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Plano “Fique em Dia com a Ilha 2019” 
encerra dia 20 de dezembro

São Sebastião forma mais de 150 pessoas 
em projetos inclusivos do município
A Prefeitura de São 

Sebastião, por meio da Se-
cretaria da Pessoa com De-
ficiência e Idoso (SEPEDI), 
realizou nesta segunda-feira 
(9), a cerimônia de entrega 
de certificados dos projetos 
inclusivos da secretaria. Ao 
todo, cerca de 150 pessoas 
participaram do evento.

Entre os formandos, 
50 alunos dos projetos ‘Asas’ 
e ‘Asas Comunidade’, dos 
cursos de Desenho de Ob-
servação, Costura Básica, 
Inglês Comercial, Cartona-
gem e Desenho de Mangá, 
oferecidos em parceria com 
a Secretaria da Educação 
(SEDUC), comemoraram a 
certificação.   

Paula Costa Xavier, 
39 anos, mãe do Artur Xa-
vier, 14 anos, do Asas, disse 
que o projeto ajudou o filho a 
descobrir e valorizar suas ha-
bilidades. “O Artur sempre 
gostou muito de desenhar e 
o curso foi a motivação que 

faltava para ele aprender 
mais. Sou muito grata a pre-
feitura por proporcionar isso 
ao meu filho”.

“Eu achei ótimo po-
der participar. Aprendi mui-
tas coisas com o professor e 
tenho certeza que isso vai ser 
muito bom para o meu futu-
ro”, explicou Artur Xavier, 
da Escola Municipal Henri-
que Botelhoque, que se for-
mou no curso de Desenho de 
Observação.  

Na ocasião, também 
receberam certificados, pelo 
menos 50 pessoas, da capa-
citação em Língua Brasileira 
de Sinais (Libras), oferecida 
aos servidores das secreta-
rias municipais e equipe do 
Hospital de Clínicas de São 
Sebastião (HCSS) e, do Pro-
jeto Inclusão Digital, voltado 
para idosos e pessoas com 
deficiência, realizado em 
parceria com a Faculdade de 
Tecnologia (Fatec).  

CONDOMINIO Porto 
Novo VD R$ 250.000,00/ 
4 sobrado c/ 1 dorm./ 
coz./ wc/ a serviço/ ter-
reno 500mts/ escr. def./ 
98240-5545

VD ótimo lote no Jardim 

Britânia 50mts da praia 

dctos OK/ R$ 220.000,00/ 

Telefone  99622-9797 zap

ALUGO Casa Tinga 
R$ 550,00/ 2 dorms/ coz/ 
banh/ 3887-7825 e (11) 
98343-2668

VD casa 2 dorm./ Mar-
tim de Sá/ dctos. OK/  R$ 
210.000,00/  TT 99622-
9797 zap

Vendo terreno 
1.000m² murado e ater-
rado 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

VD Massaguaçu 
50 mil + 15 parc. de 
1.000,00 Terreno 
5x30 c/edícula no 
fundo/ ponto co-
mércio frente/ (12) 
98812-1429

VENDO ES-
TOQUE MEIA 
MALHA/ MASCU-
LINO E INFATIL 
(12) 92000-1760 c/
Thomas
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Aluga-se 1 apartamentos  de um dormitó-
rio no bairro   Pontal  Santa Marina  pró-
ximo 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

VD Estrela D’alva 
casa nova R$ 260 mil/ 
2 dorms. sendo 1 suíte/ 
sala/ coz/ wc/ gar/ 98240-
5545

VENDO UM SOBRADO  EM 
CONSTRUÇÃO c/ 2 quarto, 2 banheiros, 
sala, cozinha, garagem e sacada, área 
construída 85m². Entrego pronto. Valor 
R$ 130,000 mil. Loteamento Rio Marina. 

Rua 5 em frente ao nº 300.
 (12) 98133-7683 c/ Horacio

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1003505-31.2019.8.26.0126
Classe: Assunto: Usucapião - Usucapião Ordinária
Requerente: Savino Locação de Imóveis Eireli
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1003505-31.2019.8.26.0126
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, 
Estado de São Paulo,
Dr(a). MARTA ANDRÉA MATOS MARINHO, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele conhecimento ti-
verem, que por este Juízo e 2º Cartório se processam os termos da Ação 
de Usucapião PROCESSO Nº 1003505 31.2019.8.26.0126, promovido 
por Savino Locação de Imóveis Eireli, através da qual objetivam por r. 
sentença, a declaração de domínio do imóvel localizado nesta cidade 
do imóvel situado na Rua Vital Brasil, nº 192, Centro, Caraguatatuba/
SP, Id. Munic. nº 01.074.011, assim descrito e confrontados: Inicia a de-
scrição deste perímetro no ponto 1, cravado na divisa do imóvel nº 206 
da Rua Vital Brasil, estando o ponto 1 inserido nas coordenadas referidas 
ao sistema UTM (Universal Transversa de Mercator) N: 7387495.970 e 
E: 457742.870; daí segue com os seguintes azimutes e distâncias: Do 
ponto 1 ao ponto 2, 308º02 47 e 11,14m; do ponto 2 ao ponto 3, 33º11 
45 e 11,99m; do ponto 3 ao ponto 4, 127º17 01 e 9,98m; do ponto 4 ao 
ponto 5, 17116752 36 e 1,61m; do ponto 5 ao ponto 1, 21216717 43 e 
11,02m; encerrando uma área de 132,13m² (cento e trinta e dois metros 
e treze decímetros quadrados). Confrontações: Do ponto 1 ao ponto com 
o imóvel nº 206 da Rua Vital Brasil ID 01.074.012; do ponto 2 ao ponto 3 
com o imóvel nº 479 da Avenida Oswaldo Cruz ID: 01.074.019; do ponto 
3 ao ponto 4 com a Avenida Oswaldo Cruz; do ponto 4 ao ponto 5 com 
a confluência da Avenida Oswaldo Cruz e Rua Vital Brasil; do ponto 5 ao 
ponto 1 com a Rua Vital Brasil. Observações: Assim sendo, expediu-se 
este edital, pelo qual ficam os réus ausentes, incertos e desconhecidos, 
inclusive os confrontantes acima mencionados, CITADOS para, no prazo 
legal de 15 (quinze) dias contados a partir do decurso do prazo do presen-
te edital, venham, querendo, apresentar contestação, sob pena de serem 
considerados verdadeiros os fatos alegados pelos promoventes, (art. 
285,2º parte e 319, ambos do Código de Processo Civil). Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 31 de outubro de 2019.

 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Caraguatatuba, 
Estado de São Paulo, Dr. GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO, na forma 
da Lei, etc.
FAZ SABER a todos os que o presente edital, virem ou dele tiverem con-
hecimento, que nos autos do Processo nº 1002990-30.2018.8.26.0126 
que neste Juízo corre seus trâmites, processo de Ação de Rescisão 
Contratual c/c Devolução de Imóvel e De Valores Pagos c/c Lucros Ces-
santes em que é Requerida CARMONA & CARMONA CONSTRUTORA 
INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
n.º 05.498.633/0001-95, no qual o Requerente WALDOMIRO GRANDI JU-
NIOR, requer a rescisão contratual, a devolução corrigida dos valores pagos 
e a devolução do apartamento dado a título de entrada. Foi realizada tenta-
tivas para localizar a Requerida nos endereços Avenida Geraldo Nogueira 
da Silva, n.º 2.182, Jd. Aruan, Avenida Nilo Braga Garcez, 450, Martim de 
Sá, Avenida Vitor Meirelles, 555, Apto. 06, Martim de Sá, e Rua Evaristo 
da Veiga, 500, Parque Balneário Poiares, todos em Caraguatatuba-SP, e 
como esteja o mesmo em lugar incerto e não sabido, não sendo possível 
citá-la (a) pessoalmente, nestas condições foi deferido a citação pelo pre-
sente edital, para comparecerem em juízo, para promover sua defesa e ser 
notificado dos ulteriores termos do processo, a que deverá comparecer, sob 
pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, 
cuja 2ª via fica afixada no local de costume. EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Caraguatatuba, 2 de 
dezembro de 2019.

ALUGO SOBRADO 
Sumaré/ Forest ótimo 
local/ 3 dor/ sala/ coz/ 1 
wc/  quintal/ 2 vagas/ R$ 
1000,00 (12) 99663-8019
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Vendo sobrado na Martim de 
Sá, dois dorm. dois WC, duas 

vagas de garagem, sem tx 
de condomínio, 300mts da 
av. da praia, dctos ok para 

financiamento R$ 170.000,00 
negocia melhor valor para 

venda a vista. 
TT 12 99622-9797
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Restaurante

AKEBONO
Cozinha Chinesa

3883-1131
98703-2772

Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá

Delivery
(12) 

AKEBONO CARAGUÁ

De terça-feira a domingo


