Noroeste News - Classificados

13 de julho de 2017

- 08 -

Mutirão no Saco da Capela realizou
melhorias na infraestrutura em
diversos pontos do bairro
com a Defesa Civil
– e limpeza das
ruas: capina, roçada e raspagem de
terra e areia), a região ainda recebeu
a visita de profissionais da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano
para vistoria técnica em alguns também englobou o cercado
Cerca de 100 funcioná- pontos do bairro, como a rua que compreende a construção
inacabada do Teatro Municirios foram escalados para aten- Benedita Félix.
pal e Centro de Convenções
der especificamente o mutiSegundo o secretário que encontra-se embargado
rão, já que o bairro vinha sode Serviços Municipais, Pau- pela Justiça desde 2014 por
frendo com o descaso de anos
lo César Mathias, havia diver- suspeitas de irregularidades,
anteriores e encontrava-se
sos pedidos para que o muti- como o descumprimento do
com ausência de manutenção rão fosse realizado no Saco da plano diretor da cidade. No
em toda a sua extensão. Além Capela. “Realizamos todas as local o mato estava alto e as
dos serviços oferecidos em ações. Capinamos e roçamos cercas parcialmente destruítodos os mutirões (benefíci- toda a extensão do bairro, po- das, ocasionando a entrada de
os de limpeza e de conserva- damos inúmeras árvores em usuários de drogas. Com relação nas vias públicas da ci- parceria com a Defesa Civil, ção a este assunto em especidade, serviços de manutenção trocamos diversas luminárias al, Mathias afirma que todas
de ruas como tapagem de bu- (principalmente no píer) e fi- as manutenções possíveis foracos, mantimento de guias e zemos ainda manutenção na ram realizadas pelos seus funsarjetas, manutenção da rede rede elétrica”, ressalta.
cionários e pede que qualquer
elétrica, podas de árvores em
movimentação suspeita seja
vias públicas – em parceria
Além das ruas, a ação denunciada.
A Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria de
Serviços Municipais, realizou
durante a quinta-feira, mais
um mutirão do programa “IlhaMaisBela”. Esta foi a 11ª ação
realizado pelo programa que
beneficiou, dessa vez, o bairro Saco da Capela (sentido
Norte da cidade).

Prova para a conclusão e validação
do ensino fundamental e médio
está com inscrições próximas
O Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP) anunciou as novas regras do Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).
A partir desse ano, o
ENCCEJA voltará a certificar
o ensino médio, função que
foi do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2009
e 2016.
Podem fazer a prova
jovens e adultos que não concluíram seus estudos em idade própria, maiores de 15 anos
para obtenção do diploma de
nível fundamental e maiores
de 18 anos para obtenção do
diploma de nível médio.

A inscrição é gratuita
com privação de liberdade
e
deve
ser feita de 7 a 18 de
(apenados), jovens sob medidas socioeducativas e estran- agosto no portal oficial para
inscrições no Exame Nacional.
geiros.
Para se cadastrar entre no site
tendo em mãos RG e CPF.
A prova será dividida
em redação, mais 30 itens de
IMPORTANTE
múltipla escolha por área, soQuem desejar pode
mando 120 questões, recebe- aproveitar os resultados de
rá o diploma quem tirar ao edições anteriores. Poderá ser
menos 50 % em cada área, in- solicitado o aproveitamento
clusive na redação.
dos resultados de uma ou mais
áreas de conhecimento avaliIrá cair na prova para adas em quaisquer edições anos candidatos de ensino fun- teriores do Encceja Nacional,
damental, língua portuguesa, para fins de certificação.

língua estrangeira moderna,
É necessário que a
artes, educação física, redaDeclaração Parcial de Proficição, matemática, ciências naência seja apresentada à Uniturais, história e geografia.
dade Certificadora, comprovando a eliminação de uma ou
Para os candidatos de mais disciplinas.
ensino médio as matérias serão matemática e suas tecnoServiço: Para mais
Estão aptos a fazer a logias, linguagens, código e informações ligue: 3891-3435
– Secretaria de Educação.
prova, inclusive, candidatos suas tecnologias e redação.
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VD R$ 2.600,00 Moto JTA Suzuki 125/
2008/ preta/ 44.500km/ part. elétr/
3887-6103/ 99768-7872

Classificados de Imóveis

Alugo Ap. 3/2 Orla M. de
Sá Pr. S. Diego Gge. Cov.
/Tênis Acad Pisc 3 esport/
12 99706-0911/ 3883-8906

ALUGA-SE sobrado 3 an- VENDE-SE Lindo Sobrado
dares no Centro/ próximo ao Reformado no Centro de CaShibatinha (12) 99767-2630 raguá/ Contato: 99766-0195
Zapp

ALUGO/ VD casa Indaiá
2 dor/ Edícula/ gar 2 carros/ ót. local/ px praia/
R$ 1.400,00/ 98128-6172

VD lote no Jardim Britâ- Alugo def. J. Aruan/ 50 m
nia, ótimo preço R$ av praia/ parte sup. sobrado/
165.000,00/ watsaap quarto/ banh/ coz. amer/ R$
99622-9797
550,00/ (12) 99793-1529

VD terreno Balneário Haway Massaguaçu/ escr.
def/ mur/ 12x30/ R$ 100
mil/ 98143-6938/ 38842666

VD casa no Travessão de
2 dor/ quintal/ garagem/ doctos ok/ financia/ oportunidade só R$ 135.000,00/ 982426539

Alugo casa 2 qtos e na
Martim de Sá / 800 / c/ 2
meses de caução/ what 12
99153-1252 e 35 99162-5727
- vivo 99733-9876

Alugo M. Algodão qto/ coz/
c/mob/R$ 700,00/ água/ luz/
iptu/ casal s/filhos e animais/
99783-7108/ 99205-7829

ALUGO casa no Tinga 2 dorms/ sala/ coz/ garagem p/1
carro/ R$ 800,00/ 98130-6031
7812-1569

VD terreno Porto Novo
10x40/ aterrado/ murado/
1 quadra mar/ c/água/
luz/ escr. def/ 98128-6172

VD lote no Getuba atrás
do Villa/ doctos. Ok/ im- ALUGO Salão Comercial/ rua
perdível/ R$ 65.000,00/ do AME/ 70m²/ exc. local/
98242-6539
perto da Dicicco/ 98128-6172

Alugo def. J. Aruan/ 50 m
av praia/ parte sup. sob./
quarto/ banh/ coz. amer/ R$
550,00/ 99793-1529

Al. M. Algodão qto/ coz/
c/mob/R$ 700,00/ água/ luz/
iptu/ casal s/filhos e animais/
99783-7108/ 99205-7829

Noroeste News - Classificados

- 09 -

Classificados de Imóveis

Agência Central de Compra e Vendas
Técnico Resp.
Joel Damasceno
Imóveis
Imobiliária
CRECI 78525

Este ano comemoramos
300 anos de aparição da
Imagem de Nossa
Senhora Aparecida junto
ao Rio Paraíba. A imagem peregrina que está
passando pelo nosso
Brasil, esteve na Diocese
de Caraguatatuba. E fez
peregrinação pela
Comunidade Nossa
Senhora dos Navegantes
no Jardim Aruan.

Ótima propriedade c/ 3 D. sendo uma suíte, pátio espaçoso p/ 5 autos, B.
social, mais 2 B., t. 10x30 - cobertura p/ 2 autos, bem estruturada, prox. à
praia, Jardim Aruan. Preço R$ 270.000,00
Casa c/ 6 cômodos, T. 10x25, preço
R$ 80 mil c/ R$ 65 de entrada R$ 15
mil em prestações. Travessão perto
ao comercio, Av. principal.
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Casa 2 D., S., C., B. social, outro
cômodo grande, lavanderia e quintal.
R$ 175 mil. P. Mirim, prox. a pista.

Lotes centro comercial B. Tinga 5X33 Anuncio franquia - O diretor proprietário
não querendo abrir filiais o grupo J.
- R$ 65 mil - 10x33 R$ 130 mil 15x33
Damaceno abre franquia à aqueles que
R$ 195 mil
queiram trabalhar no ramo imobiliária.
Site: www.agenciaimobiliariacentral.com.br

Tel.: (12) 3887-5886 - Email: joelagenciaimob@hotmail.com

EMPREGOS
Quero ser caseira/ receber 1 salário mínimo/ tenho
1 filha 22 anos/ exper/ refer/ pref. M. Sá e Sumaré
(12) 99650-6966

PROCURO trabalho de
diarista p/ residência ou comercio/ tenho referencias /
Tratar 98230-0553

Arrumo qualquer coisa
no seu apartamento ou
casa/ (12) 98256-3369 c/
Charles

PROCURO casa de caseiro casal com dois filhos/ com
experiência no ramo/ 982724535

INFORMÁTICA

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº 1005231-79.2015.8.26.0126
Classe - Assunto: Usucapião - Usucapião Especial (constitucional)
Requerente: Maria Helena Barbosa Camargo
1º Vara Cível 1º Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação
de Usucapião,
PROCESSO Nº 1005231-79.2015.8.26.0126
O MM. Juiz de Direito da 1º Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado
de São Paulo, Dr. 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 Maria Helena
Barbosa Camargo ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando visando o imóvel
situado à Rua Itaguá, nº 34, Jardim Aruã, Caraguatatuba -SP, 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 17
de maio de 2017.
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de
Usucapião, PROCESSO N° 1004719-62.2016.8.26.0126
O MM. Juiz de Direito da 1° Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado de
São Paulo, Dr 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 Vitor Ambrosio ajuizou ação
de USUCAPIÃO, visando meio lote de terreno é parte do lote n° 03 do Loteamento Jardim Nossa Senhora Aparecida, 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. Tudo nos termos do r. despacho de fls. 66: "Vistos.Fls.63/64: Cumpra a serventia a decisão de fl.57.Int. Decisão de fls. 57: " Vistos.1. Ciente dos
documentos juntados às fls. 54/56, bem como da constatação realizada a fl. 53.
2. Estando a pretensão adequadamente instruída, determino o processamento do feito. Assim, após o recolhimento das taxas correspondentes, pela parte
autora:(a) Cite-se pessoalmente (deprecando-se caso necessário ) a pessoa
em cujo nome figura como sendo o último proprietário do imóvel junto ao Registro
de Imóveis, bem como de seu cônjuge, se casado for.(b) Citem-se por mandado
os confinantes e respectivos cônjuges.(c) Citem-se por edital os réus em lugar
incerto e eventuais interessados, certificando-se o valor das custas para publicação no DJE, que deverá ser providenciada pela autora, comprovando nos
autos, inclusive a publicação do edital em jornal local.(d) Intimem-se por correspondência os representantes das Fazendas Publicas (Municipal, Estadual e
Federal).(e) Depois de expedidas as citações e intimações, dê-se vista do feito
ao senhor Oficial do Registro de Imóveis para manifestação sobre a viabilidade
do registro. Intimem-se. 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 30 de Novembro de 2016.

EXTRAVIO DE 05 TALÕES DE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, NUMERADOS DE 001 À 0250, COM AIDF DE Nº 005.341,
EMITIDA PELA GRAFICA POLONI LTDA - ME, DA EMPRESA SANDRO
MATIAS RODRIGUES - ME - CNPJ: 08.849.227/0001-18, INSCRIÇÃO
ESTADUAL: 254.129.884.110 E INSCRIÇÃO MUNICIPAL 16.801, LOCALIZADA À RUA DR. ALTINO ARANTES, 197 - CENTRO - CARAGUATATUBA/SP - CEP: 11660-020.
EDITAL DE CITAÇÃO
Processo FÍsico n°: 0001864-06.2011.8.26.0126
Classe - Assunto: Usucapião - Usucapião Ordinária
Requerente: Elma Cristina Martins Diniz e outro
1° Vara Civel1° Vara Cível
EDITAL DE CITACÃO - PRAZO DE VALIDADE DE 30 DIAS ÚTEIS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 000186406.2011.8.26.0126
O MM. Juiz de Direito da 1° Vara Civel, do Foro de Caraguatatuba, Estado
de São Paulo, Dr. 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 Elma Cristina
Martins Diniz e Valdemir Anderson de Paula Diniz ajuizaram ação de
USUCAPIÃO, visando IMÓVEL, localizado na Avenida dos Bandeirantes, no local conhecido como Vila Atlântica, no Bairro Martin de Sá, Caraguatatuba, 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 30 dias
úteis, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Caraguatatuba, aos 07 de junho de 2016.
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Informativo Comercial - Serviços e Comércios

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

ALUGA-SE SALAS E PONTOS
comercias, a partir de R$ 650,00 c/
banheiro individual. Plantão no
local das 14 às 16hrs
ALUGA-SE Chalés no Massaguaçu,
a partir de R$ 700,00 - 1 dormitório
até 2 pessoas Fone: 3883-2665 ou e
whats (12) 98127-1333

Casa em
Caraguatatuba
Pontal Santa
Marina
R$.800 mil
Área 500 m2 - Área construída 350 m2 - Frente 23 m - 3 quartos sendo duas suites - 3
banheiros / 1 hidromassagem- Armários 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
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RENATINHA - 21 aninhos, baixinha,
PATRICIA - Morena, bem novinha, 19
branquinha,
gatinha de mais, vem tomar
anos, corpo de mulher, rosto de miss.
cervejinha
comigo,
sábado e domingo
Linda de verdade.
churrasco
aqui.
Vem tomar uma geladinha.
(12)
98256-4581
/
99788-6507
(12) 98263-4313 / 98163-8103/ 99788-6507
ANDREINHA - 21 anos, baixinha,
ALAN TURISTA - Novinho, 21 anos,
LOIRINHA
SIMPÁTICA
20
anos,
branquinha,
carinhosa, atenciosa.
cheiroso, magro, corpo definido,
Venha
tomar
uma cerveja comigo.
encantadora, elegante, topo
hiper discreto. Sigilo absoluto.
Passo cartão. (12) 98159-2663
tudo s/ frescuras. Atendo ca(12) 99216-2160 me chama no whats.
99767-5002
sal, passo cartão. Sábado e
LETICIA - Magrinha, 22 anos. Venha
ALLAN - 40 anos, 1,77mt, magro. Boa
tomar um cervejinha. Separada carente.
domingo
pode
vir
churrasco
aparecia, trabalhador. Procuro
Faço c/ dois ou atendo casal. Vem fazer
na minha casa. Renatinha.
mulheres acima de 40 anos p/
comigo o que ele nunca fez!!!
relacionamento serio. (12) 99167-0430 (12) 98256-4581 / 99788-6507
(12) 98180 9246 / 99767-5002
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CAMILA - Mulata, 22 anos, magrinha,
completa de verdade. Faço c/ dois ou
casal. Local centro, vem tomar uma
cerveja comigo. (12) 98159-2663
99758-1285
AMANDA TESÃO - a original de volta, loira
natural, olhos azuis, corpinho de Barbie,
muito safadinha. Realizo qualquer fantasia.
Dominação, inversão, etc... Aguardo você.
(12) 99753-7157 whatsApp
LETICIA - 19 anos, loirinha dos seus
sonhos, estilo boneca Barbie. Branquinha,
magrinha. Aceito cartão. Sábado e domino,
churrasco em casa!! (12) 98256-4581
99788-6507 / 99140-1999
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