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PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA
NO IFSP (2017)
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP
– Campus Caraguatatuba publicou edital para o processo seletivo do curso
de Pós Graduação Latu Sensu em Gestão Financeira, com inicio previsto 6
fevereiro de 2018.
O curso de Pós Graduação Latu Sensu em Gestão Financeira tem por objetivo proporcionar formação complementar e específica direcionada para
a gestão financeira com foco nas organizações não financeiras. São disponibilizadas 30 vagas, direcionadas para graduados em qualquer curso
superior.
As inscrições para o processo seletivo ocorrerão entre 3 e 11 de outubro. O
processo seletivo é composto por três etapas: análise do histórico escolar,
análise de curriculum e de carta de intenção.
As inscrições deverão ser feitas na secretaria do Campus, sito à Av. Bahia,
1739 – Indaiá. Para maiores informações consultar o site do Instituto: www.
http://www.ifspcaraguatatuba.edu.br
Importante: ler com atenção o edital e o curso é gratuito
MINUTA EDITAL USUCAPIÃO GESSO DO VALE FACIL LTDA
O DOUTOR ANDRE QUINTELA ALVES RODRIGUES, MM.JUIZ DE
DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO SEBASTIÃO, NA FORMA DA
LEI, ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo processa-se uma ação de USUCAPIÃO movida por G.V.F. para constatarem a presente ação processo
nº 1000960-60-2019.8.26.0587 e para que chegue ao conhecimento dos
SUPRAS CITADOS, e ninguém alegue ignorância do futuro, expediu-se
o presente edital, com o prazo de 15 dias, para que apresentem contestação, sob pena de confissão e revelia, do imóvel abaixo descrito:
Um imóvel situado no Bairro Canto do Mar Município e Comarca de São
Sebastião, Estado de São Paulo, sendo identificado, da Rua Avenida
Machado de Assis, encontrando-se com as seguintes medidas e confrontações: Mede deis (10:00) metros de frente para Av. Machado de
Assis por 30,00 ( trinta metros ) da frente aos fundos onde confronta
do lado direito com Nelly Luna Martim e do lado esquerdo com Nelly
Luna Martim e nos fundos mede dez (10:00) metros e confronta com
Paulo Roberto Ranieri, encerrando uma área com 300:00m2 ( trezentos
metros quadrados) .

MINUTA EDITAL USUCAPIÃO LUIZ SANTOS NETO
O DOUTOR ANDRE QUINTELA ALVES RODRIGUES, MM.JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO SEBASTIÃO, NA FORMA DA LEI,
ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo processa-se uma ação de USUCAPIÃO
movida por Luiz Santos Neto para constatarem a presente ação processo
nº 1000827-18-2019.8.26.0587 e para que chegue ao conhecimento dos
SUPRAS CITADOS, e ninguém alegue ignorância do futuro, expediu-se
o presente edital, com o prazo de 15 dias, para que apresentem contestação, sob pena de confissão e revelia, do imóvel abaixo descrito:
Um terreno situado no Bairro de Camburi, Município e Comarca de São
Sebastião, Estado de São Paulo, conforme consta da descrição da área
abaixo descrita medindo 786:90 mts2 ( setecentos e oitenta e seis metros
e noventa centímetros quadrados). Inicia-se a descrição deste perímetro
no Ponto A de coordenadas E 434.052,530m e N 7.371.367,168m cravado
no alinhamento predial da Rua da Caxeta, lado direito de quem da Rua
Lobo Guará se dirige ao imóvel, a uma distancia de 62,697m (sessenta
e dois metros e seiscentos e noventa e sete milímetros lineares) da esquina com a referida Rua Lobo Guará e, seguindo com o azimute de 4º
40’57’’ confrontando com a Rua da Caxeta até encontrar a uma distancia
de 17,575m (dezessete metros, quinhentos e setenta e cinco milímetros
lineares) o Ponto B de coordenadas E 434.053,965m e N 7.371.384,465m;
Daí deflete a direita com o azimute de 91º51’60’’ confrontando com a propriedade pertencente a Antônio Carlos da Silva até encontrar a uma distância de 47,310m (quarenta e sete metros, trezentos e dez milímetros lineares) o Ponto C de coordenadas E 434.101.250m e N 7.371.383,144m;
Daí deflete a direita com o azimute de 200º32’15’’ confrontando com uma
servidão de passagem até encontrar a uma distancia de 18,394m (dezoito
metros, trezentos e noventa e quatro milímetros lineares) o Ponto D de coordenadas E 434.094,797m e N 7.371.365,919m; Daí deflete a direita com
o azimute de 270º 47’09’’ confrontando com a propriedade pertencente
a Milton Santos até encontrar a uma distancia de 10,796m (dez metros
e setecentos e noventa e seis milímetros lineares) o Ponto E de coordenadas E 434.084,002m e N 7.371.366,067m; Daí deflete a direita com
o azimute de 272º00’13’’ confrontando com a propriedade pertencente a
Milton Santos até finalmente encontrar a uma distância de 31,491m (trinta
e um, quatrocentos e noventa e um milímetros lineares o Ponto A, utilizado
como ponto referencial de partida para o traçado do perímetro desta propriedade a qual se encerra uma área de 786,90m² (setecentos e oitenta e
seis metros e noventa decímetros quadrados).

Alugo sítio 3 dor/
sala/ coz/ varanda gde/
muito verde/ água natural/
bairro Serraria/ lindo R$
1.200,00/ 98178-8445

ALUGO QUARTO
MOBILIADO/ incluso
água e luz/ no Centro/ (12) 98153-0428/
3882-3030

Apto. Indaiá: “Oportunidade” 2 dor/
200m da praia/ R$
200 mil/ ac. financ/
99661-8946
creci
177020-F

VD casa Porto Novo,
dois dorm/ 3 vagas/ 500m
da praia/ 50m da pista/
dctos ok/ aceita financ/ R$
230.000 Zap 99622-9797
c/Jorge

Apto. Indaiá: “Oportunidade” 2 dor/ 200m
da praia/ R$ 200 mil/
ac. financ/ tratar telefone 99661-8946 creci
177020-F

ALUGO
c/proprietário casa 2 dorms/
sala/ coz/ área/ garagem coberta/ Martim
de Sá/ F: (12) 997244474

Alugo sítio 3 dor/
sala/ coz/ varanda gde/
muito verde/ água natural/ bairro Serraria/ linALUGO kitnet mobili- VENDE-SE casa no do R$ 1.200,00/ Tratar
ALUGO c/proprietário ada/ 1 vaga auto/ fixo Pontal da Cruz em São telefone 98178-8445

VD lote no Golfinho/
murado e aterrado/
250m²/ av. principal bloquetada/ escritura/ R$
85.000 zap 99622-9797
c/Jorge

casa 2 dorms/ sala/ coz/
ou temporada/ Martim
área/ garagem coberta/
Sá Tratar Telefone (12)
Martim de Sá/ F: (12)
3882-1083/
9884299724-4474

0002/ 99672-0020

VD lote no Golfinho/
murado e aterrado/
250m²/ av. principal bloquetada/ escritura/ R$
85.000 zap 99622-9797
c/Jorge

ALUGO Flat’s proximidade
rodoviária
Caraguá/ com ou sem
mobília/ Tratar Telefone: (12) 99788-2882

Sebastião/ 2 dorms./ 2
wc/ coz./ sala/ garagem
p/2 carros/ churrasqueira/
escr. definitiva/ 130m²/
99773-1621 / 98106-8876

VD casa Porto Novo,
dois dorm/ 3 vagas/ 500m
da praia/ 50m da pista/
dctos ok/ aceita financ/
R$ 230.000 Zap 996229797 c/Jorge
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Vendo terreno 1.000m² murado e
aterrado c/projeto aprovado de 10
sobrados na Rua Cristovão de
Barros/ um quarteirão da Pizzaria
Lunamar/ avaliado em R$ 550.000,00
mas aceito contra oferta
(12) 99660-2700 com Flávio

Oportunidade, imperdível.
Casa próximo ao Camaroeiro, 3
dorm., construção com 6 anos,
moradores locais, preço abaixo
do mercado: R$ 380.000,00 aceita
50% e saldo em imóvel ou facilita
direto com proprietário.
Tratar 12 99622-9797zap
Jorge Nunes

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

ALUGA-SE Galpão
comercial no Porto Novo,
próximo a Ponte
R$ 1500,00+ IPTU. Rua
Placidina Ferreira dos
Santos, 395.
Fone: 3883-2665 e
98127-1333 whats

ALUGA-SE Apto Mob. na
Martim de Sá, prox. ao
kiosk do Zequinha, a partir de
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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PRECISAMOS
de cabeleireira, manicure que
faça unha em gel e
designer de sobrancelha,
todas com experiência.
Interessadas deixar
currículo na
Slinea Sobrancelhas. Fones:
3883-2303 / 99641-7129

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

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

FERNADA – 18 anos, branquinha,
magra, corpo malhado, linda, primeira vez anunciada. Faço todas
suas vontades. Adoro dar prazer a
gata dos sonhos. (12) 99106-7728

JULHA – Mulata de parar o trânsito, 20 anos,
capa de revista, ex. rainha da bateria de escola
de samba. Atenciosa.
Aguardo vocês no meu
local. (12) 98146-5287
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SARAH -22 anos, a verdadeira
mulher melão, suculenta, gostosa,
farta de tesão e sensualidade,
bonita, educada e atenciosa. Te
aguardo. (12) 98187-4391

PATRICINHA – 19 anos, 1ª vez
anunciada, bem novinha, estilo
colegial, magra, baixinha, meiga, safadinha. (12)99788-6507/
98262-0296

TALITA – 18 anos, baixinha dos
MIA JAPONESINHA – Olhos
sonhos, bumbum GG, cintura
verdes, 19 anos, branquinha,
fina, carinhosa, iniciante, sem
frescura. Recém chegada. Estilo baixinha, bem pequenininha.
namoradinha. (12) 98163-8999
(12)99788-6507/98262-0296
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Restaurante

AKEBONO

Cozinha Chinesa

Delivery 3883-1131

Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá
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