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Alloha, que decepção!
Depois de ter sofrido muitos problemas com a Vivo e na expectativa de
ter uma internet fibra com mais velocidade, fiz a opção pela Alloha.
Após a instalação que ocorreu no
mês de janeiro deste ano, o que me custou na primeira fatura R$.358,67, pois
me foi cobrada a instalação, começaram
meus problemas.
Inicialmente foi com a portabilidade. Foram precisos dois meses para
que ela fosse completada e para minha
surpresa quando ligavam de um telefone
fixo Vivo ou de um celular Vivo, vinha
a mensagem de que o telefone estava indisponível.
O problema me foi relatado por
um comerciante que também estava vivendo a mesma situação e sem contato
com seus clientes.
Fiz duas reclamações a Alloha e
me informavam que o problema era da
Vivo.
Abri uma queixa na ANATEL e
outra no PROCON contra a Vivo.
Rapidamente a empresa entrou
em contato dizendo que o problema era
da Alloha e não da Vivo.
Pela terceira vez reclamei na Alloha e ai sim, admitiram que se tratava de
um problema técnico deles e foi preciso
mais de vinte dias para que solucionassem.
De lá para cá são constantes as
quedas dos serviços e sempre que ocorre
vem a desculpa: “Temos problemas técnicos com nossa fornecedora”. Em uma
das vezes informavam que o problema
era da Vivo. Segundo me consta, a Vivo
é quem distribui os links de internet vindos da Embratel para o Litoral Norte e
apenas a Alloha é que tem problemas.
Tenho três instalações da Alloha,
duas no Pontal Santa Marina e outra em
nosso escritório no centro da cidade, por
isso posso afirmar que o problema é recorrente.
Em uma das vezes, os próprios
técnicos da Alloha ao fazerem uma instalação no Profissional Center, romperam a nossa fibra, não resolveram o pro-

blema e tivemos que ficar sem internet
e sem telefone por cinco dias em nosso
escritório.
Em uma das interrupções que foi
sentida em toda a zona sul da cidade ficamos sem os serviços por mais de 24
horas.
Esta semana recebi a reclamação
de um senhor que tem tido problemas
frequentes em sua instalação no Centro,
próximo a SABESP e dizia da dificuldade de reclamar, pois ninguém atende o
telefone.
Me relatou ainda, apresentando o
print da tela de seu celular, que ficou 22
minutos no telefone sem que atendessem
o chamado. Teve então a brilhante ideia
de alterar a opção da chamada para a
contratação de um novo serviço, ai atenderam na hora e o que ele falou ao telefone não posso transcrever. Desabafou.
Hoje, dia 03 de setembro, terça-feira, mais uma vez estou sem a internet
e o telefone. Tentei desde ontem ligar
para reclamar sem sucesso. Hoje pela
manhã novas tentativas e ninguém atende. Tive que ir pessoalmente ao escritório da Alloha no Caraguá Praia Shoping
para reclamar e ser informado que tenho
que esperar por 48 horas para a solução
do problema.
Diante de minhas reclamações, a
funcionária que atende não tinha argumentos para justificar os constantes problemas.
O pior de tudo, em flagrante desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor, nenhum desconto foi produzido
em minhas contas pela interrupção dos
serviços.
Já notifiquei a Alloha, Extra-Judicialmente com AR e nenhuma satisfação
me foi dada. Simplesmente ignoram.
Diante destes fatos só posso dizer
a Allhora que mude seu slogan de Campanha que deveria ser “Alloha a internet
que você espera, espera, espera...
A Claro Net já está disponibilizando os serviços em nossa cidade a preços
compatíveis, com mais velocidade, tv e
portabilidade, só me resta mudar mais
uma vez.
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ATPC –Inclusivo EE Thomaz

A EE Thomaz Ribeiro de Lima, escola
tradicional, localizada
no coração da bela estância Balneária de Caraguatatuba, está realizando o projeto “ATPC
– INCLUSIVO. Com o
apoio das gestoras, Iolete
Valeria Pinto- vice-diretora, Sandra C. Miranda
da Silva- diretora, Enilda
Ribeiro- coordenadora
pedagógica. O projeto
foi idealizado pelas professoras do Atendimento
Educacional Especializado- AEE, Salas de Recurso, as professoras Denise de Castro e Sandra
de Fátima F. Santos.
O projeto tem
como objetivo, proporcionar um ambiente com
estratégia de acolhimento e formação-continuada aos professores, visando uma mudança de
atitude com relação as
inúmeras realidades que
demandam olhar diferenciado para se consolidar
o processo de inclusão.
Desejando que os professores sintam motivação
em realizar adaptações
curriculares para atender
os alunos da educação
especial. Observando as
práticas educacionais e
o processo de avaliação
destes alunos.

A educação especial na perspectiva inclusiva precisa ser constantemente alimentada
com informações num
processo de formação
continuada. E o ATPC
(Atividade de Trabalho
Pedagógico
Coletivo)
é um momento privilegiado de formação e sobretudo de fomentação
de projetos pedagógicos
que visem a construção

de praticas pedagógicas e prazer no ato educativo
dos professores das salas
mais assertivas.
regulares. Afinal, acoToda escola para lher gera bem-estar nos
se tornar inclusiva pre- atores envolvidos!
cisa se alimentar de
A motivação das
novas atitudes, dando
Profissionais
da Educondições de reflexão e
mudança de paradigmas cação Especial, Profescom relação ao universo soras Denise e Sandra,
da inclusão sobretudo em idealizar e coordenar
no que diz respeito aos este “Projeto: ATPC –
inúmeros alunos da edu- INCLUSIVO, se deu em
cação especial atendidos função da demanda dos
alunos atendidos nas sanesta unidade escolar.
las regulares da unidade
escolar, sobretudo pelo
Sabemos que a
público circulante que
política pública com
veem para o AEE- Atenrelação aos alunos da
dimento
Educacional
educação especial, deiEspecializado oriundos
xou uma lacuna muito de outras unidades escogrande entre a formação lares e que precisam de
dos profissionais de ma- igual atenção, carinho e
neira geral e a implanta- acolhida. A inclusão dos
ção dos atendimentos a alunos com alguma defieste público alvo; sendo ciência na escola comum
urgente minimizar este exige que se busquem
abismo com informa- meios para beneficiar
ção e formação capaz de sua participação e aprenquebrar com as barreiras dizagem tanto na sala de
atitudinais. E, de sorte aula comum, como no
produzir novas práticas Atendimento Educacioeducacionais, capazes de nal Especializado, segerar produtivos frutos, gundo o decreto n. 6.571
não só em atenção aos de 17 de setembro de
alunos especiais, mas, 2008, que dispõe sobre o
sobretudo trazer conforto AEE.

- 03 -

Noroeste News

05 de setembro de 2019

Caraguá publica licitação para concessão
Aurimar conquista novos pontos de
e implantação de Aquário Municipal
iluminação no Golfinhos e Recanto do Sol

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da
Secretaria de Planejamento
Estratégico e Desenvolvimento, publicou na última
sexta-feira (30/08) o edital de chamamento público
para procedimento de manifestação de interesse (PMI)
para implantação dos serviços de implantação, operação, manutenção e exploração comercial do Aquário
Municipal.
A concessão, segundo a administração, tem o
objetivo de estruturar e via-

bilizar um Aquário Municipal para a exposição da biodiversidade de nossa região
e implantar um novo ponto
turístico no município.
A instalação do
Aquário Municipal visa
atender o Plano Diretor de
Turismo e a necessidade de
melhoria de infraestrutura turística como potencial
destino de quem visita a região do Litoral Norte. A expectativa é de que o Aquário
Municipal seja implantado
no Complexo Turístico do
Camaroeiro.

As empresas interessadas devem entregar as
propostas para participar do
certame até as 16h30 do dia
30 de setembro, na Avenida
Siqueira Campos, 44, no
Centro. O edital encontra-se
disponível no site da Prefeitura: www.caraguatatuba.
sp.gov.br/licitações
.
Atrativo
Dados do Ministério
do Turismo apontam que os
40 aquários brasileiros, junto com os zoológicos, são
responsáveis por 30 milhões
de visitantes por ano.
A visita a aquários e
oceanários pode fomentar
o lazer de quem busca unir
conhecimento e diversão.
Além de proporcionar momentos de descontração, os
aquários são responsáveis
pela conservação das espécies e conscientização dos
visitantes sobre a importância da preservação da fauna
e flora aquáticas.

Prefeitura instala cobertura para
visitantes na entrada do CDP

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras Públicas,
promoveu a instalação de
uma cobertura metálica com
bancos para os visitantes do
Centro de Detenção Provisória. A estrutura tem 19 metros de comprimento por 2,5
metros de altura.
Semanalmente, centenas de pessoas vão até o
local para visitar um parente
que esteja interno na unidade prisional. A estrutura visa
proporcionar mais conforto
aos visitantes.
As visitas são rea-

lizadas todos os sábados e
domingos (das 8h às 16h) e
muitos acabam vindo de várias regiões do Estado de São
Paulo.
Segundo a Prefeitu-

ra, o pedido de instalação
partiu da direção do CDP de
Caraguatatuba, unidade vinculada a Secretaria de Administração Penitenciária. Hoje
são 1.292 detentos no local.

Após anos de luta, o Vereador
Aurimar Mansano conseguiu que os
bairros Golfinhos e Recanto do Sol, na
região Sul de Caraguatatuba, fossem
contemplados com mais de 170 novos
pontos de iluminação pública.
“Fico muito feliz com mais essa
conquista que vai beneficiar milhares
de famílias da nossa cidade. Faz muito tempo que vínhamos batalhando pela
iluminação para essas comunidades. Os
moradores me cobravam e eu precisava
dessa resposta positiva. Enfim conseguimos”, disse Aurimar Mansano.
“Quero agradecer ao Prefeito Aguilar Junior que compreendeu a
nossa reivindicação e atendeu nosso
pedido. Parabéns também para a Concessionária Caraguá Luz, que realizará
o trabalho da instalação da iluminação
nos bairros”, falou o Vereador.
De acordo com matéria divulgada pela própria Prefeitura Municipal na
última semana, a empresa concessionária já dispõe de projetos para iluminar
29 ruas e avenidas nos bairros. Somente
em setembro, 36 novos pontos de luz

devem ser concluídos.
Deverão ser beneficiadas as seguintes ruas: Pedro Reginaldo da Costa,
Golfinhos Brancos, Domingos Martins
Cabrera, Manoel Avelino dos Santos,
Manoel Viana Papudo, além das vias k
02, 03, 04, 14 e O2.
Nas demais ruas ou avenidas, a
iluminação pública será instalada logo
após a regularização ou implantação da
rede de distribuição por parte da EDP
Bandeirante.

Caraguatatuba participa do Fórum
Brasil de Cruzeiros Marítimos

A Prefeitura de Caraguatatuba marca presença no
III Fórum Clia Brasil, promovido pela Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos.
O secretário de Comunicação,
Rodrigo Tavano, participa do
evento, em Brasília, nesta
quarta-feira (28/08), na sede
do Ministério do Turismo.
Nessa terceira edição,
os organizadores oferecem
debates e trocas de informações, com a participação de
importantes autoridades e
nomes de diversos segmentos, sobre o alto custo operacional, a carga tributária, a
regulamentação e a questão
de infraestrutura portuária,

além de estimular a reflexão
a respeito dos desafios da retomada do crescimento desta
atividade turística no país
para gerar mais empregos e
contribuir com a economia
nacional.
“O fomento do turismo, a geração de empregos
e de novos negócios estão
entre as metas do prefeito
Aguilar Junior para Cara-

guatatuba. Por isso, estamos
nesse encontro para apresentar o potencial do nosso
município e entender as necessidades desse mercado.
Fomos muito bem recebidos pelo presidente da Clia
Brasil, Marco Ferraz, que
disse estar buscando novas
paradas para os navios na
costa brasileira. Também
pela diretora da companhia
de cruzeiros MSC, Márcia
Leite, que se mostrou aberta a conversações”, contou
Tavano.
De acordo com o
secretário,
Caraguatatuba
pode, no futuro, receber algumas paradas de navios
de passeios turísticos, que
movimentarão a economia
local, gerando emprego e
renda.
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Ubatuba abre processo seletivo
para estágio remunerado

A secretaria de Administração da Prefeitura
de Ubatuba e o Centro de
Integração Empresa-Escola
(CIEE) informam que já
estão abertas as inscrições
para o processo seletivo n.
002/2019, referente à formação de cadastro reserva
para vagas de estágio remunerado.
As inscrições são
gratuitas e devem ser feitas
pelo site do CIEE – www.
ciee.org.br – até às 23h59
do dia 10 de setembro de
2019. O valor da bolsa-auxílio mensal corresponde a
875,20 reais para nível superior e 547,05 para nível
técnico. Em ambos os casos, a carga horária é de 6
horas por dia. Também é
oferecido um auxílio transporte equivalente a 30 reais
por mês.

(bacharelado), Comunicação Social (Jornalismo ou
Relações Públicas), Pedagogia e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos.
Já para o nível técnico há vagas para estudantes
dos cursos de: Administração, Administração integrado ao ensino médio,
Informática (Redes de computadores e Informática),
Informática - integrado ao
ensino médio, Contabilidade, Contabilidade - integraCursos
do ao ensino médio, Guia de
Em nível superior, turismo e Meio ambiente.
estão abertas inscrições para
alunos matriculados nos Critérios de inscrição
cursos de Administração de
Para se inscrever, é
Empresas e correlatos (Empreendedorismo, Gestão Pú- necessário:
blica, Logística, Processos a) ter idade mínima de 16
Gerenciais e Secretariado), anos;
Ciências Contábeis, Direito, b) ser brasileiro ou estranServiço Social, Informática geiro com visto de perma(Análise de Sistemas, Ci- nência no país;
ência da Computação, En- c) residir no Município de
genharia da Computação, Ubatuba-SP;
Gestão de Tecnologia da d) estar regularmente matriInformação, Tecnologia em culado nos cursos e semesAnálise e Desenv.de Siste- tres indicados no quadro
mas, Tecnologia em Redes disposto no item 1.1 do edide Computadores), Arqui- tal 002/2019;
tetura e Urbanismo, Enge- e) estar cadastrado no CIEE,
nharia Civil, Engenharia por meio do site www.ciee.
Ambiental, Engenharia de org.br e, no caso de cadastro
Produção, Educação Física antigo, os dados deverão ser
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marly@noroestenews.com.br
MTB - 66.483 SP

atualizados, sujeito a desclassificação do processo
seletivo;
f) não ter realizado estágio
por período igual ou superior a 02 (dois) anos na Prefeitura Municipal de Ubatuba, consecutivos ou não.
Processo seletivo
O Processo Seletivo será composto por duas
fases: Prova Objetiva e
Entrevista. A Prova Objetiva constará de 20 questões
com quatro alternativas
cada, versando sobre 10
questões de Língua Portuguesa, 5 questões de Matemática e 5 questões de Conhecimentos Gerais
A prova objetiva
terá duração de 1 hora e
será realizada no dia 15 de
setembro de 2019 às 10 horas horário de Brasília, em
Ubatuba-SP, em local que
será divulgado a partir do
dia 12 de setembro de 2019
pela página internet da
Prefeitura: www.ubatuba.
sp.gov.br.
Todos os detalhes do
processo seletivo estão disponíveis na íntegra do edital 002/2019, disponível no
site da Prefeitura.

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

ve troca de tiros e o sargento
foi atingido por uma bala que
transfixou seu braço, perfurou
o pulmão e ficou alojada no
tórax. Ele foi socorrido e posteriormente transferido para
o Hospital Regional de São
José dos Campos. Um dos
bandidos morreu no local e os
outros dois fugiram.
Na noite de sábado,
após receber denúncia anônima, de que um homem estaria
escondido em uma casa no
bairro Perequê-Mirim, uma
força tarefa da Polícia Militar se dirigiu ao local, e se
deparou nas proximidades da
residência, com um homem
que ao perceber a presença
dos policiais dispensou uma
sacola plástica contendo 104
pedras de crack e 157 buchas
de maconha.
Na casa, os policiais
encontraram um homem escondido no banheiro, com três
perfurações de arma de fogo.
O indivíduo confessou a participação no roubo, contando
ainda que estava ali sob os
Bandidos invadem
cuidados de uma mulher e do
residência e Sargento
é baleado em Caraguá indivídio preso com as droBandidos
invadi- gas.
ram a residência de um sarQuadrilha é presa em
gento da Polícia Ambiental
Caraguatatuba
no bairro Travessão, em uma
Sete pessoas foram
tentativa de roubo, na madrugada de sábado (31/08). Hou- presas na sexta-feira (30/08),

Homem é morto com
tchaco em
Caraguatatuba
Um homem foi morto na quarta-feira (28/08) por
volta das 20h, no bairro Barranco Alto. Segundo a polícia, a vítima, um mecânico de
62 anos, ao avistar algumas
pessoas fazendo arruaça e
utilizando droga nas proximidades de sua oficina, teria ido
ao encontro do grupo armado
com um tchaco, arma utilizada em lutas marciais, com o
intuito de intimidá-los, porém
o agressor, um homem de 30
anos, que fazia parte do grupo, teria tomado a arma do
mecânico, desferindo vários
golpes na cabeça da vítima.
O resgate chegou a
ser acionado, mas o homem
não resistiu aos ferimentos e
foi a óbito no local.
O agressor saiu em
seguida, mas foi localizado
pela polícia e não resistiu a
prisão.

acusadas de envolvimento em
um roubo a residência, ocorrido na quinta-feira, no bairro
Sumaré.
A Polícia Militar localizou o bando em uma casa
no bairro Martim de Sá, onde
também foram encontrados os
objetos das vítimas do assalto.
Três homens e quatro mulheres foram presos por
associação criminosa e porte
ilegal de arma de fogo. Uma
carabina calibre 5.56 de uso
restrito foi apreendida no local e o carro utilizado no assalto também, um veículo clonado que havia sido roubado
no Rio de Janeiro.
Foragido é recapturado
em Caraguatatuba
Policiais da Polícia
Militar em patrulhamento no
bairro Perequê-Mirim, prenderam dois homens na madrugada de quinta-feira (29/08),
pelo crime de tráfico de drogas.
A dupla, ao avistar
os policiais tentou fugir em
uma moto, mas acabou presa.
Com eles foram apreendidas
39 porções de maconha, 09
embalagens a vácuo de cocaína e 45 pedras de crack.
Um dos indivíduos
era foragido do Presídio de
Mongaguá, Litoral Sul Paulista.
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Happening
News
A cada troca de Presidente, o Rotary Clube
Caraguatatuba Poiares segue a tradição desde
1999 e comemora o bota fora em clima de festa
Junina. Este ano foi a despedida do Presidente
Dante, seguido das boas vindas a nova presidente
Alessandra. Aproveito esse espaço para
homenagear a nossa querida amiga Tomie, que
nos deixou recentemente e foi morar com Deus.

Fátima Marques
fatima@noroestenews.com.br
MTB 0066202

ACONTECEU

Minha amiga Elilde Browning está
ganhando o mundo com seus livros
“E Assim foi a vida” e o mais novo
lançamento “Crônicas de um tempo infinito”.
Sucesso sempre!

Câmara aprova projeto que implanta
banco de sangue em Caraguatatuba

Na noite desta terça-feira, a Câmara Municipal
de Caraguatatuba aprovou
por unanimidade durante a
25ª sessão ordinária do ano,
o projeto de lei 046/19, de
Francisco Carlos Marcelino
(Carlinhos da Farmácia), que
dispõe sobre a implantação
de um Hemonúcleo – Banco
de Sangue, e dá outras providências.
O objetivo da proposta é suprir a demanda
das unidades hospitalares do
município e das cidades vizinhas. Se sancionado pelo
Executivo, o Hemonúcleo
deverá promover campanhas
para captação de doadores e
a conscientização da comunidade sobre a importância
de doar sangue.
O projeto diz ainda
que o Poder Público e a coordenação do Hemonúcleo
poderão celebrar convênios
com instituições ou empresas públicas e privadas para
a instalação de postos fixos
de doação de sangue e ain-

da criar o serviço de coleta
com equipes móveis.
Carlinhos da Farmácia, Presidente da Câmara e
autor da proposta, ressalta
que o Executivo deve antever os problemas e se organizar para que se atenda a
demanda da sociedade. “Em
breve receberemos o Hospital Regional e precisamos
dispor de sangue para as cirurgias, além de dispor do
material para atendimentos
nos serviços de emergência.
Sabemos que este serviço
é regido pela biossegurança, pela qualidade e reprodutibilidade dos resultados,
além de garantir que os procedimentos apresentam total
rastreabilidade graças a um
sistema informatizado”, diz
um trecho da justificativa do
projeto.
Os Vereadores aprovaram na sessão o projeto de
lei 041/19, do Poder Executivo, que altera parcialmente
a Lei Municipal n° 1.018, de
04 de junho de 2003, que dis-

põe sobre a composição, organização e competência do
Conselho Municipal da Saúde no Município de Caraguatatuba. Em 2012 a resolução
453 foi editada pelo Ministério da Saúde, a qual aprovou
novas diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos
Conselhos Municipais de
Saúde, mas até o momento a
Lei Municipal de Caraguatatuba não foi modificada.

Diego Aguiar fatura mais uma na Open
e está cada vez mais perto de Portugal

Com realização da
Luana Coutinho
Associação Ubatuba de Surf
e apresentação da Prefeitura
Municipal e o Ubatuba Pro
Surf, o maior campeonato do mundo chegou a sua
43a. Edição. Com as boas
ondas rolando na Vermelha
do Centro o show de surf foi
garantido e a antecipação das
finais das principais categorias garantiu muito entretenimento para quem estava
na praia ou assistindo pela
venceu a final da categoria
Internet.
contra o experiente atleta
Wesley
Leite,
o Gabriel Adisaka, que ficou
“Xapa”, local da praia Ver- com a segunda colocação.
melha do Norte foi o grande
Entre as mulheres, a
campeão da categoria Proatleta
Luana
Coutinho voltou
fissional, dono de um estilo
ao
topo
do
pódio,
somando
de surf bem progressivo ele
10.50 pontos na grande final conquistando o título da etapa,
Kiany Cristina que
havia vencido a primeira etapa na Praia
Grande ficou com
o vice campeonato.
Wesley Leite,
Agora elas dividem a

liderança do ranking, ambas
com 1.900 pontos somados.
Quem mais uma vez
foi o destaque da categoria
Open e está cada vez mais
próximo de viajar com a Perfect Waves para Portugal é
o atleta Diego Aguiar, com
muita garra ele mais uma
vez ganhou o título da etapa, “Didi” que já havia sido
o grande destaque do dia
anterior, voltou a agradar os
juízes com sua performance
e foi o grande campeão da
categoria.
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Thuany Cordeiro é coroada
Miss Ilhabela 2019

Em evento realizado
na noite de sexta-feira (30),
no Esporte Clube Ilhabela,
Thuany Cordeiro foi coroada Miss Ilhabela 2019. As
misses Rafaela Correia e
Thaís Garcia, foram eleitas
1ª Princesa e Miss Simpatia,
respectivamente. As três primeiras colocadas receberam
prêmios em dinheiro.
O tradicional concurso contou com o apoio
da Prefeitura, por meio da
Secretaria de Planejamento
e Gestão Estratégica (Fundo Social de Solidariedade),
e faz parte de uma série de
acontecimentos em comemoração aos 214 anos de
emancipação Político-Administrativa da cidade (3 de
setembro).
Kaissa Pereira, a Miss
Ilhabela 2018, passou as tradicionais faixas e coroa para
a miss 2019, Thuany Cor-
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deiro, definida pelos jurados Cintia Melo (sambista),
Mário Ruas (empresário),
Zeider (vocalista da banda
Planta e Raiz), Domingos
Antunes (Produtor), Ana
Paula dos Santos (Miss Caraguatuba), Luciana Carvalho (Esteticista) e Andreia
Lourenço (Miss Ilhabela).
A prefeita, Maria das
Graças Ferreira, a Gracinha,
participou do evento, acompanhada dos secretários Luiz
Lobo (Planejamento e Gestão Estratégica), José Messias (Serviços Urbanos) e
Gustavo Barboni (secretário
adjunto de Saúde) e Mônica
Gomes (presidente do Fundo Social de Solidariedade),
entre outras autoridades e
imprensa local e regional.
“Parabenizo a secretaria de
Planejamento e Gestão Estratégica e todas as misses
eleitas pelo belíssimo desfile e convido a todos para os
eventos da programação de

aniversário da cidade”, declarou a prefeita Gracinha.
Após a escolha da
miss 2019, o agito ficou por
conta da banda Novo Estilo, na estrada há 18 anos,
com experiência em eventos
como o Miss Ilhabela.
A renda arrecadada
com a venda de ingressos
será destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Ilhabela.

Multiação leva diversos serviços à população
no bairro Jetuba no próximo dia 14/09

A Prefeitura de
Caraguatatuba promove
a 9ª edição do Programa
Multiação, no dia 14 de
setembro (sábado). A ação
é aberta ao público e será
realizada na EMEF Profª
Maria Thereza de Souza
Castro, localizada no bairro Jetuba, das 9h às 15h.

Criado com o objetivo de aproximar a população da Prefeitura, o
Multiação oferece atendimento gratuito e descentralizado, sendo realizado
em diversos bairros, gerando um governo itine-
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Ilhabela comemora 214 anos de
Emancipação Político-Administrativa
O arquipélago mais
belo do País comemorou,
nesta terça-feira (3), 214
anos de Emancipação Político-Administrativa e, para celebrar, a Prefeitura preparou
uma intensa programação
cultural, esportiva e musical.
Os festejos tiveram
início na quinta-feira (29),
com a abertura do 42º Salão
de Artes Plásticas Waldemar
Belisário; já na sexta-feira
(30), a prefeita Maria das
Graças Ferreira, a Gracinha,
participou do Culto Evangélico da igreja Assembleia de
Deus. Em seguida, prestigiou
o desfile que elegeu Thuany
Cordeiro como a nova Miss
Ilhabela, Rafaela Correia e
Thaís Garcia, 1ª Princesa e
Miss Simpatia, respectivamente
A programação de
aniversário seguiu pelo final
de semana, no sábado (31),
com a “Regata de Aniversário da Cidade”, que reuniu
diversos velejadores e categorias. No mesmo dia, na
Praça de Eventos e Lazer

do Galera, Deivid Soares e
Banda animaram o local. A
apresentação antecedeu o
sorteio do desfile das escolas
de samba de Ilhabela, que
definiu a ordem de entrada
de cada uma na avenida do
samba do “Carnaval da Vela
2019”: Unidos de Padre Anchieta, Mocidade Independente, Água na Boca, Unidos
do Garrafão e Leões do Ita.
O domingo (1º), começou com o hasteamento
do Pavilhão Nacional, no
Morro da Cruz, que contou
com a presença de autoridades do município e funcioná-

rios da Prefeitura. A prefeita
Gracinha, fez um agradecimento a todos os presentes.
“Quero agradecer ao grupo
de escoteiros, a todos os
funcionários e secretários
aqui presentes. Tenho orgulho de estar prefeita e trabalhar ao lado de vocês, temos
nos empenhado muito para
que possamos tirar Ilhabela
dessa corrente negativa; já
estamos fazendo diferente
e abrindo os caminhos para
que nossa cidade seja referência em uma Administração de excelência”, declarou.

Nova baia de acesso a ônibus está em
construção em frente ao Cemitério Municipal

rante.
Assim como nas
demais edições, o evento
contará com a presença
do prefeito Aguilar Ju-

nior, da presidente do
Fundo Social de Solidariedade, Samara Aguilar e dos
secretários municipais, que
atenderão os munícipes presentes.

A Prefeitura de Caraguatatuba está realizando as
obras de construção de uma
baia de acesso a ônibus na
Rod. Dr. Manoel Hipólito
do Rêgo (SP-55), em frente
ao Cemitério Municipal Recanto das Flores, no Indaiá.
A baia terá 48 metros de comprimento e visa
tornar a parada de ônibus
mais segura para os usuários além de proporcionar
mais fluidez no trânsito da
rodovia.
Para realizar o trabalho, a empresa terceirizada

pela administração
iniciou
os
serviços na
semana passada, retirando o canteiro
lateral para
a construção
da baia.
Serão
necessárias
mais três semanas, aproximadamente, para finalizar a
obra. Durante os trabalhos,
agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão

estarão no local auxiliando
no tráfego de veículos e travessia de pedestres.
Outra baia de ônibus
também está sendo construída em frente a Casa de Saúde Stella Maris, em parte da
Avenida Miguel Varlez.
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HUMOR

HORÓSCOPO
Prof. O. Mello

3600-6280

CHAME
CHAME
(12)

Áries - 21/3 à 20/04

99104-6000
3887-4000
99106-7775

Boa semana para mudar coisas que incomodam você. Excelente astral para intensificar o convívio com
o gato. Nº da Sorte 16.

Pensamento da Semana:

Touro - 21/04 à 20/05

“O melhor programa
econômico de
governo é não
atrapalhar aqueles que
produzem, investem,
poupam, empregam,
trabalham e
consomem”

O relacionamento afetivo passará por uma fase
de desentendimentos, atenção! Mantenha as dívidas na
ponta do lápis para não se complicar depois. Nº da Sorte
10.

3883-3433
3600-6280

Gêmeos - 21/05 à 20/06
Não se esqueça de que para mudar alguma
coisa você vai precisar de coragem e garra. Esteja confiante
numa entrevista de emprego. Com o par, curta os momentos
a dois. Nº da Sorte 06.

Câncer - 21/06 à 21/07

Não exija demais do seu relacionamento
amoroso e busque qualidade e segurança na sua relação
com o par. Se puder, programe uma viagem em família. Nº
da sorte 49.

Visconde de Mauá

Uma palavra resume provavelmente a Não é a poluição que está prejudicando
responsabilidade de qualquer governan- o meio-ambiente. São as impurezas no
te. E essa palavra é estar preparado.
ar e na água que fazem isso.
FRASES DE EX PRESIDENTES
DO BRASIL
Para não dizer que temos partido...
Pérolas presidenciais!

Eu gostaria de ter estudado latim, assim
eu poderia me comunicar melhor com o
povo da América Latina.

3600-6280

Leão - 22/07 à 22/08

Convém dar mais atenção à saúde e aos
assuntos de rotina. Não se surpreenda se alguém tentar
abusar da sua boa-fé. O trabalho vai fluir com facilidade.
Nº da Sorte 08.

O futuro será melhor amanhã.

É tempo para a raça humana entrar no
sistema solar.

Virgem - 23/08 à 22/09

Aprenda com colegas mais experientes. A dois,
reflita sobre os conselhos do parceiros. Faça planos a dois.
Nº da Sorte 33.

3600-6280
Eu mantenho todas as declarações erradas que fiz.

O governo tenta fazer o simples, porque
o difícil é difícil.

Libra - 23/09 à 22/10

Bom semana para tratar de negócios e concretizar as suas ideias. Tudo que envolva comunicação,
transporte, recreação e o público infantil será favorecido.
Nº da Sorte 09.

Escorpião-23/10 à 21/11

A grande maioria de nossas importaO Atlântico é apenas um rio caudaloso, O continente sul-americano e o contições vêm de fora do país.
de praias de areias brancas, que une os nente árabe não podem mais, no século
dois países.
XXI, ficar à espera de serem descobertos.
Se não tivermos sucesso, corremos o
risco de fracassarmos. E o risco é mesmo grande.

O holocausto foi um período obsceno
na história da nossa nação. Quero dizer, na história deste século. Mas todos
vivemos neste século. Eu não vivi nesse
século.

Cuidado com atritos em casa. Enfrente os
desafios sem medo. Evite pressionar quem ama. A dois,
atitudes valerão mais do que palavras. Nº da sorte 06.

3600-6280

Sagitário- 22/11 à 21/12

Dê um voto de confiança às pessoas próximas
e demonstre mais o seu carinho. Divirta-se nos encontros
com os familiares e, se tiver chance, improvise uma viagem.
Nº da sorte 04.

A cabeça tem este formato para que as
Nós temos um firme compromisso com
ideias circulem melhor.
a OTAN. Nós fazemos parte da OTAN.
Nós temos um firme compromisso com
a Europa. Nós fazemos parte da Europa.

Nós estamos preparados para qualquer
imprevisto que possa ocorrer ou não.
Para a NASA, o espaço ainda é alta
prioridade.

Por muitos anos o Brasil não pôde sequer conversar com a Líbia, porque os
americanos não gostavam dos libaneses.

Capricórnio-22/12 à 20/01

Clima de grande entusiasmo no romance.
Aproveite para fazer planos com quem ama. Fuja de gente
invejosa no trabalho. Nº da Sorte 18.

3600-6280

Aquário-21/01 à 19/02

É melhor ficar na sua esta semana para evitar
conflitos. Não tente mudar seu par: aceite o jeito dele! Na
união, ofereça mais carinho e atenção e receberá o mesmo
também. Nº da Sorte 03.

Peixes - 20/02 à 20/03

Atenção às oportunidade que podem surgir.
Entusiasmo e alegria vão contagiar a união. Seja paciente
com a família. Nº da Sorte 11.
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Caraguá participa do lançamento do
Alunas do curso de Confecção de Lingerie
e Moda Praia produzem peças para doação programa “Meu Emprego – Trabalho Inclusivo”

O curso de Confecção de Lingerie e Moda
Praia na área de produção
industrial segue a todo vapor. A oficina promovida
pelo Fundo Social de Caraguatatuba em parceria
com o Senai ocorre desde
o início do mês de agosto

e encerra na primeira semana de setembro.
Desde o início das
aulas práticas, as alunas
já fabricam na Unidade
Móvel diversas peças de
biquínis, calcinhas, sutiãs
e cuecas. Alguns modelos,
com pequenos defeitos,
já foram até
repassados ao
Fundo Social
para doação.
O curso
já está em fase
de
encerramento e desde
o início pre-

para as alunas para formação de profissionais, com
atuação na indústria do
vestuário e confecção de
lingerie e moda praia, de
acordo com normas técnicas e de qualidade.
A presidente do
Fundo Social de Caraguatatuba, Samara Aguilar,
diz ser gratificante oferecer oportunidades que dão
frutos para a população.
“Estou muito feliz em ver
nossas peças servindo de
complemento de renda às
famílias da cidade. Sinal
que estamos no caminho
certo”, concluiu.

EDITAL DE CITACÃO
Processo Digital n°: 1006629-90.2017.8.26.0126
Classe - Assunto: Procedimento Comum Cível - Usucapião Ordinária
Requerente: Antonio Nicochelli Filho
Prioridade Idoso
3ª Vara Cível 3ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da ação de Usucapião,
PROCESSO N°1006629-90.2017.8.26.0126
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dr(a). GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO, na forma
da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa perante este Juízo os autos de USUCAPIÃO promovido por ANTONIO NICOCHELLI FILHO, Proc. N° 1006629-90.2017.8.26.0126, foi determinado a expedição do presente com a finalidade de
citá-los de todo conteúdo da inicial resumida: É legítimo possuidor por mais de 35 anos o exercício de posse física, mansa e pacífica, sem coação ou
oposição de quem quer que seja, sobre o imovel localizado nesta cidade, com frente para a Rua Dom Pedro da Silva, que assim se descreve: Iniciase a descrição deste perímetro no ponto 1, cravado em frente a Rua Dom Pedro da Silva, distante 36,60m do PI (ponto de interseção, formado pelos
alinhamentos da Rua Dom Pedro da Silva com a Rua ltamar Abubakir, caracterizado pelas coordenadas georreferenciadas ao sistema UTM. DATUM
Sirgas 2.000, N:73800 19.69 e E:455654.60; daí segue com os azimutes e distâncias adiante; do ponto 1 ao ponto 2, de coordenadas N:7380071.71
e E:455647.56, 352°17 38 e 52.50m; do ponto 2 ao ponto 3, de coordenadas N:7380078.51 e E:455686.98, 80°13 29 e 40:00m, do ponto 3 ao ponto
4, de coordenadas N:7380026.48 e E:455694.02, 172°17 38 e 52,50m, e do ponto 4 ao ponto 1, de coordenadas N:7380019.69 e E:455654.60,
260°13 29 e 40,00m, encerrando uma área de 2.100,m2 (dois mil e cem metros quadrados) confrontando do ponto 1 ao ponto 2, Rua Dom Pedro da
Silva; do ponto 2 ao ponto 3, com a Alameda Fernando de Melo Viana; do ponto 3 ao ponto 4, com os lotes 11, 10, 9 e 8 da Quadra 55 do loteamento
Jardim Brasil; e do ponto 4 ao ponto 1, com o lote 18 da Quadra 55 do Loteamento Jardim Brasil. ID. 07.150.024, estando em termos expediu-se o
Edital de citação dos interessados incertos e não sabidos e ad cautela, dos proprietários e confrontantes do imóvel usucapiendo senhores SAMIRA
ELIAS MOREIRA LEITE, brasileira, viúva, portadora do RG N° 736.361-SSP/SP, CPF N° 064.979.4138-97 com endereço datado de 24/09/1993,
Matricula n° 39.869 no Registro de Imóveis de Caraguatatuba; MARIA APARECIDA MOREIRA CALASSETE, brasileira, casada, doméstica, residente na capital, sem qualificação e endereço conforme consta da transcrição 3,018, Averbação n° 324 datada de 13/06/1955 Registro de Imóveis
de São Sebastião; RODOLPHO BARBORSICK, brasileiro, solteiro, maior, do comércio domiciliado na capital do Estado, sem endereço constante
na transcrição n° 3.108 datada de 30/05/1964; MARIA DE LOURDES MOREIRA DO VALE, brasileira, solteira, industriaria, domiciliada na Capital
do Estado, sem endereço constante na transcrição n° 3.108, averbação n° 594 do Registro de lmóveis de São Sebastião; JACINTO MASAHASU
SAWAGUCHI, brasileiro, do comércio, RG N° 5.118.723-SSP/SP inscrito no CPF/MF N° 515,882,778-87, matricula n° 32932 datado de 07/agosto/
1987, não cadastrado na Prefeitura de Caraguatatuba, residente e domiciliado na Rua Angical, n° 131, CEP-03446-050, Vila Carrão, em São Paulo;
ANTONIO DE PADUA MOREIRA SALES, brasileiro, solteiro, bancário, residente na capital do Estado de S50 Paulo, sem endereeo constante na
Transcrieio n° 3018, averbaeao n° 595, datada de: 16 de julho de 1957 do Registro de Iméveis de São Sebastião; EDMILSON FERREIRA, aposentado, portador do RG N° 13.248433-X-SSP/SP e do CPF N° 023.446.498-40, residente e domiciliado na Rua Espirito Santo do Dourado, n° 266 São
Miguel Paulista em São Paulo Capital. Matricula n° 39.901 Registro de Imóveis de Caraguatatuba. ID- 07.150.016; CLAUDIO JOSÉ NASCIMENTO,
brasileiro, aposentado portador do RG N° 2.123.663-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob N° 117.816.968-53, residente e domiciliado na Rua Almadina,
n° 299 ltaquera, CEP- 08215-440, São Paulo capital. ID-07.170.015; LIBERO SEVERIN, italiano, casado, tomeiro mecânico, residente ern Sio Paulo,
sem endereço conforme averbação n° 669 da transcrição 2779 do R. Imóveis São Sebastião, aquisição por instrumento particular datado de 10 de
janeiro de 1958, todos os citados ad cautela em razão das dadas das aquisições constantes dos registros mencionados e alguns sem endereços e
sem qualificações registradas que possam ser localizados, com o prazo de 30 trinta dias, para querendo, contestarem a ação no prazo de 15 dias,
sob pena de revelia, presumindo-se como verdadeiros os fatos narrados nos termos dos artigos 344 e 246 do CPC. Assim, pelo presente edital,
que vai publicado no Diário Oficial e afixado na forma da Lei, ficam os interessados ausentes, incertos, desconhecidos e não sabidos devidamente
citados, nos termos da ação, para que no futuro não aleguem ignorância ou erro. 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 sera 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 julho de 2019.

VD
chácara
2.600m²/ pomar/ casa/
rancho 70m²/ parte murada e total cercada/ Pegorelly/ R$ 300 mil c/ propr/
99635-6599

Alugo Kit R$ 690,00
c/ água/ luz/ iptu/ wi-fi/
Sky/ mobiliada p/1 pessoa s/animais/ s/criança/
Barranco Alto/ 992057829

Jd. Capricórnio
Condomínio VD casa c/1
dorm/ sala/ coz/ wc/ gar/
R$ 90 mil/ entr. R$ 50 mil/
saldo parcelado/ 982405545

VD casa Centro R$
400 mil/ 3 dorms/ sala/
coz/ 3 wc/ gar. 2 vagas/
quarto

desp/

terreno

300m²/ 98240-5545

Caraguatatuba participou na segunda-feira
(02/09), no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, do
lançamento do programa
“Meu Emprego – Trabalho
Inclusivo”. O objetivo do
projeto é promover desenvolvimento
profissional,
inclusão e permanência de
pessoas com deficiência no
mercado de trabalho.
O município foi representado pelo secretário
dos Direitos da Pessoa com
Deficiência e do Idoso (Sepedi), Léo Macedo e da diretora da pasta, Alcione Vitório. O evento contou com
a presença do Governador
João Dória e da secretária de
Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São
Paulo, Célia Leão.
A iniciativa possibilitará aos candidatos, o
mapeamento do perfil e
das habilidades funcionais,
identificação de oportunidades de trabalho, compatibilização de vagas e laudo

médico.
O programa também apoia os
empregadores na busca
ativa na captação de candidatos com
deficiência,
apoio na definição das
vagas de trabalho, encaminhamento
de candidatos, orientação para análise
de
funções, palestras
de
sensibilização e apoio
ao processo de inclusão profissional.
O secretário Léo Macedo, destaca que o programa reforçará o trabalho já
existente pela Sepedi, realizado por meio do setor de
empregabilidade. “A secre-

taria já promove a captação
de candidatos e encaminha
às empresas com vagas
disponíveis. Em quase três
anos, cerca de 60 candidatos
foram inseridos no mercado
de trabalho no município”,
acrescentou.

ALUGO

casa VENDO
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MINUTA DO EDITAL
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação
de Usucapião - Processo n.º 1001733-33.2019.8.26.0126 - 2ª Vara Cível.
O Doutor JOÃO MÁRIO ESTEVAM DA SILVA, MM. Juiz de Direito da 2ª
Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, da Comarca de Caraguatatuba, do
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)s réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como, seus cônjuges e/ou sucessores, que SUZANA
FERREIRA DO NASCIMENTO MENDES ajuizou Ação de Usucapião,
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Travessa
Rosa Paes, que assim se descreve: “Inicia-se no ponto 1, de coordenadas
N 7.379.942,341m e E 454.136,908m, localizado na divisa com a Área de
Rogério dos Santos Mendes (RG: 40.195.478-X/ CPF: 338.324.588-38),
no alinhamento da Travessa Rosa Paes; do ponto 1 segue numa linha reta
de 10,09m, com azimute de 344º 23’ 15”, confrontando com o alinhamento
da Travessa Rosa Paes, até atingir o ponto 2; deste ponto deflete à direita,
e segue numa linha reta de 26,25m, com azimute de 075º 41’ 17”, confrontando com a Área de Marcelo dos Santos Mendes (RG: 33.449.696-2/
CPF: 301.133.288-69), até atingir o ponto 3; deste ponto deflete à direita, e segue numa linha reta de 10,12m, com azimute 166º 05’ 06”, confrontando com a Área de Cristiano dos Santos Mendes (RG: 40.195.154/
CPF: 341.198.628-01), até atingir o ponto 4; deste ponto deflete à direita, e
segue numa linha reta de 25,95m, com azimute 255º 45’ 40”, confrontando
com a Área de Rogério dos Santos Mendes (RG: 40.195.478-X/ CPF:
338.324.588-38), até atingir o ponto 1, início da presente descrição, perfazendo uma área total de 263,80m² (duzentos e sessenta e três metros
e oitenta decímetros quadrados)”, 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, a fluir após o
prazo de 30 dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos
como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Caraguatatuba, 27 de
agosto de 2019.

TERRE-

Sumaré trav. Engenho NO em Paraibuna bairro
Velho 83/ 2 qtos/ 2 banhs/ São Germano/ 765m²/ R$
coz/ garagem/ R$ 800,00/ 30 mil (12) 99629-4745
99656-8479

aceito proposta

VENDO Ford KA 2007/
vermelho/ doc ok/ R$
12.000,00 (12) 997483729

VENDO Lotes de 300m² no
Balneário Mar Azul, com
IPTU e escritura definitiva,
próximo ao comercio só
R$ 45.000m00 à vista. Ligar
para Paulo Roberto Fone:
(12) 99723-1028

VD casa próximo ao
Centro 3 dorm. sendo
uma suite no térreo mais
dois quartos com sacada
no piso superior/ área
gourmet/ dctos ok/ facilita
VD lote Pontal Santa
pgto direto com propriMarina/ murado e aterrado/
dctos ok/ R$ 130.000,00/ etário/ aceita imóvel até
50%/ TT 99622-9797 zap
TT 99622-9797 zap
VD ótimo lote no
Jardim Britânia 50mts
da praia dctos OK/ R$
220.000,00/ TT 996229797 zap

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

VD casa 2 dorm./
Martim de Sá/ dctos.
OK/ R$ 210.000,00/ TT
99622-9797 zap

ASSOCIAÇÃO
COMUNIDADE
TERAPÊUTICA
CAMINHO DA ESPERANÇA.
Convido as pessoas interessadas para a Assembleia de Fundação da Associação Comunidade Terapêutica Caminho da Esperança de Caraguatatuba
a comparecerem no dia 28 de Setembro de 2019 às 14:00 horas, à Estrada
Aba Dentro, nº 4040 – Pegorelly – Caraguatatuba/SP para participarem da
mesma, na qualidade de sócio fundador, ocasião em que será discutido
e votado o projeto de estatuto social e eleitos os membros da Diretoria,
Administração, Projetos e do Conselho Fiscal.
Caraguatatuba, 01 de Setembro de 2019
Pela Comissão Organizadora
(Ivan Pereira Fernandes)

VD Estrela D’alva
casa nova R$ 260 mil/
2 dorms. sendo 1 suíte/
sala/ coz/ wc/ gar/ 982405545

Portão Usado Madeira
2 folhas 300x220/ ótimo
estado
conservação/
R$ 800,00/ 3883-9974/
98188-6900
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VD casa 2 dorm./ Martim de Sá/ dctos. OK/ R$
210.000,00/ Tratar Telefone 99622-9797 zap

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

Pouso Frio, Chácara
com 5.000,00 m2 fundo
para represa.
R$ 30.000,00 aceito
carro. Fone: 974040022
e 997299981
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Olá sou Manu nova na cidade,
sou linda, gostosa, safadinha.
Vem passar momentos de prazer
comigo. Vem conferir, sou loira.
(12) 99760-7479

Sou a Lana, 19 anos, pele
branca que reveste meu
belo corpo, seio GG
com bumbum médio,
tenho olhos claros e
cabelos logos, meiga,
safada e ousada, sou estilo
namoradinha.
(12) 98193-3327 whats

PAOLA – Mineira, voltei
melhor. Morena clara,
carinhosa, completa
sem frescura,
mulherão, tatuada.
Local, motel ou
residência.
(12) 98121-8022

RAIMUNDINHA – 19 anos
bonitinha de cara e boa de
bumbum grande. Completa.
Faço tudo c/ carinho. Porto Novo
(12) 99258-1789

Olá sou Faby nova na cidade,
pernambucana, carinhosa, gostosa, safadinha e linda, vem me
conhecer e passar momentos de
prazer. (12) 99760-7479

LETICIA – Novinha, morena
clara, safadinha. Adora homens
mais velhos. Faço tudo com
carinho. Barranco Alto. (12)
99624-9354 / (12) 98263-4313

MARCELA – 22 anos, mulherão,
baixinha, lábios grandes, seios
GG, bumbunzão. Aceito cartão.
Porto Novo. (12) 99706-9313/
98855-0061
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Restaurante

AKEBONO

Cozinha Chinesa

Delivery 3883-1131

Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá
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