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Jornal Regional

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258 - Claudia e Goreti
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do
Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e
Municipais.

Miscelânea
Culinária

Bobó de camarão

Ingredientes: 1 quilo de camarões frescos, sal a gosto, 3 dentes de alho picados e amassados,
suco de 1 limão, pimenta do reino a gosto, 1 quilo de mandioca (prefira as que já vêm
descascadas e embaladas, é mais prático), 1 cebola cortada em rodelas, 2 cebolas raladas,
1 folha de louro, 6 colheres de sopa de azeite de oliva, 2 vidros de leite de coco, 1 maço de
cheiro verde picado, 2 latas de molho pronto de tomate, 2 pimentões verdes bem picadinhos
e colheres de sopa de azeite de dendê.

Modo de preparar: Lave os camarões e tempere com sal, alho, pimenta e limão. Deixe
marinar. Pegue uma panela com água e cozinhe a mandioca em pedacinhos com louro e
cebola em rodelas. Quando estiver mole, acrescente um vidro de leite de coco, deixe
esfriar um pouco e bata no liquidificador. Esquente o azeite de oliva, junte a cebola ralada
e deixe dourar. Acrescente os camarões e frite. Adicione as duas latas de molho de tomate,
o cheiro verde e deixe cozinhar por alguns minutos. Junte na mesma panela a mandioca
batida no liquidificador, outro vidro de leite de coco e o azeite de dendê. Deixe levantar a
fervura e está pronto.

Curiosidades

Uma pesquisa com aproximadamente 600 pessoas revelou que obesos têm dificuldade de
se casar e de encontrar emprego. O estudo mostrou que 78% das pessoas acham que o
excesso de peso interfere no matrimônio e que 50% delas não se casariam com um obeso.

Santos patronos e padroeiros

24.01 – São Francisco de Sales – Jornalistas e escritores
09.02 – Santa Apolônia – Dentistas
27.04 – Santa Zita – Empregadas domésticas
01.05 – São José Operário – Trabalhadores
11.05 – São Izidro – Lavradores
19.05 – Santo Ivo – Advogados e juízes
22.05 – Santa Rita de Cássia – Esposas e mães
21.06 – São Luiz Gonzaga – Juventude
29.06 – São Pedro – Pescadores
08.07 – Santa Isabel – Padeiros
14.07 – São Camilo – Doentes e hospitais
25.07 – São Cristovão – Motoristas
11.08 – Santa Clara – Televisão
15.08 – São Tarcíso – Coroinhas
21.09 – São Nicolau – Bancários e marinheiros
26.09 – São Cosme e São Damião – Médicos e farmacêuticos
27.09 – São Vicente de Paula – Obras de caridade
30.09 – São Jerônimo – Estudos bíblicos
04.10 – São Francisco de Assis – Animais e ecologia
05.10 – São Benedito Preto – Negros e escravos
12.10 – Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil
13.11 – São Homobono – Comerciantes
22.11 – Santa Cecília – Músicos
25.11 – Santa Catarina – Estudantes e filósofos
05.12 – São Sabas – Pobres
10.12 – Nossa Senhora Loreto – Aviadores

Humor

Dois amigos que não se vêem desde os tempos da faculdade se encontram e um deles
pergunta:
- E a sua noiva, como vai?
- Minha ex-noiva.
- Como assim?
- Não vamos mais nos casar. Faltando duas semanas para a cerimônia, nós resolvemos
terminar tudo.
- Mas ela não era bonita?
- Sim, mas me diga uma coisa: você se casaria com uma pessoa mentirosa, preguiçosa e
infiel?
- Não, de jeito nenhum.
- Pois é. Ela também não.

Joaquim está sentado à beira do rio, pescando, quando de repente avista o amigo Manoel:
- Ó Manoel! Grita ele.
- Ó Joaquim! Responde o amigo.
- Como faço pra atravessar para o outro lado do rio?
- Não sejas burro, Joaquim! Tu já estás no outro lado!

Jacob estava no hospital, muito mal de saúde e disse ao médico:
- Doutor... se eu for morrer, por favor... Quero morrer antes do meio-dia...
O médico achou que fosse superstição, mas resolveu perguntar:
- Por que antes do meio-dia, seu Jacob?
- É que aí eu economizo o dinheiro do almoço!

O caipira quer telefonar no único telefone público que tem na cidade, mas um sujeitinho da
cidade grande, muito folgado, não larga de jeito nenhum o aparelho.
- O senhor me desculpe! Disse o caipira, cutucando as costas do cara. Já tem prá mais de
meia hora que o senhor tá aí com esse telefone na mão e num diz uma palavra!
- Pois é. Diz o sujeito, tampando o fone. É que eu estou falando com a minha mulher!

A porta da vida: A vida não deve ser medida por aniversários, mas sim por realizações, não
conte sua idade com números, faça seu calendário com suas conquistas.
A porta do sonho: Tudo o que existe hoje de grandioso, foi antes um sonho, os vencedores
dedicam-se a realizar seus sonhos, transformando-os em objetivos, mobilizando seu potencial
e agindo com disciplina em direção à vitória.
A porta da inteligência: As portas abrem-se para caminhos, mas a caminhada é você quem
faz, aproveite cada momento para desenvolver a inteligência e a criatividade, as soluções
já existem, basta encontrá-las.
A porta da consciência: Sua consciência é mais importante que sua reputação, sua
consciência é o que você é, sua reputação é o que os outros pensam que você é, você é
muito mais do que os outros possam imaginar.
A porta da amizade: Nos momentos de crise, os amigos são a melhor referência, cultive as
amizades existentes e faça novas.
A porta da gratidão: Tudo o que se consegue na vida é com ajuda das pessoas. Agradecer
é uma boa maneira de deixar os outros motivados.
A porta da prosperidade: Todos nascemos com o potencial para o sucesso, poder é saber
querer!
A porta da cortesia: Se você tratar bem as pessoas, indiferentemente do que elas sejam ou
tenham, você terá bons pensamentos dirigidos a você, ser cortês o ajudará a chegar onde
quer mais rápido.
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  Em parceria com a
iniciativa privada, a
Secretaria de Meio
Ambiente vem
desenvolvendo diversos
projetos ambientais. Um
deles é a primeira
Floresta Urbana do
município, às margens do
córrego do Convento
Velhos, nas proximidades
do Sedes- Sistema
Educacional de
Desenvolvimento Social.
Nesta fase, estão sendo

plantadas no local cerca
de 600 mudas de árvores
nativas, com prioridade às
frutíferas, como aroeira-
pimenteira e nêspera. A
implantação de Parques
Lineares, tem prioridade
na agenda da Secretaria de
Meio Ambiente, com a
recuperação de Áreas de
Preservação Permanente ,
chamadas APPs, ou seja,
as áreas próximas a
riachos, rios, lagos, lagoas
, nascentes, são

protegidas pelo poder
público. Depois de
recuperadas as áreas
degradadas, elas podem
ser utilizadas para lazer e
diversão junta à
natureza e, toda
comunidade tem
responsabilidade na
preservação e
conservação dessas áreas.
O próximo parque linear
será implantado no bairro
Esplanada Santa
Terezinha.

PRIMEIRA FLORESTA
URBANA DE TAUBATÉ

De 05 a 31 de agosto,
no Salão de Exposição
I, do Centro Cultural
Municipal.Inscrições de
25 a 29 de julho.Setuc
A Prefeitura Municipal
de Taubaté através da
Secretaria de Turismo e
Cultura transforma, no

ano de 2011, a 4ª Mostra
em 1° Salão de
Arte Primitivista,
Ingênua ou Näif de
Taubaté, que tem como
objetivo principal
valorizar e divulgar esta
manifestação artística
fortemente marcada por

elementos que
caracterizam a cultura
popular brasileira, que
ocorrerá no
período de 05 a 31 de
agosto de 2011. Para
maiores informações
segue abaixo o
regulamento.

1º Salão de Arte
Primitivista Ingênua ou

Näif de Taubaté

O prefeito de Ubatuba,
juntamente com
secretários municipais e
autoridades convidadas,
inaugurou na segunda-
feira, 11, o Posto de
Atenção ao Munícipe
(PAM), no Paço
Municipal. O objetivo do
novo espaço é oferecer ao
contribuinte de Ubatuba
maior conforto, agilidade
e atenção no que diz
respeito ao atendimento
oferecido pela prefeitura.
Desde pedidos de alvarás,
bem como atendimentos
para parcelamentos de
débitos, cadastros e tudo
o que diz respeito à
relação entre prefeitura e
contribuinte, passará a ser
feito pelo PAM.”Esta
obra foi realizada em
tempo recorde,
mostrando a disposição
da nossa equipe. Agradeço
a Deus por mais este
momento marcante na
nossa história, pois a
partir de agora todo o
sistema de atendimento
ao munícipe deve ser
ainda melhor, não havendo
mais espaço para os
desvios que já
aconteceram no passado.
Passaremos a atender o
contribuinte como é feito
nos municípios mais
desenvolvidos”, disse o
prefeito em seu discurso
e aproveitou para
ressaltar o empenho do
atual secretário de
Fazenda para que o PAM
fosse inaugurado o quanto
antes. “O secretário teve
a felicidade de ser quem

idealizou esta obra, que
será mais um marco da
nossa administração.
Quando cremos em Deus
e trabalhamos com
seriedade, as coisas
realmente dão certo. Não
adianta pessoas mal
intencionadas tentarem
plantar mentiras, a
consistência está no
trabalho de um governo
sério e a prova disso está
nos números tão positivos
que nossa administração
apresenta”, continuou o
prefeito.O secretário de
Fazenda destacou a
importância do PAM:
“administrar é fazer uma
grande poesia para o povo,
com muitos versos e hoje
talvez estejamos
escrevendo um dos versos
mais importantes desta
poesia, uma rima única
que representa um
governo que dá atenção
para aqueles que o
elegeram para comandar o
m u n i c í p i o ” . R e f i s
Paralelamente com a
implantação do PAM e
indo ao encontro do
processo de
desburocratização, a
partir desta terça-feira, 12
de julho, começa a vigorar
em Ubatuba o Refis
M u n i c i p a l
( R e f i n a n c i a m e n t o
Fiscal). O Refis foi criado
para que o contribuinte em
atraso com suas
obrigações fiscais possa
refinanciar suas dívidas,
valendo-se de benefícios
legais.Em Ubatuba, o
Refis foi elaborado

visando retirar da dívida
ativa dos contribuintes as
multas e juros, que muitas
vezes tornam o montante
impagável e colocam o
patrimônio do
contribuinte em risco.
Além da não cobrança das
multas e juros, o Refis
Municipal também foi
criado no sentido de
permitir que o pagamento
seja feito em um grande
número de parcelas, o que
diminui o impacto sobre
o orçamento
doméstico.De 12 de julho
até 12 de setembro, os
contribuintes com dívidas
junto à prefeitura poderão
fazer o refinanciamento
de forma rápida e simples
no PAM ou através da
Internet pelo site
www.ubatuba.sp.gov.br.
Recadastramento No
mesmo período do
 Refis, os contribuintes
estão sendo convocados
para a atualização
cadastral, para que
informem endereços
 para correspondência,
telefone, endereço
eletrônico e número de
documentos pessoais
que garantem o domínio
sobre o patrimônio e
facilitam a comunicação
com o poder
público. Pretende-se
também facilitar as
transferências de
propriedade, evitando
assim os chamados
“contratos de gaveta”, que
na realidade não
representam garantia de
propriedade.

Prefeitura de Ubatuba
inaugura Posto de

Atenção ao Munícipe

A 88ª edição da Festa de
São Pedro Pescador em
Ubatuba foi considerada um
sucesso pelo público que
prestigiou o evento. O
encerramento ocorreu no
último domingo, 3, com o
show do lançamento do
DVD Tributo a Elpídio dos
Santos, com o grupo
Paranga, de São Luiz do
Paraitinga, Gabriel Sater,
Mariana Belém e Fafá de
Belém.A festa contou com a
participação de milhares de
pessoas, que desde a quarta-
feira, 29, compareceram à
Praça de Eventos para
prestigiar os shows musicais
de diversos estilos, as
barracas de comidas típicas
e exposições da cultura
caiçara.De acordo com a
Fundação de Arte e Cultura
de Ubatuba (Fundart), quase
50 mil pessoas participaram
da programação nos cinco
dias de festa.”Mais uma vez
vimos a Festa de São Pedro
ser um grande sucesso. Fico
muito feliz ao ver que no

espaço onde antigamente
havia um parque que servia
apenas a interesses
particulares, hoje
conseguimos realizar grandes
eventos, que melhoram a
cada ano. Tenho certeza que
valeu a pena tirar um parque
com pouca estrutura de um
espaço que tem sido palco de
grandes nomes da música
brasileira e até com projeção
internacional. Esta edição da
festa superou as expectativas
e por isso parabenizo o
presidente da Fundart, Pedro
Paulo, o secretário de
Turismo, Maurício Petiz, a
secretária de Pesca e
Agricultura, Valéria Gelli e
todos os que estiveram direta
ou indiretamente envolvidos
para que a festa tenha
alcançado todo esse
sucesso”, disse o prefeito de
Ubatuba.Segurança e
diversãoO chefe de gabinete
da Prefeitura de Ubatuba
prestigiou a festa e enalteceu
a organização e a beleza da
estrutura montada na Praça

de Eventos. “O que vimos foi
uma festa bonita, com a
presença de famílias e gente
de todas as idades
apreciando o evento. A
organização está de
parabéns, pois não houve
nenhum tipo de ocorrência
durante os cinco dias de
festa. Tudo aconteceu de
forma tranquila, com shows
de bandas locais e de artistas
de renome animando o
público, que certamente saiu
satisfeito”, avaliou.Ainda de
acordo com a
Fundart, a ideia para o
próximo ano é melhorar
ainda mais a estrutura da
festa, como a questão dos
banheiros e uma cobertura
em frente ao palco para
garantir a presença do
público em caso de chuva.A
Festa de São Pedro
Pescador é organizada pela
Prefeitura de Ubatuba, por
meio da Fundart, em
homenagem ao santo
padroeiro dos pescadores,
São Pedro.

Cultura caiçara e shows
musicais aquecem o frio
de julho na Festa de São

Pedro em Ubatuba
Para Ibama ainda dá tempo

de reverter estudo sobre
licenciamento do Pré-Sal

O simples fato de uma
empresa de consultoria
ligada à Petrobras ter
apresentado o Estudo de
Impacto Ambiental e o
Relatório de Impacto ao
Meio Ambiente (EIA-
Rima) sinalizando apenas
o município de Ilhabela
como área de influência
para o recebimento de
recursos do Pré-Sal não
impede que os outros
municípios do Litoral
Norte consigam reverter à
situação na tentativa de
serem incluídos na área de
influencia do Pré-sal. A
informação foi dada na
manhã de ontem pela
analista ambiental e chefe
do escritório regional do
Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente (Ibama),
em Caraguatatuba, Maria
Cristina Cergole. “Ainda
há tempo para contestar o
estudo elaborado e
principalmente tentar
incluir outros municípios
como beneficiários dos
impactos do Pré-sal.
Estamos no inicio do
processo e existe muita
coisa para ser feita. Estas
três cidades (Ubatuba,
Caraguatatuba e São
Sebastião), que estão
sendo ignoradas no
estudo, podem solicitar
audiências em cada um
dos municípios. Em
contrapartida, enquanto
Regional, nós analisamos
todo o EIA-Rima e já nos
manifestamos, agora é a
vez da população”,
destacou.Segundo ela,
EIA-Rima apresentado
por uma empresa de
consultoria contratada
pela Petrobras apresenta
uma série de falhas com
relação as áreas de
influência do Pré-sal.
Para Maria Cristina os
pesquisadores tiveram
como base apenas as
definições legais das
linhas ortogonais
estipuladas pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatísticas (IBGE), mas,
não levou em conta a
questão de impacto nas
cidades costeiras. “Quem
determina a área de
influencia é o IBGE por
conta das linhas
octogonais da costa e
segundo estes parâmetros
somente a Ilha está nas
c o n d i ç õ e s
i n f l u e n c i á v e i s . N o

entanto, é preciso
considerar que o porto de
São Sebastião servirá
como ponto de apoio para
o armazenamento dos
produtos e o gasoduto de
Caraguatatuba será um
importante local para o
escoamento do gás
retirado das plataformas.
Diante disso, colocamos
todas as informações em
um documento e
encaminhamos para a área
marítima do Ibama,
localizada no Rio de
Janeiro”, explicou.Maria
Cristina reforçou a
importância da
participação popular na
Audiência Pública que
será realizada em Ilhabela
no próximo dia 2 de
agosto, às 18h. Deste
encontro sairá um novo
documento também para
ser encaminhado aos
órgãos competentes para
solicitar o processo de
licenciamento que,
segundo ela, está em uma
fase bastante inicial. “O
que precisamos na
verdade é de uma
conscientização maior
dos moradores destas
cidades para tentar
reverter a situação. A
audiência pública é a
principal ferramenta para
a população e o poder
público das cidades
envolvidas se
manifestarem sobre as
contestações para os
l i c e n c i a m e n t o s
ambientais do Pré-
Sal”.Entenda o caso
Desde a semana passada
técnicos e gestores do
Litoral Norte estão
contestando o Estudo de
Impacto Ambiental e o
Relatório de Impacto ao
Meio Ambiente (EIA-
Rima) apresentado há
cerca de um mês por uma
empresa de consultoria
contratada pela Petrobras
para apontar quais cidades
da região receberiam os
l i c e n c i a m e n t o s
ambientais para o
inicio das atividades nos
campos de
Pré-Sal. No relatório,
apenas o município de
Ilhabela estaria apto para
receber o licenciamento
do Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente (Ibama)
responsável por esta fase
de licenças. Com isso, os
representantes de

Caraguatatuba, São
Sebastião e Ubatuba
querem propor à empresa
um novo estudo e
principalmente a
suspensão do processo de
licenciamento por parte
do Ibama.Escritório
regional do Ibama
atenderá em nova sede
Os técnicos do escritório
Regional do Instituto
Brasileiro de Meio
Ambiente (Ibama) estão
de mudança para uma
sede própria na Avenida
Rio Branco, em frente ao
Poupatempo de
CaraguatatubaA partir
do mês de agosto, o
escritório regional do
Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente (Ibama)
passará a atender ao
público em um novo
endereço. O prédio,
localizado na Avenida Rio
Branco, em frente ao
Poupatempo de
Caraguatatuba, no bairro
do Indaiá.De acordo com
a responsável pelo
escritório regional Maria
Cristina Cergole, o novo
endereço proporcionará a
contratação de mais
funcionários para tentar
ampliar o atendimento. A
Regional, localizada em
Caraguatatuba atende não
só as cidades do
CaraguatatubaLitoral
Norte como também o
Vale do Paraíba. “Estamos
nos mudando para uma
sede própria e em uma
área bem mais ampla que
facilitará a contratação de
mais pessoas para
fortalecermos a atuação
na região do Vale do
Paraíba e continuar com a
ação no Litoral Norte”,
explicou.Maria Cristina
orienta que neste período
de mudança os
funcionários estão
empenhados em organizar
documentos e os
materiais do escritório.
Por conta disso, os casos
mais urgentes deverão ser
encaminhados à sede do
instituto na capital. “Esta
é a fase de finalização da
organização de
documentos e
 instalação de
equipamentos como
telefonia e internet. Por
isso pedimos que os
encaminhamentos sejam
feitos à sede do Ibama em
São Paulo”, destacou. (J.C

Via Vale Garden Shopping
vai implantar várias
alternativas “verdes”,
entre elas, a utilização de
sistema de termo
acumulação, que reduz
custo com energia
elétrica, um dos
principais vilões de
consumo. Previsto para
ser inaugurado em 2012,
as obras do Via Vale
Garden Shopping,
e m p r e e n d i m e n t o
desenvolvido pela Tenco
Realty na cidade de
Taubaté, iniciou, neste
mês de julho, sua segunda
etapa. Passada a
terraplenagem e o
processo de fundação, as
obras começam agora a
instalação das estruturas
metálicas. Entre os
diferencias do projeto, o
conceito Garden que
busca alternativas para
tornar sustentável a
construção do
empreendimento. Dentro
deste conceito, uma das
opções “verdes” do Via
Vale Garden Shopping
será a utilização do
sistema de termo
acumulação para o ar
condicionado, um dos
principais responsáveis
pelo consumo de energia
dos shoppings. “Este
sistema utilizará tanques
de água gelada que
armazenarão carga
térmica durante a
madrugada, onde o custo
de energia é
extremamente baixo. Esta

reserva será aproveitada
nos horários de ponta, em
que o custo de energia é
mais alto”, explica o
diretor de obras da Tenco
Realty, Adriano Tupy. Ele
destaca ainda que a
expectativa é que esta
ação gere uma economia
de até 13%. Além do uso
racional de recursos
naturais, como a água, o
sistema irá diminui as
despesas e ainda aumentar
a atratividade do negócio.
Segundo o Diretor, com
isso, quem ganha é o
empreendimento, o
lojista e, claro, o
consumidor que não terá
este custo embutido nos
produtos ou serviços. Já
que o custo com energia
nos shoppings centers
pode atingir até 45% dos
seus custos
condominiais. O Via Vale
Garden Shopping terá
outras alternativas
sustentáveis como um
projeto arquitetônico que
favoreça a iluminação
natural durante o dia,
aproveitando ao máximo
a luz do sol e diminuindo
os gastos com
luminosidade artificial.
Utilizará também vidros
de controle solar para
redução de custos de
energia e maior
eficiência do sistema de
climatização. Uso de
pavimento intertravado
com grama no
e s t a c i o n a m e n t o
permitindo maior

permeabilidade do solo
desonerando assim o
sistema de drenagem
urbana e diminuindo a
chance de enchentes e
alagamentos. Planta
arquitetônica inteligente
permitindo o
prolongamento dos
horários de
funcionamento dos
restaurantes do shopping
sem a necessidade de
manter o sistema de ar
condicionado principal
ligado. E controle
gradativo da iluminação
do estacionamento
gerando ainda mais
economia de energia. A
diretora da Tenco Realty,
Adriana Gribel, revela
que a sustentabilidade é o
norte para estas ações. “O
que propomos para todos
os nossos
e m p r e e n d i m e n t o s ,
através do conceito
Garden, é soluções
práticas que poderão
minimizar os impactos.”.
A diretora reforça ainda
que todas estas medidas
estarão atreladas a
qualidade e conforto. “Na
visão do consumidor, isso
demonstra um
 shopping preocupado
com o cliente, e, mais do
que isso, preocupado com
o todo. O
consumidor brasileiro
está cada dia mais
valorizando as ações que
tenham impacto no
ambiente e na vida deles,
direta ou indiretamente”.

Futuro shopping de Taubaté

terá soluções sustentáveis


