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Falando sobre o Natal

Natal ou Dia de Natal é um
feriado e festival religioso cristãocomemorado anualmente em 25 de
dezembro (nos países eslavos e ortodoxos, cujos calendários eram baseados no calendário juliano, o Natal é
comemorado no dia 7 de janeiro). A
data é o centro das festas de fim de
ano e da temporada de férias, sendo,
no cristianismo, o marco inicial do
Ciclo do Natal, que dura doze dias.
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prefeito

Originalmente destinada a celebrar o nascimento anual do Deus
Sol no solstício de inverno (natalis
invicti Solis),a festividade foi ressignificada pela Igreja Católica no
século III para estimular a conversão
dos povos pagãos sob o domínio do
Império Romano e então passou a
comemorar o nascimento de Jesus de
Nazaré.

exibição de decorações diferentes;
incluindo as árvores de Natal, pisca-piscas e guirlandas, visco, presépios
e ilex. Além disso, o Papai Noel (conhecido como Pai Natal em Portugal)
Embora tradicionalmente seja é uma figura mitológica popular em
um dia santificado cristão, o Natal é muitos países, associada com os pre- para as empresas. O impacto econô- (‘Christ’s mass’) que quer dizer misamplamente comemorado por mui- sentes para crianças.
mico da comemoração é um fator que sa de Cristo.
tos não cristãos, sendo que alguns de
tem crescido de forma constante ao
seus costumes populares e temas coComo a troca de presentes e longo dos últimos séculos em muitas
memorativos têm origens pré-cristãs muitos outros aspectos da festa de regiões do mundo.
ou seculares. Costumes populares Natal envolvem um aumento da ativimodernos típicos do feriado incluem dade econômica entre cristãos e não
Etimologia
a troca de presentes e cartões, a Ceia cristãos, a festa tornou-se um aconA palavra natal do português já
de Natal, músicas natalinas, festas tecimento significativo e um período foi nātālis no latim, derivada do verde igreja, uma refeição especial e a chave de vendas para os varejistas e bo nāscor (nāsceris, nāscī, nātus sum)
que tem sentido de nascer. De nātālis
do latim, evoluíram também natale
do italiano, noël do francês, nadal do
catalão, natal do castelhano, sendo
que a palavra natal do castelhano foi
progressivamente substituída por navidad, como nome do dia religioso.
Já a palavra Christmas, do inglês, evoluiu de Christes maesse
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Origem
Como adjetivo, significa também o local onde ocorreu o nascimento de alguém ou de alguma coisa.
Como festa religiosa, o Natal,
comemorado no dia 25 de dezembro
desde o Século IV pela Igreja ocidental e desde o século V pela Igreja
oriental, celebra o nascimento de Jesus Cristo e assim é o seu significado
nas línguas neolatinas. Muitos historiadores localizam a primeira celebração em Roma, no ano 336 d.C,
no entanto parece que os primeiros
registros da celebração do Natal têm
origem anterior, na Turquia, a 25 de
Dezembro, já em meados do sec II.
História
Países onde o Natal não é
um feriado oficial
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zembro foi importada para o oriente
mais tarde: em Antioquia por João
Crisóstomo, no final do século IV,
provavelmente, em 388, e em Alexandria somente no século seguinte.
Mesmo no ocidente, a celebração da natividade de Jesus em 6 de
janeiro parece ter continuado até depois de 380.

Os primeiros indícios da comeNo ano 350, o Papa Júlio I lemoração de uma festa cristã litúrgica
vou
a
efeito uma investigação pordo nascimento de Jesus em 25 de dezembro é a partir do Cronógrafo de menorizada e proclamou o dia 25
de Dezembro como data oficial e o
354.
Imperador Justiniano, em 529, decla- vais pré-cristãos que eram celebrados
em torno do solstício de inverno peEssa comemoração começou rou-o feriado nacional.
las populações pagãs que foram mais
em Roma, enquanto no cristianismo
Muitos costumes populares as- tarde convertidas ao cristianismo.
oriental o nascimento de Jesus já era
sociados
ao Natal desenvolveram-se
celebrado em conexão com a Epifade forma independente da comemoEstes elementos, incluindo o
nia, em 6 de janeiro.
ração do nascimento de Jesus, com madeiros, do festival Yule, e a troca
A comemoração em 25 de de- certos elementos de origens em festi- de presentes, da Saturnália, tornaram-se sincretizados ao Natal ao longo dos séculos.
A atmosfera prevalecente do
Natal também tem evoluído continuamente desde o início do feriado,
o que foi desde um estado carnavalesco na Idade Média, a um feriado
orientado para a família e centrado
nas crianças, introduzido na Reforma
do século XIX.

Além disso, a celebração do
Natal foi proibida em mais de uma
ocasião, dentro da cristandade protestante, devido a preocupações de
que a data seria muito pagã ou antibíblica.
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reliano teve parte na sua instituição”.
Pré-cristianismo
Estudiosos modernos arguFestivais de inverno
mentam que esse festival foi colocaOs festivais de inverno eram os
do sobre a data do solstício, porque
foi neste dia que o Sol voltou atrás festivais mais populares do ano em
em sua partida em direção ao o sul e muitas culturas.
provou ser “invencível”.
Entre as razões para isso, inAlguns escritores cristãos pri- cluí-se o fato de que menos trabalho
mitivos ligaram o renascimento do agrícola precisava ser feito durante
sol com o nascimento de Jesus. “Ó, o inverno, devido a expectativa de
quão maravilhosamente agiu Pro- melhores condições meteorológicas
vidência que naquele dia em que o com a primavera que se aproximava.
sol nasceu...Cristo deveria nascer”,
As tradições de Natal moderCipriano de cartago escreveu. João
Crisóstomo também comentou so- nas incluem: troca de presentes e fobre a conexão: “Eles chamam isso lia do festival romano da Saturnália;
de ‘aniversário do invicto’. Quem de verde, luzes e caridade do Ano Novo
fato é tão invencível como Nosso Se- Romano; madeiros do Yule e diversos alimentos de festas germânicas.
nhor...?”
Embora o Dies Natalis Solis Invicti seja objeto de uma grande dose
de especulação acadêmica, a única
fonte antiga para isso é uma menção
no Cronógrafo de 354 e o estudioso
moderno do Sol Steven Hijmans argumenta que não há evidência que
essa celebração anteceda a do Natal:
“Enquanto o solstício de inverno em
torno de 25 de dezembro foi bem estabelecido no calendário imperial romano, não há nenhuma evidência de
que uma celebração religiosa do Sol
naquele dia antecedia a celebração de
Natal e nenhuma que indica que Au-
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A Escandinávia pagã comemorava um festival de inverno chamado
Yule, realizado do final de dezembro ao período de início do janeiro.
Como o Norte da Europa foi a última
parte do continente a ser cristianizada, suas tradições pagãs tinham uma
grande influência sobre o Natal. Os e de diversos outros grupos cristãos to de Jesus é a encarnação de Jesus
escandinavos continuam a chamar o é o serviço religioso da Véspera de como segundo Adão como realização
Natal ou o da manhã do dia de Natal. da vontade de Deus para desfazer o
Natal de Jul.
dano provocado pela queda do priDurante os quarenta dias que meiro homem, Adão.
Cristianismo
levam ao Natal, a Igreja Ortodoxa
A principal celebração religiosa pratica o Jejum da Natividade, enentre os membros da Igreja Católica quanto que a maioria das congregações cristãs (incluindo a Igreja Católica, a Comunhão Anglicana, muitas
igrejas protestantes e os batistas)
iniciam a observância da temporada
litúrgica do Advento quatro domingos antes do Natal — os dois grupos
entendem que o período é de limpeza
espiritual e de renovação para a celebração do nascimento de Jesus.
Representação da natividade de
Na teologia cristã, o nascimen-

Jesus na obra Adoração dos
Pastores, de Gerard van Honthorst
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Os evangelhos canônicos de Belém para levar presentes a Jesus,
Lucas e Mateus contam que Jesus nascido o “rei dos judeus”.
nasceu em Belém, na província roO rei Herodes ordena então o
mana da Judeia de uma mãe ainda
massacre de todos os garotos com
virgem.
menos de dois anos da cidade, mas a
No relato do Evangelho de Lu- família de Jesus escapa para o Egito
cas, José e Maria viajaram de Nazaré e depois volta para Nazaré, um evenpara Belém para comparecer a um to que tradicionalmente marca o fim
censo e Jesus nasceu durante a via- do período conhecido como “Nativigem numa simples manjedoura.
dade”
Anjos o proclamaram salvador
Símbolos e tradições
de todas as pessoas e pastores vieUma outra tradição do Natal
ram adorá-Lo. No relato de Mateus, é a decoração de casas, edifícios,
astrônomos seguiram uma estrela até elementos estáticos, como postes,
pontes e árvores, estabelecimentos
comerciais, prédios públicos e cidades com elementos que representam
o Natal, como, por exemplo, as luzes de natal e guirlandas. Em alguns
lugares, existe até uma competição
para ver qual casa, ou estabelecimento, teve a decoração mais bonita,
com direito a receber um prêmio.[carece de fontes].
A árvore de Natal é considerada por alguns como uma “cristianização” das tradições e rituais pagãos
em torno do Solstício de Inverno,
que incluía o uso de ramos verdes,
além de ser uma adaptação de adoração pagã das árvores.
Terreiro do Paço, em Lisboa,
Portugal em época natalícia

Outra versão sobre a procedência da árvore de Natal, a maioria de-

las indicando a Alemanha como país
de origem, uma das mais populares
atribui a novidade ao monge Agostiniano Martinho Lutero (1483-1546),
autor da Reforma Protestante do século XVI.
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viu-o intensamente estrelado parecendo-lhe um colar de diamantes encimando a copa das árvores.

Tomado pela beleza daquilo,
decidiu arrancar um galho para levar
para casa. Lá chegando, entusiasmaOlhando para o céu através de do, colocou o pequeno pinheiro num
uns pinheiros que cercavam a trilha, vaso com terra e, chamando a esposa
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e os filhos, decorou-o com pequenas e um jumento vivos e vários outros
velas acesas afincadas nas pontas dos animais. Nesse cenário, foi celebrada
ramos.
a Missa de Natal.
Arrumou em seguida papéis coloridos para enfeitá-lo mais um tanto.
Era o que ele vira lá fora. Afastando-se, todos ficaram pasmos ao verem
aquela árvore iluminada a quem parecia terem dado vida. Nascia assim a
árvore de Natal. Queria, assim, mostrar as crianças como deveria ser o
céu na noite do nascimento de Cristo.
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O sucesso dessa representação
do Presépio foi tanta que rapidamente se estendeu por toda a Itália.
Logo se introduziu nas casas
nobres europeias e de lá foi descendo
até as classes mais pobres. Na Espanha, a tradição chegou pela mão do
Rei Carlos III, que a importou de Nápoles no século XVIII.

Na Roma Antiga, os Romanos
penduravam máscaras de Baco em
Sua popularidade nos lares espinheiros para comemorar uma festa panhóis e latino-americanos se eschamada de “Saturnália”, que coinci- tendeu ao longo do século XIX, e na
dia com o nosso Natal.
França, não o fez até inícios do século XX. Em todas as religiões cristãs,
As esculturas e quadros que en- é consensual que o Presépio é o único
feitavam os templos para ensinar os símbolo do Natal de Jesus verdadeifiéis, além das representações teatrais ramente inspirado nos Evangelhos.
natalinas variam em cada país.
semilitúrgicas que aconteciam durante a Missa de Natal serviram de inspiO dia de montar as decorações
No Brasil, as decorações, inração para que se criasse o presépio.
cluindo a montagem da Árvore de
Natal, costumam ser realizadas no
A tradição católica diz que o
Domingo mais próximo do dia 30 de
presépio (do lat. praesepio) surgiu
Novembro, marcando o início do Adem 1223, quando São Francisco de
vento.
Assis quis celebrar o Natal de um
modo o mais realista possível e, com
Em Portugal, é costume montar
a permissão do Papa, montou um
a Árvore de Natal no dia 8 de Dezempresépio de palha, com uma imagem
bro,
dia de Nossa Senhora da Conceido Menino Jesus, da Virgem Maria Parque Ibirapuera, em São Paulo,
ção, padroeira do país. No dia 6 de
Brasil, em época natalina.
e de José, juntamente com um boi

Janeiro, comemora-se o Dia de Reis,
data que assinala a chegada dos Três
Reis Magos à Belém, encerrando a
magia do Natal, quando a árvore de
natal e demais decorações natalinas
são desfeitas.
Músicas natalinas
As canções natalinas são símbolos do Natal e as letras retratam as
tradições das comemorações, o nascimento de Jesus, a paz, a fraternidade, o amor, e os valores cristãos.
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a falta de interesse popular.
Amigo secreto ou oculto

No Brasil, é muito comum a
prática entre amigos, funcionários de
uma empresa, amigos e colegas de
escola e na família, da brincadeira do
amigo oculto (secreto).
Essa brincadeira consiste de
cada pessoa selecionar um nome de
uma outra pessoa que esteja participando desta (obviamente a pessoa
não pode sortear ela mesma) e presenteá-la no dia, ou na véspera.
É comum que sejam dadas dicas sobre o amigo oculto, como caNo Brasil, esta tradição, além racterísticas físicas ou qualidades, até
das familiares, só se tornou comer- que todos descubram quem é o amigo
cial popular nos anos 1990, com o oculto.
CD 25 de Dezembro lançado pela
Alguns dizem características
cantora Simone: Ao lançar o disco
natalino em 25 de Dezembro, a can- totalmente opostas para deixar a
brincadeira ainda mais divertida.
tora Simone quebrou um tabu.
Basileia - Suiça

Acredita-se que a brincadeira
Ao contrário do que ocorre nos
Estados Unidos e na Europa, os can- venha dos povos nórdicos. Porém,
tores brasileiros não têm o costume é também uma brincadeira de costu- pudessem sair com presentes.
de lançar, no mês de dezembro, dis- mes e tradições de povos pagãos.
Personagens lendários
cos com músicas de Natal.
Sinterklaas
ou São Nicolau,
A brincadeira se popularizou
As canções natalinas tradicio- no ano de 1929, em plena depres- considerado por muitos o Papai Noel
nais, no Brasil, estão sendo paulati- são, quando não havia dinheiro para (ou Pai Natal) original.
namente esquecidas, com algumas comprar presentes para todos, era reUma série de figuras de origem
exceções como “Noite Feliz”, devido alizada a brincadeira para que todos
cristã e mítica têm sido associadas ao
Natal e às doações sazonais de presentes.

pukki; Babbo Natale, São Basílio e
Ded Moroz.
A mais famosa e difundida
destas figuras na comemoração moderna do Natal em todo o mundo é
o Papai Noel, um mítico portador de
presentes, vestido de vermelho, cujas
origens têm diversas fontes.

A origem do nome em inglês
Entre estas estão o Papai Noel Santa Claus pode ser rastreada até o
(Pai Natal em Portugal), também Sinterklaas holandês, que significa
conhecido como Santa Claus (na simplesmente São Nicolau.
anglofonia), Père Noël e o Weihnachtsmann; São Nicolau ou SinterklaNicolau foi bispo de Mira, na
as, Christkind; Kris Kringle; Joulu- atual Turquia, durante o século IV.
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Entre outros atributos dados ao
santo, ele foi associado ao cuidado
das crianças, à generosidade e à doação de presentes. Sua festa em 6 de
dezembro passou a ser comemorada
em muitos países com a troca de presentes.
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10- táveis, incluindo Washington Irving
e o cartunista germano-americano
Thomas Nast (1840-1902).

Por volta do século XIII, São
Nicolau era bem conhecido nos Países Baixos e a prática de dar presentes em seu nome se espalhou para
outras partes da Europa central e do
sul. Na Reforma Protestante nos séculos XVI e XVII na Europa, muitos
protestantes mudaram o personagem
portador de presente para o Menino
Jesus ou Christkindl e a data de dar
presentes passou de 6 de dezembro
para a véspera de Natal.

Impacto econômico
O natal é normalmente o maior
estímulo econômico anual para muitas nações ao redor do mundo.
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Após a Guerra Revolucionária
Americana, alguns dos habitantes
da cidade de Nova York procuraram
símbolos do passado não inglês da
São Nicolau tradicionalmente cidade.
aparecia em trajes de bispo, acompanhado por ajudantes, indagando as
Nova York tinha sido originalcrianças sobre o seu comportamento mente estabelecida como a cidade codurante o ano passado antes de deci- lonial holandesa de Nova Amsterdã e
dir se elas mereciam um presente ou a tradição holandesa do Sinterklaas
não.
foi reinventada como São Nicolau.

As vendas aumentam dramaticamente em quase todas as áreas
de varejo e lojas introduzem novos
produtos para as pessoas comprarem,
como brindes, decoração e suprimentos.

Nos Estados Unidos, a “tempo- mercialização em novembro.
No entanto, a imagem popular rada de compras de Natal” começa já
moderna do Papai Noel foi criada nos em outubro.
No Reino Unido e na Irlanda,
Estados Unidos e, em particular, em
a temporada de compras de Natal coNo Canadá, os comerciantes meça a partir de meados de novemNova York.
começam campanhas publicitárias, bro, no momento em que a comemoA transformação foi realizada pouco antes do Dia das Bruxas (31 ração de Natal das ruas é montada.
com o auxílio de colaboradores no- de outubro), e intensificam a sua coNos Estados Unidos, foi calculado que um quarto de todos os gastos pessoais acontece durante a temporada de compras de Natal.
Dados do United States Census
Bureau revela que as despesas em lojas de departamento em todo o país
subiu de 20,8 bilhões de dólares em
novembro de 2004 para 31,9 bilhões

Árvore de Natal do Rockefeller
Center - Nova York
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de dólares em dezembro de 2004, um 1,9 bilhões são enviados nos Estados
aumento de 54%.
Unidos a cada ano, e árvores de natal vivas, das quais 20,8 milhões foEm outros setores, o aumento ram cortadas nos Estados Unidos em
dos gastos pré-natal foi ainda maior, 2002.
havendo um crescimento de compras
de 100% nas livrarias e 170% em loNo Reino Unido, em 2010, até
jas de jóias no período entre novem- £ 8 bilhões era esperado para serem
bro e dezembro.
gastos on-line no natal, aproximadamente um quarto do total das vendas
No mesmo ano, o emprego em de varejo.
lojas de varejo americanas aumentou
de 1.6 a 1.8 milhões nos dois meses
Mercado natalino
que antecederam o Natal.
em Jena, Alemanha
Na maioria das nações ociIndústrias completamente de- dentais, o dia de Natal é o dia mependentes do Natal inclui as fabri- nos ativo do ano para os negócios e
cantes de cartões natalinos, os quais o comércio, quase todas as empresas
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de varejo, comerciais e institucionais presente gasta com o item e o que o
estão fechadas, e quase todas as ati- receptor teria pago pelo item.
vidades industriais cessam (mais do
Estima-se que em 2001, o natal
que em qualquer outro dia do ano).
resultou em um peso-morto de cerNa Inglaterra e País de Gales, ca de US$ 4 bilhões só nos Estados
o Christmas Day (Trading) Act 2004 Unidos.
impede que todas as grandes lojas
façam comércio no dia de natal. Estúdios de cinema realizam muitos
filmes de alto orçamento durante a
temporada de férias, incluindo filmes
de natal, fantasia ou dramas com elevados valores de produção.
Uma análise de um economista calcula que apesar do aumento de
despesa global, o natal é um peso-morto na teoria microeconômica ortodoxa, devido ao efeito de dar presentes.
Esta perda é calculada como
a diferença entre o que o doador do

Árvore de Natal Ecológica feita
de garrafas de vinho
Floresta Negra - Alemanhã
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- Por causa de fatores complica- imoral.
dores, esta análise é por vezes utilizada para discutir possíveis falhas na
As controvérsias e críticas conteoria microeconômica atual.
tinuam nos dias de hoje, onde alguns
cristãos e não cristãos têm afirmado
Outras perdas de peso-morto que uma afronta ao natal (apelidada
incluem os efeitos do natal sobre o de “guerra contra o Natal” por almeio ambiente e o fato de que pre- guns) está em curso.
sentes materiais são muitas vezes
percebidos como elefantes brancos,
Nos Estados Unidos, tem haimpondo custos para a manutenção e vido uma tendência para substituir a
armazenamento e contribuindo para saudação Feliz Natal para Boas Fesa desordem.
tas.
Controvérsias
Ao longo da história do feriado, o natal tem sido objeto de controvérsia e críticas de uma ampla variedade de fontes distintas.
A primeira controvérsia documentada em relação ao natal foi liderada por cristãos e começou durante
o Interregno Inglês, quando a Inglaterra era governada por um Parlamento Puritano.

Grupos como a União Americana pelas Liberdades Civis iniciaram processos judiciais para impedir
a exibição de imagens e outros materiais referentes ao natal em bens públicos, incluindo escolas.

Esses grupos argumentam que
o financiamento do governo para exibir imagens e tradições do natal viola
a Primeira Emenda da Constituição
dos Estados Unidos, que proíbe a
criação, pelo Congresso, de uma reOs puritanos (incluindo aqueles ligião nacional.
que fugiram para a América) procuraram remover os elementos pagãos
Em 1984, a Suprema Corte dos
restantes do natal. Durante este breve Estados Unidos decidiu no processo
período, o Parlamento Inglês proibiu Lynch vs Donnelly que uma exposipor completo a celebração do natal, ção de Natal (que incluía um preséconsiderando-o “um festival papista pio) de propriedade e exibida pela cisem justificação bíblica” e uma épo- dade de Pawtucket, em Rhode Island,
ca de comportamento perdulário e não violava a Primeira Emenda.

22dezembro
de abril dede2020
23 de
2020
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Em novembro de 2009, o tribunal federal de apelações na Filadélfia
endossou uma proibição ao distrito
escolar sobre o canto de canções de
natal.
Árvore de Natal em Mulhose - França
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específica do termo “natal” ou dos
seus aspectos religiosos está sendo
cada vez mais censurada, evitada ou
desestimulada por vários anunciantes
e varejistas.
Em resposta, a Associação da
Na esfera privada também tem Família Americana e outros grupos
sido alegado que qualquer menção organizados boicotaram varejistas.
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EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº1000702-80.2016.8.26.0126
Classe Assunto: Usucapião - Usucapião Ordinária
Requerente: Jairo Garcia Pereira e outros
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1000702-80.2016.8.26.0126
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado de São Paulo,
Dr(a). Ayrton Vidolin Marques Júnior, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) Victalino Filenti e Sandra Aparecida Ilenti de Almeida, e eventuais interessados que foi proposta uma
ação de Usucapião por parte de Jairo Garcia Pereira, Carmelucia Guedes da Rosa Garcia Pereira e Hélio Gomes alegando
em síntese serem legítimos possuidores há mais de 30 dias de um imóvel com área de 183,00m², situado na Avenida Miramar, esquina com a Avenida Gaspar de Souza, Vila Oceania, nesta cidade e comarca de Caraguatatuba, alegando posse
mansa e pacífica no prazo legal. Encontrando-se os confrontantes em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, ao 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, aos 25 de novembro de 2020.
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CA0495

Jardim

Gaivotas Casa em Condomínio/ 2 dor/ sala/ coz/
banh/ área gourmet/ 1
vaga/ móveis planejados/
R$ 219.900,00/ CRECI
114.203/ 12 99150-5005

(SEMI
MOBILIADO) Martim de Sá
Apto. 2 dorms. uma
suíte/ 1 vaga gar/ duas
sacadas e bem arejado/
ac. financ. bancário/ 72
m²/ rua tranquila/ supermercado/ farmácia/
ótima localiz/ perto de
tudo que você precisa/
R$ 265.000,00/ CRECI
Casa a venda Massa- 114.203/ 12 99150-5005
guaçu 2 dorm. s/ 1 suíte/ 1
TROCO ou VENDO
banh. social/ sala/ coz/ e
chácara no Pouso Altinho,
lavand/ constr. 60m²/ ter- casa c/ 3 cômodos, coz.,
reno 118,75m² (4,75x25) c/ fogão a lenha c/ churrasqueira/ com pomar forR$210.000,00/ CRECI mado / R$ 60mil / 99618114.203/ 12 99150-5005 5124 c/ Maria
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VENDO
Chácara
no Pouso Frio/ beira da
represa. Mil metros R$
60 mil e 500metros R$30
mil/ Tratar (12) 991182295 c/José
VD Cód: PLN 679 Praia
das Palmeiras/ 1 dorm/
sala/ coz/ wc/ área serv/
1 vaga gar/ creci 80169F/ R$160 mil/ 3883-4840
TRAVESSÃO R$ 190
mil sobrado 3 dor/ sala/
coz/ gar/ varanda/ ot. Local/ Cel/Zap 98187 8636
PROCURO trabalho de faxineira em casa
e escritório/ 98230-0553

23 de dezembro de 2020

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1004825-19.2019.8.26.0126
O (A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 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 Pacs-fom Empreendimentos Ltda. Alexandre Ricardo Fachini Pinto e Antonio José Fachini Pinto ajuizaram ação de USUCAMPIÃO, visando dois lotes de terreno sob os nº 5 e 6 da Quadra
25 do bairro Sumaré, localizado na Avenida Castelo Branco, nº
614, Inscrição Municipal nº 02.040.008, alegando posse mansa e
pacífica no prazo legal. Estado 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
contestado 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 cidades de Caraguatatuba ao 07 de outubro de 2020

COMUNICADO DE EXTRAVIO

A empresa UBELINO RIBEIRO AUTO CENTER
LTDA, com sede a Av. José da Costa Pinheiro Junior, 1988
– Jaraguá Caraguatatuba/SP – CEP: 11.668-000, inscrito no
CNPJ09.394.985/0001-51 e I.E 45.30-7-03 COMUNICA
O EXTRAVIO DO Talão de notas de serviços do
Município de Caraguatatuba/SP, Folhas número
de 01 à 250, referente a inscrição municipal nº
16.824, e extravio do Licro de Ocorrência Fiscal.
Caraguatatuba, 22 de Dezembro de 2020.
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Associação dos Proprietários do Recanto Sandra – CNPJ: 12.119.041/0001-80
Edital de Convocação Assembléia Geral Ordinária
A Associação dos Proprietários do Recanto Sandra CONVOCA, por meio deste
Edital os seus membros para Assembléia Geral Ordinária que será realizada no
dia 30 de Dezembro de 2020, na rua Hiran Mendes, nº 125 às 15:30 horas em
primeira convocação, com a presença de pelo menos metade mais um dos associados e em segunda convocação às16:30 horas com qualquer número.
Com a seguinte ordem:
1- Apreciar e deliberar sobre o relatório anual e as contas do exercício de 2019;
2- Deliberar sobre a conclusão do projeto de fechamento do loteamento (outorga
cedida pelos órgãos municipais);
4- Deliberar sobre nova portaria de controle de acesso para atender exigências
da Prefeitura;
5- Sugestões e reclamações

Presidente
Célia Maria Lira
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616 Casa Martim de Sá
Jardim Gaivotas Ter- 3 dorms/ garagem p/5
carros/ próx. à praia/
reno 14 X 35/ Área total
R$ 420.000,00/ cod
490m²/ creci 80169-F/ 1408/
(12)
98126R$ 140 mil/ 3883-4840 8800/ creci 26535J
VD

Cód:

PLN

LOCAÇÃO Cód: PLN
643 Pontal de Santa
Marina/ dorm/ sala/ coz/
área serv/ 2 vagas garagem/ creci 80169-F/
R$ 1.200,00/ 3883-4840

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- Casa VD Golfinhos
VD Cód: PLN 323 Poi- tra oferta (12) 99660-2700 3 dorms (suíte) 2 vagas/ R$ 195.000,00/
ares 2 dorm. (s/ 2 suítes) com Flávio
ac.
financ/
CRECI
3 salas/ coz/ 2 wc social/
churraq. e piscina/ área VD Cód: PLN 678 Pontal 114.203/ 12 99150-5005
Santa Marina/ 3 dorm (s/ 3
serv/ 3 vagas garagenm/
suítes) sala/ coz. americana/ Apartamento Jardim
creci 80169-F/ R$ 380 área serv/ 4 vagas gar/ creci
Aruan 2 dorms/ garaMil/ 3883-4840
80169-F/ R$ 350 Mil/ 3883gem/ R$ 210.000/ có4840
digo 1081/ (12) 98126LOCAÇÃO Cód: PLN
702 INDAIÁ 3 dorms/ 2 VD Cód: PLN 693 Casa 8800/ creci 26535J
dorms/
salas/ coz/ área serv/ 2 Massaguaçu 2 dorm. (s/ 1 Condomínio-2
suíte)/
sala/
coz/
wc
social/
Massaguaçu/
190.000/
vagas garagem/ creci
área serv/
cod1360/ (12) 9812680169-F/ R$ 1.500,00/
vaga gar/ creci 80169-F/ R$ 8800/ creci 26535J
3883-4840
195 Mil/ 3883-4840
Vendo Lancha 18 pés/
Casco Cobra, Motor
90HP Yamaha/ 5 lugares
+ Piloto/ Ótimo estado /12
99630-2040

FINANCIADO
BCO ALTO R$ 40 mil/ JD TARUMÃ R$100mil/ APTO
2
dor/
sla/
coz/ wc/ R$
Lote 125m²/ rua calçada/ casa NOVA 2 dorm/ sla/
190
mil/
px
ATACADÃO/
coz/
wc/
gar/
Cel/Zap
98187
creche/ escolas/ mercaCel/Zap 98187 8636
8636
do/ Cel/Zap 98187 8636
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Casa
Verde Mar
2 dorms/ uma suíte/
R$ 240.000/ código
VD Cód: PLN 604
1413/
(12)
98126- Porto Novo 3 dorm/ 2
8800/ creci 26535J salas/ coz/ área ser/
vaga gar/ creci 80169-F/
Chácara no Rio Claro R$ 450 Mil/ 3883-4840
com casa 1Q/ varanda
grande com churr/fogão VD Cód: PLN 662 Ena lenha/ terreno 15x200/ seada São Sebastião 3
dorm/ sala jantar/ sala
R$ 180 mil/ (12) 98126estar/ coz/ área serv/
8800/ creci 26535J
4 vagas gar/ creci 80169F/ R$ 290 Mil/ 3883-4840
ALUGO Sítio Pegorelli
definitivo 30.000m² casa CHÁCARA
PEGprincipal e caseiro pasto ORELLI R$ 150 mil/
e outras benfeitorias 2880m²/ 100m da nova
ot.
Local/
no asfalto/ R$1.000,00/ rodovia/
Cel/Zap 98187 8636 Cel/Zap 98187 8636

AP0461 MARTIM DE
SÁ Apto 1 dorm. c/piscina e varanda gourmet
/ R$ 190.000,00/ CRECI
114.203/ 12 99150-5005

PEGORELLI
SÓ
R$ 30 mil lote 150m²
px nova estrada/ facilito 50% entrada/ restante 30 x R$500,00/
Cel/Zap 98187 8636

Procuro Trabalho de
Jardineiro/ zelador/segurança ou porteiro contatar: (11)95198-3589 ou
(11) 95370-4765

PROCURO
EMPREGO para limpar
quintal e jardim E casas/
TRatar Telefone 982300553

Ofereço trabalho de
garçom/ barmem/ cozinheiro recepção/ segurança e decoração para
bar restaurante ou hotéis
VENDO 1 sofá de canto e pousadas / James MalSala locação/ venda cinza escuro de tecido
cher contato WhatsApp
no Centro R$ 130.000 valor R$200,00 / Tratar
12 99619-0442
ou 1.100 p/ aluguel/ có- telefone 98230-0553
digo 1372/ (12) 981268800/ creci 26535J
Condomínio no Pontal Santa Marina/ 2 suites/
2 vagas garagem/ código
1330/ R$ 200.000,00/ (12)
98126-8800/ creci 26535J

Apartamento Massaguaçu 1 dorm/ com
garagem/ R$ 185.000/
código 1395/ (12) 981268800/ creci 26535J
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AKEBONO

AKEBONO CARAGUÁ Cozinha Chinesa

3883-1131
98703-2772
Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá
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