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Juntos
vamos
derrotar
o vírus

Nós informando com responsabilidade,
Você não permitindo que o vírus entre em sua casa!
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Juntos vamos derrotar o vírus

Neste momento de crise epidemiológica internacional, provocada pela pandemia do novo Covid
19 (Corona vírus) temos que ter a
responsabilidade de nos unir contra
o inimigo comum que com certeza
afeta a vida de todos nós.
Deixando de lado nossas preocupações individuais que são justas,
temos que nos ater ao coletivo, pois
apenas a soma de nossas forças poderá nos levar a vitória e assim garantirmos dias melhores.
O Brasil por ser um dos últimos países a sofrer com esse mau,
leva uma incrível vantagem que devemos aproveitar, a experiência e os
exemplos dos que foram primeiro
afetados.
Na edição passada citava eu o
exemplo que nos dava a Espanha e a
Coréia do Sul. Seus acertos e erros, o
que nos ensina como devemos agir.
Os países asiáticos por uma
questão cultural são muito mais educados para com a responsabilidade
social e isso foi um forte aliado para
que começassem apresentar uma forte queda dos casos de infeção. A China já zerou os casos de contaminação
comunitária sendo agora vítima de
casos importados. Pessoas que estavam fora do país e que retornaram.
E é esse o exemplo que devemos seguir. Afetados todos seremos,
seja em nossa liberdade ou economicamente falando.
E é aqui que chamo sua atenção. A destruição econômica que estamos vendo na Europa que se asse-
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melha aos danos causados por uma
guerra, fará com que estes países
demorem muito tempo a se recuperar. Muitos perderão seus empregos.
Fábricas serão fechadas e com toda
a certeza o mundo entrará em uma
forte recessão. Se nós estivermos
unidos, cada um com responsabilidade fazendo sua parte, em que pese já
termos uma frágil economia, poderemos nos recuperar primeiro e ainda
tirarmos proveito econômico e financeiro da crise internacional.
Somos um grande exportador
de comódites, bens naturais que hoje
são industrializados por grandes países. Poderemos amanhã ser um grande exportador de bens de consumo já
industrializados. Como todo brasileiro gosta de levar vantagem, essa será
a grande oportunidade de levarmos
vantagem não em cima de nós mesmos, mas em cima do mundo.
A propósito não concordo com
algumas decisões, algumas me parecem inapropriadas, como as do Governador de São Paulo que permite
que obras como a Tamoios continuem
a funcionar expondo milhares de trabalhadores ao risco de vida. Pior que
isso, fazendo dos mesmos vetores
da transmissão do vírus entre nós.
E é por isso que chamo a atenção de
todos para se informar sobre tudo o
que está acontecendo, pois no futuro
poderemos melhor escolher nossos
representantes.
Pensem nisso.
Não poderia aqui deixar de
cumprimentar os prefeitos e governadores de todo o Brasil que com
grande
sensibilidade
tomaram a iniciativa e
tomaram
prontamente
medidas duras e impopulares mas necessárias
para enfrentarmos a crise. Na pessoa do prefeito
de Caraguatatuba, Aguilar Junior cumprimento a
todos eles. Parabéns!

Covid-19: Prefeitura entra com ação civil
pública contra a empresa Queiroz Galvão
por exposição dos seus funcionários

A Prefeitura de Caraguatatuba ingressou nesta
segunda-feira (23/03) com
uma ação civil pública contra a Construtora Queiroz
Galvão e a Concessionária
Tamoios por descumprimento de notificações da Vigilância Sanitária Municipal para
cessar as atividades de produção (exceto essenciais),
como medidas de segurança
contra a Covid-19 (Coronavírus).

essenciais e que a
empresa providencie equipamentos de
proteção aos operários que continuarem a trabalhar nas
atividades essenciais
da obra, tais como
máscara, álcool em
gel e outros materiais necessários a
preservação de sua
saúde. E ainda que
seja realizada a adequação do transporte
Na ação 1001489- dos operários, a fim de evitar
70.2020.8.26.0126, a admi- aglomeração de trabalhadonistração alega que por duas res.
vezes a Vigilância Sanitária
notificou a empresa, uma
Vale ressaltar que a
delas com recomendação do Prefeitura de Caraguatatuba
Ministério Público do Estado tem recebido denúncias diáde São Paulo.
rias dos próprios trabalhadores aglomerados em espaços e
No pedido, os agentes sem os devidos cuidados com
sanitários e os promotores higiene.
pedem a suspensão imediata
da obra, exceto aqueles que
Segundo o Ministério
sejam
comprovadamente Público, “a continuidade das

obras coloca em risco não
apenas a saúde dos operários,
além da saúde de toda a população de Caraguatatuba e
do Litoral Norte, haja visto o
risco evidente de contaminação”.
Na ação civil pública,
a Prefeitura também pede ao
Ministério Público Estadual
a verificação de delito criminal e ao Ministério Público do
Trabalho as condições e exposições dos trabalhadores.

Sabesp poderá suspender cobrança
de água para 506 mil famílias carentes
rados pela companhia. Na
tarde desta quinta-feira, 19,
o governador de São Paulo,
João Doria (PSDB), já havia
anunciado que a Sabesp suspenderia a cobrança da tarifa social para todo o Estado
em função da crise causada
pelo novo coronavírus (covid-19). A medida deve atingir 506 mil famílias.
Segundo fato relevante enviado pela empresa à Comissão de Valores

Mobiliários (CVM), para
preservar a sustentabilidade econômico-financeira da
empresa, “o impacto sobre a
receita deverá ser compensado com redução de despesas
e ajustes orçamentários”. A
decisão ainda será submetida
à ratificação do Conselho de
Administração da Sabesp, e,
posteriormente comunicada
à Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp).

Neste período de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19), a Prefeitura
de Caraguatatuba por meio
da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca
(SMAAP) suspenderá a Coleta Seletiva e o recebimento
de materiais nos três Eco- onde os resíduos são direpontos do município.
cionados após recolhimento
dos materiais. A SMAAP
A medida foi neces- tem estudado a melhor forma
sária para evitar o contágio de prevenir os cooperados e
dentro das cooperativas, manter o serviço ativo.

Enquanto
estiver
suspenso, a orientação é de
que os materiais domésticos
sejam entregues a coleta de
lixo convencional.

A diretoria colegiada
da Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo (Sabesp) aprovou
a proposta de isenção do
pagamento das contas dos
consumidores das categorias
de uso Residencial Social e
Residencial Favela, cadastrados.
A isenção valerá por
90 dias para as contas emitidas a partir de 1º de abril
em todos os municípios ope-

Caraguatatuba suspende Coleta Seletiva
e atendimento nos Ecopontos
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AME de Caraguatatuba informa
como será funcionamento

O Ambulatório Médico de Especialidades
(AME), no Indaiá, em Caraguatatuba, informa que a
partir desta segunda-feira
(23), as consultas ambulatoriais, cirurgias eletivas e
procedimentos diagnósticos
serão revisados pela equipe
médica, de acordo com os
casos críticos.

Serão mantidos os
serviços cujos benefícios da
imediata realização superem
os riscos associados ao cenário da epidemia de Covid
-19. A direção do AME destaca que nenhum paciente
será prejudicado, pois terá
seu agendamento realizado
em momento oportuno. Os
casos oncológicos e graves
terão seus atendimentos garantidos.
A marcação de consultas e exames, não ocorrerá presencialmente. O paciente deixará sua guia na
recepção correspondente e
aguardará contato, posterior,
da unidade ou pode utilizar
os meios eletrônicos disponíveis para agendamento
como aplicativo ou agendamento via site – Pós Consulta fechado.

risco de contaminação por
manipulação de vias aéreas
tais como: prova de função
pulmonar
(espirometria),
nasofibroscopia,
exames
endoscópicos e atendimento odontológico. Nos casos
graves e oncológicos, serão
realizados, após prévia avaliação.
Será permitido apenas um acompanhante por
paciente, restrito aos casos
previstos em lei (abaixo de
18 e acima de 65 anos de
idade e gestantes) ou por necessidade do procedimento
a ser realizado.
A entrada de pacientes será realizada por
triagem feita pela equipe
de enfermagem, na entrada
principal, visando identificar casos de pacientes e
acompanhantes que apresentem sintomas gripais. Esses deverão ser orientados
sobre o tratamento da doença e reagendados em momento oportuno, salvo casos
urgentes.

As consultas de fisioterapia, nutrição, psicologia,
serviço social, entre outras,
serão reagendados para momento futuro de atividades.
Porém as urgências serão
atendidas.
Atendimentos
Estão
cancelados
ou sessões em grupos estão
os
procedimentos
que não
suspensas.
causam prejuízo à saúde do
Haverá interrupção paciente, como: Cirurgias
temporária de exames e pro- Plásticas de Blefaroplascedimentos que possuem tia, Ginecomastia, Orelha
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Equipes de limpeza de Caraguatatuba adotam
esquema especial por conta da Covid-19
As equipes de limpeza da Prefeitura de Caraguatatuba que trabalham nas
ruas, praias, valas e roçadas
estão com um esquema especial de entrada nas frentes de
trabalho.
O motivo é evitar as
aglomerações e levar mais
segurança a todos. O transporte dos servidores também
passa por sistema de higienização e teve redução de 50%
em sua capacidade.
As alterações tiveram
início nesta segunda-feira
(23/03) com os horários diferenciados. A Secretaria de
Serviços Públicos (Sesp),
juntamente com a empresa
terceirizada Pioneira, definiram que entram às 5h as
equipes de limpeza, praia,
varrição manual e valas. Já

uma turma de roçada entra às
6h e outra às 7h.
“Em virtude do coronavírus e seguindo protocolo do decreto lei municipal
tomamos essas medidas em
segurança aos funcionários”,
diz a Pioneira em comunicado, acrescentando que até
mesmo no ponto eletrônico
foi feito sistema higiênico
onde os funcionários usam
sabão líquido antes e depois
fazer o registro no equipamento.
Para evitar as aglo-

em Abano, Cirurgia Geral
Adulto e Infantil, Estrabismo, Pterígios, Dermatologias (com exceções das
biópsias), Cataratas (com
exceção dos pacientes sem
visão em ambos os olhos),
cirurgias de varizes, ortopédicas,
espirometrias,
nasofibroscopia, eletroencefalograma,
eletroneuromiografia, endoscopias
(com exceção de casos com
suspeita de tumores), colonoscopias (com exceção
dos casos com suspeita de
tumores), teste de tolerância
A quantidade de doa glicose e exame que avases abaixo do esperado e
lia todo o sistema auditivo,
a preocupação, principalo BERA.
mente dos idosos por conta do coronavírus, fez com
Os atendimentos que
que muita gente procurasnão causam prejuízo à saúde
se os postos de vacinação
do paciente serão cancelados, como: Programa Saúde de Caraguatatuba nesta
do Homem; Cirurgias Plás- segunda-feira (23/03) para nunca viu algo parecido
ticas Estéticas, Otorrinola- imunização contra a H1N1 em quase um centenário de
ringologia, Cirurgia Vascu- (Influenza).
vida. “Não estou com medo,
lar, Pneumologia Pediátrica,
Apenas duas horas mas estou obedecendo diGastroenterologia, Cirurgia
foram suficientes para as reitinho à quarentena e aos
Geral.
4.900 doses da vacina, en- procedimentos de higiene”,
garantiu.
As mudanças são vá- viadas pelo Governo do
lidas para os próximos 30 Estado, acabarem em CaCláudio Caju, 63
dias e prorrogáveis por pra- raguatatuba. Nos bairros a anos, e Dulce Aparecida
vacinação que seria de 8h às
zo indeterminado.
Chaves, 60 anos, estavam
16h, terminou às 11h. Nos
no carro que conseguiu as
Em virtude do dina- “drive-thru” seria de 13h duas últimas senhas no “drimismo dos fatos, tais medi- às 16h, e também terminou ve-thru” do Centro. “Fiquei
das podem ser atualizadas a bem antes do previsto.
apreensiva e ao mesmo temqualquer momento.
po aliviada por conseguir
O aposentado Donato as senhas finais. Chegamos
Ferreira Filho, 72 anos, foi aqui por volta das 12h40. Só
levar a mãe, Élide Pinardi saí de casa por causa disso”,
Ferreira, 93 anos, de carro, ressaltou Dulce.
no drive-thru do Centro para
tomar a vacina. “Fomos os
A Prefeitura Municiprimeiros da fila. Chegamos pal já solicitou à Secretaria
às 11h40, mesmo sabendo de Saúde do Estado, nova
que só iria começar às 13h”, remessa para a cidade. A incontou Donato.
formação é que deve chegar
até a próxima sexta-feira,
Dona Élide disse que dia 27. O ideal para vacinar

merações nos horários de
entrada e saída, a Sesep destaca que a higienização do
transporte de passageiros é
feita com uso de álcool gel
e papel toalha, com limpeza
dos assentos e com redução
50% da capacidade.
“Fizemos
intercalação entre os assentos e
orientamos os funcionários
a permanecerem sentados e
evitar conversar”, explica o
secretário da pasta, Marcel
Giorgetti.

Caraguatatuba pede ao Estado mais
remessa da vacina contra gripe

100% do público alvo nesta
primeira etapa – idosos e
profissionais de saúde – era
15.082 doses.
A Vigilância Epidemiológica do município trabalha para vacinar 90% desse público que é de 11.676
idosos e 3.406 profissionais
da saúde.
A vacinação ocorreu
em 10 pontos da cidade,
sendo oito escolas, uma Unidade de Saúde e um Centro
Comunitário, nos bairros: Perequê-Mirim, Porto
Novo, Morro do Algodão,
Tinga, Jaraguazinho, Sumaré, Casa Branca, Jetuba
e Massaguaçu. Também em
três pontos de “drive-thru”:
na Praça Nossa Senhora da
Glória (Travessão), Praça da
Cultura (Centro) e Praça do
Skate (Massaguaçu).
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Ubatuba bloqueia acesso a praias
para garantir isolamento social

A Prefeitura de Ubatuba emitiu um novo documento sobre medidas
referentes à pandemia do coronavírus (Covid-19), publicado na segunda-feira, 23 de
março. O Decreto 7312/2020
bloqueia o acesso de pessoas às praias da cidade, com
o objetivo de garantir o isolamento social e, também,
adequa o funcionamento de
alguns estabelecimentos, que
havia sido estipulado no decreto 7310/2020, às novas
medidas publicadas pelos
governos federal e estadual, como Decreto Federal
10282/2020 e Decreto Estadual 64881/2020.

Após a instauração do
estado de Calamidade Pública a nível nacional, estado e
união emitiram tais decretos
dispondo sobre definição de
serviços públicos e atividades essenciais, funcionamento de estabelecimentos comerciais e determinação de
“quarentena” no Estado de
São Paulo, e, por isso, o município sentiu a necessidade
de efetuar alguns ajustes.
“Tomamos essas medidas, principalmente sobre
a restrição às praias, visando minimizar a propagação
do vírus e preservar a saúde
pública. Contamos com o
bom senso dos moradores e,
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também, de turistas que ainda insistem em vir para nossa
cidade nesse momento. Esse
é o momento de ficarmos em
casa. Reforçamos que, quando tudo isso se normalizar,
todos serão muito bem-vindos aqui”, enfatizou o prefeito Délcio José Sato.
Para falar sobre os
detalhes das alterações e outras medidas que estão sendo tomadas pelo Comitê de
Gerenciamento de Crise do
Coronavírus da Prefeitura,
o prefeito realizou uma live
pelos canais oficiais da Prefeitura, instagram (@ubatubapref) e Facebook https://
www.facebook.com/watch/

São Sebastião registra primeira
morte suspeita pela COVID-19
A Prefeitura de São
Sebastião, por meio da Secretaria de Saúde (SESAU),
informa que na noite da última segunda-feira (23), um
homem de 60 anos faleceu
por insuficiência respiratória grave com sintomas semelhantes à COVID-19, no
Hospital de Clínicas de São
Sebastião (HCSS).

Após
diagnóstico
clínico, através da observação dos sintomas e também
da realização de tomografia, as características indicam que o paciente foi vítima do Novo Coronavírus.
Exames foram colhidos na tarde da última
segunda-feira (23), antes
do falecimento, e reme-

tidos ao Instituto Adolfo
Lutz, em São Paulo, que
vai processar e devolver
os resultados à Secretaria
Municipal de Saúde.
Todas as informações colhidas em São Sebastião serão remetidas à
Secretaria de Estado da
Saúde.

São Sebastião disponibiliza lista com
serviços de delivery na cidade

A Prefeitura de São
Sebastião, por meio do Comitê de Gestão de Crise,
está tomando todas as medidas cabíveis para que a
população tenha o máximo
de conforto e comodidade
durante o período de isolamento social, ocasionado
pela pandemia de coronavírus.
Está sendo criada

uma lista com todos os estabelecimentos que estão
oferecendo o serviço de entrega para colocar à disposição dos moradores.
Nesta lista, constará
o nome e telefone desses
comércios, separados por
bairro, com contatos de restaurantes, lanchonetes, padarias, mercados e demais
atendimentos por delivery.

O governo municipal pede aos proprietários
que entrem em contato com
a Prefeitura para fazer o cadastro dos seus estabelecimentos.
Basta acessar a página www.facebook.com/
prefsaoseba, localizar o
post do delivery e acrescentar seus dados nos comentários.

março dede2020
08 25
de de
novembro
2018

Após decisão de Bolsonaro de liberar
estradas, Prefeitura de Ubatuba se
reorganiza para enfrentamento do corona
No final da tarde de
sábado, 21, a Justiça Federal expediu decisão que revogou o pedido liminar do
Ministério Público de São
Paulo (MPSP) que restringiu o acesso de turistas ao
município de Ubatuba, por
meio das rodovias federal e
estadual, e que entrou em
vigor na última sexta-feira,
20. Com a decisão, as barreiras que tinham o objetivo de impedir a entrada de
turistas e deter a propagação da pandemia do novo
Coronavírus (Covid-19) na
cidade foram retiradas das
rodovias Oswaldo Cruz e
Rio-Santos, agora liberadas para o tráfego de qualquer veículo. Já no âmbito
estadual, a Procuradoria
Geral do Estado (PGE) recomendou a liberação das
estradas estaduais e a retirada imediata da Polícia
Rodoviária Estadual que
prestava apoio à ação municipal.
Na noite de sábado
o prefeito de Ubatuba, Délcio Sato (PSD), se reuniu
com o Comitê de Crise do
Coronavírus para discutir
o impacto da decisão e medidas que serão adotadas,
tais como ajuste do Decreto Municipal ao Estadual,

ações no âmbito municipal de blitz sanitária, além
de reposicionamento das
ações com a possibilidade
do fechamento das praias
para turistas e moradores.
Ontem foram montadas barreiras sanitárias
com apoios das equipes
das secretarias de Saúde e
Segurança Pública, Guarda
Municipal, Comtur e Polícias Rodoviárias nas três
entradas que dão acesso ao
município: na base da Polícia Rodoviária Estadual no
bairro do Horto, na base da
Polícia Rodoviária Federal
na praia do Félix e no portal de entrada da cidade na
divisa com Caraguatatuba. Esta ação impediu que
muitos turistas tivessem
acesso ao município, evitando assim aglomerações
em praias e regiões centrais
da cidade. Em virtude do
novo Coronavírus, a orientação foi de voltarem para
suas cidades e casas, pois o
momento não é de turismo,
muito menos de férias.
As medidas de barreira nas estradas adotadas
pela Prefeitura de Ubatuba, por meio do Decreto
Municipal 7310/20, foram
acatadas e aprovadas pela
população. Diversas entra-

das de praias do município,
tais como Picinguaba, Almada, Fortaleza, Quilombo
da Caçandoca, entre muitas outras, contaram com
o apoio da própria comunidade, que realizou o fechamento e assim impediu
a entrada de turistas ainda
resistentes em permanecer
na cidade, já que o Decreto
recomenda o retorno imediato após a sua publicação
no dia 20.
O prefeito Délcio
Sato respeita e acata a decisão do Judiciário, mas
lamenta e anuncia que outras medidas serão tomadas
para evitar a proliferação
do Coronavírus. “Lamento muito esta decisão, pois
com o Decreto que editamos, a ação do Ministério
Público Estadual, a liminar
do judiciário local, as equipes das polícias federal e
estadual, a guarda municipal, as secretarias de Saúde
e Segurança Pública, a fiscalização da Comtur, enfim, um conjunto atuando
obteve resultados positivos
evitando a entrada de veículos na cidade e diminuindo drasticamente a aglomeração de pessoas em nosso
município que está de quarentena!”, disse Sato.
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Ilhabela cria Balsa Digital, solução inédita para
controlafluxo de pessoas e deter o coronavírus

Situações de emergência sem precedentes, exigem medidas rápidas e eficazes.
Ilhabela luta contra a pandemia do novo coronavírus para proteger a saúde de sua população e evitar que a COVID-19 se espalhe. Com criatividade, união, solidariedade
e tecnologia, o munícipio do Litoral Norte
paulista desenvolveu uma arma potente nessa guerra. Trata-se da Balsa Virtual, ferramenta na qual os usuários podem fazer seus
pedidos de autorização para a travessia pelo
computador ou celular e com antecedência.
Cada pedido é analisado e respondido por
uma equipe de gestores e fiscais da Prefeitura, liberando ou não o acesso à ilha.

co e do Turismo e do “Fórum de Economia
Criativa” da cidade, o projeto pode auxiliar
outras cidades com necessidade de limitar o
fluxo de entrada e saída de pessoas. O Código fonte do programa será disponibilizado
gratuitamente para prefeituras com população com até 50 mil habitantes.

“Quase dois meses depois da primeira reunião do comitê para combater o coronavírus, dia 18 de março, a Prefeita Gracinha
Ferreira se reuniu com seus secretários para
tratar de ações mais efetivas para conter a
doença. A cidade já não recebia navios de
cruzeiro e a Secretaria de Saúde seguia com
barreiras de orientação na entrada da cidade,
a balsa, mas o clamor de todos era de que
não deixassem mais pessoas entrar na cidade
para evitar um possível colapso no sistema
de saúde. Era preciso ter um controle na entrada da balsa. E, dois dias depois, em 20 de
março, o controle estava implantado: a balsa
digital”, explica Bianca Colepicolo, secretária do Desenvolvimento Econômico e do
Turismo.

A análise dos pedidos é feita na busca por evidências de que a pessoa realmente
é moradora e não veranista, alugou algo ou
está vindo para casa de parentes. O tempo
médio para resposta é de 30 minutos. “Além
de cumprir o decreto municipal de calamidade, cumprimos também a determinação
do Governo Estadual de quarentena, inicialmente até o dia sete de abril. A ordem é que
a pessoa não transite e cumpra a quarentena
onde está”, atesta a prefeita Maria das GraPara criar uma solução tecnológica
ças Ferreira, a Gracinha.
que protege tanto a saúde da população de
Ilhabela, como das pessoas que se arriscaA Balsa Virtual entrou em funciona- riam a sair de casa sem a certeza de entrar ou
mento na sexta-feira (20), apenas 48 horas não na barca, a administração do arquipélago
após o início do seu desenvolvimento. Me- contou com o “Fórum de Economia Criatinos de 24 horas depois de entrar no ar, mais va”, que desde 2019 trabalha com objetivo
de 1.300 solicitações foram atendidas. Ini- de inspirar e incentivar o uso da criatividade
ciativa da Prefeitura de Ilhabela, por meio como um poderoso recurso nos negócios e
da Secretaria de Desenvolvimento Econômi- trabalho. Desta forma, visa incentivar uma

segunda matriz econômica na cidade.
Diante da urgência em limitar o acesso de visitantes em Ilhabela, os participantes do fórum foram convocados para ajudar
nessa missão. Inicialmente, cinco empresários aceitaram o desafio: Marcelo Carlos,
da Bindebê, como facilitador e integrador
de equipes; Márcio Franco, da agência fluir,
com o conteúdo de Marketing; Fábio Kafka,
do ilhabela.com.br, com SEO e Layouts do
sistema; e Vinícius de Moraes e Marcelo
Torres, do Ilhabela Digital, com a gestão e
desenvolvimento do sistema. Em 48 horas o
programa estava criado e on-line.
Além da análise, liberação ou bloqueio de acesso à Ilhabela, todos os registros
e controles são devidamente armazenados
em banco de dados para, se necessário, localizar os solicitantes. Além disso, dados relevantes para mapeamento das cidades e estados de origem de cada visitante também são
catalogados. “O maior desafio em desenvolver algo dessa complexidade em tão pouco
tempo é a falta de uma rotina de testes para
aferir se tudo está funcionando como planejado. Além disso, o sistema precisava ser
fácil e intuitivo, uma vez que os solicitantes,
gestores e fiscais tinham pouco tempo para
se adaptar, não só ao uso do sistema, mas
também com as regras para que se autorizasse ou não a entrada do solicitante. Por fim, as
regras foram sendo alteradas pela Prefeitura
conforme os alertas foram se intensificando,
inicialmente a restrição era apenas para os
turistas, mas se estendeu inclusive para os

moradores”, explica Vinícius de Moraes.

Evolução constante - O sistema está
evoluindo rapidamente para atender novas
demandas. Prova disso é que, a partir das
16h desta segunda-feira (23), permitirá que
o usuário que tenha seu pedido negado, recorra da decisão. Para isso, poderá enviar
documentos comprobatórios de evidências
de que a pessoa é moradora (comprovantes
de estudos ou de trabalho, anexos de cartão
do SUS, contratos, contas, título de eleitor
ou CITI).
Todo o desenvolvimento do sistema
Balsa Digital foi feito em parceria com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento e Econômico e do Turismo, Departamento de T.I. e Comunicação da Prefeitura
de Ilhabela, utilizando os critérios para a
gestão do acesso. O “Fórum de Economia
Criativa” informa que prefeituras que não
tenham condições de customizar e implantar
o sistema por conta própria, ou que tenham
mais de 50 mil habitantes, podem fazer a
contratação dos serviços emergenciais por
meio do e-mail contato@ilhabeladigital.
com.br.
A Prefeitura de Ilhabela, pede para
que moradores fiquem em suas casas evitando sair da cidade. Além disso informa aos
turistas a importância de ficarem em suas casas, neste momento, para conter o contágio
acelerado do novo coronavírus. A utilização
do sistema é apenas para casos de urgência,
onde é inevitável a travessia.

São Sebastião continua com ações contra a pandemia

A Prefeitura de São Sebastião, por
meio do Comitê de Gestão de Crise, vem
estabelecendo medidas e realizando comunicados para enfrentar e prevenir o contágio
do COVID-19 (novo coronavírus) no município.
Até esta segunda-feira (23), a cidade apresenta 15 casos notificados de COVID-19: 11 suspeitos, 2 confirmados e 2
negativados. O número de síndrome gripal
já passa de 800 casos.
Quanto aos casos confirmados, os
pacientes estão bem, em isolamento e sendo
acompanhados pelos profissionais de saúde
do município.

servir como suporte para o atendimento de
baixa e média complexidade do coronavírus.
Neste domingo, foi anunciada a parceria com o Tebar Praia Clube, para a instalação de um hospital de campanha com 90
leitos, no ginásio do clube, já antevendo a
necessidade diante da pandemia.
A Prefeitura também está contando
com a tenda da Rua da Praia como mais um
lugar para colocar macas e leitos.
Atualmente, há 15 leitos de UTI na
cidade prontos, mas a previsão é ter 50 leitos, assim que os equipamentos comprados
forem entregues.
Para os casos não relacionados à pandemia, as pessoas devem se encaminhar ao
hospital central e, na Costa Sul, para a unidade de Saúde do Cascalho.

Unidades de saúde exclusivas
para casos de coronavírus
Além da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da região central, do ProntoFuncionamento das farmácias
-Socorro de Boiçucanga e do setor de UTI
municipais
do Hospital de Clínicas, voltados exclusivaA farmácia de alto custo de São Semente para o tratamento de síndrome respi- bastião vai atuar como delivery para entregar
ratória, a Prefeitura está procurando novos os medicamentos para as pessoas cadastralocais que possam receber leitos e macas, e das e, assim, evitar que fiquem expostas à

contaminação da COVID-19. Não vai haver
atendimento presencial.
Quem recebe esse tipo de benefício
pode entrar em contato pelo telefone (12)
3892-3553.
O horário de fechamento das farmácias municipais mudou:
Na Topolândia, a farmácia ficará
aberta até 21h;
Na Enseada, também atenderá até
21h;
Na farmácia central, o horário é até
19h;
Em Boiçucanga, irá funcionar 24h.
Porém atenção: essa farmácia foi mudada
para a Unidade Básica de Saúde (UBS) do
Cascalho.
A farmácia de Camburi permanece
com o atendimento das 8h às 17h.

Foi feita uma conta e chegou a um
número de 560 mulheres gestantes. O governo municipal entende que esse grupo necessita de um atendimento diferenciado neste
momento de pandemia.

Outras medidas
Com todas as aulas suspensas, a alimentação escolar do município foi encerrada. Os alimentos perecíveis foram distribuídos na comunidade, por meio do Fundo
Social de São Sebastião. Já os produtos que
podem ficar estocados foram transferidos
para as unidades hospitalares para reforçarem suas cozinhas.
A Prefeitura não irá cobrar taxas de
ambulantes e artesãos neste ano, pois compreende que esses profissionais precisam
desse apoio, no que cabe às competências
municipais. Lembrando que toda ajuda financeira virá da parte do Governo Federal.
Gestantes e parturientes
Será estabelecido um cronograma de
O Comitê de Gestão de Crise está elaborando um plano de contingência para aten- pagamento a fornecedores, de maneira que
der as gestantes que darão à luz até o mês de possa atender o mais dentro do prazo possível, diante deste cenário de pandemia.
outubro.
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Funcionários da limpeza pública recebem
orientações sobre o novo coronavírus
Funcionários da Secretaria de Serviços Públicos
de Caraguatatuba (Sesep)
recebem orientações relacionadas ao novo coronavírus.
A equipe de Vigilância Epidemiológica da Secretaria
de Saúde (Sesau) esteve em
cada uma das Regionais da
Sesep ainda na sexta (20/03).
Na oportunidade, os
funcionários receberam informações sobre a prevenção, o que é eficaz e o que
não é no combate ao vírus

além de poder tirar
dúvidas sobre o assunto.
Todos os funcionários da rede
pública, efetivos e
PEAD
(Programa
Emergencial de Auxílio Desemprego) foram convocados para
receber as orientações da
equipe epidemiológica.
As orientações começaram cedo, às 7h a equipe
da Regional Centro já rece-

Caraguatatuba realiza abordagem
diferenciada e oferece abrigo aos
moradores de rua

bia a equipe da Sesau, ainda
pela manhã, às 11h foi a vez
da equipe Regional Norte, a
equipe da Sesau finalizou as
Preocupada com a
orientações às 14h na Regiosituação da população adulnal Sul.
ta de rua, a Prefeitura de
Caraguatatuba, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania,
está com uma abordagem
diferenciada na cidade por
conta do novo coronavírus.
As equipes estão

A prefeitura de Caraguatatuba está disponibilizando
diariamento em seu site as últimas informações sobre a
evolução do Covid 19 em nossa cidade,
http://www. http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/

circulando diariamente e
oferecendo aos abordados
um abrigo com alimentação completa, higienização
e acompanhamento médico, além é claro de todas as
orientações para se prevenir
sobre o novo coronavírus.
Pelo fato de muitos
comércios estarem fechados por conta do decreto
de situação de
emergência,
a alimentação
e higiene dos
abordados
é
importante e a

Casa do Caminho, entidade
conveniada com a Prefeitura
localizada no bairro do Porto Novo, oferece esse tipo
de ajuda.
Ao deparar-se com
pessoas em situação de rua,
o cidadão ou entidade que
deseja ajudar deve entrar
em contato com as equipes
da Casa Transitória Casa
do Caminho ou do CREAS (Centro de Referência
de Assistência Social) que
tomarão com as devidas
providências. Os telefones
são: (12) 3887-6287 ou (12)
3882-5236.
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HORÓSCOPO
Prof. O. Mello

3600-6280

CHAME
CHAME
(12)

Áries - 21/3 à 20/04

99104-6000
3887-4000
99106-7775

Tente valorizar as suas qualidades e busque se
entrosar melhor com os familiares. Nas suas relações em
geral, fique longe de brigas ou discussões para não acabar
levando a pior. Nº da Sorte 02.

Pensamento
da Semana:
O Presidente
da

Touro - 21/04 à 20/05

República está sendo
chamado de Presidente
Marcha a ré.
Só volta atraz!

Conseguirá resolver os problemas familiares.
Com quem ama, os momentos íntimos serão intensos
e prazerosos. Terá com quem contar na hora de tomar
decisões importantes. Nº da Sorte 16.

3883-3433
3600-6280

Gêmeos - 21/05 à 20/06
Não arrisque toda sua grana num projeto
profissional. Aguarde mudanças na sua vida, mas alguns
segredos deverão vir à tona. Aos poucos, você terá consciência do seu potencial. Nº da Sorte 09.

Câncer - 21/06 à 21/07

Não é uma boa semana para desabafar com os
amigos. Não desperdice seus talentos e use a sua simpatia
no trabalho. Ouça mais a sua intuição. Parentes podem fazer
cobranças. Nº da Sorte 19.

3600-6280

Leão - 22/07 à 22/08

Aproveite para se aproximar de quem deseja
conquistar e lute pela sua felicidade. Com paciência, tudo
será resolvido, desde que você aja com sinceridade com o
par. Não fale mais do que deve. Nº da Sorte 03.

Virgem - 23/08 à 22/09

Cuidado com seu jeito rebelde e agressivo no
emprego. A relação a dois contará com muita compreensão
e cumplicidade. Curta as carícias da pessoa amada na
intimidade. Nº da Sorte 10.

3600-6280

Libra - 23/09 à 22/10

Terá facilidade de concentração e receberá
recompensas pela sua sinceridade. Não faça cenas de
ciúmes e surpreenda o seu amor. Cuidado com fofoca no
ambiente profissional. Nº da Sorte 11.

Escorpião-23/10 à 21/11

A dois, cenas de ciúme podem ser desastrosas.
Use todo seu jogo de cintura no emprego e cuidado com
escândalos. Evite se envolver em brigas ou discussões que
nada têm a ver com você. Nº da Sorte 1 2.

3600-6280

Sagitário- 22/11 à 21/12

Contagiará os parentes com seu jeito descontraído. Caso esteja só, não tenha receio para ariscar-se
em um novo amor. Controle os gastos para não passar por
apuros com dinheiro. Nº da Sorte 06.

Capricórnio-22/12 à 20/01

Vai valer a pena se arriscar num relacionamento
com alguém que você conhece há tempos, mas vá com
calma com a sua timidez. Na profissão, novas ideias estarão
fervilhando na sua cabeça. Nº da Sorte 21.

3600-6280

Aquário-21/01 à 19/02

Nesta fase, seu forte poder de sedução e sua
imaginação no sexo estarão em destaque. No emprego,
evite brigas com os chefes ou superiores. Mantenha o bom
humor em qualquer situação. Nº da Sorte 72.

Charges publicadas com autorização
do Site Humor Político
https://www.humorpolitico.com.br

Peixes - 20/02 à 20/03

Sua saúde estará em harmonia. É hora de usar
toda a sua confiança para conquistar uma vitória. Conseguirá
fazer escolhas que achava serem difíceis. Controle, porém,
a ansiedade. Nº da Sorte 08.

- 09 -

Noroeste News

25 de março de 2020

Empresa de transporte coletivo divulga horários reduzidos de linhas
A Prefeitura de Caraguatatuba, através da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão,
COMUNICA, que em razão
do inciso XII, do artigo 2º,
do Decreto Municipal nº
1234/2020, que estabeleceu
diretrizes para prevenção e
enfrentamento à COVID-19,
a Concessionária do Transporte Coletivo de Passageiros, Praiamar Transportes,
operará conforme quadro de
horários abaixo, a partir do
dia 24/03/2020.
O Setor de Transporte
Público está acompanhando
diariamente o andamento
das viagens e comunicará
caso sejam definidos novos
horários.
Em caso de dúvidas,
sugestões e/ou reclamações,
a Prefeitura disponibiliza o
canal de comunicação 156.

REGIÃO SUL
TERMINAL SUMARÉ
CENTRO / BAIRRO
106-JARAGUÁ NOTURNO
02:00 – 02:30
106-JARAGUÁ NOTURNO
03:35 – 04:05
106-JARAGUÁ NOTURNO
04:35 – 05:05
104 – PEGORELY
05:20 – BAIRRO
108 – JARAGUÁ
05:30 – 06:10
1015 – TRAVESSÃO/B.
ALTO
05:50 – BAIRRO
102 – GOLFINHO/PONTAL
06:00 – BAIRRO
201 – COLONIA DE FÉRIAS
06:00 – 06:40
401 – RIO DO OURO

06:00 – 06:30
104 – PEGORELY
06:20 – 07:10
100 – TINGA
06:30- BAIRRO

100 – TINGA
09:05 – 09:35

GODÃO
17:40- 18:20

104 – PEGORELY
09:18 – 09:58

401 – RIO DO OURO
18:00 – 18:35

100 – TINGA
108 – JARAGUÁ
18:05 – 18:35
103 – MORRO DO AL- 09:30 – 10:10
GODÃO
06:30 – BAIRRO
201 – COLONIA DE FÉ- 102 – GOLFINHO/PONTAL
RIAS
18:20 – 19:00
108 – JARAGUA
10:10 – 10:50
06:30 BAIRRO
201 – COLONIA DE FÉ108 – JARAGUÁ
RIAS
108 – JARAGUÁ
10:30 – 11:10
18:30 – 19:10
06:30 – 07:10
108 – JARAGUÁ
108 – JARAGUÁ
102 – GOLFINHO/PON- 11:30 – 12:10
18:30 – 19:10
TAL
06:30 – 07:00
108 – JARAGUÁ
1015 – TRAVESSÃO/B.
12:30 – 13:10
ALTO
1015 – TRAVESSÃO/B.
18:40 – 19:30
ALTO
108 – JARAGUÁ
06:30 – 07:10
13:30 – 14:10
104 – PEGORELY
18:45 – 19:30
401 – RIO DO OURO
108 – JARAGUÁ
07:00 – 07:30
14:30 – 15:10
103 – MORRO DO ALGODÃO
103 – MORRO DO AL- 108 – JARAGUÁ
19:00 – 19:40
GODÃO
15:30 – 16:10
07:00 – 07:40
108 – JARAGUÁ
401 – RIO DO OURO
19:30 – 20:10
100 – TINGA
16:00 – 16:30
07:05 – 07:35
401 – RIO DO OURO
100 – TINGA
20:00 – 20:35
201 – COLONIA DE FÉ- 16:05 – 16:35
RIAS
104 – PEGORELY
07:10 – 07:50
108 – JARAGUÁ
20:00 – 20:45
16:30 – 17:10
108 – JARAGUÁ
07:30 – 08:10
102 – GOLFINHO/PON- 100 – TINGA
20:05 – 20:35
TAL
1015 – TRAVESSÃO/B. 17:00 – 17:40
103 – MORRO DO ALALTO
07:40 – 08:20
1015 – TRAVESSÃO/B. GODÃO
20:20 – 21:00
ALTO
102 – GOLFINHO/PON- 17:05 – 17:45
1015 – TRAVESSÃO/B.
TAL
07:40 – 08:20
201 – COLONIA DE FÉ- ALTO
20:20 – 21:00
RIAS
103 – MORRO DO AL- 17:10 – 17:50
108 – JARAGUÁ
GODÃO
20:30 – 21:10
08:20 – 09:00
104 – PEGORELY
17:20 – 18:00
102 – GOLFINHO/PON108 – JARAGUÁ
TAL
08:30 – 09:10
108 – JARAGUÁ
21:00 – 21:40
17:30 – 18:10
401 – RIO DO OURO
09:00 – 09:30
103 – MORRO DO AL- 108 – JARAGUÁ

21:30 – 22:10

11:40 – 12:20

108 – JARAGUÁ
22:30 – 23:10

302 – TABATINGA
12:30 – 13:10

108 – JARAGUÁ
23:30 – 00:10

302 – TABATINGA
13:30 – 14:10

REGIÃO NORTE
TERMINAL
RODOVIÁRIA
CENTRO / BAIRRO
302 – TABATINGA
04:30 – 05:10
302 – TABATINGA
05:30 – 06:10
407 – MASSAGUAÇU
06:00 – 06:40

302 – TABATINGA
14:30 – 15:10
302 – TABATINGA
15:30 – 16:10
101 - OLARIA/GAIVOTAS
16:10 – 17:00
302 – TABATINGA
16:30 – 17:10
407 – MASSAGUAÇU
16:40 – 17:20

101 - OLARIA/GAIVOTAS
302 – TABATINGA
06:10 – 07:00
17:30 – 18:10
302 – TABATINGA
06:30 – 07:10
303 – CANTAGALO
06:30
407 – MASSAGUAÇU
07:20 – 08:00

101 - OLARIA/GAIVOTAS
18:00 – 18:50
407 – MASSAGUAÇU
18:20 – 19:00
302 – TABATINGA
18:30 – 19:10

101 - OLARIA/GAIVO302 – Tabatinga
TAS
19:30 – 20:10
07:30 – 08:30
302 – TABATINGA
07:30 – 08:10
302 – TABATINGA
08:30 – 09:10
302 – TABATINGA
09:30 – 10:10

407 – MASSAGUAÇU
20:00 – 20:40
302 – TABATINGA
20:30 – 21:10
302 – TABATINGA
21:30 – 22:10

407 – MASSAGUAÇU
10:00 – 10:40

301 – MARTIN DE SÁ/
OLARIA
21:40 – 22:20

302 – TABATINGA
10:30 – 11:10

302 – TABATINGA
22:30 – 23:10

302 – TABATINGA
11:30 – 12:10

302 – TABATINGA
23:30 – 00:10

301 – MARTIN DE SÁ/ 302 – TABATINGA
00:50 – 01:30
OLARIA
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DE
NOVA DIRETORIA
CARITAS DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 14.063.575/0001-68

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA E
EXTRAODINÁRIA PARA ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA E ANALISE
DE PAUTA MENSAL E ALTERAÇÃO ESTATUTARIA.
A “ASSOCIAÇÃO ORQUIDÓFILA DO LITORAL NORTE”, com sede nesta
cidade, inscrito no CNPJ sob o número: 50.452.705/0001-18, na Praça
Dr. Diogenes R. e Lima, s/nº, Bairro do Centro, cidade Caraguatatuba/
SP, CEP:11670-170, através de sua Diretoria Executiva, devidamente
representada por seu Presidente Sr. (a) JOAO BATISTA DOS SANTOS,
CONVOCA através do presente Edital, AFIXADO EM SUA SEDE, E PUBLICADO NO JORNAL NAS DATAS 05/03/2019, 12/03/2019, 01/08/2019
E 19/03/2019, para ciência de todos os associados contribuintes, para
Assembléia Geral Ordinária e extraordinária, que será realizada na Sede
Dr. KEIITI NAKAMURA, na Avenida José Benedito de Faria nº488, no
bairro da Ponte Seca, em Caraguatatuba, SP, CEP: 11675-030, às 9
horas da manhã em primeira chamada, e as 9:30 n segunda chamada
PARA A REUNIÃO ORDINARIA E PARA A EXTRAORDINARIA as 11:00
horas para primeira chamada e 11:30 na segunda chamada, com qualquer qualidade de membros ativos, do dia 04 de abril de 2020, com a
seguinte ordem do dia:
A - Prestação de contas mensais,
B - Apreciação e aprovação da Diretoria e do Conselho Fiscal.
C - Demais deliberações
D - Assuntos de interesse geral
E – Regularização de Ata de eleição para o ano 2018 e 2019.
F - ALTERAÇÃO ESTATUTARIA
A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 9:00 horas,
com a presença da maioria dos associados e, em segunda convocação,
com qualquer número, meia hora depois, não exigindo a lei quorum especial.

Convocação
A Caritas da Paróquia de São Sebastião convida a todos
a se reunirem em assembléia geral, na sede social, à rua São Gonçalo, nº 97, nesta cidade, às 19:00 horas do dia 01 de junho de 2020,
afim de constituírem nova diretoria:
a) Leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria,
balanço geral, demonstração das contas relativas ao exercício encerrado em Dezembro de 2019;
b) Eleição dos novos membros que comporão a diretoria
para o triênio 2020 a 2023.
c) Outros assuntos de interesse social.
José M. Lopes Neto
Presidente
EDITAL DE CITAÇÃO DOS INTERESSADOS INCERTOS OU DESCONHECIDOS - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003435-14.2019.8.26.0126O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado
de São Paulo, Dr.(a). André Quintela Alves Rodrigues, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) todos os terceiros interessados, ausentes, incertos, desconhecidos, que por este Juízo tramita uma ação de Inventário movida por Roberto Pedroso da Silva. Encontrando-se em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta (art. 626 do Código de Processo Civil) e para dizer, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital e
após concluídas as citações, sobre as primeiras declarações, podendo arguir
erros, omissões e sonegação de bens; reclamar contra a nomeação do inventariante e contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro
(art. 627, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil). Fica advertido que
decorrido o prazo sem manifestação, o processo seguirá em seus ulteriores
termos, valendo a citação para todos os atos do processo. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Caraguatatuba, aos 14 de fevereiro de 2020.

Caraguatatuba, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO BATISTA DOS SANTOS
(Presidente)

VD 3 casas no lote/
área 700m²/ 14x50m/
documentada/ R$ 450
mil/ ac. contra oferta (12)
98162-6595

VENDO casa Praia das
Palmeiras/ 2 dorms/ sala/
coz/ 1 banh/ garagem/
3882-1117/ 99180-1434

25 de março de 2020

ALUGA-SE Apto Mob. na
Martim de Sá, prox. ao kiosk do
Zequinha, a partir de R$900,00
1 dorm, sala, coz., área de serviço. (água, IPTU e condomínio
incluso), piscina e garagem. Tel.:
(12) 3883-2665 / (12) 98127-1333/
99609-9595 whats
VD sobrado em
construção/
c/2
quartos/ 2 banhs/ sala/
coz/ sacada/ gar/ área
construída 95m²/ entrego
pronto/ Entrada R$ 45 mil
+ 45 parc. de R$ 2 mil/
B. Morro Algodão (12)
98133-7683

Apto. Centro 3 dorms/
frente p/o mar/ 101m²
área últil/ doc ok/ s/garagem/ estacionamento ao
lado/ R$ 300 mil/ financ.
direto
bancário/estuda
carro como entrada (12)
99661-8946
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VD ótima casa no
Indaiá próx. Escola
Colônia dos Pescadores/ Bradesco/ Semar/
3 (três) dorms/ 2 vagas
cob/ doc ok p/financ/ R$
260 mil (12) 99622-9797
Praia das Palmeiras lote 250m²/ escritura def. e impostos pagos/
rua aberta/ R$ 38 mil a
vista (12) 98111-5520

VD lote no Golfinho
600m da Escola Adventista/ 330m²/ murado e aterrado/ escritura registrada
pode ser desmembrado/
Vendo
terreno
R$ 110 mil (12) 99622- 1.000m² murado e ater9797
rado c/projeto aprovado
de 10 sobrados na Rua
Cristovão de Barros/ um
ALUGO Kit definitivo quarteirão da Pizzaria
até 4 pessoas/ mob/ 1 Lunamar/ avaliado em R$
vaga auto/ Martin Sá (12) 550.000,00 mas aceito
contra oferta (12) 9966098842-0002/ 99672-0020 2700 com Flávio

VD lote no Golfinho
600m da Escola Adventista/ 330m²/ murado e
aterrado/ escritura registrada pode ser desmembrado/ R$ 110 mil (12)
99622-9797

AYLA TRANSEX - 29 anos
alta, siliconada, gostosa.
Atendo no meu local, discreto
c/ garagem fechada.
(12) 98239-5999
VENDO 1 sofá de canto
cinza escuro de tecido
valor R$200,00 / Tratar
telefone 98230-0553

OLARIA: Terrenos de
126 a 352m²/ com escr.
def/ a partir de R$ 45 mil
financiado (12) 996618946

PARA
ANÚNCIAR LIGUE:
(12) 98128-7496
(12) 99736-3628
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AKEBONO

AKEBONO CARAGUÁ Cozinha Chinesa

3883-1131
98703-2772
Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá
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