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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

VD CASA INDAIÁ de 
Cima 2 dorm./ dctos. ok/ 
R$ 210.000,00/ 99622-
9797

ALUGO CHÁCARA NA 
SERRARIA 1.000metros 
do Centro/ R$ 600,00/ 
98178-8445 direto c/pro-
prietário

VD Casa próximo ao 
Centro 3 dor/ dctos. ok/ 
R$ 390 mil/ parcela até 
50% direto c/proprietário/ 
99622-9797

PORTÃO BASCULANTE 
varias medidas, pronta entrega. 

Apartir de 6x R$ 335,00  
3883-9974/ 98188-6900

VD LOTE Pontal 
Santa Marina murado 
e aterrado  360mt²/ R$ 
120.000,00/ Tratar Tele-
fone  99622-9797

VD. CASA Jd. Rio 
Santos (atrás da Sta. 
Casa), 2 dorm. dctos ok/ 
R$ 240.000,00/ 99622-
9797

Portão Usado Madeira 
2 folhas 300x220/ ótimo 
estado conservação/ 
R$ 800,00/ 3883-9974/ 
98188-6900



- 10 -Noroeste News - Classificados - 10 - 18 de julho de 2019

MINUTA   EDITAL  USUCAPIÃO  MASSAL CONSTRUTORA LTDA EPP.

O DOUTOR GUILHERME KIRSCHNER, MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª 
VARA CÍVEL DE SÃO SEBASTIÃO, NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital  virem, ou dele conheci-
mento tiverem que, por este Juízo processa-se uma ação de USUCAPIÃO  
movida por Massal Construtora Ltda. EPP para constatarem a presente 
ação processo nº 1001320-92-2019.8.26.0587 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 à Rua da Caxeta, no bairro de Cam-
buri, Município e Comarca de São Sebastião/SP, que inicia-se com as 
seguintes medidas e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro 
no ponto A coordenadas E434.047,059 m e N 7.371.304,711 m, cravado 
na esquina da Ra Caxeta com a Rua Lobo Guará , lado direito de quem 
da Rua Lobo Guara se dirige ao imóvel e, seguindo com azimute 7º02’20’’ 
confrontando com a   Rua da Caxeta, até encontrar uma distância de 
43,640m ( quarenta e três metros e seiscentos e quarenta milímetros  lin-
eares) o ponto B de cordenadas e 434.052,407m  e N7.371.348,022 m; 
Dai deflete à esquerda com o azimite 0º22”07” confrontando  com a rua 
da Caxeta, até encontrar a uma distância  de 19,147 m ( dezenove metros 
e cento e quarenta e sete  milímetros lineares) o Ponto C de coordenadas 
E434.052,530m e N7.371.367,168m,  daí deflete à direita com o azumite 
de 92º 00”16”! confrontando  com o imóvel pertencente a Luiz Santos 
Neto, até encontrar a uma distância de  31:491mm ( trinta e um metros e 
quatrocentos e noventa e um melimetros lineares) o ponto D de coorde-
nadasE 434.084,002 m e N7.371.366,067; daí deflete à esquerda com o 
azimite 90º47’00”, confrontando com o imóvel pertencente a Luiz Santos 
Neto até encerrar  uma distância de 10,796 m  (dez metros e setecentos 
e noventa e  seis milímetros lineares),o ponto E de 38” confrontando com 
o imóvel pertencente a Renato Winkler, até encontrar a uma distância de 
20,325 ( vinte metros e trezentos e vinte e cinco melimetros lineares) o 
Ponto F de coordenadas E 434.091,877m e N 7.371.345,806 m; daí  de-
flete á direita com o azimute de 189º 19’24’’ confrontando com a Travessa 
particular, até encontrar uma distância 46,827 ( quarenta e seis  metros e 
oitocentos e vinte e sete milímetros lineares)  o Ponto G de coordenadas 
E 434.084.290 m e  7.371.299,597; Daí deflete a direita com azimute de 
277º 49’ 13’’ confrontando com a Rua Lobo guará até finalmente  encon-
trar uma distância de 37,581m ( trinta e sete metros quinhentos e oitenta  
e um milímetros lineares) o Ponto A utilizando como ponto referencial de 
partida para o traçado do perímetro desta propriedade a qual encerra uma 
área de, 2.541,52 m2 ( dois mil quinhentos e quarenta e um metros e 
cinquenta e dois centímetros quadrados). 

MINUTA   EDITAL  USUCAPIÃO VALDECI  APARECIDO DE ARRUDA

O DOUTOR ANDRE QUINTELA ALVES RODRIGUES, MM.JUIZ DE DI-
REITO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO SEBASTIÃO, NA FORMA DA LEI, 
ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital  virem, ou dele conhe-
cimento tiverem que, por este Juízo processa-se uma ação de USU-
CAPIÃO  movida por Valdeci Aparecido de Arruda para constatarem a 
presente ação processo nº 1001348-60-2019.8.26.0587 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 terreno situado  na Praia da  Baleia- São 
Sebastião=  Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto 1, cravado no 
limite da faixa de domínio do DER, altura do Km 169+79,64m da Rodovia 
SP 55, onde faz divisa com Arthur de Castro Aguiar, caracterizado pelas 
coordenadas UTM, datum Sirgas 2000,N=7372205.26 e E=432083,71; 
dai percorre todo o perímetro com os aziutes e distâncias adiante: Do 
Ponto 1 ao ponto 2, 288º05’27’’ e 79,92; do ponto 2 ao ponto 3,00º48’38’’ 
e 123,31m; do ponto 3 ao ponto 4, 358º42’31’’ e 1358,06m, do ponto 4 
ao ponto 5, 51º25’44’’ e 19,41 m, do ponto 5 ao ponto 6, 29º34’36’’ e 
32,51m, do ponto 6 ao ponto 7,55º22’32’’ e 53,61m, do ponto 7 ao ponto 
8,118º03’27’’ e 36,38m, do ponto 8 ao ponto 9, 167º48’53’’ e 46,07m e do 
ponto 9 ao ponto 1, 180º27’59’’ e 1514,58m, encerrando ai uma área total  
de  146.256,00 mts2 ( cento e quarenta e seis  mil duzentos e cinquenta 
e seis  metros   quadrados).

VENDE-SE casa no 
Pontal da Cruz em São 
Sebastião/ 2 dorms./ 2 
wc/ coz./ sala/ garagem 
p/2 carros/ churrasqueira/ 
escr. definitiva/ 130m²/ 
99773-1621 / 98106-8876

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA E 
EXTRAODINÁRI PARA ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA E ANALISE DE 
PAUTA MENSAL.

A “ASSOCIACÃO ORQUIDÓFILA DO LITORAL NORTE”, com sede nesta 
cidade, inscrito no CNPJ sob o número: 50.452.705/0001-18, à avenida 
José Benedito de Faria, nº488, Ponte seca, CEP: 11675-030, Cidade de 
Caraguatatuba-SP,  através de sua Diretoria Executiva, devidamente 
representada por seu Presidente Sr. (a) JOAO BATISTA DOS SANTOS, 
CONVOCA através do presente Edital,  AFIXADO EM SUA SEDE, para 
ciência de todos os associados contribuintes, para Assembléia Geral 
Ordinária, que será realizada na Sede Dr. Keiiti Nakamura, na Avenida 
José Benedito de Faria nº488, Ponte seca, CEP: 11675-030,Cidade de 
Caraguatatuba-SP, às 9:00 horas, do dia 03 de agosto de 2019, com a 
seguinte ordem do dia:
A - Prestação de contas mensais,
B - Apreciação e aprovação da Diretoria e do Conselho Fiscal.
C - Demais deliberações
D - Assuntos de interesse geral
E – Regularização de Ata de 2018 e 2019.
A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 9:00 horas, 
com a presença da
maioria dos associados e, em segunda convocação, com qualquer 
número, meia hora
depois, não exigindo a lei quorum especial.

Caraguatatuba, 16 de julho de 2019.
A Diretoria.

JOÃO BATISTA DOS SANTOS
(Presidente)

Vendo terreno 1.000m² 
murado e aterrado c/
projeto aprovado de 10 
sobrados na Rua Cris-
tovão de Barros/ um 
quarteirão da Pizzaria 
Lunamar/ avaliado em R$ 
550.000,00 mas aceito 
contra oferta (12) 99660-
2700 com Flávio

VD LOTE no 
Jaqueira 300mts² R$ 
140.000,00/ 99622-
9797

VENDO Terreno em 
Paraibuna bairro São 
Germano/ 765m²/ R$ 
30 mil (12) 99629-4745 
aceito proposta

ALUGO kitnet mobili-
ada/ 1 vaga auto/ fixo 
ou temporada/ Martim 
Sá Tratar Telefone (12) 
3882-1083/ 98842-
0002/ 99672-0020
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VITÓRIA – Morena bronzeada,  
estilo namoradinha, tenho 

local particular e bem discreto 
e reservado.  (12) 99208-5150

BRUNA FERNANDES – 21 anos, 
morena, olhos claros, tipo 

namoradinha, sem frescura, 
tatuada, bumbum GG, com 

local discreto. (12) 99252-9581

BARBARA – 18 anos, linda, 
magra falsa, iniciante, seios 

durinhos, estilo namoradinha, 
beija na boca, com local 

agradável.  (12) 98851-7319
SABRINA – 22 anos, primeira vez 
na cidade, sou morena clara, cabe-
los lisos e longos, alta, carinhosa. 
Pronta para lhe  proporcionar muito 

prazer. (12) 98263-4313  

SAMANTA – 24 anos, primeira vez 
na cidade, loira, alta, olhos verdes, 

dona de um corpo delicioso, 
carinhosa, estilo namoradinha. 
(12) 99608-5156(12) 98263-4313  

VD TERRENO no 
Jd. Britânia 400mts² R$ 
210.000,00/ Tratamento 
99622-9797

VENDO Citroen 
C3 preto completo/ doc 
ok/ ano 2011/ valor R$ 
19.000,00/ c/ Fernando 
98200-9480
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Restaurante

AKEBONO
Cozinha Chinesa

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