
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • Jambeiro • Lagoinha • Monteiro Lobato • Natividade da Serra • Paraibuna • Pindamonhangaba 
Potim • Redenção da Serra • Santa Branca • Santo Antonio do Pinhal  • São Bento do Sapucaí • São Luiz do Paraitinga • Taubaté • Tremembé • Ubatuba

ANO XXVIII 04-05-06 DE ABRIL DE 2020 EDIÇÃO 2699  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A Gazeta dos Municípios

Chegada de um ciclone extratropical 
no Sudeste deixa o mar muito

agitado nos próximos dias

Sociedade Vegana Brasileira
anuncia campanha “abril vegano”

Um forte ciclone 
extratropical se 
forma sobre o 

mar, entre o Uruguai e o 
Rio Grande do Sul, duran-
te esta quinta-feira (2). De 
acordo com o site Clima-
tempo, as simulações dos 
modelos de previsão oceâ-
nica e atmosférica indicam 
que a baixa pressão atmos-
férica deste ciclone deve 
ter menos de 1000 hPa até 
a noite de 2 de abril.
Segundo os serviços me-
teorológicos, este ciclone 
extratropical tem poten-
cial para provocar muita 
ventania sobre o oceano, 
na costa Sul e em parte do 
Sudeste, deixando o mar 
muito agitado.
Mar muito agitado - O 
deslocamento deste ciclo-
ne extratropical vai deixar 
o mar muito agitado e ge-
rar grandes ondas a partir 
desta quinta-feira que vão 
se espalhar pela costa das 
Regiões Sul e Sudeste.
Nos próximos dias, a po-
pulação da faixa litorânea 
que vai do Rio Grande do 
Sul até o Rio de Janeiro 
deve ficar atenta para os 

A Sociedade Vege-
tariana Brasileira 
(SVB) lança, hoje 

(02), uma nova campanha 
online de engajamento ba-
tizada de “Abril Vegano - 
Dê o primeiro passo para 
o veganismo”. O objetivo 
do trabalho é reforçar os 
benefícios da dieta 100% 
vegetal, incentivando a 
transição nutricional e 
oferecendo vários mate-
riais gratuitos e já dispo-
níveis online para ajudar 
as pessoas interessadas. 
As ações já começaram 
nas redes sociais e devem 
se estender ao longo do 
mês, com veganos envian-
do convites a amigos não 
veganos para viverem a 
experiência do veganismo.

avisos especiais da Mari-
nha do Brasil porque há 
risco de fortes ressacas.
Chuva nesta quinta - Nu-
vens carregadas podem 
crescer no decorrer desta 
quinta-feira (2) por quase 
toda a Região Sudeste. Há 
previsão de pancadas de 
chuva com raios à tarde e 
à noite em quase todas as 
áreas, incluindo as capitais 
São Paulo e Belo Hori-
zonte. Não há previsão de 
chuva para o litoral norte 
de São Paulo nesta quinta.
Confira a estimativa dos 
maiores picos das ondas 
para os próximos dias
Quinta-feira, 2 de abril - 
Mar fica cada vez mais 
agitado no RS até a noite, 
com ondas de 2,0m a 3,0m 
até a noite. Há risco de res-
saca.
Não há expectativa de 
elevação preocupante das 
ondas nas demais áreas do 
Sul e do Sudeste.
Sexta-feira, 3 de abril - 
Ondas entre 3,0 e 4,0 m 
entre o litoral norte do RS 
e o sul de SC. Há risco de 
ressaca.
O mar vai subindo e fican-

O movimento é uma for-
ma de viver que busca ex-
cluir, na medida do possí-
vel e do praticável, todos 
os produtos derivados de 
animais, seja para a ali-
mentação, vestuário ou 
qualquer outra finalidade. 
Não é preciso se esforçar 
muito no atual mundo di-
gital para encontrar ma-
teriais e informações que 
demonstrem a importância 
de uma alimentação mais 
saudável e com respeito 
aos animais e ao meio am-
biente”, observa Mônica 
Buava, gerente de campa-
nhas da SVB.
COMO MONTAR UM 
PRATO VEGANO
Mas para quem quer aderir 
ao veganismo, sempre sur-

do agitado no decorrer do 
dia na faixa entre Floria-
nópolis e o Rio de Janeiro. 
No litoral de  SP e no cen-
tro-sul do RJ, incluindo a 
cidade do Rio, as ondas 
podem chegar aos 2,0m 
até à noite.
Praias do sul do Espírito 
santo começam a sentir a 
elevação das ondas, que 
podem chegar a 1,5 m até 
a noite.
Sábado, 4 de abril - Deve 
ser o dia do pico da agita-
ção marítima. Toda a costa 
do Sul e do Sudeste, do RS 
até o ES ficam com o mar 
agitado.
Ondas de 3,0 m a 4,0 m 
ainda devem ser obser-
vadas no RS e sul de SC. 
Ondas com até 2,5 m de-
vem ser observadas de 
Florianópolis até o sul do 
RJ (Paraty/Angra).
Domingo, 5 de abril - Du-
rante o domingo, 5 de 
abril, o mar permanece 
bastante agitado e com 
grandes ondas em toda a 
costa do Sul e do Sudeste.
As ondas vão baixando no 
decorrer da segunda-feira 
(6).

ge a grande questão: como 
faço para montar um prato 
vegano? É importante re-
forçar que um prato 100% 
a base de vegetais é mais 
simples do se imagina e 
não é mais caro. Pode ser 
muito mais barato, saboro-
so e sem perder qualidade 
nutricional. “Lembre-se 
de sempre substituir a pro-
teína animal (carnes, ovos 
e laticínios) por proteína 
vegetal (feijões, castanhas 
e outros). É importante 
que o prato seja compos-
to por 50% de legumes e 
verduras, 25% de feijões e 
castanhas e 25% de cereais 
e batatas”, completa Ales-
sandra Luglio, responsá-
vel pelo departamento de 
nutrição da SVB.

Lei obriga clínicas de 
Taubaté a comunicarem 
maus-tratos a animais

Entrou em vigência 
a Lei 5.543 que 
obriga os estabele-

cimentos que cuidam de 
animais a denunciarem in-
dícios de maus-tratos.
Entre os estabelecimentos 
estão incluídos pet shops, 
clínicas, consultórios e 

hospitais veterinários. Eles 
deverão informar ime-
diatamente à autoridade 
policial, através de ofício 
ou comunicação digital, a 
ocorrência de indícios de 
maus-tratos nos animais 
atendidos. A informação 
deverá conter nome, ende-

reço e contato do acompa-
nhante do animal, relatório 
do atendimento prestado, 
contendo a espécie, raça 
ou característica física do 
animal, a descrição de sua 
situação de saúde na hora 
do atendimento e os pro-
cedimentos adotados.
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Miscelânea
Curiosidades

Uma das principais causas do desaparecimento dos animais é o desmata-
mento. Quando eliminamos as árvores, estamos também eliminando o ha-
bitat natural dos pássaros, insetos e pequenos mamíferos. Sem lugar para 
viver, essas espécies entram em extinção prejudicando também outros ani-
mais maiores que se alimentam dele e causando um grande desequilíbrio 
ecológico. Os cientistas acreditam que cerca de cem espécies de animais 
desaparecem todos os anos por causa do desmatamento das florestas. O 
principal motivo para que o desmatamento ocorra é a falta de planejamen-
to urbano e a busca incontrolável de riqueza que o ser humano tem. Só 
na América do Sul, cerca de quatro milhões de hectares são desmatados 
todos os anos. Isso além da extinção de milhares de espécies de animais, 
também causa a extinção de árvores, frutos e flores e aumenta a força de 
desastres ambientais, como tsunami e aquecimento global, prejudicando 
irreversivelmente a natureza e, conseqüentemente, o ser humano.  

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera!
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e 
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refri-
gerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas, 
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fral-
das dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos 
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil 
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não 
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra 
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de 
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar tone-
ladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para 
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos 
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Guarde em suas faces apenas as carícias, esqueça as bofetadas.
Aprender a ver é a mais longa aprendizagem de todas as artes.
Somente amamos a justiça quando sofremos injustiças.
Ninguém pode fazê-lo infeliz sem a sua permissão.
Não sou suficiente jovem para saber de tudo.
Os tolos são punidos mais freqüentemente do que os pecadores.
Vença a si mesmo e terás vencido o seu próprio adversário.
Os últimos serão os primeiros. 
Todo homem é poeta quando está apaixonado.
O mestre disse: Quem modera raramente se perde.
Um defeito meu é não ver maldade nas pessoas.
A timidez é para o espírito o que a vertigem é para o corpo.
Com o tempo você aprende que não deve confiar em todo mundo.
A gente não se cansa de amar, a gente se cansa de não ser amado.
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EXPEDIENTE

Semana Santa no
Santuário Nacional terá 

transmissão em TV e internet

As atividades litúr-
gicas na Basílica 
da Padroeira do 

Brasil seguem sendo re-
alizadas sem a presença 
de público, seguindo as 
orientações das autori-
dades para o combate a 
propagação da Covid-19. 
Assim, as celebrações da 
Semana Santa serão trans-
mitidas por televisão e in-
ternet para todo o país, a 
partir do Santuário Nacio-
nal de Aparecida, para que 
os devotos possam parti-
cipar do principal período 
do calendário católico.
A abertura deste tempo 
acontece no Domingo de 
Ramos (5), recordando a 
entrada de Jesus em Je-
rusalém. A principal Mis-
sa do dia, às 7h30, terá 
transmissão simultânea na 
TV Aparecida e nas redes 
sociais (Youtube e Face-
book) do Santuário Na-
cional. Ao longo deste do-
mingo, mais duas missas 
serão celebradas, às 12h 
e às 18h, ambas transmiti-
das pela TV Aparecida.
Nos dias seguintes (6, 7 e 
8), quatro missas serão ce-
lebradas durante cada um 
desses dias no Santuário 
Nacional, todas transmi-
tidas pela TV Aparecida. 
A primeira delas vai ao ar 
às 6h45, seguida de cele-
brações às 9h, 12h e 18h. 
As tradicionais Missas das 
9h e das 18h, já televisio-
nadas há anos, poderão ser 
acompanhadas também 
pelas redes sociais da Ba-
sílica. Outro habitual mo-

mento de oração, a Consa-
gração a Nossa Senhora, 
às 15h, seguirá nestes dias 
também propagada pela 
emissora de televisão e 
pelas redes sociais.
O início do período mais 
importante desta Semana, 
o Tríduo Pascal, na Quin-
ta-feira Santa (9), traz 
consigo atividades litúr-
gicas diferentes daquelas 
rezadas ao longo do ano. 
Neste dia, a primeira ativi-
dade é a Celebração a Ca-
minho da Ceia do Senhor, 
às 6h45, que será acompa-
nhada apenas na TV Apa-
recida, assim como uma 
Catequese Missionária, às 
12h. 
Já a Missa do Crisma, às 
9h, a Consagração, às 15h, 
e o ponto alto deste dia, a 
Missa da Ceia do Senhor, 
às 20h, além da veiculação 
televisiva, também po-
derão ser acompanhadas 
pelo canal no Youtube e 
pela Página no Facebook 
do Santuário Nacional.
Na Sexta-feira Santa (10), 
a principal cerimônia do 
dia será a Celebração da 
Paixão do Senhor, às 15h, 
que poderá ser acompa-
nhada pela internet e pela 
televisão. Mais cedo, às 
9h, a Via-Sacra na Basílica 
também terá transmissão 
simultânea pelos diferen-
tes meios.  
A Celebração do Sermão 
das Sete Palavras de Je-
sus na Cruz, às 12h, será 
transmitida apenas na TV 
Aparecida.
Algumas atividades, que 

todos os anos são realiza-
das com grande partici-
pação de devotos, como 
a Via-Sacra no Morro do 
Cruzeiro e a Procissão do 
Senhor Morto foram sus-
pensas para se evitar aglo-
merações. 
O ápice do Tríduo Pascal 
e de todo o calendário ca-
tólico é a celebração da 
Páscoa. Assim, desde a 
noite do sábado (11), as 
celebrações já recordam 
a Ressurreição de Cristo. 
Nesse dia, às 20h, acon-
tecerá a solene Vigília 
Pascal, a celebração mais 
importante do ano para os 
cristãos. Tanto TV Apare-
cida, como as redes sociais 
do Santuário Nacional le-
varão esse momento aos 
devotos.
Durante o sábado mais 
duas atividades estão pro-
gramadas. Às 9h aconte-
cerá a celebração das Do-
res de Maria, que poderá 
ser acompanhada pela TV 
e pela Internet, e às 12h é 
o momento do Ofício de 
Nossa Senhora, transmiti-
do apenas na TV Apareci-
da. 
As celebrações da Páscoa 
se estendem por todo o 
domingo (12). Nesta data 
serão realizadas três mis-
sas durante todo o dia. A 
primeira delas às 8h, e a 
última delas, às 18h, com 
transmissão simultânea no 
Youtube, Facebook e TV 
Aparecida. A missa das 
12h, pode ser acompanha-
da somente nas ondas tele-
visivas.
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Governo de São Paulo vai entregar 25.850 
adesivos eletrônicos para pagamento

automático de pedágios a caminhoneiros

Petrobras descobre
petróleo em Uirapuru

Governo de SP prorroga 
prazo de cobrança por uso 

de recursos hídricos

O Governo de São 
Paulo anuncia par-
ceria para a distri-

buição gratuita, sem taxa 
de adesão ou de mensali-
dade, de 25.850 adesivos 
eletrônicos (tags) para o 
pagamento de pedágios 
nas rodovias do Estado. 
Ao utilizar as tags nas 
cabines automáticas, mo-
toristas e funcionários eli-
minam o risco de contágio 
pelo coronavírus e agiliza 
o deslocamento pelas ro-
dovias. A distribuição terá 
como foco os caminhonei-
ros, que estão mais expos-
tos neste momento.
Nesse período de quaren-
tena, 64% dos pagamentos 
de pedágio nas rodovias 
paulistas estão sendo fei-
tos nas cabines automáti-
cas o que elimina o conta-
to. O objetivo do Governo 
de São Paulo é ampliar 
ainda mais este serviço 
como forma de proteger 
esses profissionais.
“Todo o esforço do Gover-
no do Estado está sendo 
feito para combater a dis-
seminação do coronavírus 
e manter em funcionamen-
to as atividades essenciais 
para o bem estar da popu-
lação. Nesse sentido, o tra-
balho dos caminhoneiros 
é fundamental e merece 
toda atenção e cuidado”, 
ressalta João Octaviano 
Machado Neto, secretário 
estadual de Logística e 
Transportes.
A isenção da mensalidade 
é de seis meses. Doadas 
pelas empresas Conect-
car, Sem Parar e Veloe, os 
adesivos eletrônicos serão 
entregues aos caminho-
neiros num kit contendo 
álcool em gel e folheto 
informativo. A instalação 
do equipamento deve ser 
feita pelo próprio usuário 
em local seguro, fora da 
área da praça de pedágio, 
como postos de serviço, 
por exemplo. Algumas ro-
dovias irão oferecer insta-
lação no local.
“É importante ressaltar 
que o setor de alimentos 
terá exclusividade em 6 
mil desses adesivos, ofe-
recidas pela Conectcar e 
Veloe. Parte dessas tags 
também foi entregue à Se-
cretaria de Agricultura e 
Abastecimento, para que 
sejam destinadas de forma 
uniforme para os produto-

A Petrobras divulgou 
hoje (2) que identi-
ficou a presença de 

óleo em poço pioneiro do 
bloco Uirapuru, localiza-
do no pré-sal da Bacia de 
Santos.  A descoberta foi 
constatada em reservató-
rios porosos, no prospecto 
exploratório conhecido in-
formalmente como Arau-
cária. Os dados do poço 

A cobrança pelo uso 
dos recursos hí-
dricos do Estado 

de São Paulo com venci-
mento nos meses de abril, 
maio e junho deste ano 
poderão ser prorrogadas 
pelas Fundações Agências 
de Bacias e o Departamen-
to de Águas e Energia Elé-
trica (DAEE). 
A deliberação foi publica-
da no Diário Oficial desta 
quinta (2), após diálogo 
com diversos represen-
tantes do setor, e assinada 
pelo secretário de Infraes-
trutura e Meio Ambiente 
e presidente do Conselho 

res rurais que mais neces-
sitam. Esse tipo de ação 
é essencial para manter o 
escoamento da produção 
rural para as cidades”, 
afirma Gustavo Junquei-
ra, secretário estadual de 
Agricultura.
A medida faz parte de um 
conjunto de ações cria-
das pela Força Tarefa do 
Estado formada pelas Se-
cretarias de Logística e 
Transportes, Agricultura e 
Abastecimento, Governo, 
Segurança Pública, Trans-
portes Metropolitanos, 
Desenvolvimento Eco-
nômico, além de órgãos 
como a DERSA, Artesp, 
DER, Invest SP e Polícia 
Militar.
Além da distribuição dos 
adesivos eletrônicos, as 
20 concessionárias de 
rodovias paulistas estão 
adotando ainda medidas 
preventivas nas praças de 
pedágio, principalmen-
te no que diz respeito ao 
contato com os usuários e 
proteção de seus colabo-
radores. Foi intensificado 
o uso de álcool gel para a 
equipe que manuseia di-
nheiro e os procedimentos 
no atendimento aos usu-
ários também foram re-
forçados junto ao pessoal 
de cabine, assim como a 
limpeza e desinfecção das 
edificações das praças.
Nas rodovias sob conces-
são, a tarifa de pedágio é 
o que garante tanto a con-
servação das pistas quanto 
os atendimentos de socor-
ro médico e mecânico. E, 
mesmo com o atual ce-
nário de queda de tráfego 
nas rodovias, os contratos 
de concessão determinam 
que toda a prestação de 
serviço seja mantida sem 
redução dos elevados índi-
ces de qualidade estipula-
dos em edital.
Canal de Denúncias - Foi 
criado um Canal de De-
núncias onde qualquer 
caminhoneiro poderá re-
clamar ou relatar uma situ-
ação ocorrida nas rodovias 
- como um bloqueio ou 
serviços essenciais fecha-
dos, por exemplo. O canal 
funciona pelo 0800 055 
5510? (24 horas) e pelo 
e-mail: abastecimentose-
guro@sp.gov.br.
Áreas de descanso - O 
Estado de São Paulo sus-
pendeu por 90 dias a pe-

serão analisados para me-
lhor direcionar as ativida-
des exploratórias na área 
e avaliar o potencial da 
descoberta. Ele está loca-
lizado a cerca de 200 km 
da costa da cidade de San-
tos (SP), em profundidade 
d’água de 1.995 metros.
O bloco Uirapuru foi ad-
quirido na 4ª Rodada de 
Partilha de Produção, em 

Estadual de Recursos Hí-
dricos (CRH), Marcos Pe-
nido, em uso de suas atri-
buições e sob consulta dos 
conselheiros.
Dessa forma, os boletos de 
cobrança relativos a 2020 
terão sua emissão poster-
gada para a 2ª quinzena 
do mês de junho, dividin-
do-se o valor a pagar no 
ano em seis parcelas, ven-
cíveis a partir de julho até 
dezembro. 
Os boletos de cobrança 
relativos a 2020 já emiti-
dos e vencíveis em abril, 
maio e junho, terão seus 
vencimentos adiados res-

sagem dos caminhões nas 
rodovias estaduais. A deci-
são agiliza a circulação de 
produtos e protege os pro-
fissionais evitando o con-
tato direto entre motoristas 
e funcionários que operam 
as balanças. Com isso, as 
concessionárias paulistas 
de rodovias passaram a 
usar alguns dos postos de 
fiscalização como áreas 
de descanso para os cami-
nhoneiros ampliando esse 
atendimento.
Acesso aos domingos - 
Outra medida anunciada a 
favor dos caminhoneiros, 
para garantir o funciona-
mento da malha rodoviá-
ria paulista e, consequen-
temente, todo o sistema de 
escoamento de produtos, 
foi a liberação do acesso 
de caminhões aos domin-
gos à tarde na chegada 
pelas rodovias a São Pau-
lo. Antes esse acesso era 
restrito devido ao grande 
fluxo de veículos que re-
tornam para a Capital no 
final de semana.
Alimentação e saúde - As 
concessionárias mantêm 
programas de saúde e de 
segurança viária em que 
atendem os caminhoneiros 
em diversas ações ao longo 
do ano. No atual contexto 
de pandemia, em que a hi-
giene é ainda mais funda-
mental para reduzir a pro-
liferação do coronavírus, 
as concessionárias fizeram 
parcerias com postos de 
serviços das rodovias para 
oferecer banhos gratuitos 
aos caminhoneiros - já fo-
ram entregues 4.357 “kits 
banho” desde o dia 23 de 
março. 
Além disso, os caminho-
neiros estão recebendo ali-
mentação, lanche e mar-
mitex - já foram entregues 
quase 13 mil kits neste 
período. Também foram 
criados pontos de apoio 
aos caminhoneiros onde é 
possível medir a tempera-
tura com termômetro di-
gital e, em caso de febre, 
o caminhoneiro é encami-
nhado à unidade de saúde 
mais próxima.
Além das ações nas pistas, 
as concessionárias paulis-
tas estão com campanhas 
de incentivo e reconheci-
mento à importância do 
trabalho desses profissio-
nais, principalmente no 
atual cenário de pandemia.

junho de 2018.  Encontra-
-se inserido no denomi-
nado Polígono do Pré-sal, 
sob regime de partilha de 
produção, tendo a Pré-
-sal Petróleo S.A. (PPSA) 
como gestora.  A Petrobras 
é operadora do bloco e de-
tém 30% de participação, 
em parceria com Exxon-
Mobil (28%), Equinor 
(28%) e Petrogal (14%).

pectivamente, para julho, 
agosto e setembro.
A recomendação às insti-
tuições foi feita conside-
rando que a pandemia do 
COVID-19 causa, além de 
fortíssimos impactos na 
saúde pública, impactos 
na cadeia econômica e em 
todos os segmentos da so-
ciedade.
A cobrança pelo uso da 
água é feita com base no 
volume anual de água cap-
tado, consumido e lança-
do, mediante pagamento 
em parcelas de quantidade 
definida pelos Comitês de 
Bacias Hidrográficas.

ATENCÃO!             MOTORISTA DE APP - 
MOBILIDADE URBANA. Está chegando na 
sua região algo inovador, com ganhos de 100% a 
corrida e muito mais! Inscrições pelo link abaixo. 
Contato (12) 99772-1688

Venda de 1 gráfica de médio porte completa, preço 
abaixo do mercado ótima oportunidade de negócio 
Informações (12) 98164-2108
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