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EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação 
de Usucapião, PROCESSO nº 1004722-17.2016.8.26.0126,
o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Drº João Mario Estevão da Silva, 
do Foro de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, , na forma da Lei, etc...
FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais inter-
essados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores,  que Geralda Josefa 
da Conceição ajuizou ação de USUCAPIÃO, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital 
para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias, contestem o presente feito  sob 
pena de presumir-se verdadeiros os fatos alegados pela Autora. Tudo nos 
termos do r. despacho de fls. 202, visando  usucarpir  o ½ (meio lote) 
de terreno do lote de nº 03 (três) do loteamento Jardim  Nossa Senhora 
Aparecida, medindo 5,75m, na frente e nos fundos e, também, 23,68m de 
ambos os lados da frente aos fundos, perfazendo área total de 135,12m²; 
fazendo frente para a rua Raimundo Fernandes Vaz antiga rua Santa Isa-
bel; nos fundos faz divisa com a casa 52, da rua Felipe Camarão, de Dilson 
de Souza Dutra; do lado direito, de quem de frente olha para o terreno, 
confronta com a casa de nº 61, do lado esquerdo confronta com a casa de 
nº 60, parte do mesmo lote de nº 03 (três), pertencente a Vitor Ambrosio; 
sendo que o referido imóvel está cadastrado junto a Prefeitura Municipal 
sob o nº 09.571.088. Será o presente edital afixado  e publicado na forma 
da Lei. Dado e passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 12 de fever-
eiro de 2020.                      xx

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1006435-
27.2016.8.26.0126O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de 
Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dr. PAULO GUILHERME DE 
FARIA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CELIO CASTRO COSTA, 
brasileiro, gerente de produção, casado, RG n.º 2007982768-8 SSP/PE, 
CPF n.º 278.954.998-23, atualmente em lugar incerto e não sabido, que 
por este Juízo tramita de uma Ação de Cobrança de Alugueres e Encar-
gos, movida por Valdemir Fabricio Alves, brasileiro, solteiro, assistente 
técnico, RG n° 12.706.979-3 SSP/SP, CPF/MF n.° 035.181.988-66 e, 
Diego Gonçales Sampaio Alves, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG n.º 
26.840.250 SSP/SP, CPF/MF n.º 298.809.648-10,residentes na Rua 
Claudino Pinto, n.º 100, apto. 101, Bl. 1, Brás, São Paulo/SP, objetivando 
o recebimento de alugueres e encargos locatícios não pagos, alusivos ao 
contrato de locação firmado pelas partes. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, expediu-se o presente edital para citação do supra-
mencionado para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o 
prazo de 20 dias deste edital, conteste o feito. 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. NADAMAIS. Dado e passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 
07 de Fevereiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 1006188-
75.2018.8.26.0126O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro 
de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO GUILHERME DE 
FARIA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)JOYCE ALVES OLIVEIRA 
MEDINA ME, CNPJ 23.148.791/0001-05,com endereço à Avenida Paulo 
Ferraz da Silva Porto, 1500, apto. 24, Prainha, CEP 11661-570,Caraguata-
tuba - SP, que lhe foi proposta uma ação de Cobrança por parte de Márcia 
Rita Silvados Reis, alegando em síntese: Que é credora da requerida da 
quantia de R$ 16.762,50,representada pelos aluguéis e encargos não pa-
gos a partir de janeiro/2018, referente ao imóvel localizado na Rua Nilo 
Braga Garcez, 160 nesta cidade. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 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 con-
testada 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, 
aos 24 de janeiro de 2020.

Edital de Convocação para a Assembleia Geral Ordinária, que ocor-
rerá aos 24 de março de 2020 ás 15:30 hrs na Associação co-
mercial de Caraguatatuba, à Rua Engenheiro João Fonseca, 
484, Centro, Caraguatatuba, SP.  A Diretoria da AQC, convoca todos 
os quiosqueiros e Associados dos Quiosques de Caraguatatuba, por 
meio deste edital, para o comparecimento à Assembleia que terá início 
as 15:30hrs, com segunda chamada as 16:00hrs, oportunidade que 
será aberto os trabalhos independente do numero de associados pre-
sentes, cuja a pauta em discussão será : 1) Prestação de contas ano 
2019; 2) Ordenamento da Orla; 3) PIU e outros.  Para que surtam 
os regulares efeitos de direito, publica-se o presente edital de convo-
cação Margarida Josefa Fernandes -  Diretora Presidente da AQC  , 
Marcio Rosa dos Santos – Diretor Tesoureiro da AQC. 

Caraguatatuba, 18 fevereiro de 2020

VD terreno próximo ao 
Centro (1.000m da igreja 
matriz) murado/ aterrado/ 
escritura registrada/ R$ 
270.000/  TT 12 99622-
9797

VD ou aceito permuta no litoral  excelente Casa e lo-
calizada no bairro Beira Rio I c/ 3 quartos/ 1 suíte/ 
3 wc/ sala/ sala de jantar/ coz./ despensa/ lavande-
ria/quintal/ garagem para 3 carros/ portões eletrôni-
cos/ área gourmet c/ churrasq./ fogão a lenha/ forno/ 
aparador de alimentos e balcão gourmet/ varanda/
pisc. c/ cascata/ ducha e jardim iluminado. Área total: 
386m2, área construída 246m2 (dois lotes). Ac. pro-
posta  venda a vista. (12) 99674-8062

VD-SE  OU TROCA 
casa Pouso Altinho quar-
to/ sala/ coz./ wc/ fogão  
lenha/ churrasq./ pomar 
todo formado por casa em 
Caraguá/ R$50 mil / (12) 
99618-5124
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ALUGO Kit Temporada/ 
até 4 pessoas/ mob/ 1 
vaga auto/ Martin Sá (12) 
98842-0002/ 99672-0020

VD próx. AME casa 3 dor 
(1 st) + edícula/ R$ 400 
mil/ próx. rodoviária casa 
2 dor/ precisa reforma/ R$ 
150 mil/ 3882-3022 creci 
41422

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

Praia das Palmei-
ras lote 250m²/ escritu-
ra def. e impostos pagos/ 
rua aberta/ R$ 38 mil a 
vista (12) 98111-5520

VD Lote 100m²/ Morro 
do Algodão/ próx ao posto 
de saúde/ R$ 50 mil/ ac. 
entrada + parcelas (12) 
99748-3729

VD Lote 100m²/ Morro 
do Algodão/ próx ao pos-
to de saúde/ R$ 50 mil/ 
ac. entrada + parcelas 
(12) 99748-3729

VD terreno Jd Britânia/ 
50m da praia/ murado e 
aterrado/ escritura regis-
trada, R$ 250.000/ 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


