
CAMPANHAS 2020 VACINAÇÃO 

Campanha de vacinação contra influenza terá postos fixos
e formato Drive Thru
 
Teve início nesta segunda-feira (23/3), a campanha de vacinação contra influenza
sazonal e sarampo. A primeira etapa da vacinação segue até 15 de abril, voltada para
idosos a partir dos 60 anos, trabalhadores da saúde, povos indígenas, população
privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.
 
Na segunda etapa, que vai de 16 de abril a 8 de maio, serão vacinados os
professores de escolas públicas e privadas, além de profissionais das forças de
segurança e salvamento.A imunização está acontecendo na sede e Costa de
Camaçari nos seguintes pontos: 
 
Distrito Sanitário Sede - UBS Gleba B, UBS Gleba E, UBS Gravatá e USF Nova
Aliança;
 
Distrito Sanitário de Abrantes -  todas as unidades;
 
Distrito Sanitário de Monte Gordo - UBS Monte Gordo, USF Barra de Jacuípe, USF
Caminho do Mar e USF Barra do Pojuca.
 
Pensando na proteção e bem-estar da população, a vacinação também vai funcionar
a partir desta terça-feira (24/03), no formato drive thru. Os profissionais de saúde
estarão das 09 as 16 horas,  no estacionamento da Prefeitura Municipal (sede), na
Prefeitura Avançada da Costa de Camaçari (Vila de Abrantes) e na frente da
Secretaria de Turismo (Guarajuba).
 
As equipes de saúde estão usando Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)
necessários para evitar a contaminação com o Coronavírus e adotando estratégias para
organizar o público durante a vacinação atendendo as medidas preventivas.



”Quem tem fome, tem pressa”. Vamos unir forças para
mudar essa realidade!
 
Muitas pessoas que prestam serviços em Guarajuba e no litoral estão em casa, em
isolamento social, para proteger as suas e as nossas famílias. Em consequência deste
isolamento, estas pessoas que são ambulantes, guardadores de carros, jardineiros,
diaristas ou exercem outras atividades informais, estão sem ter nenhum tipo de
renda, passando muitas dificuldades enquanto esperam a pandemia do Coronavírus
cessar. 
 
Essas pessoas estão precisando do nosso apoio neste momento. Pensando nisso, a
Associação de Moradores e Condomínios de  Guarajuba (Ascon), convida todos a
colaborar em uma campanha para minimizar o sofrimento dessas famílias que estão
em situação de vulnerabilidade. 
 
Pedimos a sua contribuição para doação de cestas básicas nas comunidades
carentes de Monte Gordo. Participe dessa corrente do bem doando a partir de R$
60,00 para montagem de uma cesta básica. Quanto mais arrecadarmos, maior
será o número de famílias contempladas. 
 
*Beneficiário: Associação dos Condomínios de Guarajuba
*Banco: Bradesco
*Agência: 3651
*Conta corrente: 20.240-1
*CNPJ: 10.796.744/0001-18
 
FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO QUANDO REALIZAR O DEPÓSITO
 
Para mais informações, acompanhar o andamento da campanha e envio do
comprovante de depósito, entre em contato com a Ascon através do número (71) 99375-
1873. O valor arrecadado e a distribuição serão auditados pela diretoria da Ascon e
prestado contas ao conselho fiscal da Associação. Vale lembrar, que todos os diretores da
Ascon e o conselho fiscal são síndicos de condomínios em Guarajuba

CAMPANHAS 2020 CESTAS BÁSICAS



CAMPANHAS 2020 
ÁLCOOL EM GEL

“GUARAJUBA  SOLIDÁRIA “      
 
Posto de drive thru para venda de álcool gel amanhã
segunda-feira dia 20/04/20 a partir das 9:30h
 
A Ascon (Associação de Moradores e Condomínios de Guarajuba) está conseguindo
com a sua contribuição, ajudar centenas de pessoas em Monte Gordo, doando
cestas básicas. Mas, estamos pensando também no bem-estar da sua família! Diante
da dificuldade para aquisição de álcool gel  e considerando os preços abusivos que
estão sendo praticados, a Ascon identificou um fornecedor confiável para atender o
bairro. 
 
A compra pode ser feita por meio da um posto drive thru instalado no acesso
principal de GUARAJUBA ao lado da portaria do condomínio Paraíso nesta segunda-
feira (20/04), a partir das 09:30horas (até quando durar o estoque). O frasco de 500
ml está sendo comercializado por R$ 17,00.
 
Através da intermediação da Ascon, ficou acordado  que a cada 5 unidades vendidas
um  frasco será doado para agentes da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária
Estadual e outros órgãos que atuam na região em defesa de toda a comunidade.
 
*Gostaríamos também de deixar registrado o nosso agradecimento à Todos que
estão aderindo as campanhas da ASCON , pela visão social e solidariedade neste
momento de grande dificuldade que está passando nossa região.*
 
 
Associação de Moradores e Condomínios de Guarajuba - Ascon



CAMPANHAS 2020 
DIVULGAÇÃO

SERVIÇOS

Passe a sua quarentena em Guarajuba e mantenha a sua
mente saudável. Aproveite o ar puro deste Paraíso.
 
�  Variedade gastronômica para você e sua família com entregas delivery no site
https: www.euamoguarajuba.com.br/delivery-guarajuba
 
� Pratique esportes individuais com proteção e orientação profissional com a
Guarajuba Nautica no
https://www.euamoguarajuba.com.br/post/guarajubanautica
 
� Aluguel de bicicletas com a equipe do EcoBike Sport no
https://www.euamoguarajuba.com.br/post/ecobike-sport
 
�Serviços de compra, venda e aluguel de Imóveis 
https://www.euamoguarajuba.com.br/investimento-em-imoveis
 
�  Consulta odontológica com a Dko Odontologia no
https://www.euamoguarajuba.com.br/post/dko-odontologia
 
� Serviços de internet (fibra ótica) com a F& F Comunicações
https://www.euamoguarajuba.com.br/post/f-fComunicacoes
 
Seja resiliente: recupere-se de situações de crise e aprenda com elas. Mantenha a sua
mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e com a certeza de que tudo
passa.



CAMPANHAS 2020 
MÁSCARAS 

””Proteja seus funcionários e ajude a quem proteje toda a
comunidade”
 
Aos Comerciantes e Condomínios da Costa de Camaçari: 
 
A Ascon (Associação de Moradores e Condomínios de Guarajuba) está
conseguindo com a sua contribuição, ajudar centenas de pessoas em Monte Gordo,
doando cestas básicas. Mas, estamos pensando também no bem-estar dos que
estão trabalhando para permitir que a maioria das pessoas possam ficar em casa !
Diante da dificuldade para aquisição de máscaras de tecido, a Ascon identificou um
fornecedor confiável para atender a região . 
 
A encomenda pode ser feita por meio do número de WhatsApp (71) 99623 2017.
A máscara de tecido  está sendo comercializada por R$ 5,00 cada .
 
Através da intermediação da Ascon, ficou definido que a cada 10 máscaras vendidas
4 serão  doadas para agentes da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária
Estadual e outros órgãos que atuam na região em defesa de toda a comunidade .
 
Gostaríamos também de deixar registrado o nosso agradecimento a todos que estão
aderindo a mais essa campanha  de solidariedade neste momento de grande dificuldade
que está passando nossa região.
 
Associação de Moradores e Condomínios de Guarajuba - Ascon


