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Ilhabela recebe velejadores para o
13º Brasileiro da Classe HPE25
durante feriado de Corpus Christi
Preparem-se! O 13º
Campeonato Brasileiro da
Classe HPE25 vem aí. O evento acontece de 15 a 18 de junho na sede oficial na Escola
de Vela “Lars Grael” e promete reunir os melhores velejadores da classe para emocionantes regatas.
A expectativa é que
cerca de 120 velejadores, divididos em 30 barcos vindos
de lugares como São Paulo,
Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia,
além de Ilhabela, participem da
competição. Para a ocasião
será montada uma área para o
velejador na Praça Ângelo
Fazzini, onde ficará a secretaria do evento.
Vários velejadores de
destaque confirmaram presença no campeonato, como
o atleta olímpico André Fonseca (Buchecha), que fez três
voltas ao mundo como tripu-
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lante do barco Fênix, comandado por Eduardo Souza Ramos; o velejador Henrique
Haddad, que disputou as
Olimpíadas Rio 2016 no barco
tripulado pelo secretário de
esportes de llhabela, José Roberto de Jesus, além de outros
grandes nomes da vela brasileira. Para este final de semana o barco Ginga, comandado
pelo ilhabelense Vicente Monteiro, está entre os favoritos
Após a finalização do
ao título.
campeonato haverá a cerimônia de premiação dos cinco
Estão programadas primeiros colocados na claspara acontecer 10 regatas que sificação geral e dos três priserão realizadas no Canal de meiros colocados na categoSão Sebastião e entorno, po- ria Silver.
dendo ocorrer até três regatas
por dia. A abertura está preO 13º Campeonato
vista para as 13h; já nos dias Brasileiro da Classe HPE25 é
16, 17 e 18, as regatas têm pre- realizado pela Prefeitura Muvisão de saída a partir das 12h. nicipal de Ilhabela, por meio
Vale ressaltar que o campeo- da Secretaria de Esportes, Lanato será validado somente zer e Recreação, com apoio da
quando corridas e validadas Associação Brasileira da Clasas três regatas.
se HPE25.

Universidade Virtual abre 200
vagas para cursos superiores
gratuitos em São Sebastião
Começou nesta segunda (12/06) as inscrições
para o vestibular dos cursos
superiores gratuitos, à distância, da Universidade Virtual do
Estado de São Paulo (UNIVESP), que tem um polo presencial em São Sebastião. Serão 50 vagas para cada um dos
quatro cursos oferecidos, que
são: Engenharia de Produção,
Engenharia de Computação, licenciatura em Matemática e
Pedagogia.
Os interessados deverão fazer a inscrição pelo site
(univesp.br) até o dia 10 de
julho. O valor da inscrição é
de R$48, com isenção de 50%,
até 26 de junho, para quem se
autodeclarar preto, pardo ou
índio (PPIs), assim como para
aqueles que cursaram o último ano do ensino médio em
escola pública. As provas
acontecerão no dia 23 de ju-

lho, e a divulgação do resultado ocorrerá em 8 de agosto.
Criada em 2012 como
Fundação, a UNIVESP é uma
instituição de Ensino Superior mantida pelo Governo do
Estado de São Paulo, e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência,
Tecnologia e Inovação, com
credenciamento como universidade pelo Conselho Estadual de Educação e pelo MEC.
Foram criadas mais de 10 mil
vagas em 60 cidades com polos, sendo grande parte deles
fruto da parceria com as prefeituras.
Em maio, o prefeito
Felipe Augusto se reuniu com
o diretor administrativo da
universidade, Ricardo Bocalon, para tratar da implantação
do polo presencial no município. Na ocasião, o prefeito se

mostrou muito interessado em
contar com a UNIVESP como
alternativa de ensino superior em São Sebastião e se colocou à disposição para auxiliar no que for possível no estabelecimento dos cursos.
As aulas estão previstas para iniciar no dia 21 de
agosto e os alunos deverão
comparecer ao polo presencial a cada 15 dias. O polo de
São Sebastião será instalado
na rua Professor Machado
Rosa, no bairro Topolândia.
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VD Sandero 2014 - 1.0
EXP -37 mil km/ Ar, direção/ branco/ R$
27.000,00 / 99741-8877

VD ótimo lote Getuba atrás
do Villa 200m da pista/ rua bloquetada/ murado e aterrado/ Só
R$ 68 mil/ F. 98242-6539 Zap
99622-9797

VENDO rápido casa
nova/ 2 dorm. etc.
R$5.000 + 40x1.000
pego carro camionete,
Rec. Sol prox. Shopping
/ 3881-2739 / 99606-4730

VENDO pick-up Corsa 96/ R$
7.500,00/ tratar telefone :

Classificados de Imóveis
Alugo casa 2 qtos e uma
Kit 1 qto ,na martim de
Sá 800 e 500,00 - com 2
meses de caução / what
12 991531252 e 35
991625727 - vivo
997339876

VD Casa Martim de Sá c/
Piscina / dois dorms. sendo 1
suíte/ churrasqueira/ portão
eletrônico / sala de estar/ sala
de jantar/ garagem coberta p/
3 carros/ lavanderia/ edícula
VD/TR apto. M. Sá 1 dor/ VD casa Estrela D'alva 2
Aluga Centro ótimo Aluga Centro ótimo apto/ nos fundos c/ suíte e coz./ 100
financ. Caixa p/casa até R$ dor/ terreno 300m²/ perto de Vendo ótimo lote no Jardim apto/ dor/ sl/ coz/ wc/ s/
dor/ sl/ coz/ wc/ s/ gara- metros da praia Martim de Sá
70 mil/ (12) 3882-4154/ tudo/ doc ok/ ac financ/ R$ Britânia 150m da Praia/ 360m²/ garagem/ R$ 770,00/ gem/ R$ 770,00/ 98164- R$ 400.000,00 / Tratar Fone:
R$ 175.000/ wats 99622-9797 98164-0245
98128-7496
270 mil/ 98242-6539
99636-5196
0245
ALUGO M. Sá casa 2 dor/
garagem coberta/ c/proprietário (12) 3882-4095/ 997244474

ALUGO kitnet mobiliada
Centro/ garagem/ inst. tv e
internet/ 3882-1358/ 38823030/ 98153-0428
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ALUGO um salão comercial, Cidade
Jardim, 300m². Valor R$ 2.500,00.
Fones.: (12) 3882-1619 / 99798-1589

INFORMÁTICA

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1000497-22.2014.8.26.0126 Classe: Assunto: Demarcação / Divisão - Divisão e Demarcação Requerente:
Alvaro Baptista Requerido: PV IMOVEIS E INCORPORADORA LTDA e outros Prioridade Idoso Justiça Gratuita EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30
DIAS. PROCESSO Nº 1000497-22.2014.8.26.0126 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2° Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dr(a).
João Mário Estevam da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) M2
Engenharia e Incorporação SC Ltda, Rua Pires de Oliveira, 331, Vila Maria CEP 14940-000, Ibitinga-SP, CNPJ 55.942.171/0001-21, que lhe foi proposta
uma ação de Demarcação / Divisão por parte de Alvaro Baptista, alegando em
síntese:"O autor é proprietário, do imóvel rural registrado no CRI de Caraguatatuba na matrícula nº 33.981, constituído por uma gleba de terras com a área
de vinte e quatro alqueires e oitenta décimo que se refere a gleba B-12 da
planta da Fazenda Getuba, situada no Bairro da Guaximduba, do Município
e da Comarca de Caraguatatuba. No levantamento realizado, ocorreu uma
atualização de dados que não consta na matrícula, dados que se relacionam
com os confrontantes da propriedade, que conforme memorial descritivo,
consta como confrontante o loteamento Jardim Imperial. Com a realização
dos trabalhos, fora levantada a hipótese pelo Engenheiro Agrimensor, que a
empresa PV Imóveis e Incorporadora Ltda., empreendedora do loteamento
Jardim Imperial, que ao delimitar os lotes, com as especificações e aprovação da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, adentrou sobre a área que hoje
pertence ao requerente, e assim os lotes estão sobrepostos a área do requerente. Esclarece-se, que o imóvel acima descrito em conformidade com o
respectivo título de propriedade não se encontra devidamente delimitado por
muro, estando desta forma suas fronteiras livres com apenas em algumas
partes com cercas de arama farpado, sendo necessária a fixação de suas
divisas com intermédio de prova técnica pericial. Salienta-se, inclusive, que
há ruas abertas pela Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, que também é a
responsável pelas testadas do loteamento e aprovação das construções das
residências no local. No tocante a inclusão dos demais requeridos, estes
representam as pessoas que adquiriram os lotes da empresa PV Imóveis e
Incorporações ou de terceiros, e desta forma são confrontantes e devem
participar da presente demanda por ter interesse direto, já que deve ocorrer o
remanejamento dos lotes adquiridos para a sua real localização. Segue a
relação dos lotes que estão sobrepostos a área pertencente ao requerente :
PV IMÓVEIS E INCORPORADORA Ltda: lote 01 matrícula 58.537 e lote 06matrícula 54.736 da Quadra 02; lote 2 matrícula 58.699 da Quadra 7; lote 03
matrícula 58.698 da Quadra 8; lote 01 matrícula 52.180 e lote 05 matrícula
52.470 da Quadra 11; lote 01 matrícula 54.744, lote 02 matrícula 54.745, lote
03 matrícula 54.746, lote 05 matrícula e lote 07 matrícula 54.747 da Quadra 12,
sendo um total de 11 lotes; LEANDRO BARBOSA PRANDINI e sua mulher
ANDREIA CAROLI NUNES PINTO PRANDINI: lotes 04 matrícula 27.256 da
Quadra 03; JOÃO FERREIRA LIMA e sua mulherMARIA DE NASARÉ SOUSA LIMA: lote 02 matrícula 37.384 da Quadra 11; ROBERTO GETULIO PICCELLI e sua mulher MARCIA RENATA RICOMINI PASQUAL PICELLI: lote 08
matrícula 37.177 e lote 04 matrícula 37.176 da Quadra 12; VALDONI FELISBERTO DA SILVA e sua mulher IDALINA ORLANDI DA SILVA: lote 05 matrícula 37.174 da Quadra 12 e lote 06 matrícula 37.175 da Quadra 12; E por fim:
M2 ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO S/C Ltda,: lotes 9,10 e 11 matrícula
32.267 da Quadra 12; Diante do exposto e provado o seu domínio sobre o
imóvel com a apresentação da matrícula expedida pelo Cartório de Registro
de Imóveis, requer digne-se Vossa Excelência de julgar procedente a ação,
determinando o traçado da linha demarcanda com a conseqüente demarcação pelo agrimensor nomeado por Vossa Excelência, homologando-se a
demarcação efetuada, consoante arts. 958 e 966 do Código de Processo
Civil". Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 24 de maio de 2017. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº 1003109-30.2014.8.26.0126
Classe - Assunto: Usucapião - Aquisição
MARIA ALEXANDRE DA ROCHA e outro
1° Vara Civel1° Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO- PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO N° 1003109-30.2014.8.26.0126
O MM. Juiz de Direito da 1° Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado de São
Paulo, Dr. Ayrton Vidolin Marques Júnior, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Maria Alexandre da Rocha e Estelito
Vicente da Silva ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando o imóvel localizado na Rua
Hum, 35, bairro Massaguaçú, Caraguatatuba-SP, alegando posse mansa e pacífica
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presents edital para citação dos
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir apos o prazo de
20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considemdo revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 02 de março de 2017.
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PRIMEIRA VARA FEDERAL35ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP
EDITAL DE CITAÇÃO DOS RÉUS EM LUGAR INCERTO E EVENTUAIS INTERESSADOS, EXPEDIDO NOS AUTOS DA DEMARCAÇÃO / DIVISÃO Nº 000001466.2012.403.6103 PROMOVIDA POR NELSON TABACOW FELMANAS CONTRA CLODOMIRO CESAR MATHEUS_ESPOLIO e outro.
O DOUTOR GUSTAVO CATUNDA MENDES, JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA
1ª VARA DA 35ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CARAGUATATUBA - ESTADO DE
SÃO PAULO, FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa que perante este Juízo e Secretaria
da Vara Federal acima mencionada se processa a ação de DEMARCAÇÃO /
DIVISÃO Nº 0000014-66.2012.403.6103 em que são partes como autores
NELSON TABACOW FELMANAS:"; CPF/MF nº 006.498.308-06 e outros e
como ré CLODOMIRO CESAR MATHEUS - ESPOLIO e outro.
objetivando o reconhecimento do domínio do imóvel descrito à fl.07/08, do
referido processo, como sendo possuidor de uma área de terras , situada no
bairro do Varadouro, no distrito, município e comarca de São Sebastião/SP, SP,
coma seguinte descrição: “Inicia-se este memorial no marco 1(M1) localizado na
Rodovia Prestes Maia, que esta georreferenciado pela estação UBA1, sentido
Norte/Sul. Do marco 1 com coordenadas X=458409,148, Y=7365927,336
segue defletindo a direita seguindo um rumo 16º52'43" NE por uma distancia
de 51,55m (cinquenta e um metros e cinquenta e cinco centímetros) confrontando com Rodovia Prestes Maia até o marco 2 com coordebadas
X=458415,012, Y=7365932,115 segue defletindo a direita seguindo um rumo
de 50º49'00"NE po uma distancia de 7,57m (sete metros e cinquenta e sete
centímetros) confrontando com Rodovia Prestes Maia até o marco 3 com coordenadas X=458417,474, Y=7365933,355 segue defletindo a direita seguindo um rumo de 63º16'09"NE por uma distancia de 2,76m (dois metros e setenta
e seis centímetros) confrontando com a rua Ceará até o marco 4 com coordenadas X=458422,735, Y=7365934,455 segue defletindo a direita de
78º11'33"NE por uma distancia de 5,37m (cinco metros e trinta e sete centímetros) confrontando com a rua Ceará ate o marco 5 com coordenadas
X=458455,358, Y=7365937,345 segue defletindo a direita seguindo um rumo
de 84º56'16"NE por uma distancia de 32,75m (trinta e dois metros e setenta e
cinco centímetros) confrontando com a rua Ceará ate o marco 6 com coordenadas X=458471,655 Y=7365937,887 segue defletindo a direita seguindo
um rumo de 88º05'42"NE por uma distancia de 16,31m (dezesseis metros e
trinta e um centímetros) confrontando com a rua Ceará ate o marco 7 com
coordenadas X=458507,649, Y=7365934,861 segue defletindo a direita seguindo um rumo de 85º11'40"SE por uma distancia de 36,12m (trinta e seio,
metros e doze centímetros) confrontando com a rua Ceará ate o marco 8 com
coordenadas X=458524,940, Y=7365915,563 segue defletindo a direita com
um rumo de 41º51'41"SE por uma distancia de 25,91m (vinte e cinco metros e
noventa e um centímetros) confrontando com área de Marinha até o marco 9
com coordenadas X=458558.749, Y=7365893,963 segue defletindo a esquerda com um rumo de 57º25'32"SE por uma distancia de 40,12m (quarenta
metros e doze centímetros) confrontando com área de Marinha ate o marco
10 com coordenadas X=458598,155, Y=7365879,721 segue defletindo a
esquerda com um rumo de 70º07'43"SE por uma distancia de 41,90m (quarenta e um metros e noventa centímetro) confrontando com área de Marinha ate
o marco 11 com coordenadas X=458589.427, Y=7365849,384 segue defletindo a direita com um rumo de 15º59'52"SW por uma distancia de 3,59m (trinta
e um metros e cinquenta e nove centímetros) confrontando com área de
Marinha ate o marco 12 com coordenadas X=458639,045, Y=7365806,797
segue defletindo a esquerda com um rumo de 49º21'37"SE por uma distancia
de 65,39m (sessenta e cinco metros e trinta e nove centímetros) confrontando
com área de Marinha ate o marco 13 com coordenadas X=458665,282,
Y=7365767,684 segue defletindo a direita com um rumo de 33º51´13”SE por
uma distancia de 47,10m (quarenta e sete metros e dez centímetros) confrontando com área de Marinha ate o marco 14 com coordenadas X=458688,005,
Y=7365745,649 segue defletindo a esquerda com um rumo de 46º03´14”SE
por uma distancia de 39,24m (trinta e nove metros e vinte e quatro centímetros)
confrontando com Area de Marinha, até o marco 15 com coordenadas
X=458703,569, Y=7365679,523 segue defletindo a direita com um rumo de
13º14´38”SE por uma distancia de 67,96m (sesenta e sete metros noventa e
seis centímetros)confrontando com área de Marinha ate o marco 16 com coordenadas X=4458592,827, Y=7365748,311 segue defletindo a direita com um
rumo de 58º09´11"NW por uma distancia de 130,37m (cento e trinta metros e
trinta e sete centímetros) confrontando com Loteamento Jardim do Forte ate
o marco 17 com coordenadas X=458528,969, Y=7365789,114 deflete direita
com um rumo de 57º13´47" NW por uma distancia 75,78m (setenta e cinco
metros e setenta e nove centímetros) confrontando com Loteamento Jardim do
Forte ate o marco 18 com corrdenadas X=458521,153, Y=7365794,436
deflete a direita com um rumo de 55º44´59" NY por uma distancia de 9,46m
(nove metros e quarenta e seis centímetros) confrontando com Rua Ouro Preto
ate o marco 19 com coordenadas X=458508,981 Y=7365802,742 segue
defletindo a direita com um rumo de 55º41,´27"NW por uma distancia de
14,74m(quatorze metros e setenta e quatro centímetros) conforntand com
Maria Tereza Franco Castro ate o marco 20 com coordenadas com coordenadas X=458488,272, Y=7365823.009 segue defletindo a direita com um rumo
de 55º47´13" NW por uma distancia de 25,04m(vinte e cinco metros e quatro
centímetros) confrontando com Maria Tereza Franco Castro ate o marco 21 com
coordenadas X=458480,498, Y=7365823,009 segue defletindo a direita com
um rumo de 51º29´12"NW por uma distancia de 9,93m (nove metros e noventa
e três centímetros) confrontando com Maria Tereza Franco Castro ate o marco
22 com coordenadas X=458463,394, Y=7365833,398, segue defletindo a
direita com um rumo de 58º43´35"NW por uma distancia de 20,01m (vinte
metros e um centímetros) confrontando com Maria Tereza Franco Castro ate o
marco 23 com coordenadas X=458394,179, Y=7365878,003 segue defletindo a direita com um rumo
de 57º12´02" NW por uma distancia de 82,34m (voitenta e dois metros e trinta
e quatro centímetros) confrontando com Maria Tereza Franco Castro ate o
marco 1 que deu origem a este memorial encerrando uma ´rea de 27.305,15m²
(vinte e sete mil, trezentos e cinco metros e quinze decímetros quadrado).
E assim, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, foi expedido o presente edital, com prazo 20 (vinte) dias, que será
afixado no lugar de costume e publicado na forma da lei, ficando citados os
eventuais réus em lugar incerto e desconhecido, bem como todos aqueles que
porventura possam alegar qualquer interesse ou direito sobre essa referida
área de terras, para se fazerem
representar nos autos por advogado, bem como advertidos de que não sendo
contestada a ação no prazo legal, ou seja, em 15 (quinze) dias, presumir-seão aceitos e como verdadeiros os fatos articulados pelo(s) promovente(s), nos
termos do artigo 334, do Novo Código de Processo Civil./Nada mais. Dado e
passado nesta cidade de Caraguatatuba, 07.04.2017. Eu, Fernando de Melo
Araújo , Técnico Judiciário
(RF 7207), digitei e conferi. Eu, Bel. Fernando Makoto Numazawa , Diretor de
Secretaria (RF 4239), reconferi e assino.
GUSTAVO CATUNDA MENDES
Juiz Federal

EXTRAVIO

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

PROCURO trabalho de diarista p/ comércio ou residência tenho referências/ 982300553

A EMPRESA JOAQUIM DA COSTA VIEIRA CARAGUATATUBA -ME,
inscrita no CNPJ sob n.º 64.737919/0001-45 e Inscrição Estadual n.º
254.029.300.114, estabelecida á Avenida Marginal Esquerda, nº 45, Bairro
Poiares, na cidade de Caraguatatuba - Estado de São Paulo, Comunica
o Extravio da licença de Alvará Sanitário nº 321/2007.
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Informativo Comercial - Serviços e Comércios

ALUGO Aptos mob. c/
garagem e piscina na Martin
de Sá - Frente p/ mar p/2
pessoas, a partir de
R$ 950,00, cond. incluso.
Alugo c/ comprovante de
renda. Fone: 3883-2665 ou e
whats (12) 98127-1333

ALUGA-SE SALAS E
PONTOS comercias, a
partir de R$ 750,00 c/
banheiro individual. + um
salão com 7 salas R$
1.500,00- Fone: 3883-2665
ou e whats (12) 98127-1333
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MARIANA - novinha,
19 anos. Faço estilo
namoradinha, com muito
beijo. Adoro testar novas
posições e um sexo bem
safado. Faço promoções.
(12) 98153-5843
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AMANDA TESÃO - a original de
volta, loira natural, olhos azuis,
corpinho de Barbie, muito
safadinha. Realizo qualquer
fantasia. Dominação, inversão,
etc... Aguardo você.
(12) 99753-7157 whatsApp

SAIURY - 21 anos, mestiça, safadinha, bem
magrinha, completinha p/ casal. Aceito cartão.
(12)98256-4581/99140-1999/ 98897-2257
www.mestica21.blogspot.com.br

DUDINHA - 18 aninhos, branquinha,
baixinha, pequenininha de pegar no
colo. Passo cartão. (12) 98256-4581
99788-6507
dudinhabaixinha.blogspot.com.br

CAMILA - 18 anos, mulatinha, magra ANDREINHA - 21 aninhos, docinho de JULIANA - 18 anos, morena, magrinha,
a mais novinha pra quem busca
menina, meiga, carinhosa, bem atencio- bem novinha p/ quem procura novidanovidade e algo diferente. Aceito
sa, simpática. Beijos até final. Aceita
de. www.jujucaragua.blogspot.com.br
cartão. (12) 98159-2663/ 99758-1285 cartão. (12) 98263-4313 - 99767-5002
www.camila18a.blogspot.com.br
(12) 99758-1285 / 98263-4313
www.andreinhalitoral.blogspot.com.br
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BABY - 19 anos, loirinha dos seus
sonhos, estilo boneca Barbie,
branquinha, magrinha, sapequinha
c/ site (12) 99788-6507/ 99140-1999
98163-8103 /98897-2257
CARLA - Loira, alta, de volta, 24 anos,
mulherão, 1,82mts, branquinha,
completa. Passo cartão. Atendo casal.
www.loiracaragua.blogspot.com.br
(12) 98256-4581 / 98263-4313
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