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De Cara Limpa
      por CESAR vieira bisetto

                cesar@noroestenews.com.br

Morte ou a Economia? 
Já com uma semana de reclusão 

buscando a cada momento o que fazer 
para passar o tempo, não posso deixar de 
acompanhar o noticiário televisivo e fica 
evidente que a cada dia aumenta a discus-
são entre Morte ou a Economia.

Como bem diz o colunista Fernan-
do Brito do “DCM”, de a muito observa-
mos a substituição dos acadêmicos pelos 
operadores de mercado.

Talvez o mais triste é ver nesse 
momento empresários se manifestando 
da mesma forma que o “Velho da Ha-
van”, dizendo que não podemos parar 
diante da pandemia, porque isso nos le-
vará à “desgraça econômica”, não se im-
portando com as mortes que acontecerão.

É triste ver como repetem o discur-
so mais estúpido de que é a empresa que 
produz riqueza, como se esse processo 
não fosse o do trabalho produzindo rique-
za, e sim a riqueza produzindo trabalho, 
como dizem.

A riqueza é produto do trabalho, 
muito menos do próprio que do alheio, 
embora seja valorada como “conquista 
do indivíduo”, apenas. É o que precisa-
mos entender nesta crise. Alguém precisa 
dizer, sem medo, que a riqueza deles vem 
do trabalho dos outros, e não o contrário. 
E que se 0 trabalhador morrer não produ-
zirá riquezas.

Que o dinheiro não é um valor in-
trínseco, mas a representação dos meios 
de troca e que sua posse em quantidades 
estúpidas significa poder e privilégio, 
como o ouro representava aos reis e no-
bres.

Dizer que este país e seus privile-
giados, bem aquecidos pela fornalha ali-
mentada a carvão humano, já não pode 
ser como na escravidão, onde não tinha 
importância (como diz o tal dono de ham-
burgueria) que morressem “uns cinco ou 

sete mil” nos navios negreiros, porque a 
economia canavieira não podia parar.

Mas e o dinheiro para fazer a vida 
fluir, pagar as pessoas, de onde virá?

É curioso que todos eles tratem 
com absoluta normalidade e aplausos 
inflamados! Que se liberem bilhões e 
trilhões como soro para hidratar bancos 
e empresas e, quando se trata de fazê-lo 
com seres humanos, se lembrem que eles 
faltam e são limitados.

Não há dinheiro? Que se o im-
prima, em quantidades dosadas, porque 
não fará mal, fará bem, como a água e 
sal do soro injetado em nossas veias nos 
momentos de crise e que nos salvam da 
morte. 

Nem o efeito na inflação será forte, 
porque cai o consumo, cai a circulação e 
é difícil aumentar preços do que não se 
vende.

Que nosso Presidente siga o exem-
plo de seu ídolo Trump que está enca-
minhado os cheques pelo correio ao seu 
povo. E não são de R$.600,00 são se mil 
e duzentos dólares. Aproximadamente 
R$.6.000,00.

O que não se pode fazer é permitir 
que as pessoas morram de vírus, de fome 
ou desespero. Porque além de nossa iden-
tidade humana repugnar-se disso a cada 
morte que se vai é riqueza que se dissipa.

O que mais importa nesse momen-
to é que impere o Bom Senso. Vamos se-
guir as orientações dos especialistas em 
saúde. Vamos nos manter reclusos e com 
bom senso, acompanhando a evolução da 
pandemia em nosso País, vamos liberan-
do paulatinamente da reclusão aqueles 
que mantem nossa economia em opera-
ção. Empresários, trabalhadores, comér-
cios e indústrias que menos risco de dis-
seminação do vírus possam ter para que 
retornem ao trabalho.

Não nos esqueçamos 
também da solidariedade, 
característica nobre do povo 
brasileiro, que com certeza 
amenizará o sofrimento dos 
menos favorecidos nesse 
momento de crise.

Juntos, com bom 
senso venceremos o vírus 
e amanhã, seremos um País 
ainda maior e mais forte!

Politiza Litoral
      por Marcos Dias Junior

                 politizalitoral@gmail.com

A esperança não vai vencer 
a esperança!

Experimentamos todos, nos últimos 
dias, sabores e dissabores de toda a ordem e de-
sordem, exibindo uma sociedade que necessita 
urgentemente de um “upgrade” que represente 
melhoria ao bem estar social.  Perceba que usei 
a palavra melhoria e não a palavra mudança, 
porque piorar também é mudar.

Precisamos de novos hábitos de convi-
vência entre nós, mas de todos nós... como o 
trato e preservação do meio ambiente, com os 
animais, com às águas dos rios e mares, com 
o ar, sim o ar... não apenas aquele ar que pen-
samos finito e por isso avançamos unicamente 
em mobilidade urbana, adotando nova matriz 
energética, através de baterias que ainda nem 
sabemos como descartar corretamente, nem da 
energia fotovoltaica supervalorizada e elitizada, 
mas sim, da energia espiritual como força ma-
tricial, capaz de promover avanços sociais rele-
vantes ao coletivo, sem distinções, com propó-
sitos dignos e totalmente livre de pensamentos 
limitantes.

A mudança de comportamento impin-
gida a nós através de uma nova doença, a CO-
VID-19, causado pelo vírus CORONAVÍRUS, 
não foi seletiva, não teve ideologia, não foi 
polarizada de direita ou esquerda, não foi par-
tidarista, não exigiu formação universitária ou a 
falta dela, não atingiu apenas os pobres, não es-
colheu minorias, não favoreceu os ricos ou po-
líticos, exigiu apenas que mudássemos nossos 
maus hábitos obrigatoriamente e que ficássemos 
de castigo, e isso é uma ordem! - Obedeça!

Com todo o horror que assolou o mun-
do inteiro, esta tragédia em nada se assemelha a 
uma guerra mundial, ainda que seja uma enor-
midade o número de mortos em todo o planeta, 
ela não nos deixou feridos ou mutilados como 
saldo, destruição de prédios, aeroportos ou qual-
quer estrutura sólida, ela nos atingiu em nossos 
valores pessoais, nos deixou egoístas, paranoi-
cos, indiferentes, desinteressados, omissos e 
egocêntricos.

Exibiu uma realidade que desnudou que 
somos todos apenas vendedores de esperança, 
cada qual em sua área de atuação.  Vendemos 
a esperança de cura através de remédios que 
só remedeiam, vendemos a fé em escambo ao 
dízimo, vendemos produtos alimentícios indus-
trializados na esperança de não faltar alimentos 
naturais, vendemos segurança que raramente 
conseguimos oferecer ou entregar, vendemos, 
arte, cultura, música, na esperança de dias me-
lhores.

Fazemos estas e outras compras pelos 
mesmos motivos, porque a esperança nos ajuda 
a esperar,  mas se vendermos nosso caráter, nos-
sa ética, nossa moral, nossa dignidade humana, 
nossa liberdade de expressão, nosso direito de ir 
e vir, nossa mudança de opinião em nossa cons-
tante metamorfose da maturidade, não adianta 
mais esperar por dias melhores... se  morrer a es-
perança, com ela morrerá tudo que nos motiva, 
impulsiona, nos orgulha e nos faz de exemplos 

para os novos que chegam, que crescem e que se 
espelham na gente.

Há muitos anos, ouvíamos uma frase 
muito comum no seio das famílias, e tenho cer-
teza que muitos ouviram, “quando crescer quero 
ser como meu pai”, e isso para um pai, era sinô-
nimo de esperança, não só da continuidade de 
sua espécie, do seu DNA, esta frase fazia com 
que esses pais de família “movessem monta-
nhas” por seus filhos, como assim também se 
dizia.  

Vivíamos em família e nos bastávamos, 
discordávamos sem romper, nos desculpávamos 
sem competir quem era o mais rude, caracte-
rísticas que hoje seriam motivos de deboche, 
identificados como saudosismos aflorados pelo 
confinamento... aliás, confinamento este que ve-
remos brevemente os relatos de como foram es-
tes dias em família, como se comportaram nos-
sos filhos,  como nos comportamos com eles, 
quanto somos importantes um para o outro, nos 
amamos ou nos suportamos, como estão viven-
do os casais com suas rotinas destruídas, quanto 
o dinheiro está fazendo a diferença... ou a fal-
ta dele? Sempre desejando que seja através de 
charges ou de piadinhas verdadeiras das redes 
sociais e jamais em obituários publicados em 
jornais, fruto da destemperança.

É chegado o momento de perceber que 
nós fazemos toda a diferença, conscientes que 
nossa participação nas decisões é importante 
para a sociedade, que nossas escolhas influen-
ciam na vida dos outros e que o domínio de uma 
situação trás responsabilidades, muitas delas in-
desejadas.   Sim, somos massa de manobra polí-
tica, temos interesses pessoais, particularidades 
que acarretam decisão aparentemente desinteli-
gente, é verdade, mas tendo como orientação o 
bem coletivo, dificilmente cometeremos faltas 
graves, por questão de puro bom senso.  Não 
precisamos submeter tudo à apreciação da justi-
ça, ainda mais para compreender coisas simples 
e pequenos conflitos.  Se reconhecermos que o 
óbvio é tudo aquilo que não precisa ser dito, é 
só decidir fazer e não fazer e arcar com as con-
sequências.

O confinamento no Brasil, chegou no 
período eleitoral, não fomos nós que escolhe-
mos, o contágio por corona vírus e as doenças 
respiratórias todos já conhecíamos, com outros 
nomes, mas sabemos que se multiplicarão nesta 
próxima estação, e isso também não fomos nós 
que escolhemos.  Podemos usar este intervalo 
de tempo para refletir sobre nossas escolhas, 
com total autonomia para escolher se isto tudo 
serviu para mudarmos ou se consolidou nossas 
opiniões acerca de nossas escolhas, e este enor-
me poder que temos em nossas mãos, aqui no 
Brasil, também acarreta responsabilidades.

Que saibamos todos decidir, na forma 
da lei, qual a responsabilidade que queremos 
assumir fiança, através dos atos de nossos repre-
sentantes, afinal, são eles, os eleitos ou reeleitos 
os nossos vendedores de uma esperança que não 
aguenta mais esperar!
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Presidente da Câmara pede transporte 
público exclusivo para profissionais 

da saúde
Nesta semana, o 

vereador e Presidente da 
Câmara Municipal de Ca-
raguatatuba, Francisco Car-
los Marcelino (Carlinhos 
da Farmácia), enviou ao 
Poder Executivo o ofício nº 
180/2020 para que seja dis-
ponibilizado um meio de 
transporte coletivo exclusi-
vo para os profissionais da 
saúde.

Carlinhos da Far-
mácia fez esse pedido para 
aqueles que estão traba-
lhando com pessoas suspei-
tas de terem contraídos o 
COVID-19. A preocupação 
do parlamentar vem de en-
contro com as reclamações 
de algumas pessoas que es-
tão sofrendo preconceito ao 
entrar nos ônibus.

“Temos que 
ser o mais humano 
possível em uma 
situação tão crítica 
como essa. São pro-
fissionais que estão 
na linha de frente 
dessa guerra, que 
merecem todo res-
peito e a nossa va-
lorização”, disse o 
Presidente da Câma-
ra, que também com-
preende a preocupação dos 
munícipes em geral.

“É uma situação 
muito desagradável. É evi-
dente que eu consigo en-
tender o medo das pessoas 
com qualquer pessoa que 
possa estar com o corona-
vírus, mas o respeito ao ser 
humano precisa estar em 

primeiro lugar”.
“Quero resguardar 

a saúde dos profissionais 
que bravamente vem en-
frentando essa pandemia 
que assola o mundo. Creio 
que o Prefeito Aguilar Ju-
nior será sensível a esse 
nosso pedido, para o bem 
de todos”, finalizou.

Presidente da Câmara de Caraguatatuba 
solicita medidas a Sabesp e EDP 

Bandeirante em favor da população
Nesta quinta-feira, 

o Presidente da Câmara 
Municipal de Caraguatatu-
ba, Carlinhos da Farmácia, 
enviou um ofício para a 
Sabesp e para a EDP Ban-
deirante Energia, para que 
nos próximos meses não 
haja o corte do fornecimen-
to dos serviços, bem como 
a não cobrança das contas, 
se possível.

Segundo Carlinhos 
da Farmácia, a iniciativa 
foi tomada para tentar ame-
nizar a crise econômica que 
poderá se agravar com a 
pandemia do coronavírus. 
“A previsão é que tenhamos 
tempos difíceis por conta 
dessa doença que assola o 

mundo. Minha obrigação 
como vereador e chefe do 
Legislativo Municipal é 
buscar meios para amenizar 
os problemas dos nossos 
munícipes”, disse. “Pedi-
mos a Deus que nos liberte 
desse mal e essas previsões 
estejam erradas”, frisou.

Para a Sabesp, foi 
encaminhado o ofício 
018/2020. O ofício para 
a EDP é de nº 019/2020. 
Em ambos, o Presidente da 
Câmara faz as mesmas so-
licitações, a não cobrança 
da conta, o corte do forne-
cimento ou que se estabe-
leça uma taxa mínima para 
todos, até que a situação se 
normalize em Caraguatatu-

ba.
Carlinhos da Farmá-

cia também assinou o ofício 
017/2020 que foi entregue 
ao Prefeito Aguilar Junior, 
cobrando uma fiscalização 
mais rígida nas vendas de 
produtos cujos os preços 
dispararam devido a grande 
procura.

“É preciso ter mui-
to cuidado neste momento 
e acima de tudo respeito 
com a população de nossa 
cidade. Espero ter a sensi-
bilidade da Sabesp, da EDP 
Bandeirante e do Prefeito 
Aguilar Junior para que a 
população seja menos afe-
tada possível”, finalizou.

Caraguatatuba seguirá decreto 
estadual em relação aos serviços 

essenciais e estabelecimentos comerciais
O prefeito de Cara-

guatatuba, Aguilar Junior, 
se reuniu nesta sexta-feira 
(27) com representantes da 
Associação Comercial de 
Caraguatatuba, Associação 
de Hotéis e Pousadas, Asso-
ciação de Quiosques, de su-
permercados, do Conselho 
Municipal de Turismo, Fun-
do Social de Solidariedade, 
Câmara Municipal, Ordem 
dos Advogados do Brasil 
– 65ª Subseção, Corpo de 
Bombeiros, além da Polícia 
Militar.

O encontro ocorreu 
na Secretaria de Educação 
e teve o objetivo de reafir-
mar que a Prefeitura seguirá 
o decreto estadual, assinado 
pelo governador, João Dó-
ria, esta semana, para restri-
ção de serviços e comércios, 
bem como estabelecer quais 
são as atividades conside-
radas essenciais, neste mo-
mento.

O Decreto 64.881, 
de 22 de março, do gover-
nador João Dória inclui 
alguns estabelecimentos 
comerciais como essenciais 
que não estavam contidos 
no decreto municipal 1.230, 
de 16 de março, como ofi-
cinas mecânicas, lotéricas, 
transportadoras, bancas de 
jornal, além de estabeleci-
mentos industriais, na me-
dida em que não abranjam 
atendimento presencial ao 
público.

Importante salientar 
que os prestadores de ser-
viços privados essenciais 
deverão restringir em 50% o 
número de pessoas que po-
dem ingressar nos respecti-
vos estabelecimentos, que 
consta no Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros 
(AVCB)

Medidas de conten-
ção – O prefeito também 
repassou as últimas infor-
mações sobre as medidas 
tomadas pela Administra-
ção Municipal em relação a 
epidemia do novo coronaví-
rus (Covid-19).

“Seguiremos, à risca, 

o que estabelece o decreto 
estadual para todos os mu-
nicípios do Estado de São 
Paulo. Sabemos que depois 
dessa crise na saúde, virá a 
crise econômica. Mas, ago-
ra, minha preocupação é 
minimizar, ao máximo, os 
impactos do novo coronaví-
rus no município”, ressaltou 
Aguilar Junior.

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba criou sete leitos 
de UTI, especificamente, 
para atender casos do novo 
coronavírus. Também re-
manejou 20 leitos de clínica 
médica para isolamento dos 
pacientes suspeitos do Co-
vid-19 e mais 12 leitos de 
pediatria de isolamento para 
pacientes suspeitos. Todos 
esses 39 leitos estão na Casa 
de Saúde Stella Maris, no 
Centro.

A partir do dia 30 de 
março, mais 10 leitos esta-
rão disponíveis para atender 
casos do novo coronavírus, 
no Hospital Regional, no 
bairro Pontal de Santa Ma-
rina.

O prefeito falou de 
investimentos na criação 
dos espaços de isolamen-
to nas Unidades de Saúde, 
Casa de Saúde Stella Maris, 
compra da medicação, aqui-
sição de 400 kits de teste rá-
pido para detecção do vírus 
nos casos de pacientes gra-
ves, além de equipamentos 
de proteção individual, en-
tre outras ações.

A partir da próxima 
semana, serão distribuídos 
kits de alimentação esco-
lar contendo produtos não 
perecíveis como arroz, fei-
jão, óleo, sal, açúcar, leite 

em pó, macarrão, biscoito e 
molho de tomate.

Os critérios de entre-
ga serão estabelecidos entre 
as Secretarias de Educação 
e de Desenvolvimento So-
cial, que definirão a forma 
de distribuição.

Além das Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs), 
que contam com espaço 
separado para atendimento 
de casos suspeitos de Co-
vid-19 e das Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs) 
do Centro, Massaguaçu e 
Perequê-Mirim, o prefeito 
anunciou ainda, que se for 
necessário, criará novos es-
paços.

“Temos em mente 
deixar uma UPA exclusiva 
para atendimento de pa-
cientes com suspeitas de 
coronavírus. Se necessário 
for, criaremos outros locais, 
como o CIAPI e leitos em 
hotéis e pousadas, assunto 
que já estamos tratando com 
a Associação de Hotéis e 
Pousadas”, disse o prefeito.

Os empresários Lu-
cas Gallina e Thiago Fa-
bretti, presentes à reunião, 
apesar de apontarem os pre-
juízos econômicos em vá-
rios setores, demonstraram 
estarem em concordância 
com o decreto estadual e em 
relação às medidas adotadas 
pela administração.

O presidente da 
OAB-65ª Subseção, Car-
los Felipe Tobias, disse que 
esse período é de exceção e 
que a hora exige que todos 
os segmentos sociais divi-
dam responsabilidades. “A 
OAB está à disposição”, 
afirmou.
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Os fiscais do Procon 
de Caraguatatuba estiveram 
na manhã desta segunda-
-feira (30/04) em mais um 
atacadista para averiguar 
denúncia de majoração de 
preços. No local, constata-
ram que mais de 20 quilos de 
embutidos estavam com data 
de validade vencida. Este é 
o segundo caso em dois dias 
úteis e a multa pode ultrapas-
sar R$ 1 milhão.

Diante do flagrante, 
o Assaí, localizado no bair-
ro Caputera, região central, 
foi autuado e a multa pode 
chegar a R$ 200 mil. Foram 
apreendidos e descartados 
14,1 quilos de fiambre (apre-
suntado de suíno), seis quilos 
de salsicha e dois quilos de 
paleta suína defumada.

De acordo com o di-
retor do Procon, Aliex Mo-
reira, conforme as denúncias 
chegam as equipes vão para 
as ruas. Lembrando que por 
uma semana foram fiscali-
zados 80 estabelecimentos 
entre atacadistas, supermer-
cados, laticínios e farmácias.

“Eles tiveram 10 dias 

Procon de Caraguatatuba autua 
atacadista e multa pode chegar em 
R$ 200 mil por produtos vencidos

para apresentarem as notas 
fiscais das mercadorias para 
verificar se houve aumento 
abusivo de preços”. Com a 
fiscalização desta segunda, o 
órgão vai verificar se houve 
majoração no valor de quatro 
marcas de feijão, “porque na 
semana passada estava mais 
em conta”.

Mais irregularidades
Na última quinta-fei-

ra (26), tanto a fiscalização 
do Procon como da Vigilân-
cia sanitária autuaram o Ata-
cadão por 91 kg de hortifru-
tis vencidos e estragados.

Na ocasião, a equipe 
também foi averiguar denún-
cia enviada por consumidor 
sobre aumento abusivo no 
preço do feijão e se deparou 
com a situação no setor de 
hortifruti.

Pela Vigilância Sani-
tária, o estabelecimento pode 
ser multado em até 1.000 
VRMs (Valor de Referência 

do Município), equivalente a 
R$ 3.570. Toda mercadoria 
foi apreendida e descartada.

No caso do Procon, a 
venda de produtos estraga-
dos pode gerar multa de R$ 
860 mil. “Ele ainda pode ser 
autuado por aumento abusi-
vo do feijão”, explica o dire-
tor Aliex Moreira.

A Ação do Procon 
tem como objetivo orientar e 
verificar possível prática de 
aumento abusivo de preços 
relacionado com a corrida 
dos consumidores preocupa-
dos com desabastecimento 
devido ao novo coronavírus 
(Covid-19).

O Procon orienta que 
o consumidor que se sentir 
lesado pode fotografar o pro-
duto e nos encaminhar junto 
com comprovantes e nota 
fiscal para o email procon@
caraguatatuba.sp.gov.br. 
Denúncias também podem 
ser feitas pelo telefone (12) 
3897-8282.

Instalação da tenda visa desafogar o 
hospital e ampliar medidas de combate 

à contaminação por coronavírus
Começou a funcionar 

nesta segunda-feira (30) a 
tenda - “gripário” - montada 
no estacionamento do Hos-
pital Municipal Governador 
Mário Covas Junior para 
atender pacientes com sinto-
mas de gripe.

A tenda, uma das no-
vas medidas de enfrentamen-
to à propagação do coronaví-
rus, o Covid-19, funcionará 
como um “gripário”, porque 
atenderá pacientes com sin-
tomas de gripe, que dessa 
forma não precisarão passar 
pelo hospital, evitando assim 
exposição e risco de disse-
minação do Covid-19, além 
de desafogar a unidade hos-
pitalar.

De acordo com o se-
cretário de Saúde, Gustavo 
Barboni, a transferência do 
atendimento para o “gripá-
rio” vai ser gradativa, de 
acordo com a demanda. Por 
isso, as primeiras horas do 
primeiro dia de funciona-
mento teve movimento tran-

quilo. Assim, a Saúde está 
aproveitando para fazer ade-
quações de fluxo.

Outra medida con-
firmada é a adequação do 
CAPS (Centro de Apoio Psi-
cossocial), localizado perto 
do hospital, no bairro Barra 
Velha, para servir como local 
de internação de pacientes 
acometidos por outras doen-
ças, não relacionadas à crise 
gripal.

O secretário con-
firmou a entrega de mais 
respiradores ao hospital e a 
compra de mais mil testes 

rápidos, que se somarão aos 
testes que serão enviados 
pelo governo estadual.

A cidade não tem ne-
nhum caso confirmado de 
coronavírus.

A prefeita de Ilha-
bela, Maria das Graças Fer-
reira dos Santos Souza, a 
Gracinha, tem feito diaria-
mente vídeos sobre os núme-
ros investigados na cidade, 
cumprindo compromisso de 
apresentar informações atu-
alizadas sobre a doença e as 
providências realizadas para 
enfrentar a pandemia.

Por determinação do Governo Estadual 
parques e trilhas estão fechados em Ilhabela

Por determinação do 
governador João Doria, em 
20 de março, as 102 unida-
des de conservação de Par-
ques Estaduais, incluindo 
o Parque Estadual de Ilha-
bela, seguem com visitação 
suspensa até 30 de abril. As 
trilhas que dão acesso ao par-
que também estão fechadas e 
quem desrespeitar a determi-
nação será retirado do local.

O Parque Estadual de 
Ilhabela está sendo fiscaliza-
do por vigilantes e a equipe 
da Defesa Civil tem reforça-
do a fiscalização e proibição 

de circulação no local. As 
determinações, tanto do Go-
verno do Estado, quanto da 
Prefeitura de Ilhabela, se de-
vem por conta da pandemia 
do coronavírus (Covid-19).

A Prefeita Maria das 
Graças do Santos, a Graci-
nha, determinou o fechamen-
to de comércios, a suspensão 
de atendimento ao público 
nas repartições municipais, 
suspensão das aulas e fez o 
pedido para que a popula-
ção cumpra a quarentena em 
casa, visando a prevenção da 
doença.

Além dessas res-
trições, com o objetivo de 
ampliar as medidas de en-
frentamento da emergência 
na saúde pública, provoca-
da pelo alarmante avanço 
mundial dos casos do novo 
coronavírus (Covid-19), a 
prefeita de Ilhabela, também 
assinou na sexta-feira (20), 
os decretos que ampliam a 
restrição de acesso ao muni-
cípio (decreto nº 8031) e re-
gulamenta o licenciamento e 
horário de funcionamento do 
comércio e dos prestadores 
de serviços (decreto 8030).
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SICREDI faz doação para 
saúde de Caraguatatuba

O Banco Sicredi, 
cooperativa de crédito com 
agências no Litoral Norte em  
Caraguatatuba e Ubatuba,  e 
que tem como um de seus 
objetivos sua função  social, 
tendo em vista a grave situ-
ação porque passamos com  
a pandemia do Covid-19 
doou para a saúde de Cara-
guatatuba a importância de 
R$.10.000,00.

Anualmente a insti-
tuição tem promovido ações 
filantrópicas como a que 
aconteceu o ano passado 
quando patrocinou a vinda 
do palestrante Marcos Pian-
ger e cuja renda da bilheteria 
destinou a importância de 
R$.7.500,00 para o Instituto 
Acalento e a mesma impor-
tância para a o asilo Vila Vi-
centina.

Segundo o gerente da 
Agência de Caraguatatuba, 

Sr. André Luiz Cunha Santos, 
foram doados R$.10.000,00 
para a Secretaria de Saúde de 
nossa cidade com o objetivo 
de comprar “EPIs”, (Equipa-
mentos de Proteção Indivi-
dual), como máscaras, luvas, 
aventais e óculos de proteção 
para médicos e enfermeiros 
que atuam na luta contra o 

vírus.
Para o Secretário de 

Saúde Amauri Toledo a doa-
ção é muito bem vinda neste 
momento de grande preocu-
pação e de recursos escassos 
para o bom atendimento às 
vítimas do novo coronaví-
rus.

Prefeitura fiscaliza 240 estabelecimentos 
considerados não essenciais

Equipes da Fiscali-
zação do Comércio, da Se-
cretaria da Fazenda, estão 
nas ruas de Caraguatatuba 
orientando comerciantes que 
insistem manter suas portas 
abertas. Com base no De-
creto Municipal 1.237, que 
segue o Decreto Estadual 
64.881, de 22 de março, es-
tão definidos os estabeleci-
mentos considerados essen-
ciais e que podem funcionar 
neste período de combate à 
proliferação do novo corona-
vírus (Covid-19).

Entre eles, estão: 
supermercados, farmácias, 
clínicas médicas públicas e 
privadas, bancos, clínicas 
veterinárias e odontológicas 
para casos de emergência, 
delivery alimentício com 
equipe reduzida, cartórios, 
casas de ração (exceto pets), 
transportadoras para ser-
viços essenciais, padarias 

(sem atendimento em mesa), 
quitandas, Correios, açou-
gue, peixaria (com metade 
da ocupação), laboratórios e 
empresas de gás de cozinha.

No entanto, devem 
obedecer algumas restrições 
estabelecidas no decreto, 
como o número máximo de 
50% da capacidade constan-
te no AVCB (Auto de Visto-
ria de Corpo de Bombeiros). 
(veja arte completa).

Desde o dia 23 de 
março foram identificados 
240 estabelecimentos que, 
por um motivo ou outro, 
abriram e, dessa forma, se 
tornaram irregulares. Coube 

aos fiscais informarem sobre 
a desobediência.

Segundo a Fiscaliza-
ção do Comércio, quem não 
cumprir o decreto pode ser 
autuado pela Vigilância Sa-
nitária e ter o alvará cassado. 
Lojas de roupas, esportes, 
imobiliária, escritórios em 
geral são exemplos que de-
vem permanecer fechados.

Denúncias podem ser 
feitas pelo Canal 156 ou 190, 
da Polícia Militar, que tem 
atuado nesses casos uma vez 
que o decreto estadual proíbe 
a abertura de vários tipos de 
estabelecimentos.

Prefeitura inicia entrega de kit 
alimentação aos alunos carentes

Nessa terça-feira (31), 
a Prefeitura de Caraguatatu-
ba, através da Secretaria de 
Educação distribuiu 1.238 kits 
alimentação compostos por 
arroz, feijão, macarrão, molho 
de tomate, óleo, sal, açúcar, 
leite em pó, biscoito e flocos 
de milho.

A iniciativa visa ga-
rantir a segurança alimentar 
das crianças com famílias de 
baixa renda matriculadas na 
rede pública do município, 
durante o período de isola-
mento social devido à epide-
mia do novo coronavírus.

As unidades escolares 
estão encarregadas de efetuar 
a entrega, entre 8h e 16h. Na 
segunda-feira (30), pais ou 
responsáveis foram informa-

dos, por contato 
telefônico, para 
comparecerem à 
escola para reti-
rarem o kit.

Mãe de 
cinco filhos, 
dois estudantes 
na EMEF Prof. 
Luiz Silvar do 
Prado, no bairro Casa Branca, 
Antônia Alves, 28 anos, foi a 
primeira a comparecer ao lo-
cal. “Gostei muito dessa aju-
da. Vamos precisar bastante, 
nesse tempo que as crianças 
ficarem em casa”, disse.

Assim como Elidiana 
de Moura Batista, 34 anos, 
mãe de Enzo (um ano e três 
meses), que foi cedo ao CEI 
Profª Maria Eugênia Aranha 

Chodounsky., no Casa Branca.
Junto com os kits ali-

mentação, a Prefeitura de Cara-
guatatuba está distribuindo uma 
cartilha informativa para crian-
ças sobre o novo coronavírus. 
Desenvolvido pela Secretaria de 
Comunicação, o gibi explica em 
linguagem direta e didática com 
ilustrações o que é o Covid-19, 
como é transmitido e como aju-
dar a combatê-lo.

Fundo Social de Caraguatatuba é ponto 
de arrecadação de doações às famílias 
carentes durante pandemia do Covid-19

Com espírito solidário, 
Caraguatatuba formou uma 
rede do bem para apoiar as 
famílias em vulnerabilidade 
social, neste momento de ne-
cessidade, causado pela pan-
demia do novo coronavírus 
(Covid-19).

A sede do Fundo So-
cial está como ponto de arre-
cadação de alimentos e pro-
dutos de higiene pessoal, que 
serão encaminhados aos mais 
afetados, neste período de 
quarentena.

Quem quiser contri-
buir, pode doar alimentos não 
perecíveis, como arroz, feijão, 
sal, açúcar, macarrão, óleo, 
leite em pó, molho de tomate, 
biscoitos, enlatados diversos, 

além de produtos de higiene, 
como sabonete, papel higiêni-
co, escova e pasta de dente.

As doações devem ser 
entregues na sede do Fundo 
Social, na Rua José Damazo 
dos Santos, 39 – Centro. A 
equipe esclarece que durante 
o recebimento dos produtos, 
as medidas de prevenção são 
mantidas, evitando aglomera-
ções e higienização correta.

A presidente do Fun-
do Social, Samara Aguilar, 
pede às pessoas que queiram 
ajudar, mas que estão em qua-
rentena, que alinhem com o 
supermercado de preferência, 
pois alguns estabelecimentos 
estão armazenando, para que o 
Fundo Social retire, semanal-

mente.
“Nosso objetivo é 

montar kits e distribuir às 
famílias, conforme critérios 
sociais e emergenciais da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania”, destacou 
Samara.

Informações sobre o 
recebimento dos kits emer-
genciais devem ser orientadas 
diretamente no Centro de Re-
ferência de Assistência Social 
(Cras), do bairro de residência.

Serviço
Cras Centro: (12) 3886-2000
Cras Sul: (12) 3885-2350
Cras Norte: (12) 3883-6305
Cras Massaguaçu: (12) 3882-
2668
Cras Jetuba: (12) 3889-3565
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O Rotary Club Caraguatatuba Poiares comemorou 
os 27 anos de fundação com os companheiros 
Rotarianos e convidados especiais. Ao final da 

reunião, não faltou o tradicional Parabéns!!!
Dar de Si Antes de Pensar em Si.

Os companheiros do Rotary Clube 
Caraguatatuba organizaram uma linda 

festa surpresa para comemorar o 
aniversário da companheira Selma Fontes. 

Parabéns e muitas felicidades!!! 

ANIVERSÁRIO

São Sebastião indica linha de crédito 
do Estado para auxiliar empresas no 

período de quarentena
Empresas com fatura-

mento entre R$ 81 mil e R$ 
90 milhões podem ter acesso 
à linha de crédito.

A Prefeitura de São 
Sebastião informa que o 
Governo do Estado está dis-
pondo ao micro, pequeno e 
médio empresário mais uma 
opção de crédito – a Desen-
volve SP, como linha de cré-
dito exclusiva para auxiliar 
empresas e empresários de 
todo o Estado.

A medida vem ser de 
grande auxílio neste período 
de pandemia e enfrentamen-
to aos impactos financeiros 
frente ao Novo Coronavírus 
(COVID-19).

Serão R$ 200 milhões 
em linha de crédito com con-
dições especiais de financia-
mento para oferecer mais li-
quidez às empresas paulistas.

A Desenvolve-SP re-
duz a taxa de juros da linha 
de capital de giro, de 1,43% 
para 1,20% ao mês. O prazo 
do financiamento subiu de 36 
para 42 meses, e a carência 
foi de três para nove meses.

O crédito para proje-
tos de investimento também 
passou a contar com prazo 
maior de carência, e subiu 
de 24 para 36 meses. Nessa 
modalidade, o prazo de pa-
gamento é de até 120 meses, 
e a taxa de juros começa em 
0,25% ao mês, acrescida da 
Selic.

Os financiamentos de 
capital de giro estão disponí-
veis para empresas paulistas 
com faturamento anual entre 
R$ 81 mil e R$ 90 milhões. 
Já os projetos de investimen-
to são destinados a empresas 
com faturamento de R$ 81 
mil até R$ 300 milhões ao 
ano.

O Banco do Empreen-
dedor é a instituição financei-
ra do Governo de São Paulo 
que, por meio de linhas de 
crédito de longo prazo, fo-
menta o crescimento plane-
jado das micro, pequenas e 
médias empresas e dos muni-
cípios paulistas. Ao longo de 
sua atuação, a instituição ul-
trapassou a marca de R$ 3,6 
bilhões em financiamentos, 

impactando diretamente na 
geração de emprego e renda 
em todo Estado. Para saber 
mais, acesse: www.desenvol-
vesp.com.br.

Programa de Crédito
Turístico

O Programa de Crédi-
to Turístico é uma iniciativa 
da Desenvolve SP e da Secre-
taria de Turismo do Estado de 
São Paulo, em parceria com 
o BNDES, Banco do Brasil 
e Caixa Econômica Federal, 
que tem como objetivo via-
bilizar o acesso ao crédito de 
empresas e municípios.

A iniciativa busca pro-
mover o crescimento susten-
tável dos negócios voltados 
aos serviços de atendimento, 
acomodação e infraestrutura 
para turistas, além de projetos 
de melhoria da infraestrutura 
dos municípios, financian-
do obras que incrementem o 
acesso a equipamentos turís-
ticos, projetos de iluminação 
pública, infraestrutura de pra-
ças e parques, entre outros. 

São Sebastião intensifica suspensão 
de atividades e prorroga pagamento 

de IPTU no município
A Prefeitura de São 

Sebastião reitera a suspen-
são de diversas atividades 
no município. A medida faz 
parte das ações temporárias 
e emergenciais e sobre o 
Estado de Calamidade Pú-
blica no municipío, devido 
à pandemia provocada pela 
COVID-19 (Novo Corono-
vírus).

Atividades suspensas
Dentre as atividades 

suspensas estão os eventos 
públicos, incluída a progra-
mação dos equipamentos 
culturais, sociais e atividades 
esportivas, como oficinas e 
cursos, escolas municipais 
de esporte, teatro municipal, 
e atividades voltadas a me-
lhor idade, bem como qual-
quer atividade que possa ge-
rar aglomeração de pessoas, 
incluindo a livre frequência 
em praias, cachoeiras ou es-
paços públicos.

Está suspensa a re-
serva de hospedagens pelos 

sites Booking, Airbnb e si-
milares; reuniões e treina-
mentos internos; aulas no 
âmbito da Secretaria Muni-
cipal da Educação, para que 
o município adote as medi-
das estipuladas pelo Gover-
no Estadual e orientações às 
famílias, sem a imputação de 
faltas aos alunos da rede pú-
blica municipal, com suspen-
são total a partir do dia 23 de 
março de 2020.

IPTU
Sobre o Imposto Pre-

dial Territorial Urbano, o De-
creto Municipal 7738/2020, 
de 28 de março, que dispõe 
sobre a prorrogação do pra-
zo de vencimento da quarta e 
quinta parcelas, referente ao 
pagamento do IPTU- Exercí-
cio de 2020, como medidas 

de contenção a pandemia 
provocada pela COVID-19.

Desta forma, fica 
prorrogado o prazo final 
para o pagamento da quarta 
e quinta parcela, do IPTU, 
respectivamente, com ven-
cimento em 10 de abril de 
2020, para pagamento até 10 
de dezembro.

Ficam inalteradas as 
demais datas, na forma ex-
pressa e constante dos carnês 
de pagamento, respectiva-
mente.

Acesse os decretos
Para acompanhar to-

dos os decretos, os interessa-
dos podem acessar o site da 
Prefeitura de São Sebastião.
http://www.saosebastiao.

sp.gov.br/oficialdocs.
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HUMOR
CHAME
CHAME
99104-6000
3887-4000

99106-7775 
(12)     

Pensamento da Semana:“Mãe, vem ver 
a carreata de 
seu patrão!”

Charges publicadas com autorização 
do Site Humor Político

https://www.humorpolitico.com.br

           1º de abril de 2020

 No trabalho, vá em busca de metas mais eleva-
das e desafiadoras. Acredite em seu potencial, independente 
da opinião dos demais. No campo afetivo, tente convencer 
seu amor a força de seus sentimentos. Nº da Sorte 09.

 Desenvolva suas tarefas com mais alegria, o 
segredo do sucesso está em fazer o que gosta. Esta é uma 
boa semana para se dedicar a uma atividade artística. Em 
família, distraia-se. Nº da Sorte 61.

Áries - 21/3 à 20/04

Touro - 21/04 à 20/05

Libra - 23/09 à 22/10 

Escorpião-23/10 à 21/11

Sagitário- 22/11 à 21/12

Capricórnio-22/12 à 20/01

Virgem - 23/08 à 22/09

Leão - 22/07 à 22/08

Câncer - 21/06 à 21/07

Gêmeos - 21/05 à 20/06

HORÓSCOPO
 Prof. O. Mello

Aquário-21/01 à 19/02

3883-3433

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

3600-6280

 Mantenha o foco em suas atividades profis-
sionais e evite aborrecimentos com as pessoa de seu 
convívio. Em casa, se expresse com clareza para evitar 
mal-entendidos. Nº da Sorte 26.

 No ambiente profissional, demonstre agilidade 
em suas atividades e tome a iniciativa diante dos aconteci-
mentos. Em casa, esteja mais presente na vida das pessoas 
que ama. Nº da Sorte 20.

 Seja mais detalhista em suas atitudes e ini-
ciativas para superar a tensão. Não acredite em todas as 
notícias que chegam aos seus ouvidos e, muito menos, em 
soluções milagrosas.  Nº da Sorte 03.

 Aproveite esta semana para sair e participar 
de eventos nos quais possa divulgar seus talentos. Em 
seu lar, participe ativamente da vida do pessoal para obter 
o reconhecimento que deseja. Nº da Sorte 11.

Peixes - 20/02 à 20/03
 Mantenha a paciência. Em casa, é hora de 
acabar com os conflitos existentes entre os seus familiares. 
Já na área sentimental, faça as vontades do seu par e deixe 
que ele tome a frente do romance. Nº da Sorte 09.

 Dedique esta semana para cuidar de sua casa. 
Aproxime-se dos familiares que não vê com frequência. 
Observe e aprenda com a espontaneidade das pessoas ao 
seu redor. Nº da Sorte 20.

 No setor profissional, não tente impor seus 
pensamentos aos demais. Cada um tem sua opinião e isso 
não deve ser motivo de conflitos. Aprenda a compartilhar 
suas ideias e opiniões e os resultados virão. Nº da Sorte 36.

 Se pretende comprar um bem de valor, é 
melhor avaliar antes de tomar uma decisão. Não convém 
acreditar cegamente na opinião alheia. Na área sentimental, 
demonstre mais responsabilidade. Nº da Sorte 03.

 É uma excelente semana para carregar as 
energias e descansar na companhia de pessoas de sua 
estima. Surpresas agradáveis podem surgir. Tudo azul na 
área sentimental. A dois, abra seu coração. Nº da Sorte 04.

 Devem surgir novas oportunidades profissio-
nais. Mas não deixe a família em segundo plano, tudo indica 
que precisará resolver pendências domésticas. A dois, ouça 
os conselhos do seu par. Nº da Sorte 24.
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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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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 PUB-
LICADO 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 qual-
quer 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 es-
pecial.

Caraguatatuba, 11 de fevereiro de 2020.

JOÃO BATISTA DOS SANTOS
(Presidente)

EDITAL DE CITAÇÃO DOS INTERESSADOS INCERTOS OU DESCONHECI-
DOS - 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, descon-
hecidos, que por este Juízo tramita uma ação de Inventário movida por Ro-
berto 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 in-
ventariante 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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DE 
NOVA DIRETORIA

CARITAS DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 14.063.575/0001-68

 Convocação
 A Caritas da Paróquia de São Sebastião convida a todos 
a se reunirem em assembléia geral, na sede social, à rua São Gon-
çalo, 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 encer-
rado 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  

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
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Praia das Palmei-
ras lote 250m²/ escritu-
ra def. e impostos pagos/ 
rua aberta/ R$ 38 mil a 
vista (12) 98111-5520

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   ser-
viço. (água, IPTU e condomínio 

incluso), piscina e garagem. Tel.: 
(12) 3883-2665 / (12) 98127-1333/ 

99609-9595 whats

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

ALUGO Kit definitivo 
até 4 pessoas/ mob/ 1 
vaga auto/ Martin Sá (12) 
98842-0002/ 99672-0020

VENDO 1 sofá de canto 
cinza escuro de tecido 
valor R$200,00 / Tratar  
telefone 98230-0553

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

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/gara-
gem/ estacionamento ao 
lado/ R$ 300 mil/ financ. 
direto bancário/estuda 
carro como entrada (12) 
99661-8946

Vendo terreno 
1.000m² murado e ater-
rado c/projeto aprovado 
de 10 sobrados na Rua 
Cristovão de Barros/ um 
quarteirão da Pizzaria 
Lunamar/ avaliado em R$ 
550.000,00 mas aceito 
contra oferta (12) 99660-
2700 com Flávio

VD lote no Golfinho 
600m da Escola Adven-
tista/ 330m²/ murado e 
aterrado/ escritura regis-
trada pode ser desmem-
brado/ R$ 110 mil (12) 
99622-9797

OLARIA: Terrenos de 
126 a 352m²/ com escr. 
def/ a partir de R$ 45 mil 
financiado (12) 99661-
8946

VD ótima casa no 
Indaiá próx. Escola 
Colônia dos Pescado-
res/ Bradesco/ Semar/ 
3 (três) dorms/ 2 vagas 
cob/ doc ok p/financ/ R$ 
260 mil (12) 99622-9797

PROCURO trabalho 
de vendedora/ atendente/ 
ou vaga que estiver dis-
ponível/ (12) 99737-8723

PROCURO TRAB-
ALHO de faxineira em 
casa ou escritório / (12) 
99737-8723
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Restaurante

AKEBONO
Cozinha Chinesa

3883-1131
98703-2772

Av. Anchieta, 556 - Centro - Caraguá

Delivery
(12) 

AKEBONO CARAGUÁ

De terça-feira a domingo


