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Edital de citação com prazo de 30 dias expedido dos autos do processo 
de Usucapião nº 1000712.81.2018.8.26.0247, do fórum de Ilhabela, re-
querido por Thiago Carvalheira Silva. O MM.JUIZ de Direito da Vara úni-
ca de Ilhabela, Dr. Vitor Hugo Aquino de oliveira, na forma da lei etc. FAZ 
SABER, aos ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
que tramita na Vara Distrital de Ilhabela o processo de Usucapião, visan-
do o imóvel designado da seguinte forma; inicia-se no ponto 1, cravado 
de frente para a Rua Jacob Eduardo Toedtli distante 74,57m do ponto de 
intersecção formados pelos alinhamentos da Rua Jacob Eduardo Toedtli 
e Avenida dos Bandeirantes, caracterizado pelas coordenadas georref-
erenciais ao sistema U.T.M.(datum Sirgas 2000) N: 7.367.991,880 e E: 
463.249.829; do ponto 1 segue numa linha reta de 11,31 m, com azimute 
de 45°26'03", confrontando com a Rua Jacob Eduardo Toedtli, até atin-
gir o ponto 2; deste ponto deflete a direita, e segue numa linha reta de 
46,38m, com azimute de 109º25'13" confrontando com o prédio nº 294 
da Rua Jacob Eduardo Toedtli, até atingir o ponto 3, deste ponto deflete 
a direita, e segue numa linha reta de 9,95m, com azimute de 212º21'12", 
confrontando com o prédio nº 65 da Rua Ernani Azevedo de Nascimento, 
até atingir o ponto 4, deste po0nto deflete à direita, e segue numa linha 
reta de 49,11m, com azimute de 288º53'05", confrontando com o prédio 
nº 178 da Rua Jacob Eduardo Toedtli, até atingir o ponto 1, início da 
presente descrição, perfazendo uma área total de 473,38m², alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expedindo-
se o presente edital para citação dos interessados, para no prazo de 15 
dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias para contestar a ação, sendo o 
presente Edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de Ilhabela, 26 de março de 2.019.

CONDOMINIO PORTAL COSTA BRAVA
CNPJ 01.032.365/0001-60

Rua Jacarandá, 498 - Martim de Sá 11662-690 Caraguatatuba - SP

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores Condôminos do Condomínio Portal Costa 
Brava a participarem de Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 
25 (VINTE E CINCO) de janeiro de 2020, sábado, nas dependências do 
Condomínio, com primeira chamada às 15:00H e em segunda chamada às 
15:30H, para deliberarem sobre:
1. Apresentação/aprovação dos gastos de janeiro a 
dezembro/2019
2. Orçamento/taxa de condomínio para o ano 2020
3. Pintura/reforma da fachada
4. Revisão da fiação elétrica exposta (luminárias...)
5. Reforma das piscinas de vinil (vida útil)
6. Manutenção das bombas de esgoto e água
7. Outros assuntos de interesse do condomínio.
Os Condôminos impossibilitados de comparecer poderão fazer-se repre-
sentar por procuração, na forma regimentar.
O não comparecimento implica aceitação das decisões assemblares sendo 
direito do Condômino participar e votar nas deliberações da assembléia 
estando quite com suas obrigações condominiais, conforme preceitua o art. 
1.335, III do Código Civil Brasileiro. É importante a participação de todos!

Caraguatatuba, 08 de janeiro de 2020

Carlos Sebastião Nascimento - Síndico

A Acalino - Associação de Canoagem do Litoral Norte, convoca todos os 
seus associados para participar da Assembléia geral extraordinária no dia 
20 de janeiro de 2020 em sua sede na Rua Sebastião Izidoro 910 Prainha, 
para os seguintes trabalhos:
●Escolha de um novo nome para a associação;
●Votação e eleição da nova diretoria e presidência;
●Atualização do Estatuto Social da associação.

Att, Edivaldo Fernandes

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 sobrado em con-
strução c/ 2 dor/ 2 banhs/ 
sala/ coz/ sacada/ gar/ 
área construída 85m²/ R$ 
130 mil/ entrada R$ 70 mil 
+ 30 parc. R$ 2 mil/ M. 
Algodão/ entrego pronto/ 
(12) 98133-7683

ALUGA-SE CHALÉ 
KIT R$ 450,00/ bairro Pal-
meiras/ tratar: 3882-3022

VENDE-SE Casa 
R$ 150.000,00 próx 
rodoviária 2 dor/ sl/ coz/ 
wc/ gar/ 3882-3022

VENDE-SE apto R$ 
240.000,00 M. Sá 2 dor/ 
sl/ coz/ wc/ gar. coberta/ 
3882-3022

VD R$ 265.000,00 
Estrela D’Alva casa 
c/2 dorms. sendo 1 
suíte/ sala/ coz/ wc/ 
gar/ nova/ moderna/ 
98240-5545

ALUGA-SE Sob-
rado em condomínio 
no Tinga/ particular/ 
R$800,00/ 2 quart./ 2 wc/ 
sala/ coz./ lavanderia/ 
(12) 98130-6031 / (12) 
97406-3399
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VENDO Motor de Popa 

25HP Yamaha ano 2009 

Revisado/ R$ 7.000,00/ 

Tratar: 98227-1169

VD-SE  OU TROCA 
casa Pouso Altinho quar-
to/ sala/ coz./ wc/ fogão  
lenha/ churrasqueira/ 
pomar todo formado por 
casa em Caraguá/ R$50 
mil / (12) 99618-5124

VD Lote 100 m² no 
Morro do algodão próx-
imo ao Posto de saúde/ 
Tratar 99733-3675 
período manhã

ALUGO Kit Temporada/ 

até 4 pessoas/ mob/ 1 

vaga auto/ Martin Sá (12) 

98842-0002/ 99672-0020
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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


