
De Mão em Mão - Ano XIV - nº 170 - Abril de 2015 - Peruíbe SP - 11

ACP
I M Ó V E I S

3454-1949
9.9736-1941 (Vivo) / 9.8113-1327 (Tim)

7820-1949 (Nextel) / ID 64*101306

CRECI 81878

Av. 24 de Dezembro, 518 loja 2 - Centro
www.acpimoveis.com.br / acpimoveis@hotmail.com

Centro c/ vista 
ao mar, ilhas e 
morro apto no Ed 
Praia do Canto 
A c/ 3 dorm, 
sala, coz americ, 
2 banh, área 
serv, vaga gar, 
3 elevadores, 
churr, salões 
jogos/festas, por-
taria 24h, equipto 
segurança $ 
300 mil

Vendas 
Permutas 
Locações 

Administração 
Assessoria jurídica 

Perito avaliador 

Cid Nova 
Peruíbe 

casa nova 
c/ 2 dorm (1 
suíte), sala, 
coz americ, 

área serv, 
gar, edícula 
c/ banh AT 

180m²
AC 101m²
$ 215 mil

Cidade Nova Peruíbe casa c/ 3 
dorm (1 suíte), sala, coz americ, 
banh, área serv, área de lazer c/ 
churrasqueira, piscina AT 300m² 
AC 150m² $ 250 mil

Barra de Jangadas sobrado c/ 3 
suítes (1 com closet), sala, coz, 
banh, área serv, escritório, área de 
lazer, garagem 3 autos AT 210m² 
AC 200m² $ 300 mil

Pq Turístico a 600m da praia casa 
nova c/ 3 dorm (1 suíte), ventilador 
c/ controle remoto, sala 2 amb, coz 
americ c/ móveis planejados, banh, 
área serv, gar, jardim, espaço p/ 
construir edícula, piscina, etc. AT 
248m² AC 133m² $ 340 mil aceita 
fi nanciamento

J Brasil próx mercado e 
Rodoviária casa nova c/ 
2 dorm (1suíte), sala, coz 
americ, banh, área serv, gar 
AT 136m² AC 66m² $ 180 mil 
aceita fi nanciamento

Pq Daville próx mercado, esco-
la e UPA casa nova c/ 3 dorm (1 

suíte), sala, coz americ, banh, 
área serv, gar, jardim, área p/ 

construir edícula ou piscina, 
AT 180m² AC 90m² $ 220 mil 

aceita Minha Casa Minha Vida 
ou outro fi nanciamento

Pq Daville próx 
mercado, escola e 
UPA casa nova c/ 
3 dorm (1 suíte), 
sala, coz americ, 
bLanh, área serv, 

gar, jardim, espaço 
p/ construir edícula 

ou área de lazer 
AT 180m² AC 97m² 

$ 230 mil aceita 
Minha Casa Minha 

Vida ou outro 
fi nanciamento

Centro próx praia, 
cinema, restau-

rantes, comércio 
apartamento c/ 

2 dorm (1 suíte), 
sala, coz, banh, 

área serv, quarti-
nho despejo, gar 
numerada, área 
comum 35,85m²  

área privativa 
77m² $ 273 mil

J Brasil próx mercado e J Brasil próx mercado e J Brasil

Centro próx praia, 
C e n t r o 
casa mo-
biliada c/ 
3 dorm, 
sala, coz, 
2 banh, 
gar cob 2 

autos; fora: 2 dorm (1 suíte), coz, 
lavand AC 100m² AT 278m² $ 300 
mil aceita fi nanc bancário

TERRENO
Centro c/ 250m² $ 95 mil
LOCAÇÕES 
Centro salas comerciais a partir de $ 450,
Centro salas comerciais p/ escritório, c/ 
55,34m² $ 600,
2 salas comerciais c/ 37,89m² $ 450,
Salão comercial c/ 36m² $ 550,
Centro a 100m do Extra casa c/ 3 suítes, 
sala 2 amb, coz, lavabo, área serv, jardim 
de inverno, área de lazer, gar cob $ 1.600,
Edícula c/ dorm, sala, coz, banh, lavand 
$ 550,

C e n t r oC e n t r o
casa mo-
biliada c/ 
3 dorm, 
sala, coz, 
2 banh, 
gar cob 2 

autos; fora: 2 dorm (1 suíte), coz, 

C e n t r o
Centro a 300m 

da praia casa 
c/ 3 suítes, sala 

2 amb, coz 
americ, lavabo, 
área serv, área 

de lazer, edíc 
c/ banh, gar 
vários autos 

AC 190m²
AT 300m²
$ 400 mil

Estância dos 
Eucaliptos casa 

nova c/ 2 dorm (1 
suíte), sala, coz 

americ, área serv, 
gar vários autos, 

espaço p/ edíc 
ou área lazer AC 

85m² AT 180m² 
$ 170 mil aceita 
fi nanc bancário

Casa c/ 2 dorm (1 suíte), sala, 
coz americ, banh, área serv, gar  
vários autos, espaço p/ edíc ou 
área lazer AC 60m² AT 170m² $ 
170 mil aceita fi nanc bancário

J Veneza casa c/ 5 dorm 
(1 suíte), sala, coz, banh, 
espaço na frente p/ cons-
truir área de lazer e gar p/ 
vários carros AC 120m² 
AT 300m² $ 220 mil

O livro ‘Pra Frente! A vida con-
tinua...’, lançamento da parceria 
entre a Editora Planeta do Brasil 
e a Canção Nova traz os ensina-
mentos do missionário Cleto de 
como encarar a vida a partir dos 
passos de Jesus.

Por mais que se tente seguir 
em frente depois de um revés, 
muitas vezes os golpes sofridos 
no passado tornam-se uma tor-
menta no presente. Nos momen-
tos de perdas, quando parece 
que tudo acabou, é hora de en-
contrar os valores, pois não é o 
fi m, ao contrário, é o começo!

Cleto Coelho nos mostra que 
independentemente do que es-
tejamos vivendo, é preciso olhar 
pra frente e continuar a vida.

Em seu primeiro livro, Tem 
jeito! Cleto disse: “Acreditar sem-
pre; desesperar jamais; descobrir 
os valores que a vida tem”. Agora 
ele pede: “Pra frente!” pois para 
Deus não há “becos sem saída”, 
não há problemas sem solução. 
Este novo livro é um convite a 
acreditar que tudo pode ser mu-
dado com a oração, com a luta e 

com a graça de Deus, afi r-
ma o professor e apresen-
tador da TV Canção Nova, 
Felipe Aquino, na apresen-
tação do livro. 

Uma obra realmente en-
corajadora que irá edifi car o 
leitor, por meio de uma leitu-
ra simples e prazerosa. Pra 
Frente! A vida continua... é 
para ser lido como uma in-
jeção de ânimo por aqueles 
que estão desacreditados e 
sem esperança.

Abra o seu coração, por-
que as páginas deste livro 
são convites à descoberta 
de cada valor que precisa-
mos carregar dentro de nós!

Novo livro de Cleto Coelho 
convida a uma vida nova

Ao adquirir este ou qualquer outro 
produto do Departamento de Audiovi-
suais - DAVI da Comunidade Canção 
Nova você está contribuindo para a 
evangelização pela TV, rádio e inter-
net, que atinge o mundo inteiro.

Faça seu pedido pelo (12)3186-
2600 ou acesse loja.cancaonova.com

E descubra que a Canção Nova é 
um mundo novo ao seu alcance!

DANIEL GODRI JUNIOR

 Muito se tem escrito e falado so-
bre a importância de sonhar.   No en-
tanto alguns livros colocam o sonho 
como último fi m. E, no entanto, su-
gerem que apenas o poder do sonho 
pode transformar a realidade. Eu pes-
soalmente não creio nisso. Escrevi 
um livro sobre o assunto denominado 
O querer é seu, o poder é de Deus! 
Ou seja, crer que Deus fará tudo é um 
erro ou ainda crer que se pode fazer 
tudo sozinho é igualmente outro erro.

Mas diante disso qual o verdadei-
ro papel dos sonhos? 

Martin Luther King fi cou famoso 
pela sua luta contra o racismo e pela 
solene frase que iniciou seu discurso: 
“Eu tenho um sonho...!”   

Este homem conseguiu, a des-
peito da sua morte, infl uenciar o co-
ração endurecido de muitas pessoas 
a partir de seu sonho.  Ou seja, seu 
sonho não o poupou da morte, não 
evitou as dores mas manteve sua 

crença na vitória viva. 
E este é realmente o papel dos 

sonhos. 
Talvez você se questione: mas 

vale a pena sonhar mesmo sabendo 
que meu sonho é utópico? A resposta 
é afi rmativa: sim, vale! Pois mesmo 
que você possa nunca alcançar o 
que sonhou os sonhos mantém você 
caminhando, mantém no rumo e na 
estrada. 

Por outro lado, muitos sonhado-
res, como Walt Disney, Ghandi, Ma-
dre Tereza, Spielberg e outros conse-
guiram ver o seu desejo mais íntimo 
realizado. Para alguns não totalmente 
mas inegavelmente realizados. 

Conclui-se então que nem todos 
os sonhadores são realizadores mas 
que todos os grandes realizadores fo-
ram antes grandes sonhadores!  

A beleza dos sonhos é que eles 
são gratuitos, desinteressados e iló-
gicos. Os sonhos podem fazer parte 
dos que se julgam perdedores, dos 
desiludidos, dos pobres e daqueles 
que nem tem razões verdadeiras para 
sonhar.  

Sonhar é de graça e faz muito 
bem, então se você achar que não 
consegue fazer mais nada você ainda 
pode fazer algo: você pode sonhar!

Daniel Godri Junior é palestrante 
há mais de 15 anos e aplica treina-
mentos nas áreas de Motivação, Ven-
das, Atendimento ao Cliente, Lideran-
ça e Marketing

www.danielgodri.com.br

A importância dos sonhos!
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  Resgatando
o dito...

que varia de acordo com o curso 
e faculdade almejados.

“São benefícios que os parti-
cipantes não conseguiriam sem o 
nosso intermédio”, afi rma Lucas 
Gomes, sócio do Quero Bolsa. 

Ele explica que a proposta da 
empresa é vantajosa para todos 
os envolvidos. “Os alunos podem 
custear as mensalidades e as 
faculdades fi cam com as salas 
cheias. Além disso, com a men-
salidade reduzida, a taxa de eva-
são diminui”.

“A possibilidade de conseguir 

Educação: site concede bolsas de 
até 80% em 342 faculdades do Brasil

bolsas em faculdades particula-
res é excelente, pois dá oportuni-
dade a quem tem vontade e ajuda 
a evitar a burocracia que te deixa 
de cabelo em pé”, conta Aline Ro-
drigues, aluna de Rádio, TV e In-

ternet da Unicsul, em São 
Paulo. Graziela Fonseca, 
que cursa o terceiro se-
mestre de Administração, 
na Nilton Lins, em Ma-
naus, concorda: “O Quero 
Bolsa foi uma grande opor-
tunidade para iniciar meus 
estudos, e gostaria que 
outros aproveitassem essa 
chance”.

O programa se tor-
na ainda mais relevante 
quando se levam em con-
sideração as mudanças 
propostas pelo governo fe-

deral ao Fundo de Financiamento 
Estudantil (FIES). Com uma se-
leção mais rigorosa e orçamento 
restrito, as vagas do FIES tendem 
a rarear, e esse cenário leva o 
Quero Bolsa a projetar um núme-
ro recorde de bolsas distribuídas 
só neste ano.

release@pressworks.com.br

Plataforma que distribui bol-
sas de estudos em instituições 
de ensino privado. O Quero Bol-
sa faz a ponte entre as universi-
dades e faculdades e os alunos, 
e garante salas cheias para um 
lado e mensalidades mais bara-
tas para o outro. O programa ofe-
rece bolsas com descontos entre 

Sobre o Quero Bolsa
10% e 80% em cursos de todas 
as áreas, em todos os estados 
brasileiros.

Para se cadastrar, é neces-
sário pagar uma taxa única que 
varia de acordo com o curso e 
faculdade almejados.

Telefone: (12)3931-2360
https://querobolsa.com.br/

Em terra de cego, quem tem um olho é rei.

“Esse menino não para quieto. 
Parece que tem bicho carpintei-
ro!”
Minha grande dúvida na infância: 
mas que bicho é esse, que é car-
pinteiro? Um bicho pode ser car-
pinteiro?
O correto: “Esse menino não para 
quieto, parece que tem bicho no 
corpo inteiro!”
“Batatinha quando nasce, espar-
rama pelo chão.”
Se a batata é uma raiz, ou seja, 
nasce enterrada, como ela se 
esparrama pelo chão se ela está 
embaixo dele?”
O correto: “Batatinha quando nas-
ce, espalha a rama pelo chão.”
“Cor de burro quando foge” - esse 
foi o pior de todos!
Burro muda de cor quando foge? 
De que cor ele fi ca? Por que ele 
muda de cor?
O correto: “Corro de burro quan-
do foge!”

“Quem tem boca vai a Roma.” 
Bem, este eu entendia; de um 
modo errado, mas entendia! Pen-
sava que quem sabia se comuni-
car ia a qualquer lugar!
O correto: “Quem tem boca vaia 
Roma” (isso mesmo, do verbo 
vaiar).
“Cuspido e escarrado” - quando 
alguém quer dizer que é muito 
parecido com outra pessoa.
O correto: “Esculpido em Carrara” 
(Carrara é um tipo de mármore).
“Quem não tem cão, caça com 
gato.” Entendia também, errado, 
mas entendia! Se não tem cão 
pra ajudar na caça, o gato ajuda! 
Tudo bem que o gato só faz o que 
quer, mas vai que o bicho tá de 
bom humor…”
O correto: “Quem não tem cão, 
caça como gato”, ou seja, sozi-
nho!
Vai dizer que você falava correta-
mente algum destes?

Assim fala o povo...

O ensino superior brasileiro 
teve um crescimento signifi ca-
tivo nos últimos anos, e trouxe 
consigo espaço ocioso nas salas 
de aula. Segundo o Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
(INEP), das quase três 
milhões de vagas dis-
poníveis em instituições 
privadas em 2013, ape-
nas metade foi ocupada. 
Para superar esse pro-
blema, o Quero Bolsa 
(https://querobolsa.com.
br) faz a ponte entre fa-
culdades e estudantes 
ao oferecer bolsas de 
estudo para diversos 
cursos em todo o Brasil.

A plataforma surgiu 
em 2012 e já distribuiu 
mais de 30 mil bolsas. 
Há vagas para instituições de 
todo o País, nos mais diversos 
cursos, listados conforme as ci-
dades em que se encontram. Os 
mais procurados são Administra-
ção, Direito, Pedagogia, Enfer-
magem, entre outros.

Para ser contemplado é sim-
ples: basta se registrar no site, 
procurar por uma vaga de inte-
resse e, se ela estiver disponível, 
fazer a inscrição. Se aceito pela 
instituição que oferece o curso, 
o candidato apresenta o com-
provante do abono para garantir 
o benefício durante toda a gra-
duação. Caso não encontre no 
portal a opção que quer, ao se 
cadastrar é possível ser notifi ca-
do quando uma bolsa estiver dis-
ponível. Para usufruir do Quero 
Bolsa é preciso pagar uma taxa 
única de inscrição no programa, 


