
A GA GA GA GA GAZETAZETAZETAZETAZETAAAAA     DOSDOSDOSDOSDOS M M M M MUNICÍPIOSUNICÍPIOSUNICÍPIOSUNICÍPIOSUNICÍPIOS
CAÇAPAVA • CAMPOS DO JORDÃO • CARAGUATATUBA • CUNHA • ILHABELA • JAMBEIRO • LAGOINHA • MONTEIRO LOBATO • NATIVIDADE DA SERRA • PARAIBUNA • PINDAMONHANGABA •

REDENÇÃO DA SERRA • SANTO ANTONIO DO PINHAL  •SÃO BENTO DO SAPUCAÍ • SÃO LUIZ DO PARAITINGA • TAUBATÉ • TREMEMBÉ • UBATUBA

ANO XXII  26 DE JUNHO DE 2012             Nº 3/751  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO                                                                     R$ 1,00

A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Página  4

A GAZETA DOS

MUNICÍPIOS

26 de Junho 2012

A GAZETA DE

TREMEMBÉ

O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto, assinou
na última quinta-feira, 21
de junho, convênio com a
Secretaria de Habitação
do Estado de São Paulo
para implantar no
município o Programa
Casa Paulista.A assinatura
ocorreu em São Paulo,
em encontro com o
secretário estadual de
Habitação, Silvio
Torres.O programa tem
como objetivo a
construção de casas para
servidores públicos.
Entretanto, já está sendo
estudada a possibilidade
de se beneficiar também
outras categorias de
trabalhadores. De acordo
com Peixoto, esta foi
mais uma ação para
incrementar a área
habitacional de Taubaté.
Além do convênio, o
prefeito também solicitou

à secretaria agilidade para
a regularização dos
loteamentos Chácara
Silvestre e Chácara
Campestre, que estão
incluídos no programa
Cidade Legal.”Este tem
sido outro ponto em que
estamos atuando, para
proporcionar aos
moradores a
regularização de seus
imóveis, a fim de que
possam obter os seus
títulos de propriedade”,
afirmou o prefeito.Outro
exemplo citado por
Peixoto foi a construção
de 272 residências no
Parque Ipanema, já
entregues à população,
com toda a infraestrutura
necessária, como água,
luz e
esgoto.Recentemente, a
Câmara de Vereadores de
Taubaté aprovou projeto
de autoria de Peixoto que

altera o zoneamento da
região do bairro do
Barreiro, criando ZEIS –
Zona de Especial
Interesse Social.Com esta
mudança, poderão ser
construídas no local cerca
de 420 residências para
famílias de baixa renda.
Essas residências devem
ser construídas pela
iniciativa privada, com
base no Programa Minha
Casa, Minha Vida, do
governo federal. O
objetivo é beneficiar
famílias com renda de
zero a três salários
mínimos.Atualmente, a
administração municipal
também está realizando
um cadastramento para o
Programa Habitacional do
município, que teve início
no último dia 19 de junho,
se estendendo até a
próxima sexta-feira, 29
de junho.

Habitação: Peixoto
assina convênio para

implantar em Taubaté o
Programa Casa Paulista

Fim de semana recebe as
orquestras Osesp, de
Sopros de Projeto Guri -
Bauru e Experimental de
Repertório No dia 30/06
começa mais uma edição
do Festival Internacional
de Inverno de Campos do
Jordão – Luis Arrobas
Martins, com concerto de
abertura da Orquestra
Sinfônica do Estado de
São Paulo (Osesp), sob
regência do maestro
Thomaz Dausgraard,
noAuditório Cláudio
Santoro. O programa que
trará a Missa Solemnis
em ré Maior, op.23, de
Ludwing Von Beethoven,
contará com as
participações da soprano
Susane Benhard, da
mezzo-soprano Ingeborg
Danz, do tenor Donald
Litaker, do barítono
Klemens Sander e dos
corais Paulistano, regido
por Tiago Pinheiro e o
Coro da Osesp, por
Naomi Munakata. O
concerto de abertura
começa às 20h 30, os
ingressos custam R$
80,00 (inteira) e R$

40,00 (meia). Mas, antes
às 12h 30, o Coral da
Fundação Bradesco faz
apresentação na Concha
Acústica da Praça do
Capivari, com entrada
franca e sob o comando
da maestrina Sonia di
Morais, com
interpretação de novos e
grandes clássicos da
música popular
brasileira.O segundo dia
de recebe a Orquestra
Jovem do Estado de São
Paulo, sob o comando da
batuta de Cláudio Cruz
que traz para essa manhã
obras de Franz Schubert e
Antonín Dvorák. Os
ingressos custam
R$20,00(inteira) e R$
10,00 (meia).Logo mais,
às 14h a Praça do
Capivari, Orquestra de
Sopro (Projeto Guri -
Bauru) faz apresentação
gratuita trazendo para a
tarde um programa com
“All Glory Told”,
“Novena”, Seleção Glenn
Miller, Seleção Tim Maia,
“Tico-Tico no Fubá” e
“Uma Brasileira”E
fechando o primeiro fim

de semana da 43ª edição
do evento, às 17h, o
Auditório Cláudio
Santoro será palco para
apresentação da
Orquestra Experimental
de Repertório com
regência de Jamil Maluf e
piano de Dmitri
Mayboroda, com obras de
Antonio Carlos Gomes,
Edward Elgar e Sergei
Rachmaninov. Os
ingressos custam R$
20,00(inteira) e R$ 10,00
(meia).O 43º Festival
Internacional de Inverno
de Campos do Jordão irá
até 29 de julho, sendo
uma realização da
Secretaria de Estado da
Cultura do Estado de São
Paulo, sob coordenação
da Fundação Osesp, com
incentivo da Lei Reaunet.
Informações pelo
telefone (12) 3662-
2334Confira outras
atrações do FESTIVAL e
saiba onde adquirir
seusINGRESSOSFestival
(01/07), começa a partir
das 11h, quando o palco do
Auditório Cláudio
Santoro

43º Festival de Inverno
começa neste sábado

A universidade de Taubaté
(Unitau) propôs à
Prefeitura de
Pindamonhangaba um
projeto voltado à
educação dos alunos de
medicina da Unitau: o
Programa de Educação
pelo Trabalho para a Saúde
(PET). O objetivo da
proposta é promover a
integração entre ensino e
serviço. Essa integração é
incentivada pelo
Ministério da Saúde.O
PET - Saúde tem como fio
condutor a integração do
ensino, serviço e
comunidade. Este projeto
é uma parceria entre a
Prefeitura de
Pindamonhangaba, através
da Secretaria de Saúde e
Universidade de Taubaté,
departamento de
Medicina.Em dezembro
de 2011 a Unitau fez o
convênio formal com
Pinda e a partir dessa ação
foi concedido o recurso
de bolsa para alunos e
médicos que participarem
do programa de estágio.
“Anteriormente foram
realizados projetos
pilotos até conseguirmos
estabelecer um convênio.
Os alunos de medicina
realizavam os trabalhos,
mas não recebiam bolsa

auxílio, agora com a
parceria eles podem ter
esse benefício que acaba
sendo um incentivo. É
fundamental essa parte do
ensino para a formação
desses profissionais”,
explica a professora
assistente III do
departamento de
Medicina da disciplina de
saúde coletiva da Unitau e
tutora do projeto, Marina
Valadão.O projeto é
voltado aos alunos de
medicina que vão
trabalhar nas unidades de
saúde de Pinda. A
universidade vai entrar
com o papel de participar
nos estágios e realizar
uma pesquisa que tem o
foco voltado à saúde do
homem.”O foco da parte
de pesquisa da
universidade é a saúde do
homem e nós vamos
procurar produzir
informações e materiais
educativos, junto com os
usuários das unidades da
cidade, alunos, técnicos e
população, para auxiliar e
informar a população de
Pinda e região de acordo
com as necessidades que
identificarmos”, ressalta
Marina Valadão.O
prefeito João Ribeiro
comenta que Pinda tem

uma estrutura grande no
setor da saúde e será uma
honra para a cidade poder
ajudar na formação dos
alunos. “Nossos
profissionais são muito
qualificados e com isso
os futuros médicos do
departamento de
Medicina da Unitau vão
terminar o estágio com
um leque de
conhecimento amplo.
Nós precisamos de mais
profissionais aqui na
região com uma visão
mais humanizada. Hoje já
temos na rede
profissionais que
participaram do projeto
piloto e trabalham
conosco nas unidades. O
PET tem dado resultados
muito positivos”. PETO
Programa de Educação
pelo Trabalho para a Saúde
(PET) disponibiliza
bolsas para tutores,
p r e c e p t o r e s
(profissionais dos
serviços) e estudantes de
graduação da área da
saúde.O programa tem
como objetivo a educação
pelo trabalho e sendo uma
das estratégias do
Programa Nacional de
Reorientação da
Formação Profissional
em Saúde, o Pró-Saúde.

Pinda e universidade
desenvolvem “Programa
de Educação na Saúde”

A Prefeitura de
Pindamonhangaba está
buscando soluções para o
problema do esgoto no
Vale do Sol, localizado no
distrito de Moreira César.
A Subprefeitura de
Moreira César tem
recebido diversas
denúncias de constantes
vazamentos de esgoto das
residências do Vale do
Sol no ribeirão Barranco
Alto, prejudicando não
somente o meio ambiente
como levando o mau
cheiro aos bairros do
entorno.Na quarta-feira
(13), foi feita uma
reunião com a
participação do
secretário de Governo da
Prefeitura, eng. Arthur
Ferreira dos Santos; o

diretor de Obras e
Serviços de Moreira
César, Aylton Alves
Monteiro; o assessor de
gabinete da Subprefeitura
Eduardo Kogempa; o
assessor técnico em Meio
Ambiente, Diego
Thomaz; o gerente de
divisão da
 Sabesp, José Fonseca
Marcondes Filho; o
gerente do setor técnico
da Sabesp, Sérgio
Roberto Silva
Santos, e o vereador José
Carlos Gomes
“Cal”.O objetivo era
solicitar junto à Caixa
Econômica Federal,
responsável pelas casas
do Vale do Sol, uma
autorização para que a
Sabesp passe a

administrar a estação
elevatória do condomínio.
No entanto, os
representantes do
condomínio, e que foram
convidados para participar
da reunião, não
compareceram.Diante
disso, a Sabesp está
elaborando um
documento com os
procedimentos e os
custos para assumir a
manutenção da rede
coletora de esgoto e água
do Vale do Sol. Esse
documento será entregue
ao secretário de Governo,
eng. Arthur Ferreira dos
Santos, que fará chegar ao
prefeito João Ribeiro,
para ele intermedeie a
solução junto à Caixa
Econômica Federal

Prefeitura de Pindamonhangaba
busca solução para esgoto no

Vale do Sol

O vereador Martim Cesar DEM)
enviou indicação à Prefeitura
para que seja feita a substituição
dos postes na rua Domingos
Vieira Salgado, no
Residencial Araretama,
principalmente nas proximidades
dos nº 30 e 60. “Os postes estão
em condições precárias,
colocando em risco a segurança
dos moradores do local”,
comenta o Vereador.Poda em via
públicaOutra Indicação do
vereador Martim Cesar

encaminhada ao Executivo, é
para que seja feita poda das
copas das árvores na rua
Francisca Bicudo de Melo, na
altura dos números 389 e 460 no
bairro Quadra Coberta, pois as
mesmas estão sobre os fios de
alta tensão, causando risco a
segurança dos moradores e
pedestres que por ali transitam.
L o m b a d a s
no Crispim O vereador Martim
Cesar encaminhou Indicação ao
Prefeito João Ribeiro, solicitando

estudos e providências para que
sejam confeccionadas duas
lombadas física na rua 13 de
maio, no trecho entre a avenida
Monsenhor João José de
Azevedo e a rua
 Guaratinguetá, no bairro do
Crispim.”Neste trecho os
veículos trafegam a velocidades
acima do permitido, causando
risco a segurança dos moradores
e pedestres que por ali
transitam”, justifica o vereador
Martim Cesar.

Martim Cesar pede troca de poste no

Araretama
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E X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T E
POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. Abernessia
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do
campo de futebol)
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - Centro
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade e
Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do
Vale do Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos
Federais, Estaduais e Municipais.
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Curiosidades

Quando os conquistadores ingleses chegaram à Austrália, se assustaram ao ver
estranhos animais que davam saltos incríveis. Imediatamente chamaram um nativo (os
aborígenes australianos eram extremamente pacíficos) e perguntaram qual o nome do
animal. O indígena sempre repetia “Kan Ghu Ru”, e, portanto o adaptaram ao inglês
“kanguroo” (canguru). Depois, os linguistas determinaram o significado, que era muito
claro: os indígenas queriam dizer “não te entendo”.

Crendices

Agosto é o mês de desgosto.
Assobiar à noite chama cobra.
A pessoa que é pulada não cresce mais.
Apontar uma estrela com o dedo faz nascer verruga.
Comer manga com leite faz mal.
Colocar a bolsa no chão faz o dinheiro acabar.
Cortar cabelo na Sexta-feira Santa não cresce mais.
Cruzar com gato preto na rua dá azar.
Chinelo ou sapato com a sola pra cima, o pai ou a mãe morrem.
Jogar sabão para Santa Clara faz parar de chover.
Jogar sal no fogo espanta o azar.
O número 7 é o número da mentira.
Passar debaixo de escada dá má sorte.
Quebrar um espelho dá sete anos de azar.
Quem passa debaixo do arco-íris vira mula sem cabeça.
Quem come banana à noite, passa mal.
Quem canta na quaresma vira mula de padre.
Quem comer muito à noite terá pesadelos.
Sol e chuva, casamento de viúva.
Sexta-feira 13 é dia de azar.
Vassoura atrás da porta espanta visitas.

Humor

Uma loira se formou em Direito, mas estando com algumas dúvidas resolveu formular
um questionário para a OAB:
01 – Qual é a capital do estado civil?
02 – Dizer que gato preto dá azar é preconceito racial?
03 – Pessoas de má fé são aquelas que não acreditam em Deus?
04 – Quem é canhoto pode prestar vestibular para Direito?
05 – Tem algum direito a mulher em trabalho de parto sem carteira assinada?
06 – Seria patrocínio o assassinato de um patrão?
07 – Cabe relaxamento de prisão nos casos de prisão de ventre?
08 – A marcha processual tem câmbio manual ou automático?
09 – Provocar o Judiciário é xingar o juiz?
10 – Para tiro à queima roupa é preciso que a vítima esteja vestida?
Uma loira havia comprado uma caixa com 12 garrafas de azeite, mas chegando em
casa ela fica indignada e joga tudo pela janela. Perguntada por que fez isso, ela
respondeu: - Porque no rótulo das garrafas estava escrito: Desde 1935.
Pergunta: Sabe por que a loira jogou a lâmpada pela janela?
Resposta: Para ver como era a velocidade da luz.
Duas loiras estavam conversando quando começam a falar sobre filhos (já que as duas
tinham filhos pequenos) e uma delas falou:
- Sabe amiga, meu filho já tá andando faz 6 meses.
E a outra responde:
- Nooossaaaaaa! Então ele já deve tá bem longe eim...

Mensagens

Toda vez que praticar um ato, mesmo pequenino, com um bom pensamento, você o
preenche de uma energia que beneficiará você, de uma forma ou de outra, mais adiante.
Mas se o fizer no sentido do mal, esse mal, por ele retido, se voltará contra você, mais
cedo ou mais tarde. Tenha equilíbrio e orientação. Faça tudo com sentido nobre,
bondade, esperança, beleza, alegria a fim de receber estas mesmas coisas de volta na
vida, o que ocorrerá no momento que delas mais necessitar. No chão, como na vida,
colhe-se o que se planta. Todo bem ou todo mal que você faz para os outros, acredite,
você estará fazendo para você mesmo.

A felicidade vem do íntimo, não depende de fatores externos ou de outras pessoas, nós
nos tornamos vulneráveis e poderemos ser facilmente ferido quando os nossos
sentimentos, segurança e felicidade dependem de comportamentos e ações de outras
pessoas. Nunca transfira seu poder para ninguém. Tente não se apegar a coisas porque
no mundo aprendemos por meio de relacionamentos, não de coisas. Todos nós
sabemos que não podemos levar nada conosco quando deixarmos este mundo.

A sorte pode ser atraída pelo astral da pessoa. Aquele que acredita que merece algo
tem muito mais chances de atingi-los do que qualquer outro. Ao se levantar, agradeça a
presença de Deus em seu corpo e lembre-se de que, com manifestação da essência
divina, você merece tudo de bom que está por vir.

Pensamentos

A imaginação é a mãe das paixões, das artes e do talento.

A paciência nas adversidades é o sinal de um coração sensível.

Amo aquele que sonha com o impossível.

O verdadeiro amor começa quando nada se espera em troca.

A linguagem do amor está nos olhos.

Petição pública tem
apoio da organização,
velejadores e sociedade.
Objetivo é combinar a
preservação do
patrimônio ambiental
com visitas monitoradas
Ilhabela (SP) - Rolex
Ilhabela Sailing Week,
apoiará, mais uma vez, as
causas sócio-ambientais
na 39ª edição, que será
disputada de 7 a 14 de
julho. Além de reciclar
todo lixo do evento, usar
adesivos biodegradáveis e
orientar velejadores sobre
o destino dos resíduos no
Yacht Club de Ilhabela
(YCI), o maior evento
náutico da América Latina
será importante ponto
para assinatura da Petição
Pública da ONG
VIVAMAR relacionada à
preservação e criação do
Parque Nacional Marinho
de Alcatrazes. O processo
está em tramitação em
Brasília aguardando
liberação do Governo
Federal.A ilha principal
do arquipélago, que se
parece com o Pão de
Açúcar no meio do
Atlântico Sul, faz parte do
roteiro da competição,
principalmente na regata
de abertura, a Eldorado
Alcatrazes por Boreste -
Marinha do Brasil,
marcada para o dia 8 de
julho. Antes da largada,
todos os participantes
poderão preencher o
documento na entrada do
YCI ou pelo site
www.risw.com.br e ajudar
a sensibilizar o
Ministério do Meio
Ambiente a agilizar o
processo. ”A área é
visualmente fantástica e
tem importância
estratégica para o meio
ambiente marinho. Nosso
objetivo com esta petição
é mostrar que a
comunidade náutica e a
população quer a criação
do parque e liberação da
visitação monitorada. Os
velejadores podem apoiar
essa causa e sensibilizar
as autoridades, já que são
quase as únicas
testemunhas da beleza do
arquipélago”, explica
Júlio Cardoso, diretor de
meio ambiente do
YCI. ”Na nossa última
expedição com apoio da
Marinha e do ICMbio, por
exemplo, encontramos
três espécies diferentes
de golfinhos e duas
Baleias-de-Bryde. Além
disso, a visibilidade da
água era de incríveis 25
metros no entorno do
arquipélago”, recorda em
referência a expedição
que saiu do clube com 20

barcos ocorrida em abril
deste ano.O Arquipélago
dos Alcatrazes,
monitorado pela Marinha
do Brasil, fica 25 milhas
distante de Ilhabela e tem
o maior ninhal de
pássaros do Atlântico Sul,
principalmente de
fragatas, mas também
conta com atobás, trinta-
reis,albatrozes e gaivotas.
Além disso, nos 12 mil
hectares, há uma presença
constante de Baleias-de-
Bryde, que habitam o
litoral paulista e ainda não
foram devidamente
estudadas.Não apenas os
velejadores podem
participar e apoiar a
petição. Pelo endereço
www.manifestolivre.com.br
é possível ajudar a causa.
O Yacht Club de Ilhabela
tem licença ambiental do
IBAMA e da Estação
Ambiental Tupinambás
para a passagem e
realização da Regata
Eldorado Alcatrazes
Marinha do Brasil. “O YCI
apoia a criação do Parque
tanto que há 10 anos
fazemos questão de tirar
licença ambiental para a
regata que abre a Rolex
Ilhabela Sailing Week e
contorna Alcatrazes”,
afirma o diretor de vela
José Nolasco. Sobre o
VIVAMAR - A
VIVAMAR é uma
Organização Não-
Governamental dedicada
ao meio ambiente
marinho. Surgiu
informalmente em
meados do ano de 2003
graças à união de vários
grupos de esportistas
náuticos, principalmente
pescadores e
mergulhadores, e tornou-
se oficial a partir da
fundação da entidade, em
31 de março de 2004.
Fase final de inscrições
- A Rolex Ilhabela Sailing
Week está na fase final de
inscrições para a 39ª
edição. A inscrição custa
R$ 320,00 por tripulante.
No site www.risw.com.br,
há um link direto para a
área de inscrições. O
velejador receberá uma
senha e, na sequência,
poderá fazer o cadastro.
Após o pagamento e
efetivação da inscrição
pela organização, o
tripulante deverá enviar
foto (tipo 3x4) e um
rápido currículo
esportivo, além de
imagens, em alta
resolução, do veleiro.
Faça o procedimento
seguindo os seguintes
passos:
Nome do barco Número
da vela Clube de Origem

Fabricante Modelo do
barco Tamanho (pés) do
barco Informações sobre
seguro  Patrocínio
Número de Tripulantes
Classe Principal evento
náutico esportivo da
América Latina, a Rolex
Ilhabela Sailing Week tem
patrocínio titular da Rolex
e patrocínios ouro da
Mitsubishi Motors e da
Semp Toshiba e prata do
Bradesco Private. O
evento tem apoios da
Marinha do Brasil, da
Confederação Brasileira
de Vela e Motor(CBVM),
das Classes ORC, S40,
HPE, C30 e BRA-RGS, e
parcerias da Prefeitura
Municipal de Ilhabela
(PMI), do Yacht Club
Argentino(YCA), e da
Brancante Seguros. A
organização, sede e a
realização são do Yacht
Club de
Ilhabela(YCI).Credenciamento
de imprensa - Os
jornalistas interessados
em acompanhar as regatas
da 39ª Rolex Ilhabela
Sailing Week já podem
solicitar o
credenciamento. O
pedido deve ser feito
diretamente no site
www.risw.com.br . No
portal do evento, clique
no ícone imprensa e
depois credenciamento
ou diretamente pelo
endereço  http://
w w w . r i s w . c o m . b r /
i m p r e n s a /
credenciamento.asp Para
fazer o pedido de
credenciamento, basta
preencher os dados do
formulário. As
solicitações são
individuais e todos os
pedidos aprovados
receberão aviso da
concessão das
credenciais por e-mail.
Os pedidos deverão ser
feitos até o dia 29 de
junho. Mais
informações :
w w w . r i s w . c o m . b r
W e b s i t e :
www.regattanews.com
e www.kpms.com
Imprensa internacional
Key Partners (KPMS)
Alex Bocage E-mail:
alex@regattanews.com
W e b s i t e :
www.regattanews.com
e www.kpms.com Siga a
ZDL no
twitter:twitter.com/
ZDLcomunica e no
facebook ZDL
Comunicação FONTE:
Imprensa brasileira
Flávio Perez - Mtb.:
45562  E-mail:
flavio@zdl.com.brTel:
55 11 7803-5831 Nextel
86*87510

Rolex Ilhabela Sailing Week
apoia a criação do Parque

Marinho de Alcatrazes


