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RESTAURANTES

18 de maio de 2017

EDITAIS
Edital de convocação para Assembléia de Fundação
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E MUSICAL DE SÃO SEBASTIÃO
Convido as pessoas interessadas para a Assembléia de Fundação da
Associação Cultura e Musical de São Sebastião a comparecerem no dia
23 de maio de 2017, às 19 horas, à Rua Geralda Garcia de Santana, nº
67, Itatinga, São Sebastião-SP, CEP 11.611-100, para participarem da
mesma, na qualidade de sócios fundadores, ocasião em que será discutido e votado o projeto de estatuto social e eleitos os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria.
São Sebastião, 12 de Maio de 2017.
Almir Clemente
Comissão Organizadora

EMPREGOS
Preciso trabalhar: sou
pedreiro/ encanador/ azulejista/ armador/ c/Marli ou
Silva 99205-7829/ 992187657

VENDO casa no Porto Novo 50m da pista escritura definitiva. Sala, cozinha, 2 dormitórios, 2
wc, 1 escritório, 1 suíte, área de serviço, piscina,
churrasqueira, 1 edícula c/ 2 quartos e 1 wc.
Tratar 3887-2812 / 99766-3242 c/ Anísia

ALUGO sobradinho, finamente
mobiliado para 1 a 2 adultos.
Jardim Primavera. F.: 3882-1172

INFORMÁTICA

Procuro casa caseira tenho
1 filha 22 anos/ possuo exper. e refer/ quero receber
salário mínimo/ 99650-6966

Casa em
Caraguatatuba Pontal
Santa Marina
R$.750 mil

Área 500 m2 - Área construída 350 m2
Frente 23 m - 3 quartos sendo duas
suites - 3 banheiros / 1 hidromassagemArmários embutidos em dois quartos,
Cozinha com armários embutidos
Ampla sala 30 m2 - Escritório 15 m2 50
m2 de varanda em dois ambientes
Churrasqueira - Piscina 8,5 x 4,5 / suspensa amplo deck e banheiro Saúna
Lavanderia + área de secagem, Acomodações de empregada completa, Estacionamento para 5 carros, Ar condicionado
em todos os cômodos/ Antena coletiva Sistema de monitoramento com 8
câmeras (acesso em todos os cômodos),
Cerca elétrica - Sistema de alarme
com monitoramento externo,
Garagem coberta para 3 carros
Portão eletrônico / Direto com
proprietário - 12 98114-0022

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1° Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Ayrton Vidolin Marques Júnior, na forma da
Lei, etc.
FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Léia Lopes Magalhães, Deoclésio Magalhães ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando Usucapião ordinário do terreno, situado nesta cidade e
Comarca de Caraguatatuba, no Bairro do Massaguaçu, na Rua Sebastião
Soares (entre os imóveis n° 61 e 65) medindo: onde metros (11,00m) na
frente, onde faz divisa com uma Rua Particular (atual Rua Sebastião
Soares); onze metros (11,00m) nos fundos, fazendo divisa com Anibal
França; quarenta e hum metros e setenta centímetros (41,70m) do lado
direito de quem da Rua Particular (atual Rua Sebastião Soares) olha para
o terreno faz divisa com Geralda Maria de Jesus Felippe e seu marido
Sergio Felippe; e quarenta metros (40,00m.) do lado esquerdo fazendo
divisa Geralda Maria de Jesus Felippe e seu marido Sergio Felippe;
perfazendo área total de 449,35m².,, alegando posse mansa e pacífica no
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação
dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir
após o prazo de 20 dias. 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, aos 06 de março
de 2017.

PUBLICAÇÃO DE EXTRAVIO
A empresa GISELE FERREIRA RAMOS ME - CNPJ
10.737.517/0001-11 situada na Rua DR. ALTINO ARANTES nº 477 - bairro Centro - Caraguatatuba/SP vem por
meio deste publicar o extravio da nota fiscal - via fixa de
nº 0447 do talão de nº 9 série D2.
A empresa ALAERTE DIAS BRANDÃO 13190584850, situada em Caraguatatuba/SP, à R. ALVARO DE AZEVEDO, nº 908 - Bairro MARTIM DE
SÁ, Inscrição Estadual nº 254.152.088.119 e CNPJ nº 21.084.001/000131, comunica o extravio de 01 talão de nota fiscal, modelo 1, do nº 01 ao
nº 50, sendo que o nº 01, foi usado e do nº 02 ao nº 50, em branco.

ACOMPANHANTES

JORGE - 35 anos, 1,70 altura,
magro. Atendo mulheres,
casal e homossexuais.
(12) 99102-2451

Noroeste News - Classificados

- 10 -

18 de maio de 2017

Informativo Comercial - Serviços e Comércios

ALUGA-SE SALAS E
PONTOS comercias, a
partir de R$ 750,00
c/ banheiro individual.
Fone: 3883-2665 ou e whats
(12) 98127-1333

ALUGO Aptos mob. c/
garagem e piscina na Martin de
Sá - Frente p/ mar p/2 pessoas, a
partir de R$ 850,00, cond.
incluso. Alugo c/ comprovante
de renda. Fone: 3883-2665 ou e
whats (12) 98127-1333
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MANUELI - 23 anos, mineirinha,
safada e completa. 1ª vez anunciada.
www.manusereia.blogspot.com.br
(12) 98159-2663

18 de maio de 2017

JULIA BOMBOM - 18 aninhos, mulatinha,
bem magrinha p/ homem que procura
novinhas diferentes. (12) 98263-4313
www.juliabonbon.blogspot.com.br

AMANDA - Mineirinha, 22 anos, morena, AMANDA PICACHU - a original de volta, loira
natural, olhos azuis, corpinho de Barbie,
olhos verdes, bem safadinha, completa, muito safadinha. Realizo qualquer fantasia.
Dominação, inversão, etc... Aguardo você.
baixinha, seios gg. (12) 99767-5002
(12) 99753-7157 whatsApp
www.amandalitoral.blogspot.com.br
JÉSSICA - Loirinha, 19 aninhos, gostosa e
MAISA - novinha, 22 anos, more- SAIURY - 21 anos, mestiça, safadinha,
na clara, capa de revista, olhos verdes, bem magrinha, completinha p/ casal. sensual. Recém chegada de Pernambuco, 1,75 de
fogosa, recém chegada. Pronta para
gostosura, com marquinha, pernas grossas.
www.mestica21.blogspot.com.br
realizar suas mais loucas fantasias.
Tesão a flor da pele. Realizo seu prazer.
(12) 98146-5287
(12) 98256-4581 /99140-1999 / 98897-2257
(12) 98153-5843
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