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Genesis de Atlantida realiza a 

2º Feijoada Beneficente

Os ingressos podem ser adquiridos 
na sede do Jornal Noroeste News - 

fone: 3600-6280 ou na No Vaca Açaí - 
fone 3888-4720

Curta metragem provoca debate 
sobre conscientização ambiental 

A exibição do curta 
metragem ‘Praia de Plásti-
co’, na noite de sexta-feira 
(07/06), na Praça do Caiça-
ra, fez os presentes discuti-
rem sobre a importância da 
conscientização ambiental. A 
iniciativa ocorreu dentro do 
projeto ‘Cinema nos Bairros’, 
da Fundacc – Fundação Edu-
cacional e Cultural de Cara-
guatatuba como parte das co-
memorações do Dia Mundial 
do Meio Ambiente.

Produzido pela Asso-
ciação Caraguatás Ambiental 
(ACA), o filme fala sobre a 
ocupação da Praia da Mococa, 
na região Norte de Caraguata-
tuba, e suas consequências. O 
presidente da entidade, Pedro 
Caetano, alertou que o muni-
cípio já chegou a contribuir 
com 45% do total de mangue-
zais do litoral Norte e hoje 
restam menos de 5%. “Não 
estamos dando a devida im-
portância para esse tema”.

Já o vice-presidente da 
ACA, Roque Alves Pereira, 
destacou estudo do Instituto 
de Oceanografia da Univer-

sidade de São Paulo (IOUSP) 
onde aponta que até o final 
do século haverá elevação do 
nível do mar em 1,60 metro, 
sendo 80 centímetros nos 
próximos 40 anos. “Muitas 
casas estão comprometidas e 
temos de pensar nas gerações 
futuras, nos nossos filhos e 
netos que podem encontrar 
uma região devastada se nada 
for feito”.

O produtor rural Ale-
xandre Luiz Campos Serra, 
de Abra de Dentro, destacou 
que o filme é triste ao mos-
trar como a população tem 
prejudicado a vida marinha. 
“Nós que usufruímos da praia 
temos de dar atenção ao nos-
so lixo”.

Na avaliação da pro-
fessora de Biologia, Ana 
Rosa, “é preciso sensibilizar 
para pensar na nossa região 
que é tão linda, mas está suja. 
Temos de praticar hábitos 
saudáveis”.

Ex-escoteiro, Ander-
son Luis Gonçalves Junior 
foi fundo no debate: “nada 
muda se não mudarmos a 

mentalidade” e fez um ques-
tionamento: “Será que não 
tem outra opção além das sa-
colas plásticas dos supermer-
cados? O que me preocupa 
são as pessoas saírem da zona 
de conforto, de deixar as suas 
prioridades”.

A coordenadora de 
Ecologia e Cine, Foto e Ví-
deo da Fundacc, Bruna Cal-
das, destaca que o objetivo do 
encontro foi retomar o projeto 
Cinema nos Bairros com uma 
discussão sobre esse tema tão 
urgente.

As próximas sessões 
serão nos dias 19, às 13h, no 
Centro Integrado de Atenção 
à Pessoa com Deficiência e 
ao Idoso (Ciapi), com o filme 
‘O Exótico Hotel Marigold’, 
como ação alusiva ao Dia 
Mundial da Conscientização 
da Violência Contra a Pessoa 
Idosa, e no dia 29, às 19h, no 
Campo de Futebol Society do 
Ipiranga, com o documentá-
rio ‘Caiçara – às Margens do 
Brasil’, em comemoração ao 
Dia do Pescador.
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VENDE-SE Máquina Imavel - 
Fabrica velas de parafina de 7 
dias e mais três tamanhos. Nova 
sem uso. Fone: (12) 99735-5029 

c/ José

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

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

Alugo casa cond. 2 
quartos/ 2 banhs/ sala/ 
coz/ lavand/ particular/ 
Tinga/ R$ 800,00/ 98130-
6031/ 97406/3399

ALUGO kitinete Porto 
Novo frente p/mar mobili-
ada/ c/gar/ p/solteiros ou 
casal s/filhos/ 3887-2431/ 
98181-9259

ALUGA-SE KIT MO-
BILIADA PORTO NOVO/ 
ótimo local/ 98135-9004

VD Gaivotas terreno 
490mts. (escrit) c/ casa 
(175mts de constr.) di-
vidida: Casa A: quarto/ 
coz/ sala americ. e wc/ 
Casa B: 2 qtos/ coz/ sala 
americ. e wc/ Entradas In-
dependentes/ R$ 250 mil/ 
(12) 99704-0685

VD terreno 1.000m² mu-
rado e aterrado c/projeto 
aprovado de 10 sobrados 
na R. Cristovão de Bar-
ros/ um quarteirão da Piz-
zaria Lunamar/ avaliado 
em R$ 550.000,00 mas 
aceito contra oferta (12) 
99660-2700 c/ Flávio

ALUGO CASA PORTO 
NOVO (lado da praia) 
2 dorms/ sala/ coz/ wc/ 
R$.1.000,00 - tratar (12) 
3883-1460 / 98883-6123

ALUGO Casa Indaiá 
2 dor (1 suite)/ sl/ sl jan-
tar/ coz/  wc/ lavand/ qto. 
despejo/ canil/ pisc/ gar 3 
carros/ R$.1.800,00/ (12) 
3883-1460 / 98883-6123

ALUGO KITNET próx-
imo a Rodoviária/ falar 
com Marcia/ 98253-1245
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Passo roupas p/R$ 50,00 
e faço faxina p/R$ 70,00/ 
somente região Centro 
Caraguá/ passo roupas 
a domicílio (27) 99785-
6966

DEBORA – Casada, 22 anos, 
completa s/ frescura. Faço tudo c/ 

carinho. Aceito cartão. 
(12) 98166-1153 

MIA JAPONESINHA – Mestiça, 
olhos verdes, 18 anos, baixinha, 

pequena sereia, branquinha, sape-
ca.   (12) 98166-1153 / 98263-4313

ISABELA – 18 anos, branquinha, 
olhos verdes, cabelos pretos, cor-
po malhado, iniciante, primeira vez 

anunciada, carinhosa, sua namoradi-
nha dos sonhos.  (12) 99106-7728

JULIA – 18 anos, mulata da 
cor do pecado, recém chega-
da, corpo durinho, carinhosa, 
estilo namoradinha. Com local 

discreto – (12) 98163-8999
MORENA BRONZEADA – com 

marquinha de biquíni, 
inesquecível, com local bem 

discreto e reservado - VITÓRIA  
(12) 99208-5150

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

Diego Selhane Perez, Oficial de Registro de Imóveis, Títulos, Documentos 
e Civil de Pessoa Jurídica de Caraguatatuba/SP, na forma da lei...
Faz saber a tantos quantos este edital virem ou dele tiverem  conheci-
mento, que em 26 de novembro de 2018 foi protocolado sob nº 187.543 
nesta Serventia documento firmado por JULIO SHIRO TSUGAWA, RG 
nº 3.404.564-2-SSP/SP, CPF nº 332.116.048-04, e sua mulher ELZA 
SACHIE TSUGAWA, RG nº 3.545.767-3-SSP/SP, CPF nº 609.400.858-87, 
casados pelo regime comunhão universal de bens, anteriormente à vigên-
cia de Lei nº 6.515/77, brasileiros, comerciantes, residentes e domiciliados 
na Rua Diego Bordezan, nº 190, Massaguaçú, Caraguatatuba/SP, pelo 
qual requerem o reconhecimento do seu direito de propriedade, através 
da Usucapião Extrajudicial, nos termos do art.216-A, da Lei nº 6.015/1973, 
de parte do imóvel urbano identificado como lote nº 1, da quadra U, do 
Loteamento Recanto do Sol, bairro Massaguaçú, Caraguatatuba/SP, ob-
jeto da matrícula nº 30.498, sendo o perímetro da área usucapienda assim 
descrito e caracterizado: inicia-se no ponto 1, cravado de frente para a 
Rua Diego Bordezan, sem critério de numeração, distante 2,33m do ponto 
de interseção formado pelos alinhamentos da Rua Tetsuo Watanabe com 
a Rua Diego Bordezan (antiga Rua Dezessete), caracterizado pelas co-
ordenadas georreferenciadas ao sistema U.T.M. (Datum Sirgas 2000), 
N:7391622.35m e E:465336.76m, deste ponto deflete à direita, e segue 
numa curva com desenvolvimento de 3,11m, e Raio de 5,64m até atingir o 
ponto 2; deste ponto deflete à direita e segue numa linha reta de 25,50m, 
com azimute de 137º18’10”, confrontando com a Rua Tetsuo Watanabe, 
até atingir o ponto 3; deste ponto deflete à direita e segue numa linha reta 
de 3,80m, com azimute de 182º18’10” confrontando com a Rua Dezesseis 
até atingir o ponto 4; deste ponto deflete à direita, e segue numa linha reta 
de 12,20m, com azimute de 227º18’10”, confrontando com a Rua Dezes-
seis, até atingir o ponto 5; deste ponto deflete à direita, e segue numa 
linha reta de 30,19m, com azimute de 317º36’19”, confrontando com o 
Prédio nº 160, da Rua Diego Bordezan (antiga Rua Dezessete), Propri-
etários: Fernando Antônio Sales- CPF: 758.091.338-00 e Rita de Cássia 
Lima de Sales – CPF:107.242.318-97, ID 08.522.002, até atingir o ponto 
6; deste ponto deflete à direita, e segue numa linha reta de 12,40m, com 
azimute de 47º18’10”, confrontando com a Rua Diego Bordezan (antiga 
Rua Dezessete), até atingir o ponto 1, início da presente descrição, per-
fazendo uma área total de 441,47m², tudo conforme projeto completo e 
memorial descritivo elaborados pelo engenheiro civil Manoel Luis Ferreira, 
inscrito no CREA/SP sob nº 060075704-2, sob Anotação de Responsa-
bilidade Técnica nº 28027230172806799. Figuram como proprietários da 
totalidade do imóvel (1) Ivo Pinto de  Oliveira, e sua mulher Maria Cecilia 
Ayres Pinto de Oliveira; (2) Luiz Gonzaga Martins Costa, e sua mulher 
Maria Serena Tognoli Martins Costa; (3) Satuko Tanonaka Yano; (4) Satuki 
Nagai; (5) Kunio Nagai, e sua mulher Takeko Nagai; (6) Akiyoshi Nagai, e 
sua mulher Marina Emiko Nagai; (7) Yoshiro Nagai, e sua mulher Hiroko 
Sasamoto Nagai; (8) Hisao Osawa, e sua mulher Mitie Osawa. Os requer-
entes pleiteiam o reconhecimento da USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, 
prevista no art.1.238 do Código Civil vigente, alegando a posse do 
imóvel, com justo título, há mais 15 (quinze) anos. O requerimento e a 
documentação completa que o acompanha permanecerão à disposição 
dos interessados para exame nesta Serventia,  à Avenida Presciliana de 
Castilho, nº 151, Centro, no horário de 9:00 às 16:00 horas, de segunda 
à sexta-feira, telefone (12) 3886-6111. Assim sendo, ficam intimados ter-
ceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros 
direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante 
este Oficial de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância, 
no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste edital, 
cientes de que, caso não expressamente  contestados, serão presumidos 
como verdadeiros os fatos alegados pelos requerentes, sendo reconhe-
cida a Usucapião Extrajudicial, com o seu competente registro, conforme 
determina a Lei. Caraguatatuba/SP, 10 de junho de 2019. O Oficial, Diego 
Selhane Perez.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Associação Barnabé de Assistência Social Educacional e Cultural con-
voca a Assembléia Geral Extraordinária para a eleição da nova diretoria e 
conselho fiscal para o próximo biênio. Sendo a 1ª chamada as 18:00hrs 
e a 2ª chamada para a 18:15min do dia 15/06/2019 na rua Quatorze, nº 
222, bairro Pontal Santa Marina, CEP nº 11672290, na cidade de Cara-
guatatuba-SP.

Caraguatatuba, 28 de Maio de 2019.

Francisca Sousa da Silva
Presidente

Pouso Frio, Chácara 
com 5.000,00 m2 

fundo para represa. 
R$ 30.000,00 aceito 

carro. Fone: 974040022 
e 997299981

VD R$ 260 mil Estrela 
D’alva casa nova/ fino 
acabamento c/2 dor. 
sendo1 st/ sl/ coz/ wc 2/ 
lavand/ gar/ (12) 98240-
5545

VD Capricórnio casa 
condomínio 1 dor/ sl/ 
coz/ wc/ gar/ R$ 90 mil 
(50 mil entrada/ saldo 
financiado) 98240-5545

VD casa Jd. Gaivotas 
R$ 150 mil 3 qtos/ sala/ 
coz/ banh/ churrasq/ gar. 
coberta/ 99629-7857 
dna. Theresinha

CASA A VENDA MAR 
AZUL 2 dorms (1 suite)/ 
sala/ coz/ WC/ a. serv/ 
gar/ R$.200 mil (12) 
3883-1460 / 98883-6123

ALUGO CASA 
TRAVESSÃO 2 dorms/ 
sala/ coz/ wc/ R$.750,00/ 
tratar (12) 3883-1460 / 
98883-6123

VD lote no Golfinho/ mu-
rado e aterrado/ 250m²/ av. 
principal bloquetada/ escri-
tura/ R$ 85.000 zap 99622-
9797 c/Jorge

GOLFINHO VD casa 3 
dorms (1 suite)/ sala/ coz/ 
WC/ a. serv/ gar/ R$.250 
mil (12) 3883-1460 / 
98883-6123

APTO. JD. PRIMAV-
ERA ALUGO 2 dorms/ 
sala/ coz/ wc/ s/gar/ 
R$.1.000,00 (12) 3883-
1460 / 98883-6123

ALUGO KITNET 
próximo a Rodoviária/ 
falar com Marcia/ 98253-
1245

VENDE-SE LOTES 
terrenos 150,00m²/ con-
strução 70,00m²/ Jardim 
Jaqueira/ (12) 99735-
5029 c/José

ALUGO kitnet mobili-
ada/ 1 vaga auto/ fixo ou 
temporada/ Martim Sá 
(12) 3882-1083/ 98842-
0002/ 99672-0020

COMPRO RELÓGIO 
ROLEX / tratar: 3887-
4621

VD casa no Pontal da 
Cruz em S. Sebastião/ 2 
dorms./ 2 wc/ coz./ sala/ 
garagem p/2 carros/ 
chur./ escr. def./ 130m²/ 
99773-1621 / 98106-8876

VD CASA – nova Estre-
la Dalva/ R$260.000,00 / 
2 Dorm./ Sala/ coz./ wc./ 
lav. gav./ Ac. financ. bco/ 
(12) 98240-5545
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