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

ALUGO Bco alto 2 
dorm R$750/ Travessão 1 
dorm R$700/ 98187 -8636

PROCURO trabalho de 
vendedora/ atendente/ ou 
vaga que estiver disponív-
el/ (12) 99737-8723

V E N D E - S E 
TRAVESSÃO SÓ 
R$55 MIL / 1 DORM SLA/
CZ /WC /QTAL INACABA-
DA TERRENO 125mts2 
F. 98187- 8636 

ALUGA-SE  sala no 
Condomínio Caraguá 
Profissional Center/ (12) 
98114-0022

VENDO Chácara 
no Pouso Frio/ beira da 
represa. Mil metros R$ 60 
mil e 500metros R$30 mil/ 
Tratar (12) 99118-2295 c/
José

PROCURO trabal-
ho de faxineira em casa 
e escritório/ Tratar Fone 
98230-0553

PROCURO EM-
PREGO para limpar 
quintal e jardim/ 98230-
0553

MINUTA   EDITAL  USUCAPIÃO  LENILSON

O DOUTOR ANDREQUINTELA ALVES RODRIGUES, MM.JUIZ DE 
DIREITO DA 1ª VARA DE SÃO SEBASTIÃO, NA FORMA DA LEI, 
ETC...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital  virem, ou dele 
conhecimento tiverem que, por este Juízo processa-se uma ação 
de USUCAPIÃO  movida por PAULA MACHADO KINKER e  ANA 
TERRA DONNANTUONI RONDINO para constatarem a presente 
ação de usucapião processo 1001285.98.2020.8.26.0587 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 de 
Boiçucanga- São Sebastião, medindo nove (9,00)  metros de  frente 
para  a servidão da passagem  da Travessa Bruno Scarpa, por vinte 
e três (23:00) metros da frente aos fundos de ambos os lados, sendo 
que  do lado direito confronta com  Elenildo Tavares da Silva, do lado 
esquerdo com José Alves dos Santos e nos fundos com a Sabesp, 
encerrando ai uma área total  de  206,84 mts2 ( duzentos e seis met-
ros e oitenta e quatro centímetros quadrados).

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da 
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1006960-72.2017.8.26.0126O(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(o) Nome da Parte Terceira Se-
lecionada \<\< Informação indisponível \>\>, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/
ou sucessores, que Reginaldo de Siqueira Porto ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando LOTE nº 28, da Quadra L, no bairro Massagua-
çu, Caraguatatuba/SP., cadastrado no R.I sob a matrícula nº 35.662, 
junto a Prefeitura de Caraguatatuba sob nº 08.076.028. Inicia-se a de-
scrição deste perímetro no ponto P1, cravado na divisa do imóvel ca-
dastrado sob nº 08.076.027, em frente à Rua Cesar Corrêa Amarantes, 
distante 127,70m do ponto de intersecção formado pelo alinhamento 
da Rua Cesar Corrêa Amarantes com a Rua Professora Antônia Car-
lota Gomes, estando o ponto P1 inserido nas coordenadas referidas 
ao sistema UTM( universal transversa de mercator) N7391244.817 e 
E:465506.452; dai segue com os seguintes azimutes e distâncias: do 
ponto P1 ao ponto P2, 319º08’28” e 10,00m; do ponto P2 ao ponto P3, 
49º08’28” e 30,00m; do ponto P3 ao ponto P4, 139º08’28”e 10,00 m; 
do ponto P1, 229º08’28”e 30,00m, encerrando uma área total de 300 
m2., alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramenciona-
dos para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 
30 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 23 de outubro de 2019.

Edital de citação com prazo de 30 dias expedido dos autos do processo 
de Usucapião nº 1000282-61.2020.8.26.0247, da Vara única de Ilha-
bela, requerido por Gizelle Graciena Coutinho Mazetto.
O MM.JUIZ de Direito da Vara única de ILHABELA, Dr. Vitor Hugo 
Aquino de Oliveira, na forma da lei etc.
FAZ SABER,  aos ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais inter-
essados, que tramita na Vara Distrital de Ilhabela o processo de Usu-
capião, visando o imóvel designado como: O lote de terreno número 14 
(catorze) da quadra 24 (vinte e quatro), do loteamento “Balneário Barra 
Velha”, inscrito sob nº 50 e 55, (Lº 8-B fls, 143) localizado no Bairro da 
Barra Velha, do município de Ilhabela, desta comarca de São Sebas-
tião, medindo 15,00. (quinze metros) de frente para a rua; 15 (quinze)
m 15m00 m. (quinze metros) nos fundos onde confronta-se com a Chá-
cara nº 01; 30,00 m. (trinta) da frente aos fundos em ambos os lados, 
confrontando-se do lado direito de quem da  rua olha para o terreno 
com o lote 13; do lado esquerdo com o lote 15, encerrando uma área 
total de 450,00 m²;TRANSCRIÇÃO Nº 15.326m objeto da matrícula 
4.448 ficha 01, do Cartório de Registro de Imóveis de São Sebastião. 
 Alegando posse mansa e  pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expedindo-se o presente edital para citação  dos interessados, para 
que 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  28 de 
julho de 2020.

RECONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Condomínio Costa Esmeralda Apart Hotel

Venho pela presente, re-considerar alguns itens e informações trazidas no 
edital anterior datado de 31 de julho do ano corrente, neste sentido, rerrati-
fico o edital em comento, considerando as informações abaixo:
Data da Assembleia : 14 de AGOSTO de 2020 (Sexta-Feira)
Horário Primeira Chamada: 18:30h, Conforme previsto no artigo Quadra-
gésimo Primeiro da Convenção, com a presença de condôminos que rep-
resentem pelo menos ¼ do Condomínio e caso não haja o quórum regular 
ficam todos desde já convocados para
Segunda Chamada: 19:00h, devendo ser instalada validamente 
com qualquer número de presentes.
Término: 21:30h com tolerância de 30 minutos
Transmissão: Plataforma Google Meet
O LINK de acesso à assembleia virtual foi disponibilzado 
a todos os condôminos por e-mail e via aplicativo Com 
21. Em caso de qualquer eventualidade para adquirirem o 
link, basta com até 24 hs antes do início da assembleia o 
contato junto a Administradora.
ORDEM DO DIA:
A) Prestação de contas (Ordinária e Extraordinária/Obra) do ano de 2019 e
apresentação da posição financeira atual;
B) Apresentação e votação da Previsão Orçamentária ordinária e ex-
traordinária para o ano de 2020;
C) Eleição de membro do Conselho Suplente e Sub Síndico em razão da 
vacância dos referidos cargos;
D) Ratificação da contratação da Síndica profissional Sra. Patrícia Helena 
Leite Brasil;
considerando a deliberação dos conselheiros fiscais e da comissão de 
escolha do Sindico Profissional em reunião realizada no dia 23/05/2020;
E) Outros assuntos de interesses gerais a serem colocados e se necessário 
deliberação, deverão constar na ordem do dia em futura assembleia.

Procedimentos para habilitação dos condôminos e pro-
curadores:
• Conforme o Código Civil, Art. 1.335, somente os condôminos quites com 
as taxas
condominiais, poderão participar e votar na assembleia;
• Os condôminos aptos a participar poderão nomear um procurador legal 
para representá-lo,
bastando apresentar procuração particular, conforme previsto no ar-
tigo quadragésimo sexto. Contudo, para agilizar os trabalhos favor en-
caminhar com 24 hs de antecedência o instrumento de mandato, para o 
email:asscon@assconcaragua.com.br;
• Todos os itens a serem votados, bem como lista de presença, serão feitas 
através da seção do chat da plataforma google meet;
• Esclarece-se que as votações serão abertas, os votos somente serão 
computados daqueles que compareceram à Assembleia, ou seja, que 
estiverem logados e, portanto, presentes à Assembleia no momento da 
realização da votação;
• Recomendamos o acesso aos condôminos e/ou procuradores legais habil-
itados a acessarem a ferramenta de transmissão simultânea da assembleia 
com no mínimo 30 minutos de antecedência para ajustes na conexão;
• É pré-requisito do participante garantir uma estrutura adequada de internet 
e equipamentos que suportem transmissão de áudio e vídeo. Não é reco-
mendado o acesso em trânsito e/ou uso de telefonia móvel 3G/4G em razão 
de eventuais instabilidades.
Recomenda-se o uso de internet banda larga ou similar;
• O microfone será aberto ao condômino que tiver a palavra, por questão de 
ordem esse controle será feito pelo anfitrião.

Caraguatatuba, 04 de Agosto de 2020.

Atenciosamente,

Condomínio Costa Esmeralda Apart Hotel - Patrícia Helena Leite Brasil
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PROCURO trabalho 
de vendedora/ atendente/ 
ou outra vaga que estiver 
disponível/ (12) 99737-
8723

PROCURO TRAB-
ALHO de faxineira em 
casa ou escritório / (12) 
99737-8723

Ponto Comercial c/
pq. coz. e banh/ ótimo p/ 
delivery ou lanchonete/ 
exc. localiz. (12) 99788-
5442/ 3600-7884 creci 
208279F

T R A V E S S Ã O 
R$90MIL/ 2 dorm/ sla/ 
coz/ wc/ gar/ px praça/ 
fone: ZAP 98187 8636

VD casa 2 dorm/ In-
daia de Cima/ 100mts 
do Bradesco e Nikeypar/ 
dctos ok/ financia/ R$ 
260 mil/ 99622-9797 Zap

Procuro Trabalho de 
Jardineiro/ zelador/segu-
rança ou porteiro conta-
tar: (11)95198-3589 ou 
(11) 95370-4765

ALUGO NO GAIVOTAS 
/ UM QT / BANH/ SAL/ 
COZ/ AS / 01 VAGA /R$ 
850,00  / 99620-2122

VENDO 1 sofá de canto 
cinza escuro de tecido 
valor R$200,00 / Tratar  
telefone 98230-0553

PROCURO trabal-
ho de faxineira em casa 
e escritório/ 98230-0553

Terreno Aclive! 520m 
aceita carro c/parte de 
pagto/ escr. def/ (12) 
99788-5442/ 3600-7884 
creci 208279F

VENDO Chácara 
no Pouso Frio/ beira da 
represa. Mil metros R$ 60 
mil e 500metros R$30 mil/ 
Tratar (12) 99118-2295 c/
José

LOTE RIO MARI-
NAS R$50MIL 360m² 
escritura definitiva/ ótimo 
local/ fone: ZAP 98187 
8636

PARA
ANÚNCIAR LIGUE: 
(12) 98128-7496  
(12) 99736-3628

TROCO ou VENDO 
chácara no Pouso Altinho, 
casa c/ 3 cômodos, coz., 
c/ fogão a lenha c/ chur-
rasqueira/ com pomar for-
mado / R$ 60mil / 99618-
5124 c/ Maria

PROCURO EM-
PREGO para limpar 
quintal e jardim/ 98230-
0553

VD ótimo lote Gol-
finho, 330mts², próx. 
Colégio Adventista/ 
Padaria/ Mercadinho/ 
Academia/ etc. dctos 
100%/ 110mil/ 99622-
9797 Zap

Ótima oport. de in-
vestimento! Kitnet c/1 
dor/ peq. coz/ banh/ gar 
descob/ espaço amplo 
p/ área gourmet/ (12) 
99788-5442/ 3600-7884 
creci 208279F
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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


