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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 Ilhabela, 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 interessados, que tramita na Vara Distrital de Ilhabela o processo de Usucapião, 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 Sebastião, medindo 15,00. (quinze metros) de frente para a rua; 15 (quinze)
m 15m00 m. (quinze metros) nos fundos onde confronta-se com a Chácara 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.
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação
de Usucapião, PROCESSO Nº 1001733-33.2019.8.26.0126O
(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) SOCIEDADE COMERCIAL PORTO
NOVO LTDA, réu ausente, que Suzana Ferreira do Nascimento Mendes
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de propriedade
de um imóvel com área de 263,80m², situado na Travessa Rosa Paes,
s/n. Bairro Barranco Alto, nesta cidade e comarca. Sustenta que o imóvel
pertencia a seu avô desde 04/01/1976, com seu falecimento o imóvel foi
herdado pelo seu pai e seu tio. Depois do falecimento de seu pai, a área foi
dividida entre seus irmãos, em diversos lotes. Alega 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. 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 10 de agosto de 2020.
Edital de citação com prazo de 30 dias expedido dos autos do processo de
Usucapião nº 1004492-67.2019.8.26.0126, da 3ª Vara Civil da Comarca de
Caraguatatuba, requerido por Joaquim Ferreira de Jesus.
O MM.JUIZ de Direito da 3ª Vara Civil da Comarca de Caraguatatuba , Dr.
Gilberto Alaby Soubihe Filho, na forma da lei etc.
FAZ SABER, aos ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, que tramita na Vara Distrital de Ilhabela o processo de Usucapião,
visando o imóvel designado como:
Inicia-se o presente memorial, no ponto 1, cravado de frente para a Rua
Izaira Agostinho da Silva, distante 54,00m do ponto de intersecção (P.I.),
formado pelos alinhamentos da Rua Izaira Agostinho da Silva e Rua Walter
Santana, caracterizado pelas coordenadas georreferenciadas ao sistema
U.T.M. (Datum Sirgas 2000), N: 7.382.927,937 e E: 454.826,311; do ponto
1 segue numa linha reta de 30,00m, com azimute de 168º43’33”, confrontando com o Lote 34 da Quadra 27, ID: 09.759.035, até atingir o ponto
2; deste ponto deflete à direita , e segue numa linha reta de 12,00m, com
azimute de 260°35’51”, confrontando com o Lote 04 da Quadra 27, ID:
09.759.004, até atingir o ponto 3; deste ponto deflete à direita, e segue
numa linha reta de 30,00m, com azimute de 348º43’33”, confrontando
com o Lote 32 da Quadra 27, ID: 09.759.033, até atingir o ponto 4; deste
ponto deflete à direita, e segue numa linha reta de 12,00m, com azimute
de 80°35’51”, confrontando com a Rua Izaira Agostinho da Silva, até
atingir o ponto 1; início da presente descrição, perfazendo uma área total
de 360,00m²., caracterizado lote 33 da quadra 27 do loteamento Pontal
de Santa Marina, objeto da matricula 29.158, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Caraguatatuba.
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 Caraguatatuba 06 de agosto de
2020.

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 Selecionada \<\< 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 Massaguaçu, 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 descrição deste perímetro no ponto P1, cravado na divisa do
imóvel cadastrado 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 Carlota 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 supramencionados 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.
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 metros e oitenta e quatro centímetros quadrados).

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 conALUGA-SE sala no tra oferta (12) 99660-2700
Condomínio
Caraguá com Flávio
Profissional Center/ (12)
98114-0022
ALUGO Bco alto 2
dorm R$750/ Travessão 1
VENDO
Chácara dorm R$700/ 98187 -8636
no Pouso Frio/ beira da
represa. Mil metros R$ 60 PROCURO trabalho de
mil e 500metros R$30 mil/ vendedora/ atendente/ ou
Tratar (12) 99118-2295 c/ vaga que estiver disponívJosé
el/ (12) 99737-8723
V E N D E - S E
TRAVESSÃO SÓ
R$55 MIL / 1 DORM SLA/
CZ /WC /QTAL INACABADA TERRENO 125mts2
F. 98187- 8636

PROCURO trabalho
de faxineira em casa e escritório/ Fone 98230-0553

PROCURO
EMPREGO para limpar
quintal e jardim/ 982300553

PROCURO TRAB- ALUGO NO GAIVOTAS
ALHO de faxineira em / UM QT / BANH/ SAL/
casa ou escritório / (12)
COZ/ AS / 01 VAGA /R$
99737-8723
850,00 / 99620-2122
Ponto Comercial c/
pq. coz. e banh/ ótimo p/ VENDO 1 sofá de canto
delivery ou lanchonete/ cinza escuro de tecido
exc. localiz. (12) 99788valor R$200,00 / Tratar
5442/ 3600-7884 creci
telefone 98230-0553
208279F

VD ótimo lote Golfinho, 330mts², próx.
Colégio
Adventista/
Padaria/ Mercadinho/
Academia/ etc. dctos
100%/ 110mil/ 996229797 Zap

Ótima oport. de investimento! 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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T R A V E S S Ã O PROCURO trabalR$90MIL/ 2 dorm/ sla/ ho de faxineira em casa
coz/ wc/ gar/ px praça/ e escritório/ 98230-0553
fone: ZAP 98187 8636
VD casa 2 dorm/ Indaia de Cima/ 100mts
do Bradesco e Nikeypar/
dctos ok/ financia/ R$
260 mil/ 99622-9797 Zap

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 MARINAS R$50MIL 360m²
escritura definitiva/ ótimo
local/ fone: ZAP 98187
8636

TROCO ou VENDO
chácara no Pouso Altinho,
casa c/ 3 cômodos, coz.,
c/ fogão a lenha c/ churrasqueira/ com pomar formado / R$ 60mil / 996185124 c/ Maria

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

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

PROCURO
EMPREGO para limpar
quintal e jardim/ 982300553

PARA

ANÚNCIAR LIGUE:
(12) 98128-7496
(12) 99736-3628
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AKEBONO CARAGUÁ Cozinha Chinesa
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98703-2772
Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá
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