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Fernando Cuiu cobra Parque Municipal no Morro do Algodão
No ano passado, através da indicação 215/2018, o
Vereador Fernando Augusto da Silva Ferreira (Fernando Cuiu) solicitou ao Poder Executivo Municipal a desapropriação do clube
Ilha Morena, localizado no Morro do Algodão, para que seja instalado no local um Parque Municipal para uso de toda a população
de Caraguatatuba. “Nossa proposta é levar um espaço diferenciado e público aos moradores. Sem dúvida nenhuma é um lugar
maravilhoso que proporcionará a oportunidade de lazer para muitas famílias”, disse Fernando Cuiu, que voltou a cobrar o Prefeito
Aguilar Junior pela desapropriação do clube. “Espero que o Prefeito compreenda a importância que seria ter uma praça pública
no Morro do Algodão. Um bairro maravilhoso, que vem crescendo
a cada dia e que com certeza merece esse espaço especial de
entretenimento para todos”, finalizou.
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Ciro Gomes e a Previdência
Social Brasileira

alega existir na previdência é causado apenas por um dispositivo orçamentário conhecido como DRU (Desvinculação de Receitas
da União), que permite ao governo usar livremente 20% de todos os tributos federais
para “outras despesas”, ou seja, repassar a
outras áreas as quantias que deveriam estar
indo para a previdência . Com isso, o que se
vê é que dinheiro da previdência está sendo
usado para o pagamento de juros das dívidas
públicas. Seu suposto déficit, de 80 bilhões,
é causado por aquilo que tem sido desviado para outras finalidades. Isso não significa
que o problema futuro com relação à previdência não exista, mas indica que o problema presente é, mais uma vez, a taxa de juros
A situação da Previdência hoje
A demografia brasileira mudou dras- reais mais alta do mundo praticada no Brasil.
ticamente desde que previdência foi conReforma da Previdência sim,
cebida e implantada pelo Governo Vargas
mas qual?
(através dos IAPS). Nossa pirâmide etária
O Brasil precisa resolver o problema
era composta por uma base muito larga de
jovens e um topo muito estreito de idosos. da previdência a longo prazo, para adequá-la
Naquele tempo, a proporção era de um traba- às transformações que experimentaremos no
lhador aposentado para cada 6 trabalhadores perfil demográfico brasileiro. Não se trata,
ativos. Hoje, no entanto, estima-se que essa porém, de um problema orçamentário imeproporção esteja em 1,6 trabalhadores ativos diato, como se tem ludibriado a população.
para cada trabalhador aposentado – portan- Não podemos eliminar direitos para garantir
to essa proporção vem caindo por conta da mais recursos ao pagamento de juros. Uma
diminuição proporcional dos jovens em rela- reforma legítima deve ser conduzida com
tempo de discussão pela sociedade e por um
ção aos idosos na população.
Há cada vez mais gente vivendo mais governo legítimo.
Uma reforma justa e eficaz teria que
e menos jovens entrando no mercado de trarespeitar os seguintes princípios:
balho como trabalhadores contribuintes.
Além disso, do modo como se organiEliminação dos privilégios de apoza hoje em dia a previdência social, 2% dos
beneficiados do sistema consomem um terço sentados do legislativo e judiciário;
Manutenção de um tempo de contridos recursos. Esses 2% compõem uma casta
de privilegiados, na qual estão basicamente buição menor para mulheres, já que a carga
ex-integrantes de cargos do judiciário e ex- de trabalho global das mulheres (trabalho
-servidores públicos de alto escalão que acu- doméstico + trabalho fora) ainda é em média
mulam aposentadorias. Ao mesmo tempo, o maior que a dos homens: 57 horas semanais
desemprego e a informalidade agravam mui- contra 53;(*)
Garantir instrumentos legais, de acorto a situação do sistema previdenciário, pois
nos últimos dois anos a precarização do em- do com as características especiais de alguprego diminuiu o número de trabalhadores mas profissões, para a diferenciação da idacontribuintes. Com a terceirização irrestrita de mínima para a aposentadoria, assim como
e a reforma trabalhista, essa situação tende a para o tempo de contribuição necessário para
se degradar mais rapidamente nos próximos a concessão do benefício integral. Essa diferenciação não pode seguir argumentos subanos.
jetivos, mas sim objetivos sobre o tempo de
preparação em cada categoria profissional e
Há déficit na Previdência?
Apesar desse cenário realmente pre- expectativa de vida. Profissões extenuantes
ocupante, as fontes previstas na legislação (como a mineração ou o trabalho rural) ou
para financiar a previdência ainda cobrem de alta periculosidade (como a dos policiais),
suas despesas. Isso acontece porque, ao lon- associadas a uma expectativa de vida menor,
go dos anos, foram feitos inúmeros adendos devem ser equilibradas com uma idade mínie complementações que garantiram a susten- ma menor para a aposentadoria. Além disso,
tabilidade do sistema de previdência social. profissões que exigem longo período de preO suposto déficit que o atual governo federal paração para seu exercício como a do maPrevidência Social é seguro universal
A previdência social é um seguro coletivo público cuja função é financiar e dividir entre todos os trabalhadores contribuintes quantias que possam ajudar o indivíduo
diante de situações que o incapacitem para o
trabalho (como doenças, faixa etária avançada, desemprego momentâneo etc), tornando
a sociedade mais segura e produtiva. Ela garante uma renda de subsistência àqueles que
a ela têm direito protegendo o tecido social.
Apesar de alçada a vilã do orçamento federal, ela consome no Brasil atualmente cerca
de 18% dele (R$ 650,5 bilhões).
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gistério superior não podem exigir o mesmo da pelo conjunto da população. Esses tipos
tempo de contribuição para atingir o benefí- de privilégios, embora não sejam suficientes
cio integral.
para sanar nossos problemas futuros, devem
ser o foco da reforma.
Ciro e a Previdência
Ciro Gomes está em posição conforCiro tem declarado que é injusta a
tável para criticar a estrutura atual da previ- ideia de universalizar a aposentadoria em
dência, pois renunciou a três aposentadorias torno de uma idade mínima de 65 anos, dado
a que tinha direito (como Deputado Federal, que a expectativa de vida de certas regiões
como Governador e como Prefeito) pela atu- do país é de 62 anos (como é o caso do Maal legislação. Segundo as atuais regras previ- ranhão). Trata-se de uma liderança política
denciárias, Ciro poderia já estar aposentado que tem conhecimento e autoridade moral
aos trinta e seis anos, quando deixou o Go- para mediar as discussões sobre uma outra
verno do Ceará para assumir o Ministério da reforma ou para ajudar a consertar as injusFazenda. No entanto, recusou o direito por tiças que venham a ser praticadas por essa
considerá-lo imoral diante da realidade vivi- reforma ilegítima.

Camara Municipal
de Caraguatatuba
Bianca Santos é a Presidente
da Câmara Jovem 2019
A Jovem Vereadora
Bianca Santos, durante a sessão solene de posse, realizada
na noite desta segunda-feira,
foi eleita a Presidente da terceira legislatura da Câmara
Jovem de Caraguatatuba.
Aluna do 9º ano do
CIEFI Ricardo Luques S.
Serra, Bianca obteve seis
votos e terá ao seu lado na
Mesa Diretora: Sophia Gonçalves Vecchio como Vice-Presidente; Rebecca Pedroso Cunha como 1ª secretária
e Amanda de Lira Brito Nascimento como 2ª secretária.
Grata, a nova Presidente da Câmara Jovem diz
se sentir muito feliz pela confiança que recebeu e que agora terá uma responsabilidade
a mais. Bianca Santos contou
o que a fez ser uma Jovem
Vereadora.
“Eu sempre gostei da
democracia, já participei de
chapas de grêmios estudantis
e entendi que esse projeto é
algo bem maior, que me possibilitaria ajudar o município”, disse.
Bianca Santos revelou que já tem uma proposta
em mente para levar a discussão no plenário durante
a sessão da Câmara Jovem.
“Conversando com a minha

suplente, pensei em fazer
algo relacionado as sinalizações com nomes de
ruas na cidade”, revelou.
Essa é a terceira
edição do programa Jovem Legislador – A Escola vai à Câmara. Em
2017, o Presidente da
primeira turma foi Tiago
da Costa Andrade Cardoso, em 2018 foi a Jovem
Vereadora Sophia Assef
Cunha.
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Defesa Civil e Prefeitura fazem a
retirada de árvores caídas em decorrência
da ventania de domingo

A Prefeitura de
Caraguatatuba iniciou
a segunda-feira (29/04)
trabalhando para fazer a
retirada das árvores que
caíram em decorrência
dos fortes ventos de domingo. Os serviços estão
sendo realizado por meio
da Secretaria de Serviços
Públicos (Sesep) com o
apoio da Defesa Civil.
A Sesep está atendendo a população de
acordo com as ligações
recebidas pelos munícipes e demandas encaminhadas pela Defesa
Civil. Para o registro de
uma ocorrência dentro
de um imóvel, a solicitação deve ser feita diretamente no número 199
– Defesa Civil. Caso o
problema tenha ocorrido
na rua ou em uma área
pública, ligue no 38854550/4555, para a Sesep.
A equipe da Sesep é formada por seis
funcionários que estão
trabalhando com o apoio

de dois caminhões trucados para fazer o corte
das árvores tombadas e
liberação das vias. Após
o atendimento de corte e
desobstrução das vias, as
equipes de limpeza estão se programando para
remover o mais rapidamente possível os resí-

Defesa Civil isolam o
local e, com o apoio da
concessionária de energia elétrica EDP, desligam a energia para fazer
a retirada da árvore com
segurança.

duos deixados. O pessoal da limpeza também
contará com caminhões
trucados e uma retroescavadeira.

os resíduos, começando
pela região Sul, priorizando a liberação das
ruas. Algumas vias já
foram atendidas como:
Rua Benedito Fortunato,
número 270 – Perequê-Mirim, Rua Roberto
Ramos das Mercês, número 73 – Travessão
(antiga Rua E), Rua
José da Costa Pinheiro Júnior, número 1512
– Perequê-Mirim, Rua
Bráulio Pastor, número
140 – Perequê-Mirim,
Avenida Cosme Rangel
– Porto Novo, Alameda
Fernando de Melo Viana, número 290 – Porto
Novo, Avenida professor
Geraldo da Silva, número 1650 – Porto Novo.

É necessária extrema atenção dos funcionários, pois algumas
árvores caíram sobre cabos de energia nas ruas.
Nesses casos, Sesep e

Desde o período
da manhã a Sesep está
trabalhando para retirar
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Crianças de projetos sociais visitam
a Fábrica da Nestlé

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da secretaria de Desenvolvimento
Social e Cidadania, levou
cerca de 70 crianças participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos, do núcleo social
do bairro Morro do Algodão,
para conhecer a Fábrica da
Nestlé, em Caçapava, na última sexta-feira (26/04).
A visita contou com
uma intérprete de libras de
uma escola de Caraguatatuba, que acompanhou uma
criança com deficiência
auditiva, para que pudesse
receber também, como as
outras crianças, todas as informações de como funciona
o processo de fabricação dos
chocolates, antes de serem
distribuídos para as vendas

nos comércios.
Durante a visita de
cerca de uma hora, as crianças puderam observar a linha
de produção através de uma
vista panorâmica e participar
de brincadeiras e gincanas. A
turma ainda foi presenteada
com diversos chocolates.

A visitante Bárbara,
de 11 anos, disse que gostou
de conhecer a fábrica. “O
passeio foi muito divertido!
Ganhamos muitos chocolates, lanches. A fábrica é muito grande, muito grande!”,
destacou.

Atletas com deficiência de
Caraguatatuba são destaques no
Circuito Mares em Ubatuba

Atletas com Deficiência (ACD) da equipe de
natação da Secretaria de
Esportes de Caraguatatuba conquistaram o 1º e 4º
lugares da categoria Short
– PCD (Masculino), de 1
km, na 4ª Etapa do Circuito
Mares em Ubatuba. A competição foi realizada neste
domingo (28/04), na praia
da Enseada.
Ryan Kaio Coelho,
de 13 anos, conquistou o
primeiro lugar. Ele realizou
a prova em 28min e 30seg.
Já Adalberto Romano, de
35 anos, cumpriu a prova em 38min e 29seg. Ele
conquistou o quarto lugar,
entrando para o Top 5 da

competição recebe atletas
de várias cidades do estado.
O professor Thiago A próxima etapa da comNorberto, técnico da equi- petição está prevista para
pe, também participou do junho e será realizada em
Ilhabela.
Circuito
Mares e garantiu o
terceiro lugar.
Ele disputou o
Aquathlon, que
é a prova de natação com corrida.
competição.

As etapas
do Circuito Mares são realizadas nas cidades
São Sebastião,
Caraguatatuba,
Ilhabela, Ubatuba e Guarujá. A

02 novembro
de maio dede
2019
08 de
2018
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Márcio Tenório acompanha serviços de
recuperação dos bairros afetados
pelo temporal

O prefeito de Ilhabela, Márcio Tenório, acompanhou, desde o início da
manhã desta segunda-feira
(29), junto com as equipes da
Defesa Civil, Serviços Urbanos e Corpo de Bombeiros,
os serviços de recuperação
em diversos bairros afetados
pela tempestade que atingiu
o município na tarde de domingo (28).
As visitas foram iniciadas pelo Perequê, onde
trabalhadores faziam a retirada de folhas e galhos de árvores que invadiram a avenida Princesa Isabel.
O segundo local
foi o Centro Histórico, onde queda parcial de duas
grandes árvores e
deslocamento de
flutuante que atingiu o píer da vila
causou avarias nos
pilares de sustentação, culminando
na interdição parcial do píer. No
Engenho D’Água, na Alameda Baepi, a Defesa Civil
fez a remoção de uma árvore
que caiu no telhado de uma
residência. Já na rua Paraíba,

DISQUE

Polícia

DENÚNCIA 181

MARLY BISETTO

marly@noroestenews.com.br
MTB - 66.483 SP

altura do número 43, na Barra Velha, uma árvore atingiu
a fiação de luz, deixando o
comércio e residências sem

energia elétrica.

uma ponte no bairro Portinho, na rua Manoel Correia
Dória, onde uma árvore caiu
sobre um jipe e outra foi arrancada pela raiz.
No bairro Bexiga,
na rua Francisco
Pombo, altura do
número 78, uma
árvore
interditou a via. Já no
Borrifos, altura
do 15.480, duas
grandes árvores
caíram e interditaram metade
da pista e provocaram o corte de
energia.

Por último, o preNo Sul da ilha, várias
árvores caíram, interditando feito visitou várias casas na
vias de acesso, inclusive o de rua Santa Catarina, na Barra
Velha, que tiveram telhados
danificados com quedas de
árvores.
O prefeito destacou
o trabalho de atendimento
às ocorrências. “Parabenizo
o empenho e a dedicação
das equipes da Defesa Civil,
Bombeiros, Samu, Secretaria de Serviços Urbanos,
Trânsito, Polícia Militar e
voluntários pela atuação de
ajuda à nossa população”.

Empresário assassinado
em Caraguatatuba
O empresário Joasir José Peron, de 42 anos,
proprietário da Churrascaria
Peron, localizada no bairro
Indaiá, na Avenida Rio Branco, foi assassinado na manhã
de terça-feira (30/04).
Segundo informações da Polícia Militar, dois
homens em uma moto teriam
entrado no estabelecimento,
desferindo quatro tiros contra
o empresário que morreu no
local. Ainda segundo informações, os indivíduos teriam
fugido tomando rumo ignorado.
Ainda não há informações sobre a motivação do
crime.
Dois jovens são
assassinados em
Caraguatatuba
Segundo informações policiais, dois jovens de
20 e 21 anos, foram mortos a
tiros, por outro jovem, com
a ajuda do pai. O crime teria
ocorrido durante uma discussão, nas proximidades das
casas populares do bairro Pegorelly, zona Sul da cidade.
Não há informações
sobre o que teria motivado a
discussão. Os autores dos disparos estão foragidos e sendo
procurados pela polícia.

Exerça sua cidadania
Denuncie e obtenha uma cidade
melhor para você!

-feira (29/04), prendeu um
homem acusado de realizar
um assalto no sábado (27/04).
O indivíduo que tentou fugir, mas foi capturado
pelos policiais, tinha em seu
poder um simulacro de pistola utilizado no assalto.
Casal de adolescentes é
preso em Caraguatatuba
A Polícia Militar deteve um casal de adolescentes na quarta-feira (24/04),
que assaltou uma idosa de 82
anos, na avenida da praia, no
Centro da cidade.
Utilizando-se
de
um simulacro de pistola, os
jovens, ambos com 16 anos,
levaram a bolsa da idosa e
acabaram sendo detidos por
populares que acionaram a
polícia. Eles vieram do Vale
do Paraíba e já tinham várias
passagens pelo mesmo crime.

Operação Integrada
apreende drogas e
prende foragidos
Uma mega operação
foi realizada no Litoral Norte, na quinta-feira (25/04), e
envolveu todas as Forças de
Segurança das cidades.
A iniciativa que
teve duração de doze horas,
contou com a participação
do 3º Batalhão de Operações
Especiais da Polícia Militar, Polícia Rodoviária MiliAssaltante é preso em tar Estadual, Polícia Militar
Ambiental, Polícia RodoviáCaraguatatuba
A Polícia Militar ria Federal, Polícia Federal,
em patrulhamento pelo bairro Polícia Civil, Secretaria da
Indaiá, na noite de segunda- Fazenda Estadual e as Prefei-

turas Municipais dos quatro
municípios do Litoral Norte
com as Guardas Civis Municipais, Departamentos de
Trânsito, Vigilância Sanitária
e Fiscalização de Posturas.
Resultado da Operação: Efetivo PM: 260;
Viaturas empregadas: 85;
Pessoas abordadas: 826;
Bloqueios: 30; Pontos de
Visibilidade: 61; Pessoas
presas: 04; Menores sindicados: 02; Ato Infracional:
02; Procurados capturados:
03; BOPM lavrados: 13;
Crime de Tráfico: 01; RAIA
Elaborado: 09; Condutores
abordados na área urbana:
354; Veículos vistoriados na
área Urbana: 186; Motos vistoriadas na área urbana: 136;
Ônibus vistoriados na área
urbana: 01; Veículo carga
vistoriados na área urbana:
31; CNH apreendida na área
urbana: 02; CLA apreendido
na área urbana: 03; Veículos
removidos na área urbana:
01; Veículos autuados na
área urbana: 57; Testes Etilômetro realizados: 36; Bloqueios: 30; Drogas apreendidas Cocaína (kg): 1,271 kg;
Estabelecimentos comerciais
vistoriados: 44; Condutores
abordados Rodoviário: 47;
Condutores autuados Rodoviário: 28; Veículos vistoriados rodoviário: 35; Motos
vistoriadas rodoviário: 10;
Veículo carga vistoriados rodoviário: 02; Autuações Ambientais: 08; BOs Ambientais
lavrados: 06; Termo Vistoria
Ambientais lavrados: 13;
Multas Ambientais arbitradas R$ : 62.987,60.
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São Sebastião apoia festival de
artes com atrações internacionais
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São Sebastião recebe,
de 10 a 25 de maio, o Festival de Artes do Litoral Norte
(FELINO), evento que reúne
manifestações populares e
contemporâneas como circo,
música e teatro,

A programação, com
apresentações nas quatro cidades do Litoral Norte, conta
com o apoio da Prefeitura
Municipal, por meio da Fundação Educacional e Cultural “Deodato Sant’Anna”
(Fundass), com curadoria do dos por artistas da Espanha,
Circo Navegador de São Se- Chile, Colômbia, Argentina
bastião.
e Brasil. Na cidade, as atrações acontecem no Teatro
Ao todo, são mais de Municipal, Espaço Cultural
30 eventos, entre espetácu- Circo Navegador e Rua da
los, oficinas e debates, exibi- Praia.

Prefeitura cobra da EDP normalização
no fornecimento de energia elétrica
em todo município

A Prefeitura de São
Sebastião informa que está
cobrando a EDP Bandeirantes para normalizar o fornecimento de energia elétrica,
já que ainda há pontos em
que o serviço ainda não foi
restabelecido após os fortes
ventos e chuva na tarde desse
domingo (28/04).

Em São Sebastião os
bairros mais atingidos foram
Com recursos da Cambury, Boiçucanga, BaFundação Nacional de Ar- raqueçaba, São Francisco e
tes (Funarte) e Fundo de Enseada.
Ajuda para as Artes CêO Procon de São Senicas Ibero-Americanas
bastião
orienta sobre pro(Iberescena), o FELINO
cedimento
quanto a ressartem entrada gratuita.
cimento de danos elétricos.
Esse Pedido de Indenização
de Danos Eletrônicos (PID)
junto a EDP Bandeirante
ocorre em casos de queda de
energia, e por consequência
queima de eletrodomésticos.

A Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria
de Educação, suspendeu
as aulas da rede municipal
nesta terça-feira (30), devido aos danos causados pelo
temporal que acometeu o
município, no final da tarde
de domingo (28).

atender as crianças sem esses itens
importantes para o
funcionamento da
unidade e o bem-estar de todos”,
declarou o prefeito
Márcio Tenório,
que durante o período mais crítico
do temporal acompanhou de perto o
trabalho das equipes.

Muitas escolas estão
sem energia elétrica e água.
“Não temos previsão de
quando esses serviços serão restabelecidos, por isso,
decidimos cancelar as aulas
de hoje (EJA) e amanhã em
todas as unidades da zona
urbana do arquipélago. As
escolas não conseguem

As unidades mais
prejudicadas com o temporal foram: E.M. Prefeita
Nilce Signorini (Portinho),
E.M. Ruth Cardoso e E.M.
Dr. Salvador Arena - creche
(Barra Velha). “O vento
causou danos nos telhados
dessas unidades e necessitam de reparos. Para que

cadastrado por eventuais danos comprovados em equipamentos elétricos danificados em razão de ocorrências
na rede de distribuição de
energia elétrica. A medida
tem como objetivo o reparo
do aparelho danificado, voltando às mesmas condições
anteriores à ocorrência ou
quando for o caso, pagamento de um equipamento compatível ao avariado.

lhos e árvores inteiras sobre
a rede. Segundo a empresa,
em Caraguatatuba e São Sebastião, durante a tempestade, 80 mil pessoas foram
afetadas.

A EDP Bandeirantes
admite que houve aumento
O ressarcimento por no volume de ocorrências redanos elétricos significa in- lacionadas a energia elétrica,
denizar o consumidor titular ocasionadas por queda de ga-

Para o atendimento,
houve reforço em dez vezes
na quantidade de equipes
de campo, que atuam desde
o temporal para normalizar
o serviço o quanto antes. O
tempo de normalização está
variando de acordo com a
complexidade de cada caso.
A atuação da EDP está sendo
realizada em parceria com
órgãos municipais, Defesa
Civil e Corpo de Bombeiros.

esportivo e Recreativo
(CERE)-Itamambuca,
em parceria com as
Secretarias Municipais de Educação e
de Assistência Social.
Com orçamento de
quase meio milhão de
reais, provenientes do
Fundo Municipal da Criança
e do Adolescente, o projeto
será desenvolvido junto aos
alunos da rede municipal de
ensino com atividades durante o turno e o contraturno
escolar.
“Trata-se de uma ini-

ciativa pioneira, que possibilitou a entrada de recursos
do Governo Federal para investirmos no futuro de nossas crianças e na melhoria do
ensino oferecido nas escolas
públicas de Ubatuba , destacou o prefeito.

Ilhabela suspende aulas da rede
municipal nesta terça-feira
Falta de água e de
energia elétrica e danos nos
telhados são os principais
motivos.
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Projeto com apoio da Prefeitura de
Ubatuba vai beneficiar mais de 500 jovens

elas e as outras unidades
retornem a sua normalidade, a equipe de manutenção
irá realizar as intervenções
necessárias e as aulas serão
restabelecidas na quinta-feira (2). As aulas nas escolas tradicionais seguem
normalmente”,
explicou
a secretária de Educação,
professora Ana Paula dos
Santos.

Como mais uma maneira de investir na formação
da juventude em Ubatuba, o
prefeito Délcio Sato (PSD)
assinou um termo de fomento para a realização do Projeto Liga Norte, que viabiliza
a realização de oficinas culturais, esportivas e socioambientais para mais de 500
crianças e jovens da região
Norte de Ubatuba.
O projeto é uma iniciativa do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Ubatuba (CMDCA)
e será realizado pelo Centro
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Paulinho Orcioli, Milene e José Antônio

MTB 0066202

Milene

Paulinho Orcioli (esposo) e Milene

Anselmo Chagas e Milene

Milene e Milania (mãe)

Ediline Reis e Milene

João Carlos (Acessor), Milene e Antônio (Acessor)

Somos uma cidade que soube se reconstruir
diversas vezes. Cresci ouvindo de meus pais a
história da enchente de 1967, que todos nós,
caiçaras sabemos o quanto impactou nossas
vidas. Somente quem é caiçara sabe a força de
nossa história. Sabe que a reconstrução, é feita
Paulinho Orcioli, Milene e José Antônio
Solange Sales e Milene dia após dia, em trabalhos e esforços silenciosos...
Eu também, em minha vida pessoal, tive que me
reconstruir. Pegar pedaço por pedaço de minha
alma e me fazer por inteira novamente. Não foi
fácil... mas foi possível...Quem sabe de minha
história sabe o quanto foi necessário
perseverança, luta, esforço e determinação para
eu simplesmente estar de pé. Os estudiosos
Lucelia, Lara e Milene
chamam isso de resiliência, que é a capacidade da
Cibele Machado (Super. de Ensino da Sec.
alma humana se recuperar das adversidades.
Municipal de Educação, Milene e Daniel
Eu chamo isso de alma caiçara, eu chamo de
sangue Caraguatatubense. E hoje estou aqui,
recebendo esse título de gratidão caiçara. Quanta
alegria, meu Deus, pois, sinto esse título em mim
como um abraço em meu coração. Esse título de
gratidão, vem como, um Nós conseguimos! Nós
somos capazes de nos reconstruir. E é isso que a Milania, Anselmo Chagas, Mirella Rodrigues (irmã), Milene e
Luiz (sobrinha)
história de nossa cidade nos ensina. E é isso que
minha história também ensina.
Nós conseguimos!
Obrigada a minha família, meu marido, meus
Milene
colaboradores, obrigada meus irmãos
caraguatatubenses, esse prêmio é nosso.
O evento ocorreu no Teatro Mário Covas, no
dia 24/04, (quarta-feira), e após a solenidade, a
homenageada ofereceu um coquetel em sua Cláudia Costa, Milene e Paulinho Orcioli
residência, na Av. Arthur Costa Filho, com a
presença de amigos, funcionários e convidados.
“Agradeço o Título de Gradidão Caiçara que me foi
Lobato, Milene, Milania (mãe) e
ofertado pelo Veredor Aurimar Mansano.”

Malvina (madrinha), Silvia
Laís Ribeiro (tia)

Hugo Rojas, Carlos Grafanassi, Milene e Robinho Aniceto

Milene, João Carlos, Antônio e família

Milene e os Netos

Cida Alves (Rep. Secretária
Munic. da Educação e Milene
João Carlos, Nê, Ariani, Rayssa, Gisele, Milene e Antonio

Daniel, Milene, Lucia Orcioli e filhos

Marcelo Caldeira, Milene e Samara Stasiak

Daniela (Secretária do Detran), Keli Beleza (Diretora
CIRETRAN de Caraguá), Marcelo e Milene

Evaldo Gomes, Lêo, Lili, Milene e Lucélia

Funcionarios da Auto Escola Objetivo

Carlinhos Silva, Milene, Ana Paula Martinez e amigos

Ingrid, Milene, Emmanuel e Wilker

Danilo, Milene, Fabiana e Luiz Carlos
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Jovens de Caraguatatuba nascidos
em 2001 devem se alistar no serviço
militar até dia 28 de junho

Os jovens de Caraguatatuba do sexo masculino (sejam cis – que se
identificam com o gênero
de nascença – ou transgêneros), nascidos em 2001,
devem fazer o alistamento militar pelo site https://
www.alistamento.eb.mil.
br/index.action. Todo brasileiro, do sexo masculino que completa 18 anos,
é obrigado a se alistar no
serviço militar. O prazo
encerra no dia 28 de junho,
último dia útil do mês. Para
o cadastro online, é necessário apenas, o CPF, RG,
email e telefone.
Quem não tem acesso à internet pode utilizar
os serviços do Acessa São
Paulo. É necessário ir ao
local munido de um documento de identificação com
foto e fazer um cadastro digital para usar o serviço de
internet gratuita do posto.
O Acessa SP fica na Praça
Diógenes Ribeiro de Lima
(localizada na Av. da Praia),
140 – Centro. O horário de
atendimento vai das 11h
às 17h. O telefone é (12)
3883-3042.

Os jovens nascidos
antes de 2001, que ainda
não se alistaram têm até o
dia 28 de junho para procurar a Junta de Serviço Militar, no Sumaré. O atendimento ao público é das 9h
às 12h e das 14h às 16h30.
É necessário pagar a multa
de R$ 4,32 (preço para o
2º trimestre de 2019) para
cada ano de atraso no alistamento.
O valor da multa é
corrigido
trimestralmente pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E)
e deverá ser paga nas seguintes instituições: Banco do Brasil (sem tarifa de
serviço), Caixa Econômica
Federal (tarifa de serviço é
de R$ 2,50) e na Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (tarifa de serviço é
de R$ 3,01).
O brasileiro que não
se alistar no prazo previsto
estará em débito com o Serviço Militar e não poderá
obter passaporte ou prorrogação de sua validade; ingressar como funcionário,
empregado ou associado
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em – instituição, empresa
ou associação oficial; assinar contrato com o Governo Federal, Estadual, dos
Territórios ou Municípios;
prestar exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino.
Também não poderá
obter carteira profissional,
registro de diploma de profissões liberais, matrícula
ou inscrição para o exercício de qualquer função
e licença de indústria e
profissão; inscrever-se em
concurso para provimento
de cargo público; exercer,
a qualquer título, sem distinção de categoria ou forma de pagamento, qualquer
função pública ou cargo
público, eletivos ou de nomeação; e receber qualquer
prêmio ou favor do Governo Federal, Estadual, dos
Territórios ou Municípios.
As mulheres e os
eclesiásticos estão isentos
do serviço militar obrigatório em tempo de paz (Artigo 143 da Constituição
Federal), mas quem quiser
seguir carreira nas Forças
Armadas tem a opção de
inscrever nos concursos públicos das escolas militares.
A Junta de Serviço
Militar de Caraguatatuba
fica na Rua Taubaté, 520
– Sumaré. O atendimento
ao público é das 9h às 12h
e das 14h às 16h30. Mais
informações podem ser
obtidas pelo telefone (12)
3882-6006
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Fundo Social de Caraguatatuba
entrega uniformes ao Grupo Escoteiro
do Mar Guaravita

O Fundo Social de
Solidariedade de Caraguatatuba entregou nesta
segunda-feira (29/04), 61
uniformes ao Grupo Escoteiro do Mar Guaravita. A
doação foi realizada no gabinete do prefeito, Aguilar
Junior.

zação não governamental e
não cobramos mensalidade
de participação pela maioria dos alunos serem de baixa renda. Então contamos
com a ajuda de parceiros.
Esta doação irá aliviar muito nossos custos pois cada
conjunto custaria R$ 120,
então poderemos direcioOs uniformes são nar esses gastos para outra
completos, com camisas e atividade”, disse Moises.
bermudas femininas e masculinas e serão utilizados
O prefeito Aguilar
pelos escoteiros com idade Junior reforçou a preocude 10 a 18 anos.
pação em investir no desen-

dades escoteiras. Contem
com a gente sempre”, disse.
Também participaram da entrega, o relações
institucionais do Grupo,
Marcio Fernandes; a chefe
da tropa escoteira, Isa Silva; escoteiros mirins e a
equipe do Fundo Social.
O Grupo Escoteiro
do Mar Guaravita tem sede
nas dependências da Delegacia da Capitania dos Portos, no município de São
Sebastião, há 30 anos. Sua
colaboração independe de
município, tornando as atividades abertas para jovens
de todas as cidades do Litoral Norte.
O Escotismo do Mar
é como qualquer outro escoteiro; ele presta a mesma
promessa e segue a mesma
Lei Escoteira. Ao mesmo
tempo em que é um escoteiro, ele é um apaixonado
pelo mar.

As peças foram confeccionadas na oficina de
corte e costura do Fundo
Social e contou com a participação de voluntárias na
produção.
O diretor-presidente
do grupo, Moises Figueiredo, disse que os uniformes
contribuirão muito para o
desenvolvimento do projeto, visto que novos participantes chegam a todo o
momento e havia carência
do material.

volvimento do público jovem. “É uma alegria cuidar
de jovens. O que estiver ao
nosso alcance, vamos ajudar. Investir neste público
é garantir um bom futuro
para todos”, destacou.

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, disse ser um trabalho
de união e força de toda a
equipe e ainda agradeceu o
trabalho de todos os envolvidos. “É uma alegria investir em ações como esta
e saber que existem jovens
“Somos uma organi- tão empenhados em ativi-

O que caracteriza os
Escoteiros do Mar é que
eles realizam suas atividades preferencialmente na
água. Onde quer que exista
água em quantidade e profundidade suficientes para
que uma embarcação possa navegar, aí podem existir Escoteiros do Mar, seja
água de mar, de rio, lago,
lagoa ou Pantanal.
A gama de atividades que podem ser realizadas é enorme, indo da tradicional navegação a remo
até mergulho ou windsurf.
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99104-6000
3887-4000
99106-7775

Pensamento da Semana:

“ALI BABACA
e os 40 milhões!!”
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HORÓSCOPO
Prof. O. Mello

Um político brasileiro está tranquilamente tomando sol na praia, quando uma
bela senhora se aproxima:
– Olá, o que o senhor faz por aqui?
O homem, querendo mostrar que políticos também podem ter veia poética,
responde com ar conquistador:
– Roubando raios de sol…
A mulher, sorrindo e balançando a cabeça diz:
– Ah…vocês, políticos, sempre trabalhando.

Certo dia dois homens estavam caminhando pelo cemitério quando viram
escrito na lápide: “Aqui jaz um político
honesto e profissional competente”.
Um deles vira para o outro e pergunta:
— Ué! Desde quando estão enterrando
duas pessoas juntas na mesma cova?

Um casal de professores, sempre desejando um bom futuro para o seu filho, faz
aquela pergunta dos sonhos.
– Filho o que você quer ser quando
crescer?
O garoto responde:
– Eu quero ser deputado, mãe.
A mãe, surpresa com a resposta, pergunta:
– Por que político?
– Ora mãe, porque nunca vi político
Uma pesquisa no Brasil mostrou que saindo nas ruas para fazer manifesta93% da população não acredita nos po- ção por melhores salários.
líticos.
– E os outros 7%?
O candidato estava fazendo seu discur– São políticos.
so:
– Joãozinho qual o tempo verbal da fra- — Se eu ganhar essas eleições, promese “Eu procuro um político que trabalhe to que os cidadãos só irão trabalhar seis
meses por ano.
para o povo”?
E aí um sujeito insatisfeito levanta a
Na biblioteca um Senhor pergunta
– Tempo perdido!
mão e reclama:
– Boa tarde! Estou à procura do livro “A
— Mas o senhor não vai falar das féHonestidade na Política”.
rias?
– Lendas e contos de fada é no segundo
corredor à direita.
O filho conta calmamente para a mãe:
– Mãe, hoje veio um ladrão aqui na nossa casa.
A mãe desesperada pergunta:
Um político havia prometido construir – Meu Deus! E o que ele levou?
Um homem passa pela porta do plenáuma ponte e para isso convocou três O filho responde:
rio do Senado e escuta uma gritaria que
empreiteiros: um japonês, um america- – Nada. Ele só veio pedir seu voto.
saía lá de dentro:
no e um brasileiro.
— Ladrão!
– Faço por R$ 3 milhões – disse o ja— Salafrário!
ponês – Um pela mão-de-obra, um pelo
— Mentiroso!
material e um para meu lucro.
— Sem-vergonha!
– Faço por R$ 6 milhões – propôs o
O político chega em casa com uma — Vendido!
americano – Dois pela mão-de-obra,
mala cheia de dinheiro e começa a dar — Assaltante!
dois pelo material e dois para mim. Mas
instruções para a esposa:
Assustado, o homem pergunta ao seguo serviço é de primeira!
— Tira a blusa.
rança parado na porta:
– Faço por R$ 9 milhões – disse o braA mulher tira a blusa.
— O que está acontecendo aí dentro?
sileiro.
— Tira a saia.
Estão brigando?
– Nove milhões? – Espantou-se o polítiA mulher tira a saia.
— Não, responde o segurança, acho
co – Por quê esse valor tão alto?
— Tira tudo agora!
que estão fazendo a chamada!
E o brasileiro responde:
E a mulher tira tudo. E por fim o político
– Três para mim, três para você e três
diz:
para o japonês fazer a obra.
— Pronto, agora sim pode me ajudar a
– Negócio fechado! – responde o polícontar o dinheiro. Não confio em você.
tico.

3883-3433

Áries - 21/3 à 20/04

Dedique-se às suas tarefas, mas sem deixar
a família e o seu príncipe de lado. É importante saber
conciliar, ok? Nº da Sorte 01.

Touro - 21/04 à 20/05
Boa semana para tudo que envolva comunicação
e iniciativa. No final de semana, faça algo bem gostoso para
quebrar a rotina. Nº da Sorte 08.

3883-3433
3883-3433
Gêmeos - 21/05 à 20/06
Os desafios que têm no serviço permitem
vislumbrar novas oportunidades de crescimento. Aposte em
sua competência e capacidade para superar obstáculos. Nº
da Sorte 02.

Câncer - 21/06 à 21/07

Sua criatividade está poderosa: aproveite.
O astral será tudo de bom no relacionamento. Curta seu
amado! Nº da Sorte 15.

3883-3433

Leão - 22/07 à 22/08

Pare de fugir e trate de encarar seus problemas
de uma vez. Prepare-se para brilhar muito e arrasar na
paixão! Nº da Sorte 30.

Virgem - 23/08 à 22/09

Ciúme demais do seu príncipe, pode sufocar
e estragar a relação. Afaste essa insegurança, você não
precisa disso. Nº da Sorte 12.

3883-3433

Libra - 23/09 à 22/10

Saiba que a sua capacidade de assumir desafios pode trazer recompensas. Sua capacidade de executar
as tarefas com rapidez e precisão será colocada à prova. Nº
da Sorte 09.

Escorpião-23/10 à 21/11

Seja flexível diante dos obstáculos e restrições:
não adianta se exaltar ou brigar com os demais se algo não
deu certo. Não espere ajuda dos demais no trabalho. Nº da
Sorte 18.

3883-3433

Sagitário- 22/11 à 21/12
Tome as decisões necessárias para cumprir as
suas tarefas rapidamente. Evite discussões no ambiente
familiar. A dois, tome a iniciativa e as decisões pelo casal.
Nº da Sorte 10.

Capricórnio-22/12 à 20/01

Aceite as mudanças com otimismo. No lance
com seu príncipe, invista um pouco mais na privacidade
de vocês. Nº da sorte 22.

3883-3433

Aquário-21/01 à 19/02
Saiba dar valor à ajuda que recebe das pessoas.
Há sinal de inconstância na área afetiva. Fique esperta! Nº
da Sorte 09.

Peixes - 20/02 à 20/03
Resolva as pendências na relação a dois, sem
arrumar novas brigas. No lar, cultive a harmonia entre os
parentes. Você só terá a ganhar com isso. Nº da Sorte 15.
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Câmara Municipal da Estância Balneária
de Caraguatatuba
DECRETO LEGISLATIVO Nº 424, DE 25 DE ABRIL DE 2019.
(Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Caraguatatubense ao Ilustríssimo Doutor PAULO JORGE DE
SOUZA CAMPOS, pelos relevantes serviços prestados ao Município.)
Autor: Ver. Vilma Teixeira de Oliveira Santos
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º. – Fica concedido o TÍTULO DE CIDADÃO CARAGUATATUBENSE ao Ilustríssimo Doutor PAULO
JORGE DE SOUZA CAMPOS, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Caraguatatuba;
Art. 2º. - A honraria constante deste Decreto Legislativo será outorgada em data a ser previamente designada
pelo homenageado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias;
Art. 3º. – As despesas decorrentes da confecção e entrega do presente título correrão à conta de verba própria
do orçamento do Legislativo.
Art. 4º. – Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
				

Gabinete da Presidência, 25 de abril de 2019.

				
Ver. Francisco Carlos Marcelino
						Presidente
MINUTA EDITAL USUCAPIÃO CLAUDIO SIMÕES SANTOS
O DOUTOR ANDRE QUINTELA ALVES RODRIGUES, MM.JUIZ DE
DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL 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 Claudio Simões Santos para constatarem a presente ação processo nº 1003965-27-2018.8.26.0587 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 lote de terreno Tem início no ponto 1, com as coordenadas UTM N-7371805,7893 e E- 433893,1082, cravado no alinhamento
da Travessa Piavú B e o imóvel de Josias Souza Miranda; deste ponto
segue com o azimute 80º35’17” e a distancia de 09,64m até o ponto 2,
deste ponto segue como azimute 77º26’29” e a distância de 04,90m até
o ponto 3, deste ponto deflete à esquerda com o azimute 353º19’35” e
a distância de 0,50m até o ponto 4; deste ponto deflete à direita com o
azimute 80º12’40” e a distância de 04,55m até o ponto 5, deste ponto
segue com o azimute 82º12’41” e a distância de 07,43m até o ponto 6;
do ponto 6 segue com o azimute 78º54’01” e a distância de 07,96m até
o ponto 7, segue com o azimute 79º58’53” e a distância de 05,19m até
o ponto 8; deste ponto segue com o azimute 78º32’34” e a distância de
12,01m até o ponto 9, com as coordenadas UTM N- 7371815,5256 e
E- 433943,8803, confrontando nesta extensão do ponto 1 ao 9 com o
imóvel de Josias Souza Miranda; deste ponto deflete à direita com o
azimute 170º10’46” e a distância de 12,49m até o ponto 10, com as coordenadas UTM N-7371803,2157 e E –433946,0112, confrontando nesta
extensão com o imóvel de Cláudio Simões dos Santos; deste ponto deflete à direita com o azimute 259º55’53” e a distância de 36,95m até o
ponto 11; deste ponto segue com o azimute 260º09’45” e a distância de
14,54m até o ponto 12, com as coordenadas UTM N-7371794,2724 e
E- 433895,3087, confrontando nesta extensão do ponto 10 ao 12 com
o imóvel de José Carlos dos Santos; deste ponto deflete à direita com o
azimute 349º10’59” e a distância de 11,73m até o ponto 1, início desta
descrição, confrontando nesta extensão com o alinhamento da Travessa
do Piavú B, encerrando a área de 624,49m² (seiscentos e vinte quatro
metros e quarenta e nove decímetros quadrados).
Na Tarifa Remuneratória, Publicado no Jornal Noroeste
News, em 11 de Abril de 2019, Pag. Nº10, ONDE SE LÊ:
Qualificação da matriz ou da filial de acordo com o requerimento. Valores
de todos os serviços relacionados à atividade de Armazém Geral: (Neste
documento a sociedade deve estipular os valores de todos os serviços
relacionados diretamente à atividade de armazém geral, sendo vetada
a negociação entre depositante e depositário e o abatimento de preço
em favor de qualquer depositante), LEIA-SE: Prokargo Transportes,
Logística e Armazens Gerais Ltda (matriz), registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35.2.2191612-1, inscrita no
CNPJ nº 09.330.225/0001-80, localizada no endereço Rua Alta Tensão,
305, Pereque Mirim, Caraguatatuba/SP, Cep: 11.668-375, segue; Valores de todos os serviços relacionados à atividade de Armazém Geral:
R$ 8,00 por tonelada, Demais informações permanecem inalteradas

VD lote no Golfinho/ murado e aterrado/ 250m²/
av. principal bloquetada/
escritura/ R$ 85.000 zap
99622-9797 c/Jorge

ALUGO kitnet mobiliada/ 1 vaga auto/ fixo ou
temporada/ Martim Sá
(12) 3882-1083/ 988420002/ 99672-0020

R$.175,00

Oportunidade, imperdível.
Casa próximo ao Camaroeiro, 3
dorm., construção com 6 anos,
moradores locais, preço abaixo
do mercado: R$ 380.000,00 aceita
50% e saldo em imóvel ou facilita
direto com proprietário. Tratar 12
99622-9797zap
Jorge Nunes

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O A.C.A.F Associação Clube Atlético Fortaleza convocam a Assembléia Geral Extraordinária para Eleição da nova diretoria e conselho
fiscal sendo a chamada as 19:30hrs do dia 18/05/2019. Na Sede Rua
Pereque nº 100, Bairro Travessão – Caraguatatuba.
Valmir Gomes do Carvalho Junior

Oport. Casa Chácaras
Guanabara/ área 935m²/
escr. def/ R$ 120 mil (11)
98215-8816/ 98472-3121
creci 55881

ALUGO casa 2 dorms/
garagem coberta/ Martim
de Sá/ com Proprietário/
F: (12) 99724-4474

Alugo sítio 3 dor/ sala/
coz/ varanda gde/ muito VENDO Lote Jaqueira
verde/ água natural/ próximo a rodoviária/
bairro Serraria/ lindo R$ 300m²/ R$ 140.000,00/
1.200,00/ 98178-8445
3882-3022
VENDO Vivace branco/
básico/ flex/ calha/ fil- ALUGO 3 dormitórios
mado/ km 60.000/ R$
19.000,00/ doc ok/ 98200- + 1 suíte/ Centro/ R$
2.300,00/ 3882-3022
9480
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Vendo terreno 1.000m² murado e
aterrado c/projeto aprovado de 10
sobrados na Rua Cristovão de
Barros/ um quarteirão da Pizzaria
Lunamar/ avaliado em R$ 550.000,00
mas aceito contra oferta
(12) 99660-2700 com Flávio

Aconteceu no dia 23 de março de 2019 no E.E. Colônia dos
Pescadores o RYLA Prêmio Rotary de Lideranças Juvenil,
organizado pelo Rotary Club Caraguatatuba.
Aconteceu no dia 23 de
março de 2019 no
Secretária da
Educação o RYLA
Prêmio Rotary de
Lideranças
Juvenil,
com os alunos da
Guarda Mirim
Caraguatatuba,
organizado pelo Rotary
Club
Caraguatatuba
Poiares.

Aluga-se 1 apartamentos de um dormitório no bairro Pontal Santa
Marina próximo a pista. Sala conjugada, uma suíte e banheiro com instalações
para máquina de lavar. Possue uma vaga de garagem com controle remoto, antena
coletiva para TV digital, porteiro eletrônico e Wi-Fi - Fone: 98114-0022
com proprietário

ALUGA-SE Galpão
comercial no Porto Novo,
próximo a Ponte
R$ 1500,00+ IPTU. Rua
Placidina Ferreira dos
Santos, 395.
Fone: 3883-2665 e
98127-1333 whats

ALUGA-SE Apto Mob. na
Martim de Sá, prox. ao
kiosk do Zequinha, a partir de
R$900,00 1 dorm, sala, coz., área
de serviço. (água, IPTU e
condomínio incluso), piscina
e garagem. Tel.: (12)
3883-2665 / (12) 98127-1333
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ALUGO 1 dormitório ALUGO
CHALÉ
próximo a rodoviária/ R$ próximo as colônias/ R$
900,00/ 3882-3022
450,00/ 3882-3022

VD casa Jd. Palmeiras
3 dor/ sl/ coz/ 1 ste/ wc/
10x30/ R$ 250 mil/ ac.
contra-oferta (11) 982158816/ 98472-3121 creci
55881

Oport. Terreno Chácaras Guanabara/ terreno 10x50/ R$ 100 mil/ ac.
contra oferta/ escr def.
(11) 98215-8816/ 984723121 creci 55881

Pouso Frio, Chácara com 5.000 m²
fundo para represa.
R$ 30.000,00
aceito carro.
Fone: 974040022 e 997299981

Suzuki Boulevard M800

Vendo - ano 2009 - preta com
35.000km - IPVA e DPVAT pagos
Com pedaleiras e alforje de couro
R$ 23.000,00
Fone: (12) 98114-0022

Oport.
terrenos
Guararema/ Nova Parateí/ frente Dutra/ R$ 50
mil/ área 10x30/ posse/
imp. ok/ (11) 98215-8816/
98472-3121 creci 55881

VD casa Porto Novo,
dois dorm/ 3 vagas/
500m da praia/ 50m da
pista/ dctos ok/ aceita
financ/ R$ 230.000 Zap
99622-9797 c/Jorge
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VITORIA – 20 anos, seios GG,
carinhosa, marquinha de
biquíni, beija na boca. Recém
chegada. Sua namoradinha dos
sonhos. (12) 99208-5150

CAMILA – Mulherão, novinha,
21 anos, completa. Faço tudo c/
carinho. Faço pernoite. Aceito
cartão. (12)99788-6507
(12) 98180 9246

TAINA – Linda, baixinha,
18 anos sem frescura, e sem
pressa. Estilo namoradinha,
primeira vez anunciada.
(12) 99106-7728

DÉBORA CASADA – 24 anos, lindinha,
baixinha, seios GG, sorriso lindo,
completa. Faço tudo que pedir.
Aceito cartão. (12)99788-6507

BARBARA – 18 anos,
magrinha, linda, corpo
durinho, carinhosa, beijo na
boca. Primeira vez
anunciada. (12) 98163-8999

(12) 98267-1492
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Restaurante

AKEBONO

Cozinha Chinesa

Delivery 3883-1131

Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá
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