em nome da Associação de Pais e Mestres da EE. Colô-
nia dos Pescadores, junto ao Banco do Brasil-001, agência nº 1741-8 conta 
corrente nº 40.0998, sem devolução posterior.
As propostas, bem como toda a documentação, deverão ser encaminhadas 
para o mesmo endereço, em envelopes lacrados até o dia 16 de abril de 
2019, às 16h, A abertura dos envelopes será em seção pública no dia 16 de 
abril de 2019, às 17h, nas dependências da Escola, pela Comissão Julga-
dora designada pela Diretora Executiva da APM. A divulgação do resultado 
ocorrerá no dia 19 de abril de 2019, às 9h, nas dependências da escola.
Caraguatatuba, 14 de março de 2019.

Suziany Gomes Bisachi
Diretora Executiva da APM

Admite-se CASEIRA para trabalhar em Cara-
guá/Centro, que já tenha morado e trabalhado 
de caseira, ou em pousada/ hotel, que tenha 

muita prática em serviços gerais de limpeza e 
que seja caprichosa e organizada. IDADE: 35 
a 50 anos. O MARIDO precisa ter emprego em 
Caraguá e os FILHOS ou FILHAS com idade 

MÍNIMA de 16 anos. Tem moradia para a 
caseira e família no local do trabalho (SEM 
ANIMAIS). Ligar para 3882-1172 das 9 da 

manhã às 6 da tarde. 

ALUGO para até 2 adultos 
sobradinho mobiliado em 

Condomínio fechado c/ 
ar condicionado. Prox. ao 
Centro. Ligue 3882-1172 

horário comercial

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, 
COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. 
Nº0000460-08.1997.8.26.0126

O(A) MM. Juiz(a) 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 a PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA move uma Desapropriação 
contra HÉLIO MONTEIRO, objetivando o imóvel localizado no Bairro 
Massaguaçu, perímetro urbano desta cidade e Comarca de Caraguata-
tuba, assim descrita e confrontada, sem benfeitorias, medindo 12,00 m 
de frente para a Av.Regina Margaret Passos, 30,00m do lado esquerdo 
de quem da referida Avenida olha para o lote onde confronta com o lote 
30; 30,00m do lado direito, onde confronta com o lote 32; 12,00m nos 
fundos, onde confronta com área de propriedade do Clube Massaguaçu, 
encerrando uma área de 360,00m². Um lote de terreno, sem benfeitorias, 
medindo 12,00m, de frente para Av. Regina Margaret Passos; 30,00m 
do lado esquerdo de quem da referida avenida olha para o lote onde 
confronta com o lote 31; 30,00m do lado direito onde confronta com o 
lote 33; 12,00m nos fundos, onde confronta com área de propriedade do 
Clube Massaguaçu, encerrando uma área de 360,00m², conforme cer-
tidão do registro imóveis, identificação 08.507.032. Um lote de terreno 
sem benfeitorias, medindo 12,00m de frente para a Av. Regina Margaret 
Passos, 30,00m do lado esquerdo de quem referida avenida olha para 
o lote onde confronta com lote 32,00; 30,00m do lado direito onde con-
fronta com o lote 34; 12,00m nos fundos, onde confronta com área de 
propriedade do Clube Massaguaçu, encerrando uma área de 360,00m², 
conforme certidão de registro de imóveis, identificação 08.507.033. Um 
lote de terreno, sem benfeitorias, medindo 3,00m de frente para a Av. 
Regina Margaret Passos, 9,00m em curva, na confluência da Av. Regina 
Margaret Passos, com a Rua Gerôncio Soares; 30,00m do lado esquerdo 
de quem da referida avenida olha para o lote, onde confronta com a Rua 
Gerôncio Soares; 12,00m nos fundos onde confronta com a área de 
propriedade do Clube Massaguaçu, encerrando uma área de 348,50m², 
conforme certidão do registro de imóveis, identificação 08.507.034. E, 
tendo a expropriante efetuado o depósito da indenização expediu-se o 
presente, para que chegue ao conhecimento de terceiros possíveis in-
teressados intimados dos termos e atos da referida ação para fins do 
art. 34, do Decreto-Lei 3365/41, declarados de utilidade pública conforme 
Decreto Estadual nº 51.796, datado de 09/05/07. 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, aos 07 
de março de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO DOS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 
DESCONHECIDOS, prazo 30 dias. processo nº 1001085-62.2018.8.26.0587. 
O Dr. Guilherme Kirchner, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca 
de São Sebastião/SP faz saber a todos quantos o presente edital virem ou 
dele conhecimento tiverem que perante este juízo se processam os termos 
de uma ação de usucapião, requerido por MARCELO MESQUITA MEYER 
onde objetiva usucapir um terreno que se localiza no bairro de Boiçucanga, 
município de São Sebastião, onde as divisas tiveram inicio no ponto 1, 
situado no alinhamento direito da rua caxambu, de quem da Avenida Walkir 
Vergani dirige-se ao local, distante 230,00 metros do cruzamento dos alin-
hamentos dessas duas vias públicas e junto a chanfro de divisa com a rua 
Benjamim Manoel dos Santos, antiga rua Martinópolis; daí, segue, pelo refer-
ido chanfro, no azimute de 106º15'29" e na distância de 03,07 metros até o 
ponto 2, situado junto ao alinhamento da rua Benjamim Manoel dos santos; 
deste ponto, deflete à direita e segue, por este alinhamento, no azimute de 
141º32'30" e na distância de 27,71 metros até o ponto 3, situado junto ao 
alinhamento da travessa Benjamim Manoel dos Santos; daí deflete à direita 
e segue, por este alinhamento, no azimute de 244º09'04" e na distância de 
25,17 metros até o ponto 4, situado junto ao muro de divisa do prédio nº234 
da rua caxambu, edificado na área remanescente de propriedade tabular 
do Espólio de João Fernandes de Pontes; daí, deflete à direita e segue, 
por essa confrontação, no azimute de 331º26'20" e na distância de 28,87 
metros até o ponto 5, situado junto ao alinhamento direito da rua Caxambu; 
deste ponto deflete à direita e segue por este alinhamento, no azimute de 
61º26'20" e na distância de 18,20 metros até o ponto 1, onde tiveram início 
e fecharam-se estas divisas, encerrando uma área de 648,02m² (seiscentos 
quarenta e oito metros e dois decímetros quadrados) tudo conforme me-
morial descritivo e documentos que comprovam a posse mansa e pacífica 
por mais de 20 anos. Estando em termos, expediu-se o presente edital de 
citação dos supramencionados, para que no prazo de 15 dias, a contar dos 
30 dias deste edital, contestem o feito sob pena de serem aceitos como 
verdadeiros os fatos alegados e para que não aleguem ignorância ou erro no 
futuro, nos termos dos artigos 232, 285, 319 e 942 do CPC. Nada mais. Dado 
e passado nesta cidade e comarca de São Sebastião/SP, 27 de fevereiro de 
2019. Eu_____________Escrevente, digitei. Eu_______________Escrivão 
Diretor, subscrevi. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Na forma do disposto nos artigos 30 letra “c”, 24 letra “b”,  13, 14, 17 e 
26 parágrafo único, todos do Estatuto Social do Lar Brazil`s Child, ficam 
todos os associados, que estão quites com os cofres da Entidade, CON-
VOCADOS PARA UMA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que 
será realizada no dia 25/03/19, na Avenida Ministro Dilson Funaro, 1095, 
Jardim Britânia, nesta, com início  às 20 horas em primeira convocação 
e 20h15m para segunda convocação, com a presença mínima de 51% 
(cinquenta e um por cento) dos associados inscritos, para deliberem so-
bre a eleição da nova DIRETORIA. 

Agência Central de Compra e Vendas 
Imobiliária ImóveisTécnico Resp. 

Joel Damasceno
CRECI 78525

Tel.: (12) 3887-5886  c/ Diretor Executivo Joel

CASA J. Gaivotas c/ 2 
Dorms., coz., wc., R$ 72 
mil com entrada R$ 57 

mil, saldo em 13 parcelas 
de mil.

TERRENO Morro do Al-
godão, R$ 40 mil/ 45 mil e 

R$75 mil

TERRENO Rio do Ouro 214 m² / 
R$ 75 mil. Aceito carro até 25 mil.

Temos imóveis a venda de 
pequenos, médios e altos padrões.

CASA J. Aruan, 150 metros d praia, 
2 Dorms., sala, coz., e 3 wcs social 
/ 300m² terreno, R$ 280 mil o terre-
no  local vale R$ 300 mil, ocasião. 

Vendo terreno 1.000m² murado e aterrado c/projeto aprova-
do de 10 sobrados na Rua Cristovão de Barros/ um quar-
teirão da Pizzaria Lunamar/ avaliado em R$ 550.000,00 

mas aceito contra oferta (12) 99660-2700 com Flávio
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Pouso Frio, Chácara 
com 5.000,00 m2 

fundo para represa. 
R$ 30.000,00 
aceito carro.

Fone: 974040022 e 
997299981

BRUNA GAUCHA – 19 anos, loira dos 
olhos azuis, branquinha, completa, nova 

na cidade, carinhosa. Com local bem 
discreto. Aceito Cartão. (12) 99106-7728 

(12) 98163-8999

VENDO  Travessão 
2 dorm/ sla/ coz/ WC/ 
varanda + 1 dorm/ sla/ 
coz/ qtal/ R$200mil/ 
3887 9306/ 98187 8636

VENDO lote Travessão 
px esc Alaor/ 250m²/ mu-
rado/ aterrado/ esc def/ 
R$110mil/ 3887 9306/ 
98187 8636

Alugo casa 2 dormitórios sendo 1 
suíte/ 1 wc grande/ sala c/ cozinha/ 

área serviço coberta/ garagem 
coberta p/ 3 carros/ Jd das Palmeiras 

/aceito proposta 
Tratar (12) 98199-2523 

MILENA – mulata a única, 
19 anos, morena jambo, 
linda, capa de revista, 
modelo em SP, recém 
chegada em Caraguá. 

Aguardo
 vocês.  (12) 98146-5287 

CAROL – 18 anos, morena, magrinha, 
tudo durinho, nova na cidade. Com local 

discreto. Atendimento diferenciado. 
Aceito cartão. (12) 99106-7728

 (12) 98163-8999

A ONG O Triango Cósmico 
abre inscrições p/ o curso de 
guardas e guardetes, 18 à 25 

anos, entrar em contato c/ 
Diretor executivo Joel Fone: 

(12) 3887-5886, vagas 
limitadas inicialmente.

HELEN – Casada triste, sou loura, 
branquinha, carinhosa, meiga e 
sem pressa, completa. Faço coi-

sas de outro mundo. Passo cartão. 
(12)99788-6507/ (12) 98262-0296

JULIANA – Novinha, morena, 
carinhosa, completa. Faço tudo 
c/ carinho. Tenho cerveja. Passo 

cartão.  (12)99788-6507/ (12) 
98180 9246
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AKEBONO
Cozinha Chinesa

3883-1131
Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá

Delivery


