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Vinte fatos que comprovam que a posse 
de armas deixa uma população mais segura

Os recentes acontecimentos em Otta-
wa, Canadá, comprovam, pela enésima vez, 
que controle de armas serve apenas para dei-
xar uma população pacífica ainda mais vul-
nerável.

O desarmamento não apenas deixa 
uma população menos livre, como também 
a deixa menos segura. E não existe liberda-
de individual se o indivíduo está proibido de 
se proteger contra eventuais ataques físicos. 
Liberdade e autodefesa são conceitos total-
mente indivisíveis. Sem o segundo não há o 
primeiro.

Respeitar o direito de cada indivíduo 
poder ter armas de fogo ainda é a melhor po-
lítica de segurança, como os fatos listados 
abaixo mostrarão. Já restringir, ou até mes-
mo proibir, o direito de um indivíduo ter uma 
arma de fogo o deixa sem nenhuma defesa 
efetiva contra criminosos violentos ou contra 
um governo tirânico.

A Universidade de Harvard, que não 
tem nada de conservadora, divulgou recente-
mente um estudo que comprova que, quanto 
mais armas os indivíduos de uma nação têm, 
menor é a criminalidade. Em outras palavras, 
há uma robusta correlação positiva entre mais 
armas e menos crimes. Isso é exatamente o 
oposto do que a mídia quer nos fazer acre-
ditar. 

Mas o fato é que tal correlação faz 
sentido, e o motivo é bem intuitivo: nenhum 
criminoso gostaria de levar um tiro. 

Se o governo de um país aprova um 
estatuto do desarmamento, o que ele real-
mente está fazendo é diminuindo o medo de 
criminosos levarem um tiro de cidadãos ho-
nestos e trabalhadores, e aumentando a con-
fiança desses criminosos em saber que suas 
eventuais vítimas — que obedecem a lei — 
estão desarmadas.

A seguir, 20 fatos pouco conhecidos 
que comprovam que, ao redor do mundo, 
mais armas deixam uma população mais se-
gura.

#1 Um estudo publicado pela Universidade 
de Harvard — Harvard Journal of Law & Pu-
blic Policy — relata que países que têm mais 
armas tendem a ter menos crimes

#2 Ao longo dos últimos 20 anos, as vendas 
de armas dispararam nos EUA, mas os homi-
cídios relacionados a armas de fogo caíram 
39 por cento durante esse mesmo período. 
Mais ainda: “outros crimes relacionados a ar-
mas de fogo” despencaram 69%.

#3 Ainda segundo o estudo da Harvard, os 
nove países europeus que apresentam a me-

nor taxa de posse de armas apresentam taxas 
de homicídios que, em conjunto, são três ve-
zes maiores do que as dos outro nove países 
europeus que apresentam a maior taxa de 
posse de armas.

#4 Quase todas as chacinas cometidas por 
indivíduos desajustados nos Estados Unidos 
desde 1950 ocorreram em estados que pos-
suem rígidas leis de controle de armas.
Com uma única exceção, todos os assassina-
tos em massa cometidos nos EUA desde 1950 
ocorreram em locais em que os cidadãos são 
proibidos de portarem armas. Já a Europa, 
não obstante sua rígida política de controle 
de armas, apresentou três dos seis piores epi-
sódios de chacinas em escolas.

#5 Os EUA são o país número 1 do mundo 
em termos de posse de armas per capita, mas 
estão apenas na 28ª posição mundial em ter-
mos de homicídios cometidos por armas de 
fogo para cada 100.000 pessoas.

#6 A taxa de crimes violentos nos EUA era de 
757,7 por 100.000 pessoas em 1992. Já em 
2011, ela despencou para 386,3 por 100.000 
pessoas. Durante esse mesmo período, a taxa 
de homicídios caiu de 9,3 por 100.000 para 
4,7 por 100.000. Durante esse mesmo perí-
odo, como já dito acima, as vendas de armas 
dispararam.

#7 A cada ano, aproximadamente 200.000 
mulheres nos EUA utilizam armas de fogo 
para se proteger de crimes sexuais.

#8 Em termos gerais, as armas de fogo são 
utilizadas com uma frequência 80 vezes 
maior para impedir crimes do que para tirar 
vidas.

#9 O número de fatalidades involuntárias 
causadas por armas de fogo caiu 58% entre 
1991 e 2011.

#10 Apesar da extremamente rígida lei de-
sarmamentista em vigor no Reino Unido, sua 
taxa de crimes violentos é aproximadamente 
4 vezes superior à dos EUA. Em 2009, hou-
ve 2.034 crimes violentos para cada 100.000 
habitantes do Reino Unido. Naquele mesmo 
ano, houve apenas 466 crimes violentos para 
cada 100.000 habitantes nos EUA.

#11 O Reino Unido apresenta aproxima-
damente 125% mais vítimas de estupro por 
100.000 pessoas a cada ano do que os EUA.

#12 Anualmente, o Reino Unido tem 133% 

mais vítimas de assaltos e de outras agres-
sões físicas por 100.000 habitantes do que 
os EUA.

#13 O Reino Unido apresenta a quarta 
maior taxa de arrombamentos e invasões de 
residências de toda a União Europeia.

#14 O Reino Unido apresenta a segunda 
maior taxa de criminalidade de toda a União 
Europeia.

#15 Na Austrália, os homicídios cometidos 
por armas de fogo aumentaram 19% e os as-
saltos a mão armada aumentaram 69% após 
o governo instituir o desarmamento da po-
pulação.

#16 A cidade de Chicago havia aprovado 
uma das mais rígidas leis de controle de ar-
mas dos EUA. O que houve com a crimina-
lidade? A taxa de homicídios foi 17% maior 
em 2012 em relação a 2011, e Chicago pas-
sou a ser considerada a “mais mortífera den-
tre as cidades globais”. Inacreditavelmente, 
no ano de 2012, a quantidade de homicídios 
em Chicago foi aproximadamente igual à 
quantidade de homicídios ocorrida em todo 
o Japão.

#17 Após essa catástrofe, a cidade de Chica-
go recuou e, no início de 2014, voltou a per-
mitir que seus cidadãos andassem armados. 
Eis as consequências: o número de roubos 
caiu 20%; o número de arrombamentos caiu 
também 20%; o de furto de veículos caiu 
26%; e, já no primeiro semestre, a taxa de 
homicídios da cidade recuou para o menor 
nível dos últimos 56 anos.

#18 Após a cidade de Kennesaw, no estado 
americano da Geórgia, ter aprovado uma lei 
que obrigava cada casa a ter uma arma, a 
taxa de criminalidade caiu mais de 50% ao 
longo dos 23 anos seguintes. A taxa de ar-
rombamentos e invasões de domicílios des-
pencou incríveis 89%.

#19 Os governos ao redor do mundo chaci-
naram mais de 170 milhões de seus próprios 
cidadãos durante o século XX (Stalin, Hi-
tler, Mao Tsé-Tung, Pol Pot etc.). A esma-
gadora maioria desses cidadãos havia sido 
desarmada por esses mesmos governos an-
tes de serem assassinados.

#20 No Brasil, 10 anos após a aprovação do 
estatuto do desarmamento — considerado 
um dos mais rígidos do mun-
do —, o comércio legal de 
armas de fogo caiu 90%. Mas 
as mortes por armas de fogo 
aumentaram 346% ao longo 
dos últimos 30 anos. Com 
quase 60 mil homicídios por 
ano, o Brasil já é, em números 
absolutos, o país em que mais 
se mata.

Quantas dessas notí-

cias você já viu na mídia convencional, que 
dá voz apenas a desarmamentistas?

Armas são objetos inanimados, tão 
inanimados quanto facas, tesouras e pedras. 
Costumes, tradições, valores morais e regras 
de etiqueta — e não leis e regulações estatais 
— são o que fazem uma sociedade ser civi-
lizada. Restrições sobre a posse de objetos 
inanimados não irão gerar civilização.

Essas normas comportamentais — as 
quais são transmitidas pelo exemplo familiar, 
por palavras e também por ensinamentos re-
ligiosos — representam todo um conjunto de 
sabedoria refinado por anos de experiência, 
por processos de tentativa e erro, e pela busca 
daquilo que funciona. O benefício de se ter 
costumes, tradições e valores morais regu-
lando o comportamento — em vez de atribuir 
essa função ao governo — é que as pessoas 
passam a se comportar eticamente mesmo 
quando não há ninguém vigiando. Em outras 
palavras, é a moralidade a primeira linha de 
defesa de uma sociedade contra comporta-
mentos bárbaros.

No entanto, em vez de se concentrar 
naquilo que funciona, os progressistas desar-
mamentistas querem substituir moral e ética 
por palavras bonitas e por leis de fácil apelo. 

Por último, vale um raciocínio lógi-
co: quem é a favor do desarmamento não é 
contra armas, pois as armas serão necessárias 
para se desarmar os cidadãos. Logo, um de-
sarmamentista nunca será contra armas — 
afinal, ele quer que a polícia utilize armas 
para confiscar as armas dos cidadãos. 

Consequentemente, um desarmamen-
tista é necessariamente a favor de armas. Mas 
ele quer que apenas o governo (que, obvia-
mente, é composto por pessoas honestas, 
confiáveis, morais e virtuosas) tenha armas. 

Conclusão: nunca existiu e nem nunca 
existirá um genuíno ‘desarmamento’. Existe 
apenas armamento centralizado nas mãos de 
uma pequena elite política e dos burocratas 
fardados que protegem os interesses dessa 
elite.

Participaram desse artigo:
Walter Williams, professor honorário de 
economia da George Mason University 
Ron Paul, médico e ex-congressista republi-
cano do Texas. 
Stefan Molyneux, ex-empresário do ramo 
de software,
Michael Snyder, colunista do blog Econo-
mic Collapse
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Caraguatatuba aguarda 150 mil turistas 
no feriado do aniversário de São Paulo 

A cidade de São Pau-
lo comemora 465 anos de 
fundação na próxima sexta-
-feira (25/1). Cerca de 150 
mil pessoas, entre turistas e 
veranistas, são esperadas en-
tre os dias 25 e 27 de janeiro, 
em Caraguatatuba. A taxa de 
ocupação da rede hoteleira 
está em 90% e pode chegar a 
100% no período do feriado 
do aniversário da Capital. Os 
valores dos pacotes de hos-
pedagem para duas pessoas 
variam em média de R$ 600 
a R$ 1,5 mil.

Além das praias e da 
gastronomia local, moradores 
e turistas têm uma vasta pro-
gramação cultural, esportiva 
e de lazer para entretê-los. As 
últimas atrações musicais do 
Caraguatatuba Summer Fes-
tival marcam o término das 
férias de janeiro nas Praças 
da Cultura, no Centro, e de 
Eventos do Porto Novo.

A Banda CPM22 e a 
cantora Maria Rita se apre-
sentam na sexta-feira e no 
sábado (25 e 26/01), a partir 
das 21h, na Praça da Cultura, 
no Centro, respectivamente. 
Grupos e músicos da cidade 
recepcionam o público a par-
tir 19h30.

A Praça de Eventos 
do Porto Novo recebe estilo 
marcado pela “sofrência” da 
cantora Yasmim Santos na 
sexta-feira (25/01), às 22h. 
No sábado (26/01), o serta-
nejo de Loubet toma conta 
do palco no mesmo horário. 
O pagode romântico do Raça 
Negra encerra a programação 
do Caraguatatuba Summer 
Festival no domingo (27/01), 
às 22h.  O esquenta para as 
performances dos grandes 
nomes da MPB fica por conta 
das bandas locais, a partir das 
21h.

Arena Verão Esportiva 
A Arena Verão Espor-

tiva 2019 promove Futebol 
Máster com ex-jogadores de 
São Paulo e Corinthians no 
domingo (27/01), às 10h, en-
tre os Quiosques 35 e 36, no 
Indaiá.

O espaço conta com 

arquibancadas cobertas, pal-
co, vestiário e sanitários. 
O final de semana também 
tem atrações fora da arena. 
Durante o dia, os presentes 
podem acompanhar de for-
ma gratuita aulas de zumba e 
alongamento, além de estru-
tura com espaço kids e brin-
quedos infláveis. 

Exposição 
O Museu de Arte e 

Cultura de Caraguatatuba 
(MACC) recebe a exposição 
‘Fragmentos da Nossa Histó-
ria’ até o dia 3 de março (do-
mingo de Carnaval). São ob-
jetos do cotidiano de antigos 
caiçaras e materiais de outras 
décadas que contribuíram na 
formação do município. Em 
janeiro, o horário de visitação 
é das 13h às 21h. A exposição 
fica aberta ao público das 9h 
às 18h, a partir de fevereiro.

Podem ser apreciados 
objetos como a imagem de 
Santa Rita, datada do sécu-
lo 19, reproduções de Santo 
Antônio e de São Benedito, 
confeccionado de nó de pinho 
por escravos e lamparinas 
(séc. 18/19), louças inglesas, 
chaveiros do antigo Hotel da 
Dona Binoca e do Praia Ho-
tel, todos do Século 20.

Rodovia dos Tamoios 
A operação Verão Se-

guro, desenvolvida em parce-
ria com a ARTESP e apoiada 
pela Polícia Militar Rodoviá-
ria, está sendo realizada pela 
Concessionária Tamoios na 
Rodovia e segue até o dia 10 
de março (primeiro domingo 
após o Carnaval).

A Operação Descida 
continua, caso necessário, 
aos finais de semana, com 
início às 13h da sexta-feira e 

término às 17h do sábado.

Previsão do tempo
De acordo com o Cen-

tro de Previsão de Tempo e 
Estudos Climáticos do Ins-
tituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (CPTEC/INPE), 
em Caraguatatuba, o feriado 
prolongado do Aniversário de 
São Paulo começa com tem-
peraturas variando entre 25ºC 
e 33ºC, com pancadas de 
chuvas à tarde. No sábado e 
domingo (26 e 27/01), os ter-
mômetros registram tempera-
turas entre 25ºC e 34ºC, com 
possibilidade de pancadas de 
chuvas à tarde. A probabilida-
de de chuvas nos dois dias é 
de 7%.

Programação do 
Summer Festival

25/01 – Yasmin Santos – Por-
to Novo
25/01 – CPM22 – Centro
26/01 – Maria Rita – Centro
26/01 – Loubet – Porto Novo
27/01 – Raça Negra – Porto 
Novo
Horário
21h – Centro
22h – Porto Novo
Apresentação dos Artistas 
Locais
19h30 – Praça da Cultura 
(Centro)
21h – Praça de Eventos do 
Porto Novo
Confira a programação da 
Arena Verão Esportiva no 
Indaiá
27 de janeiro às 10h: Futebol 
Master entre São Paulo e Co-
rinthians
 26 e 27 de janeiro às 10h: 
Aulas de Zumba e Alonga-
mento
26 e 27 de janeiro, das 10h às 
15h: Espaço Kids.

Em tempos de férias, ReciclacircoBR 
desembarca no Travessão neste sábado 

O ReciclacircoBR 
Itinerante chega, neste sá-
bado (26), das 14h às 17h, 
no Campo do Fortaleza, no 
bairro Travessão, na região 
sul de Caraguatatuba. Esta é 
uma atração de férias reali-
zada pela Folia Circo Show 
em parceria com a Fundacc 
– Fundação Educacional e 
Cultural de Caraguatatuba.

O espetáculo ‘Pi-
cadeiro da Alegria’ traz os 
palhaços Folia, Fulô, Filó 
e Futrica para desenvolve-
rem várias atividades com a 
garotada. As atividades são 
gratuitas e livres para todas 
as idades.

O instrutor, professor, 
equilibrista e palhaço há qua-
se 20 anos, Edhyman Pauli-
no, mais conhecido como 

Palhaço Folia, conta que 
eles terão vivência circense 
e espetáculo de mágico, pa-
lhaços, equilibristas e muito 
mais.

Serviço

Espetáculo ‘Picadeiro da 
Alegria’ com Folia Circo 
Show
Dia: 26/01
Horário: 14h às 17h
Local: Campo do Fortaleza – 
Travessão

Proibição de venda de bebidas 
alcoólicas para menores 

O Conselho Tutelar 
de Caraguatatuba iniciou 
nesta temporada de verão, 
ação preventiva de conscien-
tização sobre a proibição da 
venda de bebidas alcoólicas 
para crianças e adolescentes.

Todo fim de semana, 
os conselheiros percorrem 
adegas, bares, restaurantes, 
barracas e ambulantes na re-
gião Central do município e 
no bairro Porto Novo, área 
que ocorrem os shows.

Durante a abordagem 
explicam sobre a ilegalidade 
dessa prática e os males cau-
sados às crianças e adoles-
centes. Um cartaz informa-
tivo também é entregue para 
fixar na entrada do estabele-
cimento.

O objetivo da ação é 
assegurar a proteção da saú-
de e qualidade de vida futura 
das crianças e adolescentes, 

prevenindo danos relaciona-
dos ao consumo de álcool e 
uma possível incapacidade 
de atingir objetivos familia-
res, profissionais e inserção 
social.

A Lei nº 14.592 re-
gulamenta no Estado de São 
Paulo o trabalho de fiscaliza-
ção e controle para que seja 
cumprida a proibição de ven-
der, oferecer, fornecer, entre-
gar ou permitir o consumo de 
bebidas alcoólicas por crian-

ças e adolescentes.
A coordenadora do 

Conselho Tutelar da região 
Sul, Ednea Dutra, também 
reforçou aos estabelecimen-
tos sobre a venda para adul-
tos que acabam entregando 
as bebidas às crianças e ado-
lescentes. “Se o vendedor 
identificar esse tipo de ati-
tude, deve parar a venda no 
ato”, explica.

Caso seja constatada 
a infração pelo estabeleci-
mento, é previsto pena de 
dois a quatro anos de deten-
ção e multa de R$ 3 mil a R$ 
10 mil pelo descumprimento 
da determinação, e medida 
administrativa de interdição 
do estabelecimento.

Denúncias podem ser 
direcionadas diretamente ao 
canal da Polícia Militar pelo 
190.
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Presidente reitera disposição da 
Sabesp em atender projetos de Ilhabela

O prefeito de Ilhabe-
la, Márcio Tenório, reuniu 
-se nesta segunda-feira (21), 
em São Paulo, com o novo 
diretor-presidente da Sabesp 
(Companhia de Saneamen-
to Básico do Estado de São 
Paulo), Benedito Pinto Fer-
reira Braga Júnior, que tam-
bém confirmou a disposição 
da Sabesp em dar celeridade 
aos projetos do arquipélago e 
apresentou a proposta de um 
cronograma de iniciativas de 
curto, médio e longo prazos.

Essa posição de agi-
lizar os projetos voltados à 
universalização do sanea-
mento em Ilhabela já havia 
sido compromisso assumido 
pelo ministro do Meio Am-
biente, Ricardo Salles, em 
reunião com o prefeito há 
uma semana.

No encontro de hoje, 
o presidente confirmou a en-
trega do plano de contingên-
cia para o Carnaval e a libe-
ração, em breve, de projetos 
desenvolvidos pela Sabesp 
para o município. 

Além disso, o pre-
feito, que analisará o crono-
grama proposto pela Sabesp 
junto com os especialistas da 
Secretaria de Meio Ambien-
te, e de outras pastas, disse 
que a reunião foi muito im-
portante para Ilhabela.

O Plano de Contin-
gência para o feriadão de 
Carnaval, criado para evitar 
o desabastecimento, terá, en-
tre outros, reforço do número 
de carros-pipas e geradores 
para evitar risco de queda de 

energia e prejuízo ao fun-
cionamento das bombas de 
energia elétrica que levam 
água para as partes mais al-
tas dos bairros. 

“Confirmamos gran-
des investimentos para 
avançarmos ainda mais no 
projeto de universalização 
do saneamento em nosso ar-
quipélago”, destacou Tenó-
rio, lembrando do encontro 
da semana passada, quando 
foi recebido pelo ministro, 
em São Paulo.

Segundo final de semana com Luau 
Cultural diverte público no arquipélago

O segundo final de 
semana da primeira edição 
do Luau Cultural, uma reali-
zação da Prefeitura de Ilha-
bela, por meio da Secretaria 
de Cultura em parceria com 
a Fundação Arte e Cultura de 
Ilhabela (Fundaci), divertiu 
grande público de três praias 
movimentadas do arquipéla-
go.

A programação de 
quinta-feira (17), foi adiada 
devido à chuva. Na sexta-
-feira (18), foi a vez do can-
tor Marcelo Batuque animar 
a praia do Itaquanduba. Já no 
sábado (19), Marcelo Totó 

Acústico cantou na praia do 
Engenho D’Água e, no do-
mingo (20), Antena Paranói-
ca agitou a praia do Perequê, 
próximo ao píer.

A iniciativa traz apre-

sentações acústicas de artis-
tas locais, em um ambiente 
aconchegante, com fogueiras 
cenográficas. Em breve, será 
divulgada a programação do 
próximo final de semana.

Tentativa de assalto 
a carros-fortes deixa 

Tamoios interditada por 
sete horas

 Por volta das 19 
horas desta segunda-feira 
(21/01), bandidos fortemen-
te armados tentaram assaltar 
dois carros-fortes na Rodovia 
dos Tamoios. Na ação, uma 
barreira de explosivos foi co-
locada na altura do km 55 da 
estrada. 
 Houve troca de tiros 
entre os seguranças e bandidos 
e um dos seguranças acabou 
ferido e levado à Casa de Saú-
de Stela Maris em Caraguá.
 Os bandidos fugiram 
pela estrada que da acesso à 
cidade de Salesópolis, SP-88, 
utilizando dois veículos que 
foram encontrados abandona-
dos.
	 A	 rodovia	 que	 ficou	
interditada, foi liberada so-
mente por volta das 02:00h 
de terça-feira (22/01), após o 
Gate (Grupo de Ações Táticas 
Especiais) da Polícia Militar 
desativar explosivos deixados 
na rodovia pelos assaltantes. 

Homem é morto e 
mulher é atingida por tiro 

em Ubatuba
 Segundo a Polí-
cia Civil, na segunda-feira 
(14/01), por volta das 20h, 
um homem passava em frente 
a um bar localizado no bairro 
Perequê-Açu, quando foi alve-
jado por disparos de arma de 
fogo, que acabaram por atingir 

também uma cliente que se en-
contrava dentro do estabeleci-
mento. 
 Segundo informa-
ções do dono do bar à polí-
cia, a vítima passava pela rua, 
quando percebendo a aproxi-
mação do veículo, tentou se 
abrigar no local, fugindo dos 
criminosos que já chegaram 
atirando.

Turista de 63 anos morre 
afogado em Caraguá

 Um turista da cidade 
de Araraquara morreu afogado 
no	fim	da	tarde	de	quinta-feira	
(17/01), na Praia Martim de 
Sá.
 Segundo o Corpo de 
Bombeiros, o homem entrou 
na água por volta de 16h30, 
e logo em seguida apareceu 
boiando. Ele foi retirado da 
água, socorrido e os procedi-
mentos de tentativa de reani-
mação realizados, porém sem 
sucesso, indo a vítima a óbito.

Jovem de 17 anos morre 
vítima de raio em 

Ilhabela
 No último domingo 
(20/01), dois jovens acampa-
vam no pico do Baepi, quando 
a barraca em que estavam foi 
atingida por um raio. Um dos 
rapazes após recobrar a cons-
ciência, acionou os bombeiros, 
que por volta das 22h30 deram 
início a operação de resgate.
 Segundo o Corpo de 
Bombeiros, uma equipe com 
sete homens se dirigiu ao lo-

cal,	a	fim	de	realizar	o	resgate	
dos adolescentes. Ainda se-
gundo eles, a operação foi di-
ficultada	devido	ao	acesso	ser	
através de uma trilha que além 
de se encontrar escorregadia, 
por conta das fortes chuvas 
que atingiam o local naquele 
momento, é conhecida por ser 
extremamente íngrime.
 Os bombeiros chega-
ram ao local, e resgataram um 
dos adolescentes que estava 
com hipotermia, enquanto o 
outro, infelizmente teve a mor-
te	confirmada.

Homem é preso por 
tentativa de homicídio 

em Caraguatatuba
 Segundo a Polícia 
Militar, uma viatura estava a 
caminho da Costa Norte de 
São Sebastião, na noite de 
domingo (20/01), quando os 
policiais ouviram disparos 
vindos de um carro que transi-
tava pela rodovia na altura do 
bairro Travessão.
 O homem que fez os 
disparos deu início à fuga e foi 
parado cerca de 2km a frente. 
A arma que havia sido descar-
tada durante a fuga também foi 
recuperada.
 Os tiros foram contra 
uma boate e uma funcionária 
do local acabou sendo atingi-
da.
 O autor dos disparos 
é proprietário de uma boate na 
Zona Norte da cidade e acabou 
preso por tentativa de homicí-
dio.



Noroeste News  - 05 - 24 de janeiro de 2019



 Noroeste
New

s
24/01/19

Happening 
News

Fátima Marques
fatima@noroestenews.com.br

MTB 0066202

-06-

COI recebe carta de agradecimento após 
recuperar celular de moradora da cidade

O Centro de Ope-
rações Integradas de São 
Sebastião recebeu, na tarde 
desta segunda-feira (21/01), 
a visita da estudante Letícia 
Caroline da Rocha, moradora 
do bairro Porto Grande, para 
agradecer aos profissionais 
do COI, pela investigação e 
recuperação do seu telefone 
celular, recuperado por meio 
de uma investigação das câ-
meras de monitoramento ins-
taladas na cidade.

Segundo a estudante, 
ao notar que o celular havia 
sumido solicitou ao órgão 
de segurança, as imagens de 
câmera de monitoramento do 
local, onde havia estado por 
último. Após uma investiga-
ção, foi constatado que o ce-
lular havia sido encontrado 
por outra moradora que, ao 
ser localizada, devolveu o 
aparelho a ela.

Depois do ocorrido, a 
jovem enviou uma carta de 
agradecimento aos agentes 
do COI.

“Quando eu percebi 

que o telefone 
havia sumido, 
eu me senti 
muito perdida 
porque eu não 
sabia nem o que 
tinha aconte-
cido. Poder ter 
acesso às ima-
gens, foi um 
auxílio de ex-
trema importância, até para 
me esclarecer a situação. Po-
der divulgar o trabalho que é 
realizado aqui no COI é mui-
to importante para que mais 
pessoas possam usufruir des-
te sistema. Sou muito grata 
a eles por toda a assistência 
que recebemos”, agradeceu 
Letícia Caroline.

A mãe da jovem, Pa-
trícia Bitencourt, conta que, 
agora se sente mais segura 
depois que conheceu o traba-
lho realizado pela segurança 
pública no município. “Nós 
fomos muito bem recebidas e 
orientadas para como proce-
der a esta situação, isso nos 
deu muito mais segurança. 

Agora nós sentimos que es-
tamos em uma cidade segu-
ra. Posso dizer com total se-
gurança que aqui na cidade, 
o crime não prospera”.

De acordo com o 
COI, as imagens são com-
partilhadas com as forças po-
liciais nas questões de apoio 
e também para a inteligência 
da operacionalidade dos ór-
gãos de segurança, e também 
direcionadas ao atendimento 
ao público da cidade. Exis-
tem muitas situações que não 
são de interesse policial, mas 
é do interesse do munícipe, 
que pode solicitar a visua-
lização das câmeras de mo-
nitoramento e segurança da 
cidade.

GCM promove curso de defesa 
pessoal para mulheres

Aulas são voltadas 
principalmente às vítimas de 
violência doméstica 

A Prefeitura de São 
Sebastião está promoven-
do curso de defesa pessoal 
específico para mulheres. 
As aulas são voltadas para 
alunas a partir dos 14 anos, 
todas as quintas-feiras, das 
18h às 20h, na Secretaria de 
Turismo (Setur), no Centro 
Histórico. 

O Governo Muni-
cipal realiza esse trabalho 
através da Patrulha “Maria 
da Penha”, instituída pela 
Guarda Civil Municipal 
(GCM), ligada à Secretaria 
de Segurança Urbana (Se-
gur).  

O comandante da 
GCM, Edgar Celestino, ex-
plicou que o curso foi criado 
principalmente para vítimas 
de agressões domésticas, 

mas hoje é aberto a todas as 
mulheres. “Acreditamos que 
não se trata apenas de saber 
se defender, mas essas aulas 
melhoram a autoestima da 
mulher, além de trazer mais 
segurança”, comentou.

Além das aulas de 
Krav Maga, a GCM ainda 
oferece às vítimas de vio-
lência doméstica, por meio 
do Programa Mulher, cursos 
profissionalizantes, e apoio 
jurídico e psicológico. 

Os treinamentos do 
Krav Maga têm como base 
o sistema de defesa pessoal 
israelense e são ministrados 
pelos GCM Sales, faixa preta 
de jiu-jitsu, instrutor de judô 
e hapkido; e o GCM Gustavo 
Caprioti, faixa preta 3º Dan de 
hapkido; faixa marrom de jiu-
-jitsu e instrutor de krav maga. 
Ambos possuem experiência 
em dar aulas de defesa pessoal 
para policiais militares e guar-
das municipais.

Os sócios Luciano Muri e Alcides Medeiros 
inauguraram em Caraguatatuba a franquia 

#HASHTEC, especialista em reparos rápidos em 
celulares e tablets, com técnicos altamente 

qualificados, peças de altíssima qualidade que vão 
deixar seu equipamento com cara de novo. Além 

de reparos, a loja oferece acessórios de excelente 
qualidade de diferentes marcas e outros serviços 

como higienização do aparelho, aplicação de película, 
capas protetoras, fones de ouvido, caixinhas de som, 

atualização de softwares, backup de dados e imagens, 
venda de  aparelhos semi novos, entre outros.

#HASHTEC – O SOCORRO DOS PEQUENOS E 
GRANDES CELULARES

Endereço: Rua Sebastião Mariano Nepomuceno, 150, 
loja 1, Centro, Caraguatatuba-SP

Tel: (12) 99232-0001
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Ubatuba fiscaliza acampamento 
irregular em praias

Sete barracas de cam-
pistas, além de itens como 
churrasqueiras, foram reti-
radas das praias do Simão e 
do Cedro, em Ubatuba, na 
manhã de sábado, 19, como 
resultado de uma ação co-
ordenada de fiscalização do 
campismo selvagem que 
reuniu as secretarias de Meio 
Ambiente e de Turismo, a 
Guarda Municipal, a Compa-
nhia Municipal de Turismo 
(Comtur) e as Polícias Mili-
tares ambiental e marítima.

A fiscalização do 
campismo selvagem tem 
como base o Decreto Estadu-
al 52.388, de 13 de fevereiro 
de 1970, que proíbe o cam-
ping selvagem e o churrasco 
nas praias em todo o litoral 
do estado, e a Lei Municipal 
número 1360, de 27 de maio 
de 1994. 

“O cidadão não pode 
alegar desconhecimento das 
leis. Houve um caso em que 
um indivíduo estava usando 
a placa de ‘proibido acam-
par’ como suporte para varal. 
Trata-se de uma total falta de 

respeito com nosso meio am-
biente que combateremos de 
forma intensiva, aplicando as 
sanções existentes”, destaca 
Wilber Cardozo, secretário 
de Meio Ambiente de Uba-
tuba.

O camping em Uba-
tuba só é permitido em locais 
regulamentados pelo municí-
pio. Para os amantes do Tu-
rismo Ecológico, é recomen-
dada a contratação de um dos 
mais de 80 guias de turismo 
credenciados junto ao Mi-
nistério do Turismo, que po-
derão orientar as trilhas e os 

locais onde é permitida a prá-
tica de camping de pernoite, 
tais como os quintais das 
casas de moradores. “Essa é 
uma forma de estimular o tu-
rismo de base comunitária”, 
explica Marcos Roberto dos 
Santos, diretor de Turismo 
da secretaria municipal de 
Turismo. “Além de ser um 
crime segundo a lei, o acam-
pamento na praia provoca a 
depredação da natureza com 
a retirada de madeira verde 
para fazer fogueiras além do 
lixo deixado pelos campis-
tas”, finaliza Marcos.

Aguilar Junior autoriza obras de drenagem 
e revitalização da Avenida Brasília 

O prefeito de Cara-
guatatuba, Aguilar Junior, 
assinou nesta semana a or-
dem de serviço para o iní-
cio das obras de drenagem 
e revitalização da Avenida 
Brasília, região central da 
cidade.

Serão 2,5 quilômetros 
de intervenção desde a Ro-
doviária até o Rio da Paca, 
cortando as Avenidas Brasí-
lia, Rua João Jacinto da Silva 
e Prudente de Moraes.

Os trabalhos já fo-
ram iniciados com a confec-
ção de toda a tubulação que 
será pré-moldada e instalada 
imediatamente. O sistema 
pré-moldado já irá pronto 
para as vias, evitando as-
sim que as obras se prolon-
guem causando transtornos 
aos moradores e no tráfego 
de veículos. “Foi a maneira 
que encontramos de abre-
viar o tempo do trabalho na 
via”, explica o secretário de 

Obras, Leandro Borella.
Os bairros beneficia-

dos serão Jardim Jaqueira, 
Tinga e Poiares e atenderá 
uma antiga reivindicação de 
moradores destas regiões que 
sofrem com alagamentos.

Segundo a Secreta-
ria de Obras Públicas, entre 
as intervenções previstas no 
local estão: alargamento e 
aprofundamento do canal, 
revitalização de calçadas, 
paisagismo, bocas de lobos 
em todas as esquinas e novas 
tubulações.

Além disso, depois de 
concluído, o canal que corta 
as duas avenidas (Brasília e 
Prudente de Moraes) será 

fechado e rebaixado para re-
ceber uma ciclovia que vai 
ligar os bairros.

As obras de drena-
gem e revitalização da Ave-
nida Brasília tem prazo de 18 
meses e o investimento che-
ga a R$ 10,2 milhões.

“É um pedido antigo 
dessa comunidade e espe-
ramos resolver, depois de 
muitos anos, o problema dos 
alagamentos nestas localida-
des. Peço a compreensão de 
todos no período das obras, 
pois serão feitas várias in-
tervenções, mas o resultado 
será benéfico para a popula-
ção”, disse o prefeito Aguilar 
Junior.
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Pensamento da Semana:

HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

“Dizem que tudo 
que vai volta.
Acho que meu 

dinheiro se perdeu 
no meio do caminho!”

O homem se aproxima do portão do paraíso 
e pede para entrar.
– Diga uma bondade que você tenha feito na 
vida – solicita São Pedro.
– Bem – responde o homem –, eu vi um gru-
po de punks importunando uma senhora e 
dei um chute na canela do líder.
– Quando foi isso?
– Há uns 40 segundos. 

A mulher está entrando em trabalho de parto, 
e, em desespero, o marido lusitano telefona 
para a Emergência. Quando o funcionário 
atende, ele grita:
– Minha mulher está dando à luz. As con-
trações estão vindo num intervalo de dois 
minutos.O que eu faço?
– Calma, senhor. É o primeiro filho dela?
– Não – responde o homem. – É o marido 
dela! 

“O portuga amigo nosso estava intrigado 
com as mensagens que vinham deixando em 
sua secretária eletrônica. Todo dia, parentes 
e amigos ligavam e diziam: “Bipe.” Depois 
de ouvir a própria gravação ele descobriu o 
motivo da brincadeira: “Oi”, dizia. “Não es-
tou em casa agora, então deixe um bipe de-
pois da mensagem.”  

“Olhando a vitrine de uma loja de automó-
veis, vi os mais lindos carros”, contou o 
comediante Corbett Monica. “Um vende-
dor saiu e disse: ‘Vamos, entre. Eles nunca 
foram tão grandes e duram a vida toda!’ Só 

mais tarde percebi que ele se referia aos pa-
gamentos.”  

Um homem, feliz da vida com a chegada do 
primeiro filho, vai ao cartório fazer o regis-
tro. Lá chegando, diz que quer botar o nome 
do bebê de Édson.
– Qual foi a data do nascimento? – pergun-
tou o escrivão.
– Não! Ele ainda não nasceu.
– Mas como o senhor quer registrar uma 
criança que ainda não existe? Assim que nas-
cer, o senhor volta aqui que eu vou registrá-
-lo.
Alguns dias depois, retorna o pai, todo feliz:
– Meu filho nasceu e, como o senhor expli-
cou, agora podemos fazer a certidão.
– Muito bem! Mas como é mesmo o nome 
da criança?
– Pelé!
– Pelé? Da última vez que esteve aqui pare-
ce-me que o senhor disse que era Édson!
– É isso mesmo. Édson era antes do nasci-
mento. Mas agora é Pelé!  

O voo em que eu viajava, acompanhada de 
minha mãe, fez escala em Brasília. Como era 
sexta-feira, um grande número de políticos 
tomou o mesmo avião. Minha mãe, então, 
concluiu:
– Se Deus resolve castigar esse pessoal hoje, 
estamos perdidos!  

Minha tia Ana, uma senhora elegante de 75 
anos, estava vestida com um luxuoso con-
junto de cetim quando meu primo, um garo-
tinho muito observador, olhou-a atentamente 
e disse:
– Tia, a senhora está tão bonita! Está pare-
cendo até uma Miss!
Tia Ana teria ficado muito feliz se ele não 
tivesse completado a frase:
– Uma Miss velha! 

Era a primeira ida do meu filho de 4 anos a 
um funeral e eu quis me certificar de que ele 
se comportaria bem no cemitério:
– Qual é a regra mais importante? – pergun-
tei
Ele pensou por alguns instante e, a seguir, 
respondeu:
– Não desenterrar os corpos?  

No último Dia das mães, fui a uma festa 
na escola do meu filho e me sentei na últi-
ma fileira do salão. As luzes se apagaram e 
abriram-se as cortinas para a apresentação 
das turmas. Acabei me lembrando da mi-
nha família, da minha mãe, e chorei. Como 
tinha um lenço na bolsa, levei-o direto aos 
olhos. Quando as luzes se acenderam, todos 
saíram, e percebi que muitas pessoas me 
olhavam assustadas. Só entendi o que tinha 
acontecido quando entrei no banheiro e me 
olhei no espelho: eu estava com o rosto todo 
azul. O lenço estava manchado com a tinta 
da caneta que estourou na bolsa! 

Em uma das minhas férias viajei com uma 
amiga para Bombinhas, no litoral catarinen-
se, que geralmente fica lotado de argentinos 
no fim do ano. Percebi que minha amiga fi-
cou intrigada, olhando demais para eles. De-
pois de um tempo, ela me perguntou:
– Por que os brasileiros daqui não falam a 
nossa língua? 

Estava no consultório do meu dentista para 
uma cirurgia. Recebi um par de formulários 
para preencher e, assim que assinei o primei-
ro, brinquei com a recepcionista:
– Por acaso isso aqui diz que mesmo se você 
retirar a minha cabeça eu não posso te pro-
cessar?
– Não, isso está na folha seguinte – disse ela. 
– Esta diz que mesmo assim você terá de nos 
pagar.  

Minha irmã tem duas filhas que encontram 
quase sempre algo pelo qual discutir. Certa 
vez, enquanto minha irmã dirigia o carro, as 
duas brigaram no banco traseiro.
– Chega! Vocês estão parecendo cão e gato! 
– gritou minha irmã.
Um breve silêncio se seguiu, e a filha mais 
velha começou:
– Eu sou o gato!
E a mais nova:
– Não, eu sou o gato!

 No emprego, não se sobrecarregue e segure 
a agressividade diante de discussões. Na dúvida, prefira 
apostar no diálogo. Concentre-se nos seus planos para o 
futuro. Nº da Sorte 84.

 Não perca tanto tempo com os detalhes para 
não atrasar suas atividades no trabalho. Sua sensualidade 
estará em destaque. Invista toda sua energia para buscar 
a felicidade ao lado do seu amor. Nº da Sorte 07.

 Receberá boas influências dos astros. Procure 
gastar as energias acumuladas no dia a dia praticando uma 
atividade física. Sentirá muita emoção no encontro com 
alguém que não vê há tempos. Nº da Sorte 52.

 Mesmo que aconteçam algumas discussões 
com o par, não leve tudo tão a sério. Envolva-se mais com 
o dia a dia do seu amor. Um trabalho com gente carente 
deve mudar seu ponto de vista. Nº da Sorte 08.

 Com o par viverá momentos de muita sedução 
e paixão. Só não vale deixar de admitir seus erros e apren-
der com eles. Dedique mais tempo à sua espiritualidade e 
busque a proteção divina. Nº da Sorte 36.

Áries - 21/3 à 20/04

Touro - 21/04 à 20/05

Libra - 23/09 à 22/10 

Escorpião-23/10 à 21/11

Sagitário- 22/11 à 21/12

Capricórnio-22/12 à 20/01

Virgem - 23/08 à 22/09

Leão - 22/07 à 22/08

Câncer - 21/06 à 21/07

Gêmeos - 21/05 à 20/06

HORÓSCOPO
 Prof. O. Mello

Aquário-21/01 à 19/02

3883-3433

3883-3433

3883-3433

3883-3433

3883-3433

3883-3433

3883-3433

 Algumas mudanças podem acontecer na sua 
vida e seus caminhos estarão abertos. Acredite na sua ca-
pacidade de se dar bem e não perca o foco para conquistar 
o que deseja.  Cuidado no amor. Nº da Sorte 07.

 Curta os encontros a dois com alegria e 
dedique-se a quem ama. Você estará sensível as injustiças 
e alguém influente pode estar de olho na sua capacidade 
profissional. Contagiará com seu jeito. Nº da Sorte 08.

 Livre-se da vergonha e dê asas à sua imagi-
nação na hora do sexo. Pense de maneira positiva, mas 
atenção ao lidar com gente autoritária. Lute pelo que você 
deseja sem medo. Nº da Sorte 12.

 O clima será de harmonia e paz junto da pes-
soa amada. Nas horas mais difíceis, receberá o conforto 
e o carinho de um amigo. Aproveite as energias positivas 
enviadas pelos astros e terá muita sorte. Nº da Sorte 17.

 Terá necessidade de demonstrar o que sente, 
mas vai perceber uma certa dificuldade para fazer isso. Fuja 
de pessoas de baixo-astral. O trabalho estará tranquilo. Nº 
da Sorte 07.

 A ajuda de que você precisa chegará de repen-
te, mas coloque seus planos financeiros em andamento com 
bastante cuidado. O encontro com alguém que você não vê 
há muito tempo poderá acontecer. Nº da Sorte 01.

Peixes - 20/02 à 20/03
 Pode surgir uma paixão platônica e ela tem 
tudo para se concretizar mais tarde. Aja com cuidado para 
não se envolver num bate-boca e tente enxergar o lado 
bom das coisas. Nº da Sorte 01.
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VENDO/ALUGO - Martin de Sá 
Apto 3 dorm, sendo 

1 suíte, 30m da praia, 
piscina, churrasqueira, 

hobby box. "TODOS 
COMODOS C/ VISTA 

PARA O MAR" 
Cel - 12 99635-7504 

Ou 3884-4921

VENDO  Travessão 
2 dorm/ sla/ coz/ 
WC/ varanda + 1 
dorm/ sla/ coz/ qtal/ 
R$200mil/ 3887 
9306/ 98187 8636

VENDO lote 
Travessão px esc 
Alaor/ 250m²/ mu-
rado/ aterrado/ esc 
def/ R$110mil/ 3887 
9306/ 98187 8636

ALUGO kitnet 
Centro mo-
biliada incluso 
água e luz/ c/
garagem e wi-
fi (whats) (12) 
9 8 1 5 3 - 0 4 2 8 / 
3882-3030

ALUGO kit 
mobiliada na 
Martim de Sá/ 
1 vaga de car-
ro/ temporada 
ou fixo/ (12) 
9 8 8 4 2 - 0 0 0 2 / 
99672-0020

VD Ford K 11/11/ 
verde metálico/ 
53.000km/ vidro/ 
trava/ alarme/ rádio 
toca CD MP3/ R$ 
18 mil/ 99172-8022

ALUGO kitnet 
Travessão px Merc 
piratininga c/ gar/ 
água/ luz incluso/ 
R$570,00/ 3887 
9306/ 98187 8636

V E N D O  
Travessão 2 dorm/ 
sla/ coz/ WC/ 
varanda + 1 dorm/ 
sla/ coz/ qtal/ 
R$200mil/ 3887 
9306/ 98187 8636

VENDO lote 
Travessão px esc 
Alaor/ 250m²/ mu-
rado/ aterrado/ 
esc def/ R$110mil/ 
3887 9306/ 98187 
8636
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VENDO terreno no Gol-
finho 280m²/ m da pista/ 
escritura/ R$ 55.000,00/ 
99622-9797

VENDO casa para re-
forma próximo ao cemitério 
Indaiá/ 3 dor./ escritura/ R$ 
160.000,00/ 99622-9797

Pouso Frio, Chácara 
com 5.000,00 m2 

fundo para represa. 
R$ 30.000,00 
aceito carro.

Fone: 974040022 e 
997299981

VENDO  Travessão 
2 dorm/ sla/ coz/ WC/ 
varanda + 1 dorm/ sla/ 
coz/ qtal/ R$200mil/ 3887 
9306/ 98187 8636

VD lote Travessão 
px esc Alaor/ 250m²/ 
murado/ aterrado/ 
esc def/ R$110mil/ 
3887 9306/ 98187 
8636

Área 500 m2 - Área construída 350 m2  Frente 23 m - 3 quartos sendo duas suites - 3 ba-
nheiros  / 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 Chur-

rasqueira - Piscina 8,5 x 4,5 / suspensa amplo 
deck e banheiro  Saúna Lavanderia + área de secagem, Acomodações de empregada comple-

ta , 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

Casa em Caraguatatuba  Pontal Santa Marina 
R$ 750 mil

Kitnet / alugo do lado 
da Dicicco /rua do AME/ 
individual/ incluso água/ 
internet/ R$700,00/ Luz 
separada/ Fone: 98128-
6172

ALUGO kitnet 
Travessão px Merc 
piratininga c/ gar/ 
água/ luz incluso/ 
R$570,00/ 3887 
9306/ 98187 8636

Edital de Convocação de Empregados para Individualização de valores

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CEC CENTRO EDUCACIONAL CARAGUATA LTDA ME, inscrita no CNPJ 
sob o nº07.450.137/0001-97, situada a Rua Benedito Zacarias Arouca, nº 
62 bairro Sumaré cidade de Caraguatatuba/SP.CONVOCA todas as pes-
soas, que lhe prestaram serviço no período 01/2007 a 01/2013 a com-
parecerem à CEC CENTRO EDUCACIONAL CARAGUATA LTDA ME,no 
endreço acima citado, munidos de documentos comprobatórios do vínculo 
(CTPS, PIS/PASEP, para regularização do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço – FGTS junto a Caixa Econômica Federal. 

Caraguatatuba, 18 de dezembro de 2018.
______________________________________

Ana Carolina Paiva Silva Saviani

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 
contra oferta (12) 99660-

2700 com Flávio

VENDO  Travessão 
2 dorm/ sla/ coz/ WC/ 
varanda + 1 dorm/ sla/ 
coz/ qtal/ R$200mil/ 
3887 9306/ 98187 
8636

VENDO lote 
Travessão px esc 
Alaor/ 250m²/ mura-
do/ aterrado/ esc def/ 
R$110mil/ 3887 9306/ 
98187 8636

VD ou Troco casa 
boa em São Paulo/ 
R$300,000, aceito ter-
reno, carro ou casa no 
Litoral. (12) 98109-4802/ 
99758-1439whats

ALUGO casa cond. 
no Tinga/ particular/ R$ 
800,00/ 2 dor/ 2 banhs/ 
sala/ coz/ lavad (12) 
98130-6131/ 97406-3399

VD casa Cocanha 
R$ 750 mil 4 dor/ pisc. 
ou troco p/apto até R$ 
300 mil em S. J. Cam-
pos ou Jacarei/ 98117-
2208/ 3882-1210

ALUGO kitnet 
Travessão px Merc 
piratininga c/ gar/ 
água/ luz incluso/ 
R$570,00/ 3887 
9306/ 98187 8636
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Alugo casa 2 dormitórios sendo 1 suíte/ 1 wc 
grande/ sala c/ cozinha/ área serviço 

coberta/ garagem coberta p/ 3 carros/ Jd 
das Palmeiras /aceito proposta 

Tratar (12) 98199-2523 

ADRIANA – Casada, 22 anos, loira, 

paniqueti, estilo aeromoça. Novo 

local Bairro Tinga. Passo cartão. 

(12) 99726-0686  (12) 98180 9246 

PAULA – Topa Tudo, 25 anos, 
morena parda, seios durinhos, 

coxas grossas, bumbum empinado. 
No Bairro do Tinga.

(12) 99726-0686  (12) 98180 9246 

NATASHA – 19 anos, morena, 
baixinha, completa, Bairro Tinga. 

Faço tudo com carinho 
(12) 99726-0686  (12) 99140-1999

LETÍCIA – Magrinha, 19 anos, 
ninfeta de luxo. Faço gostoso. 

Completa. Bairro Tinga. 
(12) 98262-8756/ (12) 99726-0686  
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Restaurante

AKEBONO
Cozinha Chinesa

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

Delivery


