
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 08 DE MAIO DE 2020 EDIÇÃO 2720  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Educação SP abre concurso de
desenhos que vai inspirar pintura do

muralista Kobra na Escola Raul Brasil

A cada 3 dias, 38 novas
cidades de SP registram 

casos de coronavírus

Fábrica com caso de coronavírus descumpre decisão 
judicial e mantém produção em funcionamento

Os alunos das escolas da 
rede estadual que perten-
cem à Diretoria de En-
sino de Suzano poderão 
participar do concurso de 
desenho com a temática 
“Cultura de Paz nas Esco-
las” para compor a pintura 
do muralista Eduardo Ko-
bra. O evento é realizado 
pela Secretaria Estadual 
da Educação, por meio da 
EFAPE/CRE Mario Covas 
e FDE - Fundação para o 
Desenvolvimento da Edu-
cação.
Os desenhos serão recebi-
dos pelas escolas, de for-
ma virtual, até a próxima 
segunda-feira (11). Os 
vencedores serão usados 
por Kobra como referên-
cia para compor o projeto 
que vai estampar um dos 
muros internos da Escola 
Estadual Raul Brasil, em 
Suzano. 
Os trabalhos serão classi-
ficados em três categorias 
divididas por ciclo de en-
sino: anos iniciais do ensi-
no fundamental (categoria 
1); anos finais do ensino 
fundamental (categoria 2); 
e ensino médio (catego-
ria 3). O trabalho deverá 
ser feito individualmente, 
com a orientação de um 

O Governo de São Paulo, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Regio-
nal, elaborou um levan-
tamento estatístico que 
aponta avanço do corona-
vírus em 38 novas cidades 
paulistas a cada três dias. 
A evolução acelerada da 
contaminação no interior e 
no litoral ocorre ao mesmo 
tempo em que caiu a taxa 
de isolamento social em 
todas as regiões. 
Os dados são alerta para 
que as 645 prefeituras do 
Estado mantenham medi-
das de conscientização da 
população sobre a impor-
tância do distanciamento 
social.
O levantamento leva em 
conta a progressão da pan-
demia no território pau-
lista nos últimos 50 dias 
e aponta que, no início 
de março, eram registra-
dos casos de infecção pela 
covid-19 em sete novas 
cidades a cada três dias. 
Em abril, a média avançou 
para 25 novos municípios 
no mesmo período.
Atualmente, 38 novas ci-
dades registram casos de 

Mesmo após a Justiça de-
terminar a suspensão da 
produção na Ball por 72 
horas, a direção da fábrica 
acionou a Polícia Militar e 
forçou a entrada dos traba-
lhadores, nesta quinta-fei-
ra (7). 
A Ball produz latas de 
alumínio para cerveja e 
refrigerante, portanto não 
se trata de atividade es-
sencial. Ainda assim, des-

professor, que irá promo-
ver o engajamento coleti-
vo na prevenção à violên-
cia, e ampliar o repertório 
cultural referente à arte 
urbana, pintura de mural e 
representantes dessa mo-
dalidade. 
Além do desenho, cada 
aluno terá que produzir 
um texto, de no máximo 
10 linhas, definindo o con-
ceito do trabalho criado, 
contando qual ideia/men-
sagem pretende passar e a 
escolha dos elementos que 
o compõem.
O processo de seleção dos 
finalistas será feito em três 
fases. Na fase escola, o di-
retor formará uma comis-
são multidisciplinar para 
selecionar três desenhos, 
sendo um de cada cate-
goria. Na fase diretoria 
de ensino, serão pré-sele-
cionados os desenhos que 
serão encaminhados para 
a Seduc e, por fim, serão 
escolhidos os vencedores, 
com curadoria do artista 
Eduardo Kobra.
Todos os participantes vão 
receber certificados e os 
vencedores terão os no-
mes estampados ao lado 
da pintura do muralista.
Revitalização Raul Brasil

infecção pelo coronavírus 
a cada três dias. No total, 
371 dos 645 municípios 
de São Paulo já possuem 
registros de circulação do 
vírus. Com o isolamento 
social em queda, a tendên-
cia estatística é de cresci-
mento.
“Nós conseguimos verifi-
car o crescimento da pan-
demia em mais municípios 
do Estado de São Paulo 
de forma mais aguda. No 
início de maio, chegamos 
a 38 cidades a cada três 
dias. Se seguir por esse ca-
minho, significa que todos 
os municípios terão contá-
gio do vírus até o final de 
maio”, disse o Secretário 
de Desenvolvimento Re-
gional, Marco Vinholi.
A aceleração dos casos 
coincide com a queda nos 
índices de isolamento so-
cial nos municípios. O 
SIMI-SP (Sistema de Mo-
nitoramento Inteligente de 
São Paulo) indica que, nos 
últimos 15 dias, a taxa de 
isolamento caiu no inte-
rior paulista, passando de 
52% para 47% em média. 
“Conseguimos verificar 

cumpriu decisão judicial 
e manteve a produção em 
funcionamento, colocando 
em risco a vida dos traba-
lhadores que permanecem 
na fábrica. A unidade con-
ta com 160 empregados 
diretos e 100 indiretos.
O Sindicato dos Meta-
lúrgicos de São José dos 
Campos e Região foi à 
Ball nesta quinta-feira 
para comunicar os traba-

A pintura de Eduardo Ko-
bra faz parte do projeto 
de revitalização da Escola 
Estadual Raul Brasil ini-
ciada em outubro do ano 
passado. O projeto inclui a 
reforma completa da uni-
dade, construção de novas 
áreas comuns, de estudo, 
de convivência e admi-
nistrativas. Inclui ainda a 
demolição e reconstrução 
de novas salas de aula, do 
Centro de Ensino de Lín-
guas (CEL), banheiros e 
cantinas, além da reforma 
das salas de leitura e infor-
mática.
Foi criada também uma 
área de 1,5 mil metros 
quadrados para uso co-
mum, que contará com 
paisagismo, além de um 
espaço destinado à prática 
de esportes, aulas ao ar li-
vre e bicicletário.
No prédio principal da 
Raul Brasil, destaca-se a 
criação do Espaço de Ino-
vação, laboratório maker 
equipado com 24 note-
books, smart TV e impres-
sora 3D.
A escola também contará 
com o um novo acesso, 
que não vai mais ocorrer 
pela Rua Otávio Miguel 
da Silva.

esse grande impacto de 
aceleração no interior do 
Estado ao mesmo tempo 
em que as taxas de isola-
mento caíram. É um mo-
mento de atenção”, alertou 
Vinholi.
Comparação
O levantamento mostra 
ainda que, apesar do nú-
mero absoluto de infec-
tados ainda se concentrar 
na Grande São Paulo, nos 
últimos dias a proporção 
de contágio é quatro vezes 
maior no interior e no lito-
ral. Segundo a análise, o 
vírus estava restrito à Re-
gião Metropolitana da ca-
pital até meados de março, 
mas avançou desde então 
e já atinge todas as regiões 
do Estado.
Entre os dias 1º e 30 de 
abril, a Grande São Paulo 
passou de 2,7 mil para 24,3 
mil casos, com crescimen-
to de 770%. No mesmo 
período, no interior, os 
casos subiram de 129 para 
4,3 mil, o que representa 
aumento de 3.302%. Nes-
ta quinta, São Paulo chega 
a 39.928 casos em todo o 
Estado, com 3.206 mortes.

lhadores sobre a suspen-
são da produção. Os meta-
lúrgicos permaneceram de 
braços cruzados durante 
três horas, mas com a che-
gada da Polícia Militar fo-
ram forçados a entrar.
A Ball também atrasou a 
saída daqueles que esta-
vam trabalhando desde a 
noite anterior e que deve-
riam sair às 6h.
Além do caso confirmado 

de coronavírus, outros tra-
balhadores estão afastados 
por motivos médicos, o 
que fez aumentar as sus-
peitas de proliferação da 
doença na fábrica.
O processo
A decisão judicial, de ca-
ráter liminar, foi resultado 
de uma ação movida pelo 
Sindicato. Com o des-
cumprimento pela Ball, o 
Departamento Jurídico do 

Sindicato está tomando 
todas as providências para 
fazer com que a empresa 
cumpra a determinação e 
respeite a vida dos traba-
lhadores.
A liminar foi concedida 
pelo desembargador Luis 
Henrique Rafael, do Tribu-
nal Regional do Trabalho 
da 15ª região, em Campi-
nas. (processo 0005876-
93.2020.5.15.0000 DCG)

“A atitude da Ball escan-
cara uma prática de todos 
os patrões, em colocar a 
produtividade e o lucro 
acima do bem-estar e da 
saúde dos trabalhadores. 
Nós já conseguimos a li-
minar e vamos continuar 
na luta para que a empresa 
cumpra o que a Justiça já 
determinou”, afirma o pre-
sidente do Sindicato, Wel-
ler Gonçalves.
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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.

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 08/05/2020
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessariamente a opinião deste jornal.

Atenção: 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.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamente. Edições atuais e de arqui-
vos estão sempre a disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

EXPEDIENTE

Crea-SP apoia realização 
de evento online

em Guaratinguetá

A Associação Guaratin-
guetaense de Engenheiros 
e Arquitetos promove no 
próximo dia 13 (quarta-
-feira), em parceria com 
o Crea-SP, o treinamento 
online e gratuito “Marke-
ting para Profissionais da 
Engenharia”. O curso terá 
foco no uso do marketing 
digital para fortalecer os 
negócios em tempos de 
pandemia do coronavírus. 
Para informações e inscri-
ções, basta acessar o site 
da Associação
Na avaliação da vice-pre-

sidente em exercício na 
presidência do Crea-SP, 
Engenheira Lenita Secco 
Brandão, “a transmissão 
online evita a aglomera-
ção de pessoas e previne 
a disseminação do corona-
vírus. Ao mesmo tempo, 
as instituições continuam 
cumprindo seu papel de 
oferecer a oportunidade 
para especialistas e pro-
fissionais compartilharem 
conhecimento. Por isso, o 
Crea-SP apoia tais inicia-
tivas”.
Instalada há 86 anos, a 

autarquia federal é res-
ponsável pela fiscaliza-
ção, controle, orienta-
ção e aprimoramento do 
exercício e das atividades 
profissionais nas áreas da 
Engenharia, Agronomia e 
Geociências. O Crea-SP 
está presente nos 645 mu-
nicípios do Estado, conta 
com mais de 316 mil pro-
fissionais e cerca de 72 
mil empresas registrados, 
além de 723 funcionários, 
117 agentes fiscais, 261 
conselheiros e 1.690 ins-
petores.
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Entregadores ganham 
mais importância durante 

isolamento social

Sebrae e BID divulgam canal 
para pequenos negócios

expandirem vendas no exterior

Governo Doria cria Corregedoria 
para supervisionar despesas de 

combate a coronavírus

Se antes os entregadores 
de aplicativos já preci-
savam estar a postos em 
todos os momentos - in-
clusive, Sol, chuva e ma-
drugada -, agora, em meio 
à pandemia, não é dife-
rente. O distanciamento 
social, recomendado pela 
Organização Mundial de 
Saúde e adotado pelos 
governadores dos estados 
brasileiros, aumentou o 
número de pedidos por de-
livery em 74%, de acordo 
com a Associação Paulista 
de Supermercados.
Em um levantamento re-
alizado pela OnYou, em-
presa de cliente oculto, 
43% dos entrevistados 
afirmaram usar os servi-
ços de entregas de uma a 
três vezes por semana, en-
quanto 33% recebem mer-
cadorias de quatro a seis 
vezes no mesmo período. 
Dos participantes, apenas 
7% ainda não havia utili-
zado o delivery.
Para garantir a segu-
rança dos trabalhadores 
e consumidores nesse 
processo, uma série de                                         
medidas devem ser toma-
das, como sempre lavar as 
mãos com água e sabão e 
passar álcool em gel 70% 
antes e depois de ter con-
tato com produtos e  clien-
tes. 
Os motociclistas também 
precisam higienizar os 
equipamentos de seguran-

Os pequenos negócios 
passaram a ter uma nova 
oportunidade de vendas 
para o exterior. Iniciativa 
desenvolvida pelo Banco 
Interamericano de Desen-
volvimento (BID) com o 
apoio do Sebrae propor-
ciona a inscrição em pla-
taforma online em que as 
micro e pequenas empre-
sas brasileiras interessadas 
em expandir suas vendas 
ou prestação de serviços 
para o mercado interna-
cional podem se cadastrar 
gratuitamente. Trata-se da 
Connectamericas, que fo-
menta o comércio exterior 
e investimentos nos países 
da America Latina e Cari-
be.
“Em um ambiente de ne-
gócios confiável, os donos 
de pequenos negócios têm 
acesso a comunidades de 
clientes, fornecedores e 
investidores de várias par-
tes do mundo, segmenta-

O Governo de São Paulo 
instalou uma Corregedo-
ria Setorial Extraordinária 
para acompanhar e moni-
torar compras de bens e in-
sumos, parcerias com o se-
tor privado e demais ações 
de combate à pandemia de 
covid-19 em São Paulo. A 
iniciativa é mais uma me-
dida de transparência do 
Estado no enfrentamento 
ao coronavírus.
A nova Corregedoria será 
mobilizada pelas Secreta-
rias de Governo, Saúde, 

ça, como capacete agv, 
botas e jaquetas, além da 
própria moto.
Especialistas afirmam que 
esses insumos e EPI’s de-
vem ser disponibilizados 
pela empresa prestadora 
de serviços, sejam aplica-
tivos, corporativas ou em-
presas de entregas. “Esses 
profissionais estão sendo 
muito mais expostos do 
que o restante da popula-
ção. Eles assumem esse 
risco, porque têm conta 
para pagar em casa. Mais 
gente deve entrar na pla-
taforma”, afirma Bárbara 
Castro, socióloga e profes-
sora da Unicamp (Univer-
sidade Estadual de Campi-
nas).
Há algumas iniciativas 
propostas pelos aplicati-
vos, como a opção de “en-
trega sem contato físico”, 
em que o consumidor e o 
entregador combinam um 
local para que os produtos 
sejam deixados, que é usa-
do por 63% dos entrevista-
dos, segundo a pesquisa da 
OnYou. Cada aplicativo 
criou um fundo de apoio 
aos trabalhadores que não 
puderem realizar as entre-
gas no período por ser do 
grupo de risco ou estar do-
entes.
Entre as demais medidas 
adotadas para tentar di-
minuir o contágio está o 
pagamento via aplicativo, 
para que não seja neces-

dos por indústria em todas 
as áreas de atividades”, 
explica a analista da Uni-
dade de Competitividade 
do Sebrae Nacional, An-
drea Restrepo. Segundo 
ela, mesmo nesse momen-
to de crise em função da 
pandemia do Covid-19, há 
oportunidades para bus-
car o mercado externo por 
meio de ferramentas di-
gitais, como a plataforma 
Connectamericas.
Andrea compara o sistema 
a uma vitrine de negócios: 
“Ao se cadastrar, a micro 
e pequena empresa pode 
encontrar clientes e forne-
cedores por meio de anún-
cios de compra, receber 
dicas de como internacio-
nalizar o negócio, partici-
par de cursos e webinars 
com especialistas, entre 
outros benefícios”. Mais 
de 4,8 milhões de visitan-
tes já foram registrados e 
320 mil empresas cadas-

Educação e de Desenvol-
vimento Social. 
A resolução conjunta foi 
publicada nesta quinta-fei-
ra (7), no Diário Oficial do 
Estado.
A Corregedoria será su-
bordinada à Corregedoria 
Geral da Administração, 
órgão independente que 
acompanha os atos admi-
nistrativos, e vai trabalhar 
articulada ao Comitê Ges-
tor do Gasto Público, que 
avalia as despesas públi-
cas de São Paulo no com-

sário encostar na máquina 
ou prolongar o contato, 
com 70% das preferências 
dos consumidores. Em se-
guida, aparecem o uso de 
máscaras (49%) e álcool 
em gel (47%). Entre os es-
tabelecimentos que mais 
recebem pedidos de de-
livery estão: restaurantes 
(89%), farmácias (32%), 
supermercados (29%), 
bares e lojas de bebidas 
(14%) e pet shop (10%).
Em entrevista ao portal 
de notícias “GaúchaZH”, 
Ana Paula de Moraes, que 
é gestora em uma coopera-
tiva que reúne 400 moto-
boys autônomos, explica 
que com o distanciamento 
social as entregas se esten-
dem também a outros tipos 
de comércios, que não são 
atendidos pelos aplicati-
vos convencionais. Assim, 
lojas de tecnologia e rou-
pas que estão vendendo 
pela internet também po-
dem contratar serviços de 
entregas, por exemplo. 
“O pessoal está, realmen-
te, com muito medo. Prin-
cipalmente, os mais ido-
sos. Eles preferem manter 
uma distância. E, às vezes, 
não querem nem pegar a 
sacola. Deixam uma ba-
cia ou um plástico no chão 
para largarmos a sacola. 
Muitos estão preferindo 
o pagamento online, para 
evitar dinheiro ou máqui-
na de cartão”, afirma.

tradas no Connectameri-
cas. 
No Brasil, cerca de 10 mil 
empresas já aderiram à 
rede, sendo mais de 80% 
de micro e pequenas em-
presas de estados como 
São Paulo, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, Santa Ca-
tarina, Rio Grande do Sul 
e Paraná.
A maior parte das micro 
e pequenas empresas bra-
sileiras que expõe seus 
negócios nesta plataforma 
é voltada para o ramo de 
alimentos e bebidas mas 
contempla todo tipo de 
ramo econômico, inclusi-
ve serviços. 
De acordo com estudo do 
Sebrae de 2019, mais de 
40% das empresas expor-
tadoras brasileiras são pe-
quenos negócios e foram 
responsáveis por vendas 
externas no montante de 
US$1.239 milhões no ano 
de 2018.

bate à pandemia.
A Corregedoria Extraor-
dinária será uma unidade 
permanente de orientação 
e prestação de informa-
ções aos órgãos regulado-
res externos, como Minis-
tério Público, Assembleia 
Legislativa e Tribunal de 
Contas do Estado.
Todas as compras para o 
combate ao covid-19 são 
publicadas no Diário Ofi-
cial do Estado ou no site 
do Governo de São Paulo 
sobre coronavírus.
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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


