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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

11 de abril de 2019
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Prokargo Transportes, Logística e Armazéns Gerais Ltda
CNPJ: 09.330.225/0001-80
REGULAMENTO INTERNO
Armazém Geral
A sociedade empresária Prokargo Transportes, Logística e Armazéns Gerais Ltda (matriz), registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob
NIRE nº 35.2.2191612-1, inscrita no CNPJ nº 09.330.225/0001-80, localizada no endereço Rua Alta Tensão, 305, Pereque Mirim, Caraguatatuba/SP,
Cep.: 11.668-375 ESTABELECE as normas que regerão sua atividade de Armazenamento de Mercadorias da seguinte forma: Artigo 1º. Serão
recebidas em depósito mercadorias diversas que não possuem natureza agropecuária.Parágrafo Único. Serviços acessórios serão executados desde
que possíveis e desde que não sejam contrários às disposições legais. Artigo 2º. A juízo da direção, as mercadorias poderão ser recusadas nos
seguintes casos: I- quando não houver espaço suficiente para seu armazenamento; e II- se, em virtude das condições em que elas se acharem, puderem
danificar as mercadorias já depositadas.Artigo 3º. A responsabilidade pelas mercadorias em depósito cessará nos casos de alterações de qualidade
provenientes da natureza ou do acondicionamento daquelas, bem como por força maior. Artigo 4º. Os depósitos de mercadorias deverão ser feitos
por ordem do depositante, do seu procurador ou do seu preposto e será dirigida à empresa, que emitirá um documento especial (denominado Recibo
de Depósito), contendo: quantidade, especificação, classificação, marca, peso e acondicionamento das mercadorias. Artigo 5º. As indenizações
prescreverão em três meses, contados da data em que as mercadorias foram ou deveriam ter sido entregues, e serão calculadas pelo preço das mercadorias em bom estado. Artigo 6º. O inadimplemento de pagamento de armazenagem acarretará vencimento antecipado do prazo de depósito, com a
adoção do procedimento previsto no artigo 10 e parágrafos do Decreto nº 1.102/1903. Condições Gerais: Os seguros e as emissões de warrants
serão regidos pelas disposições do Decreto nº 1.102/1903. O pessoal auxiliar e suas obrigações, bem como o horário de funcionamento dos armazéns
e também os casos omissos serão regidos pelos usos e costumes da praxe comercial, desde que não contrários à legislação vigente. TARIFA REMUNERATÓRIA ARMAZÉ EM GERAL Qualificação da matriz ou da filial de acordo com o requerimento. Valores de todos os serviços
relacionados à atividade de Armazém Geral: (Neste documento a sociedade deve estipular os valores de todos os serviços relacionados
diretamente à atividade de armazém geral, sendo vetada a negociação entre depositante e depositário e o abatimento de preço em favor de qualquer
depositante) MEMORIAL DESCRITIVO PROPRIETÁRIO:PROKARGO TRANSPORTES, LOGISTICA E ARMAZENS GERAIS LTDA LOCAL: Rua
Alta Tensão, 305 (fundos com Av. José Herculano) – Pereque Mirim – Caraguatatuba – SP, CEP 11.668-375 EMPREENDIMENTO: Edificação
comercial
- Galpão para Depósito e Armazenamento Industrial QUALIFICAÇÃO: PROKARGO TRANSPORTES, LOGÍSTICA E
ARMAZENS GERAIS LTDA CAPITAL: R$ 100.000,00, CAPACIDADE DO ARMAZÉM: Área interna do armazém – 1600,00 m² (um
mil e seiscentos metros quadrados), Capacidade de volume armazenado - 9000,00 m³ (nove mil metros cúbicos) Área das edificações em alvenaria
- 121,30 m²
COMODIDADE DO ARMAZÉM: Área plana e totalmente coberta com cobertura de lona, com fácil acesso de maquinários durante o carregamento e
descarregamento de produtos.CONDIÇÕES DE TRABALHO: O empreendimento oferece toda a estrutura necessária conforme Norma Regulamentadora – NR18, provido de vestiários, banheiros, iluminação, área de descanso, ventilação, pisos laváveis e anti-derrapantes, área de manobras
para carretas e área para estocagem externa.
TIPO DE MATERIAL - Produtos químicos perigosos. NATUREZA E DESCRIÇÃO DA MERCADORIA Sulfato de Sódio – Formula
Molecular Na2SO4 – Concentração: 98,5%, Carbonato de Sódio Anidro, Sólido (Barrilha) – Substancia Química Na2CO3 – Concentração: 99,2%. LICENÇAS As licenças para materiais perigosos e não perigosos serão solicitadas aos órgãos competentes. DESCRIÇÕES DAS OPERAÇÕES
Armazenagem geral de cargas a granel e embaladas, fardos, atados e outros; Movimentação e manuseio de cargas. EQUIPAMENTOS - Pá Carregadeira – Série 55k02402 – Modelo: 6EW00205, - Empilhadeira HYSTER – Capacidade 7 toneladas – Chassi: H006V01632F – Ano 2008, Empilhadeira
TOYOTA – Capacidade 7 toneladas – Chassi: Série 8FD40N-10038, Esteira Transportadora (correia transportadora para Barrilha), Capacidade: 150 toneladas com 10 metros de comprimento x 70 cm largura, montada sobre cavalete com roda giratória e moega de 3,00 m x 3,00 m x 3,00 m, Ensacadeira,
Produção de 2 a 4 sacos de 50 Kg por minuto; Eixo de ensaque em aço carbono;Eixo com rosca destacável, sendo a rosca em aço; Balança mecânica
com articulação; Parada através de sensor indutivo; Assento longitudinal; Mancal inferir dianteiro; Mancal traseiro tipo bi-partido; Bico de aço inox; Caixa
de alimentação com contactor e disjuntores; Botões de acionamento ”KAKON”, Motor de 2 CV/4 polos/trif./220-380v; Prendedor de saco manual; RPM
1200. ESTRUTURAS EM ALVENARIA (ESCRITÓRIO, VESTIÁRIOS E BANHEIROS) Camada Isoladora dos alicerces:
Será constituída de três fiadas de tijolos assentes com argamassa de cimento e areia. Fundações De concreto armado Embasamento: Pilotis
de concreto armado e laje piso de concreto pré-moldadoa de 0.30 m. Paredes: Em alvenaria de blocos de concreto, assentes e revestidos
com argamassa de cal e areia. Revestimento: Interno e externo com argamassa de cal, cimento e areia. Barra Impermeável: Cozinha e banheiros terão revestimentos cerâmicos até 3,00 m de altura. Pisos: Cerâmicos. Forro: De madeira ou laje pré-fabricada. Cobertura: Com telhas
de fibrocimento ou de concreto. Galpão em lona. Esquadrias: De ferro ou alumínio e madeira nas portas. Instalação hidráulica: Em tubo de
PVC rígido. Sistema de Esgoto: Tubulação em PVC rígido, com caixa de gordura, caixas de inspeção, liadas ao sistema de tratamento dentro do
terreno.Instalação Elétrica: De acordo com as Normas Técnicas. Calhas e Condutores De chapa galvanizada ou PVC. Pintura: Com tinta
látex ou esmalte sintético conforme os locais. Muros: Divisórios com altura de 2,00 m – Edson Issao Mori, Sócio Diretor, fiel depositário – JUCESP/
Protocolo 173.623/19-0 de 27/03/2019.
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
A Associação dos Arquitetos e Urbanistas de Caraguatatuba (AAUC) informa, Presidente e Vice renunciaram. Convocamos ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA para preencher os cargos até o mês de Junho/2.019,
qualquer Profissional com Registro no CAU e domiciliado na cidade
pode, votar, ser votado e tomar posse. Dia 25/04/2.019 ás 18:30 h, primeira chamada e 19:00 h segunda chamada, inscrição até 22/04/2.019
no arqdelvan.imper@gmail.com, WhatSapp 12 – 98126-1681, Local Av.
Aristides Anízio dos Santos 950 – B. Indaiá – Caraguatatuba/SP.
MINUTA DO EDITAL
2ª Vara Cível - EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião - Processo n.º 100083957.2019.8.26.0126.
O Doutor JOÃO MÁRIO ESTEVAM DA SILVA, MM. Juiz de Direito da 2ª
Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, da Comarca de Caraguatatuba,
do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)s réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como, seus cônjuges e/ou sucessores, que MARIA
DE FÁTIMA MORAES ajuizou Ação de Usucapião, visando a declaração
de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Ruy Pereira, que assim se
descreve: “Inicia-se no ponto 1, de coordenadas N 7.380.041,227m e E
454.180,470m, localizado na divisa com a área de Humberto Susano
Mendes (CPF: 506.715.378-49 /RNE: W-611255-S-SE), no alinhamento
da Rua Ruy Pereira; do ponto 1 segue numa linha reta de 7,00m, com
azimute de 348º 15’ 27”, confrontando com o alinhamento da Rua Ruy
Pereira, até atingir o ponto 2; deste ponto deflete à direita, e segue numa
linha reta de 24,88m, com azimute de 078º 56’ 19”, confrontando com
a área de Cristiano dos Santos Mendes (CPF: 341.198.628-01 /RG:
40.195.154), até atingir o ponto 3; deste ponto deflete à direita, e segue
numa linha reta de 7,00m, com azimute 168º 02’ 26”, confrontando com
o Prédio n° 100 da Rua Maria Augusta Vieira Muniz, até atingir o ponto
4; deste ponto deflete à direita, e segue numa linha reta de 24,91m,
com azimute 258º 56’ 16”, confrontando com a área de Humberto Susano Mendes (CPF: 506.715.378-49 /RNE: W-611255-S-SE), até atingir
o ponto 1, início da presente descrição, perfazendo uma área total de
174,23m² (cento e setenta e quatro metros e vinte e três decímetros
quadrados).”, 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. Caraguatatuba, 22 de março de 2019.

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa REINALDO AUGUSTO DELFITTI, com sede a Rua
Engenheiro Joao Fonseca nº. 134, loja 2 - bairro: Centro em
Caraguatatuba/SP CEP: 11660-200, inscrito no CNPJ
19.651.787/0001-80 e I.E 254.101.057.119 COMUNICA O EXTRAVIO
do Alvará da Vigilância Sanitária, referente ao Processo nº 16386/2014
Licença nº 147/15.
Caraguatatuba, 08 de Abril de 2019.

Vendo terreno 1.000m² murado e aterrado c/projeto aprovado de 10 sobrados na
Rua Cristovão de Barros/ um quarteirão
VENDO Corsa 2.000/ 2 AL. quarto mobiliado
da Pizzaria Lunamar/ avaliado em
portas/ doctos 2019/ R$ incluso água e luz/ CenR$ 550.000,00 mas aceito contra oferta
7.000,00/ F: (12) 98215- tro/ p/ uma pessoa (12)
(12) 99660-2700 com Flávio
98153-0428/ 3882-3030
5177
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Câmara Municipal da Estância Balneária
de Caraguatatuba
DECRETO LEGISLATIVO Nº 407, DE 03 DE ABRIL DE 2019.
(Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Caraguatatubense ao Ilustríssimo Senhor MÁRIO SÉRGIO
DOMINGUES, pelos relevantes serviços prestados ao Município.)
Autor: Ver. Fernando Augusto da Silva Ferreira
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º. – Fica concedido o TÍTULO DE CIDADÃO CARAGUATATUBENSE ao Ilustríssimo Senhor MÁRIO
SÉRGIO DOMINGUES, pelos relevantes serviços prestados ao Município;
Art. 2º. - A honraria constante deste Decreto Legislativo será outorgada em data a ser previamente designada
pelo homenageado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias;
Art. 3º. – As despesas decorrentes da confecção e entrega do presente título correrão à conta de verba própria
do orçamento do Legislativo.
Art. 4º. – Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
				

Gabinete da Presidência, 03 de abril de 2019.

				
Ver. Francisco Carlos Marcelino
						Presidente

Aluga-se 1 apartamentos de um
dormitório no bairro Pontal
Santa Marina próximo a pista. Sala
conjugada, uma suíte e banheiro com
instalações para máquina de lavar.
Possue uma vaga de garagem com
controle remoto, antena coletiva para
TV digital, porteiro eletrônico e
Wi-Fi - Fone: 98114-0022
com proprietário

Pouso Frio, Chácara
com 5.000,00 m2
fundo para represa.
R$ 30.000,00
aceito carro.
Fone: 974040022 e
997299981

Admite-se CASEIRA para trabalhar em
Caraguá/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.

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

R$.175,00

ALUGO para até 2 adultos
sobradinho mobiliado em
Condomínio fechado c/ ar
condicionado. Prox. ao
Centro. Ligue 3882-1172
horário comercial
VD casa Jd Maristela 2
dor/ sala/ coz/ banh/ meio
lote/ escr. do terreno/ precisa reforma/ R$ 130 mil/
3888-4748/ 99607-1071

VD casa Jd. Aruan 2
dor/ s/1 suíte/ banh/ sala/
coz/ 3 vagas gar/ precisa pq reforma/ doc ok/
R$ 210 mil/ 3888-4748/
99607-1071

ALUGO kitnet mobiliada/ 1 vaga auto/ fixo ou
temporada/ Martim Sá
(12) 3882-1083/ 988420002/ 99672-0020

VD máquina detectora
de ouro/ prata e pedras
preciosas/ sem uso/ na
maleta/ R$ 2.500,00 (12)
98215-5177

ALUGA-SE Apto Mob. na
Martim de Sá, prox. ao
kiosk do Zequinha, R$900,00
1 dorm, sala, coz., área de
serviço. (água, IPTU e
condomínio incluso), piscina
e garagem. Tel.: (12)
3883-2665 / (12) 98127-1333
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VD cond. 2 dor/ 2 banhs/
sala/ coz/ a.s./ 1 vaga gar/
doc ok/ ac. financ/ 100m
da praia/ c/piscina/ R$ 220
mil/ 3888-4748/ 996071071

VD meio lote P. Palmeiras lado praia R$ 45 mil
entrada/ saldo financ. c/
proprietário/ escr. debito
possessórios/ 3888-4748/
99607-1071

VD J. Gaivota R$ 370
mil 2 casas mesmo terreno/ separadas/ escr
def/ 490m² terreno/ ac.
carro/ sítio c/parte pgto
(12) 3883-9493

VD Cond. Martin Sá 2
dor. s/1 ste/ sl/ coz/ banh/
a.s./ 2 vagas gar/ pisc.
Peq/ 200m praia/ R$ 130
mil/ doc ok/ não ac. financ/
3888-4748/ 99607-1071

Oport. Terreno Chácaras Guanabara/ terreno
10x50/ R$ 100 mil/ ac.
contra oferta/ escr def. (11)
98215-8816/ 98472-3121
creci 55881

VD Golfinho terreno
300m² aterrado/ murado/
escr def/ rua calçada/
R$ 160 mil/ ac. proposta
(12) 3883-9493

Oport. Casa Chácaras
ALUGO casa 2 dorms/ Guanabara/ área 935m²/
garagem coberta/ Martim escr. def/ R$ 120 mil (11)
de Sá/ com Proprietário/ F: 98215-8816/ 98472-3121
(12) 99724-4474
creci 55881

VD Casa Nova Estrela
D’alva R$ 280 mil/ 2 dor.
s/1 suíte/ sala/ coz/ wc/
bar/ lugar p/ churrasq.
(12) 3883-9493

VENDE-SE uma casa
na Rua Pica-Pau n. 265/
Valor 160.000,00/ fone:
99629-7857
VD casa Jd. Palmeiras
3 dor/ sl/ coz/ 1 ste/ wc/
10x30/ R$ 250 mil/ ac.
contra-oferta (11) 982158816/ 98472-3121 creci
55881
Oport. terrenos Guararema/ Nova Parateí/
frente Dutra/ R$ 50 mil/
área 10x30/ posse/ imp.
ok/ (11) 98215-8816/
98472-3121 creci 55881

TALITA – Loira, magra, 25 anos,
bem branquinha, completa. Faço
tudo c/ carinho e sem pressa de
acabar. Local e motel.
(12) 99106-7728 (12) 98163-8999
ADRIANINHA – 19 anos, morena,
selvagem, carinhosa e caprichosa,
completinha. Faço coisas de outro
mundo. (12) 99106-7728
(12) 98163-8999
DEBORA – 19 anos, baixinha,
casada, carente, completa,
magrinha, bumbum empinadinho.
Aceito cartão. (12)99788-6507/
(12) 98267-1492
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PATRICIA MESTIÇA – 21 anos,
mulherão, branquinha, completa,
solteira, fogosa, coxas grossas,
bumbunzão guloso. Aceito cartão.
(12)99788-6507/ (12) 98267-1492

MILENA – mulata a única,
19 anos, morena jambo,
linda, capa de revista,
modelo em SP, recém
chegada em Caraguá.
Aguardo vocês.
(12) 98146-5287
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Restaurante

AKEBONO

Cozinha Chinesa

Delivery 3883-1131

Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá
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