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Alunos da rede municipal vão
receber novamente o Kit Escolar

Material será distribuído pela Prefeitura no início das aulas, beneficiando mais de 5 mil estudantes

ANO 01  -  NÚMERO 29  -  BERTIOGA/SP  -  31 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2003  -  Distribuição Gratuita

Assim como em 2002, material escolar gratuito vai beneficiar mais de 5 mil alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental

Renata de Brito/PMB

A partir de 10 de
fevereiro, quando serão
reiniciadas as aulas na rede
municipal de Ensino, nenhum
dos mais de 5 mil alunos
matriculados começará a
estudar sem seu kit básico de
material escolar. A iniciativa da
atual administração, que
distribuiu pela primeira vez, no
ano passado, 5,5 mil kits às
crianças da Educação Infantil e
Ensino Fundamental, foi tão
positiva que chegou a evitar até
mesmo evasão escolar.
Segundo dados da Secretaria
Municipal de Educação e
Desenvolvimento Cultural,
muitas crianças deixavam de ir
às aulas porque os pais não
tinham condições de comprar o
material e elas se sentiam
envergonhadas diante dos
coleguinhas.

Mas esse problema
acabou. Agora todos estudam
com o mesmo material, sem
diferença entre eles, o que
contribuiu para aumentar o
interesse e a atenção do
estudante nas aulas.

O cronograma de
distribuição do material nas
escolas e aos alunos está sendo
elaborado pela Secretaria

Municipal de Educação.
Cada estudante da rede

municipal receberá uma mochila
com o kit completo. Para as
crianças da Educação Infantil
serão distribuídos lápis, borracha,
apontador, caixa de lápis de cor,
estojo, pasta com elástico,

caderno para recado, caixa de giz
de cera, tesoura sem ponta e cola.

Os alunos da 1ª e 2ª
séries receberão cadernos, lápis,
borracha, apontador, caixa de
lápis de cor, régua, estojo, pasta
com elástico, caderno para
recado, caixa de giz de cera,

PREFEITURA PRESTA ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA A QUEM RECEBEU TÍTULO DE POSSE. PÁG. 16

tesoura sem ponta, cola, uma
caixa de caneta hidrográfica
colorida e mochila com aba. Já
para os alunos da 3ª e 4ª séries
serão acrescidas canetas
esferográficas, caderno espiral
universitário de 100 folhas, caneta
e carimbo hidrográfico.

Além do kit individual,
a Prefeitura distribuirá material
nas escolas que ficará  à
disposição dos alunos para
trabalhos em aula. Cada unidade
contará com vários tipos de
papéis (pardo, cartolina, sulfite,
crepon colorido, off set color,
laminado, camurça, dobradura,
linguagem, craft e jornal), cola,
tintas plástica, guache e de dedo,
etiquetas, fitas adesivas e
pincéis.

O custo estimado do
material individual e coletivo está
em torno de R$ 200 mil, um
investimento educacional que
representa uma economia
considerável aos pais dos
alunos que podem usar o
dinheiro que seria gasto com
material escolar para reforçar a
alimentação familiar. A meta da
administração municipal é
oferecer igualdade de
oportunidade a todos, até
mesmo aos alunos com
menores condições financeiras.

No ano passado,
ninguém ficou sem estudar por
falta de material. E este ano não
será diferente, pois o Executivo
não tem poupado esforços para
investir na melhoria da qualidade
do ensino municipal.
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EXPEDIENTEEXPEDIENTEEXPEDIENTEEXPEDIENTEEXPEDIENTE

ATOS OFICIAIS

ATOS DO CHEFE DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
EXPEDIENTE PUBLICADO EM 24/01/03

1162/99 PMB – OBRAS, Assunto solucionado, arquive-se. – 1240/00 PMB - OBRAS, arquive-se. – 8080/02 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A,
Expeça-se a Licença de Funcionamento para 04 elevadores. – 385/03 KIYOSHI YAMATO e 368/03 EDMA PENACHIN, Deferido parcialmente o solicitado
em petições 065/03 e 064/03, Concedendo prazo de 30 dias para atender intimação. – 5465/95 PMB – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,  Arquive-se.
– 50646/87 JOSÉ CARLOS VASQUES RODRIGUES Deferido parcialmente o solicitado em petição 061/03, Concedendo prazo de 30 dias para atender
intimação. – 53907/91 JUSTINIANO M. C. VIANNA, Expeça-se a Carta de Habitação, pago os emolumentos quitado o I.S.S. em trinta dias. – 50210/91
ANTENOR ANTONIO SUZIN , Expeça-se a Carta de Habitação, pago os emolumentos, quitado o I.S.S. em trinta dias. – 340/03 MILTON PEREIRA, Defiro
o solicitado concedendo prorrogação de prazo por trinta dias. – 3534/00 ALFREDO JOSÉ DE LIMA, Expeça-se a Carta de Habitação, pago os emolumentos
e quitado o ISS em 30 dias. – 362/03 WILSON CIPULLO, Intimado a providenciar limpeza do passeio público. – 2779/94 JOUBERT DO NASCIMENTO,
Considera-se a expedição da Carta de Habitação expedida em 29/07/99, como Ex-Offício. – 6900/98 MIGUEL MATSUTAMI E OUTROS, Dê-se Baixa, quitado
ISS em 30 dias. – 360/03 VICENTE DE SOUZA LIMA,  Defiro o solicitado em petição 093/03, concedendo o prazo de 30 dias para cumprir intimação. – 359
EDSON DANTAS DIAS, Defiro o solicitado em petição 094/03, concedendo o prazo de 30 dias para cumprir intimação. – 390/03 DERNEVAL LIMA, Assunto
solucionado, Arquive-se. – 51560/90 LUIS ANTONIO GUERREIRO BENEVIDES, Licença caduca, Arquive-se. – 391/03 MAURICIO BERBAT ZAHARANSKY,
Deferido o solicitado em processo 463/03, concedendo o prazo de 30 dias para cumprir intimação – 5719/02 ROBERTA C. SOARES, Expeça-se a Carta de
Habitação, pago os emolumentos, quitado o I.S.S. em trinta dias – 7226/00 ANTONIO EDSON ZANIN, Expeça-se a Carta de Habitação, pago os emolumentos
e quitado o I.S.S. em trinta dias – 6603/99 SONIA FERREIRA MORAES, Intimada a atualizar ranovação de alvará, correspondência devolvida. – 466/03
MARCOS SETO, Defiro o solicitado concedendo prorrogação de prazo por trinta dias. – 1844/99 P.M.B. – SONOMAR MÓVEIS, Assunto Solucionado,
Arquive-se. – 50334/90 P.M.B. ANTONIO EVARISTO, Assunto Solucionado, Arquive-se. – 7052/01 JOÃO JOSÉ GARCIA, Expeça-se a Carta de
Habitação, pago os emolumentos, quitado o I.S.S. em trinta dias. – 5670/00 WILLIAM FACCINI,  Expeça-se a Carta de Habitação à título precário, pago os
emolumentos, quitado o I.S.S. em trinta dias. – 8024/01 HÉLIO PRIONI, Expeça-se a Carta de Habitação, pago os emolumentos, quitado o I.S.S. em trinta dias.

EXPEDIENTE PUBLICADO EM 30/01/03

3762/93 GILSON RAMOS ANDRADE, Expeça-se a Carta de Habitação, pago os emolumentos quitado o I.S.S. em trinta dias. – 551/03 P.M.B. MARCIA GOES
V. VICENTE, Intimada a construir passeio público, correspondência devolvida. – 544/03 P.M.B. BERTACINTO NETO, Intimado a construir passeio público,
correspondência devolvida. – 667/03 BENEDITO ROBERTO DAMACENO, Deferido parcialmente o solicitado, concedendo 30 dias de prorrogação de prazo para
cumprir a intimação. –   267/03 JOSÉ NETTO DOS SANTOS, D.I.A. nº 4.180, Intimado a providenciar limpeza do passeio – 52835/88 ROBERTO POLICARPO
DE SOUZA, Expeça-se a Carta de Habitação, ex-offício à título precário, pago os emolumentos e quitado o I.S.S. – 50117/91 WILSON THOMAZ RODRIGUES
JUNIOR, Indefiro o solicitado em petição 075/03, por falta de amparo legal. – 5738/01 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, Expeça-se a Licença de
Instalação, pagos os emolumentos. 2761/02 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A – TELEFONICA, Assunto solucionado, Arquive-se. – 4688/02
DOMINGOS JOSÉ DA CRUZ, Expeça-se a Carta de Habitação, pago os emolumentos quitado o I.S.S. em trinta dias – Processos 53002/87, 7616/98, 51800/90,
51840/90, 51819/90, 51855/90, 52550/90, 343/95, 9969/96, 12713/96, 1240/98, 6822/98,  1166/99, 1974/99, 1980/99 6254/99, 141/00, 2684/00, 2690/00,
2695/00, 2705/00, 2751/00, 2940/00, 2942/00, 6149/00, 6150/00, 6151/00, 2944/01, 338/03, 346/03, 349/03, 359/03, 360/03, 361/03, 365/03  P.M.B., Assunto
solucionado, arquive-se – 52529/89 YOSHIHICO TANIKAWA, Expeça-se a Carta de Habitação, lançados os emolumentos e o I.S.S. – JOSÉ LUIZ RUSSO,
Defiro o solicitado, prorrogue-se o prazo por trinta dias – 2576/02 OLGA DE PAIVA FARIA , Expeça-se a Carta de Habitação, pago os emolumentos e quitado o
I.S.S. em trinta dias – 6142/01 CLEUSA PRADO DE OLIVEIRA, Expeça-se a Carta de Habitação parcial para a Casa 01, pago os emolumentos – 532/03 – COAVI
– COM. AVÍCOLA VIRACOPOS LTDA., D.I.A., Intimado a construir passeio público – 545/03 P.M.B., Assunto solucionado, arquive-se – 2728/00 EVARISTO
BELO DE RESENDE, Indefiro a petição nº 541/02, por falta de amparo legal – 8081/01 MANUEL F. VILA ASOREY  , Expeça-se a Carta de Habitação, pago os
emolumentos, quitado o I.S.S. em trinta dias – 4710/00 FERNANDO T. DA CRUZ, Expeça-se a Carta de Habitação, pago os emolumentos, quitado o I.S.S. em trinta
dias – 7529/01 ARACI DE ALMEIDA CORREA , Expeça-se a Carta de Habitação, pago os emolumentos– 50793/82 SEME – COM. CONSTRUTORA LTDA.,
Expeça-se a Licença de Ocupação, pago os emolumentos, quitado o I.S.S. em trinta dia – Petição 120/03, Cláudio Destro, Conceda-se prorrogação de prazo de
trinta dias – D.I.A. 4.361 JOSÉ MIGUEL DIAS, Multado por obra em desacordo com o projeto aprovado – 6900/98 SABURO ARAKAWA , Revogo  o despacho
de 22/01/03 e Expeça-se a Licença de Ocupação parcial para o pavimento superior.

WALDEMAR CESAR R. DE ANDRADE
Chefe da Seção de Fiscalização de Obras

ATOS DO CHEFE DA SEÇÃO DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
EXPEDIENTE PUBLICADO EM 30/01/03

PROC. ADM.  0003 /03  –  MARCELO BORGERTH PRODUÇÕES E  EVENTOS S /C  LTDA –  COMPROVADO O PAGAMENTO
ADIANTADAMENTE, DEFIRO O PEDIDO, EM 27/01/03; 0091/03 – ANTONIO NILTON DE JESUS SANTOS – DEFIRO O PEDIDO DE
ALVARÁ PARA AUTONOMO, FACE COTA DA FISCALIZAÇÃO, EM 29/01/03, 0262/03 – CASAS PERNAMBUCANAS – DEFIRO O PEDIDO
DE ALVARÁ, RECOLHENDO-SE AS TAXAS ADIANTADAMENTE, EM 24/01/03; 0322/03 – AIMBERE PEROTTI SILVA – COMPROVADO
O PAGAMENTO DAS TAXAS, DEFIRO O PEDIDO, EM 24/01/03; 0425/03 – ROGERIO AUGUSTO DE OLIVEIRA – DEFIRO O PEDIDO
DE INSCRIÇÃO DE AUTONOMO, FACE COTA DA FISCALIZAÇÃO, EM 24/01/03; 0467/03 – SELMA DIAS DA ROCHA LANCHONETE
– ME – DEFIRO O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 30 DIAS, A CONTAR DE 15/01/03, EM 29/01/03; 0471/03 – JOSELINDO
SANTOS SILVA – DEFIRO O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO  POR 30 DIAS A CONTAR DE 16/01/03, EM 29/01/03; 0718/03
– A DO CARMO E DA SILVA LTDA – ME – DEFIRO O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 60 DIAS A CONTAR DE 22/01/03,
EM 29/01/03; 1224/02 – REI LEÃO CONTABILIDADE – DEFIRO O PEDIDO DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO,
FACE COTA DA FISCALIZAÇÃO, EM 29/01/03;  2549/01 –  KATARINA KIMIE MURAKI  PEREIRA – INDEFIRO O PEDIDO PARA
FUNCIONAMENTO DE VIDEOKÊ, FACE COTA DO DIRETOR DO DOA DE 14/01/03, EM 28/01/03; 5974/01 – POLICENA FERNANDES
CUNHA ELÉTRICA – ME – DEFIRO O PEDIDO DE CONCELAMENTO, LANÇAR DÉBITOS REF. AO PERÍODO, EM 21/01/03; 6757/01
– ASSOC. BÍBLICA E CULTURAL DE VICENTE DE CARVALHO E GUARUJÁ – INDEFIRO O PEDIDO, FACE COTA DA FISCALIZAÇÃO,
EM 27/01/03;  7573/02 –  MILTON PEREIRA JUNIOR BERTIOGA – ME – DEFIRO O PEDIDO DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO, FACE COTA DA FISCALIZAÇÃO, EM 29/01/03;  7707/02 – VILLAGIO BOCCIA FLAT SERVICE LTDA – ME –
DEFIRO O PEDIDO A TÍTULO PROVISÓRIO (LEI 405/00) DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, SEM PREJUÍZO DO REQUERENTE VIR
ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE,  FACE COTA DA FISCALIZAÇÃO, EM 22/01/03;  7955/00 – TERESA NAJA EL SAIKALI
NOGUEIRA – DEFIRO O PEDIDO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO A TÍTULO PROVISÓRIO, SEM PREJUÍZO DO REQUERENTE VIR
ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, FACE COTA DA FISCALIZAÇÃO, EM 29/01/03; 7991/02 – COMERCIAL HIDRO FORTE DE
BERTIOGA LTDA-ME – DEFIRO O PEDIDO DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, FACE COTA DA FISCALIZAÇÃO,
EM 29/01/03; 8047/02 – POUSADA TROPICÁLIA DE BERTIOGA S/C LTDA – DEFIRO O PEDIDO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO,
FACE COTA DA FISCALIZAÇÃO, EM 29/01/03.

MARIA DE LORDES R. DE CAMPOS
Chefe da Seção da Fiscalização Tributária
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Bancas de jornais e revistas, Cam-
ping Humaitá, Sabino Abdala, Livra-
ria da Riviera, Farmácia da Riviera,
Genny Home Center, Auto Posto
Joãozinho, Auto Posto do Aldo, CPF
Imobiliária, Ramon Alvares Imobili-
ária, Mathias Imóveis, Vip Imóveis,
SIV (Sistema Integrado de Vendas),
Farmácia do Alecr in (VCII) ,
Mercadinho (VCII), Restaurante
Mare Mont, Restaurante Rufinos,
Luiz Fernando Imóveis, Nova Imo-
biliária, Padaria do Manolo (Centro),
Padaria do Manolo (VCII), Padaria
Tamoio, Câmara Municipal, Unida-
de Hospitalar Mista, Centro de Saú-
de III, UBS Vista Linda, UBS Indaiá,
Fórum, Casa da Cultura, Padaria do
Igor (Centro), Imobiliária Tanabe,
Prefeitura, Sesc Bertioga, Padaria
Bela Casa, Restaurante Caravelas,
Clinicar, Flávio Piscinas, Imobiliá-
ria Ponto Alto, Padaria Luso Mar,
Supermercado Real, Padaria Trigo de
Ouro, Jardim Rafael (Bar, Mercado
e Mercadinho), Bar da Portuguesa
(Boracéia) ,  Padar ia Trapiche
(Boracéia), Mangue Seco (Bar,
Mercadinho, Sorveteria e Loja de
Produtos de Limpeza), Padaria Bri-
sa Mar, Padaria Pingo de Mel (Jd.
Paul is ta) ,  Bar do Japonês (Jd.
Paulista), Ilha 4 (Bar e Mercado( e
Mercado do Marcão (Jd. Indaiá)
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ATOS OFICIAIS

ATOS DO CHEFE DA SEÇÃO DE APROVAÇÃO E LICENCIAMENTO
EXPEDIENTE PUBLICADO EM 23/01/03

611/03 CARLOS ROBERTO KATICIPIS SANTOS  –Indeferido, o requerimento é inapto pra o pretendido;4520/02 HILARIO MASSOTTI –
Recolha o valor de R$ 34,49, referente a análise de projeto; 6979/02 ESTAF ENGENHARIA S/A – Compareça o requerente para esclarecimentos;
3511/99 ANTÔNIO JESUS DA SILVA – Sim, como requer,  pago os emolumentos em 30 dias;  7563/02 SABEL INCORPORADORA E
ADMINISTRADORA LTDA. E OUTROS – Indeferido, o projeto não apresenta o terreno corretamente; 1195/02 cab.3963/01 FERNANDO
SENA RODRIGUES – Indeferido, nos termos do § 3º do art. 7º da Lei 316/98.

EXPEDIENTE PUBLICADO EM 24/01/03

7137/02 DURVAL MANTOVANI DIVINCENZO  - Aprovo o projeto arquitetonico, expeça-se a licença para edificar, observada as anotações,
pago os emolumentos em 30 dias; 693/02 cab. 3963/01 SOCIEDADE URBANISTICA BERTIOGA LTDA. – Compareça o peticionário para
esclarecimentos, em 30 dias; 694/02 cab. 3963/01 SOCIEDADE URBANISITCA DE BERTIOGA LTDA. – Compareça o peticionário para
esclarecimentos, em 30 dias; 147/03 cab.4099/01 CARLOS ROBERTO PEREIRA – Indeferido; 7464/02 R.YAZBEK DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA. – Compareça o Arq. Antônio C.V. Guimarães para esclarecimentos em 30 dias; 7087/95 CARLOS ROBERTO DE MELLO
– Compareça o peticionário para esclarecimentos, em 30 dias; 9130/00 LUIS CLAUDIO CRUNFLE – Mantenho o indeferimento, nos termos
do item II, art. 2º da Lei 413/00; 1943/01 cab. 6307/99 MANOEL ARO FILHO – Certifique-se, pago os emolumentos em 30 dias; 7332/01
LUCELI APARECIDA RODRIGUES – Recolha a taxa referente a emolumentos de acréscimo de área, conforme O.S.023/01-SM; 6505/02
cab.51275/89 MARCOS JOSE FIALHO HAMSI – Compareça a Arq. Vanessa França Baisi, em 30 dias para atender este comunique-se; 6951/02
NIVALDO PINTO – Indeferido, encaminhe-se ao Sefi, em desacordo com a tab. A do art.48, Lei 317/98 e art.56 § 3º da Lei 316/98; 184/03 cab.
33837/92 OTAVIO GOMES DE OLIVEIRA – Indeferido, encaminhe-se ao Sefi,  em desacordo com art.12 da Lei 316/98 e levantamento
apresentado não condiz com o edificado.

EXPEDIENTE PUBLICADO EM 27/01/03

7448/02 cab. 4703/94 ANTÔNIO MARCON FILHO – Regularize-se 3,70m², pago os emolumentos, o ISS e regularizado inscrição profissional,
em 30 dias; 2632/95 cab. 665/93 CELSO MOREIRA COSTA – Anulo o despacho de 09/10/95, encaminhe-se ao Sefi; 1941/02 JOSE RICARDO
RAMALHO DE CAMPOS – Sim, como requer, quanto a baixa de responsabilidade técnica; quanto a baixa de autoria não há o que deferir,
aprovação do projeto arquitetonico, válida até 17/04/03; 7516/02 cab. 10963/96 ANTÔNIO MARTINS FERREIRA E OUTRO – Compareça o
Arq. Dalto Stipanich, para esclarecimentos em 30 dias; 6672/02 cab. 2082/94 JOSE ANTÔNIO AFFONSO – Regularize-se conforme Lei 316/98,
quitado os emolumentos e ISS em 30 dias. A expedição da licença fica vinculada ao comparecimento do profissional para regularizar inscrição
e atualizar assinatura em ficha cadastral; 7243/02 cab.3554/00 DANILU LERNE – Regularize-se 24,00m² de acréscimo e 54,98m² referente a
modificação sem acréscimo de área, pago os emolumentos e o ISS em 30 dias; 2962/94 cab. 52321/90 FRANCISCO P. MENEZES NETTO –
Certif ique-se; 7779/02 VALDECI  PINHEIRO DE LIMA – Compareça o Eng. Civil Marcelo Caldas Santos, em 30 dias, para atender este
comunique-se.

EXPEDIENTE PUBLICADO EM 28/01/03

3454/02 cab. 10461/96 EVALDO SCHELESKY DE ARAUJO – Arquive-se, por desinteresse; 7347/02 JOÃO BATISTA ALVES – Aprovo o
projeto arquitetonico, expeça-se a l icença para edif icar, pago os emolumentos em 30 dias; 6135/02 EDSON NOGUEIRA DE QUEIROZ –
Aprovo o projeto arquitetonico, expeça-se a licença para edificar, pago os emolumentos em 30 dias; 6222/02 ITAMAR MENDES DA SILVA –
Compareça a Arq. Rosely Rodrigues para esclarecimentos, em 30 dias; 8310/99 MANOEL BATISTA DOS SANTOS – Arquive-se, por desinteresse;
2916/02 cab. 51.404/88 PAULO NORBERTO SANCHES GASPAR – Arquive-se, por desinteresse; 7392/95 MARIA ALICE SOARES DE MELLO
DO VAL – Assunto solucionado. Arquive-se; 4577/02 LUIZ CARLOS CARDOSO – Aprovo o projeto arquitetonico, observadas as anotações,
expeça-se a licença para edificar, pago os emolumentos em 30 dias; 5756/02 cab. 7485/00 SERRAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. – Certif ique-se, pago os emolumentos em 30 dias; 7087/95 (petição 073/03) PAULO SERGIO DA SILVA – Certif ique-se;  3842/02
FERNANDO SENA RODRIGUES – Indeferido, não atende art. 62 da Lei nº 316/98; 6083/02 cab. 3842/02 FERNANDO SENA RODRIGUES –
Indeferido. Face ao término do prazo para atender comunique-se. Arquive-se; 7839/02 cab.3842/02 FERNANDO SENA RODRIGUES – Indeferido;
6394/98 LEIA CORREA MAFRA LOPES DE MORAES – Sim, como peticiona, pago os emolumentos em 30 dias; 110/03 cab.11350/96 SELMA
JOSE CHRISTINO – Indeferido, em desacordo com tab. A, art. 48 da Lei 317/98.

EXPEDIENTE PUBLICADO EM 29/01/03

7926/02 cab. 7636/00 EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS – Indeferido; 8068/02 cab. 51.898/90 ANTÔNIO CARLOS PUGLIESE – Compareça
o Eng. Joaquim Aleixo Corrêa Passos para atender comunique-se, em 30 dias; 4417/01 MARIA DE FATIMA LIMA – Sim, como requer quanto
a unificação de lotes 06 e 07, pago os emolumentos em 30 dias;  4418/01 cab. 4417/01 MARIA DE FATIMA LIMA – Indeferido, trata-se de obra
considerada em desacordo com o apresentado; 4974/00 cab. 2924/93 LUIS CARLOS GALVÃO – Compareça o Eng. Júlio Scantimburgo para
esclarecimentos em 30 dias.

ENG. ROBERTO MARTINS COSTA
Chefe da Seção de Aprovação e Licenciamento

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N.º 06/02

A Comissão de Licitação, comunica a quem
possa  interessar  que em 28/01/03 , foi pelo
Sr. Prefeito, homologada a Tomada de Preço
n.º  06/02 -  Processo 7150/02, bem como,
adjudicado seu objeto em favor de Aprojet
Construtora Ltda, no valor de R$ 240.119,33
,  ficando em poder da  Comissão de Licitação
, a disposição dos l ic i tantes considerados
inabi l i tados,  seus envelopes  propostas
comercial, devidamente lacrados.

Bertioga, 29 de janeiro de 2003
ENIO XAVIER

Presidente da Comissão de Licitação

DECRETO Nº 742
DE 10 DE JANEIRO DE 2003

“Substitui membros para o Conselho
Comunitário de Defesa do Meio Ambiente

– CONDEMA”
DR.  LAIRTON GOMES GOULART,
Prefeito do Município de Bertioga, usando
das atribuições que lhe são conferidas por
Lei e,
CONSIDERANDO  a so l i c i tação  de
subs t i tu ição  de  membros  do  Conse lho
Comunitário de Defesa do Meio Ambiente –
CONDEMA;
DECRETA:
Ar t .  1º .  F icam subst i tu ídos membros do
Conselho Comunitár io de Defesa do Meio
Ambien te  –  CONDEMA,  consoante
disposição contida na Lei Municipal nº 289,
de 1º  de ju lho de 1998,  es tabe lecendo a
seguinte composição:
Representante do Poder Executivo:
Mylene Lyra Pedroso em subst i tu ição a
Nelo José Fernandes;
Representan te  da  Secre ta r ia  de  Me io
Ambiente do Estado de São Paulo:
Lu iz  André  Cap i tan  D iegues em
substituição a Ana Lúcia Buccolo Marques
(suplente)
Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação,  ficando convalidados os
atos do Conselho e revogadas as disposições
em contrár io.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Bertioga, 10 de janeiro de 2003

DR. LAIRTON GOMES GOULART
Prefe i to  do Munic íp io

Registrado no Livro Competente e
Publicado  no  Quadro  de  Editais
da Secretaria  de  Administração,
Finanças e Jurídico.

Proc. nº 2455/94
Seção de Técnica Legislativa

Vamos manter o mosquito da Dengue longe de
Bertioga. Elimine criadouros como pneus, latas e

garrafas e tampe sua caixa d´água. Dúvidas? Ligue
para a Seção de Zoonoses - 3317-4000 (ramal 2052)
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ATOS OFICIAIS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS
(Artigo 22; Artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º  da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

DECRETO N° 745
DE 27 DE JANEIRO DE 2003

“Dispõe sobre a prorrogação do prazo de
vencimento para pagamento da cota única e/ou

primeira parcela do IPTU e ISS/TAXAS de 2003”.
DR. LAIRTON GOMES GOULART , Prefeito
do Município de Bertioga, no uso das atribuições
que lhes são conferidas por Lei e,
CONSIDERANDO que não haverá prejuízo, por
tratar-se de vencimento dentro do próprio mês;
CONSIDERANDO  ainda, as dificuldades
encontradas para a distribuição dos carnês;
DECRETA:
Art. 1º. Fica prorrogado para o dia 31 de janeiro de
2003 o prazo de vencimento para pagamento da cota
única e/ou primeira parcela do IPTU e ISS/TAXAS/03.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da
sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Bertioga, 27 de janeiro de 2003.

DR. LAIRTON GOMES GOULART
Prefeito do Município

Seção Técnica Legislativa

PORTARIA N.º  005/2.003
DE 24 DE JANEIRO DE 2.003.

LUÍS HENRIQUE CAPELLINI, no uso de suas
atribuições legais e dando cumprimento à
deliberação da Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Bertioga, RESOLVE:
EXONERAR, a pedido, a Sra. Jane de Andrade
Coelho, registro n.º 125, ocupante do cargo de
Técnico em Recepção e Telefonia I, de padrão
de vencimentos NA, de provimento Efetivo do
quadro de servidores da Câmara Municipal de
Bertioga, atribuindo-se-lhe os vencimentos e
vantagens do cargo até 26 de Janeiro de 2.003.

Registre-se, Publique-se  e Cumpra-se.
Bertioga, 24 de Janeiro de 2.003.

VER. LUÍS HENRIQUE CAPELLINI
Presidente da Câmara

PORTARIA N.º 006/03
DE  27 DE JANEIRO DE 2003.

LUÍS HENRIQUE CAPELLINI, no uso de
suas atribuições legais e dando cumprimento
à deliberação da Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Bertioga, RESOLVE:
DESTITUIR da des ignação concedida
através da Portaria n.º 055/00,  a Sra. Jane
de Andrade Coelho – reg.  125,  da
representação deste Poder  Legis la t ivo
junto ao Fundo Municipal de Preservação
Ambiental e Fomento de Desenvolvimento
- FUNESPA.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Bertioga,  27  de  Janeiro  de 2.003.

VER. LUÍS HENRIQUE CAPELLINI
Presidente da Câmara

PORTARIA N.º 007/03

DE  27 DE JANEIRO DE 2003.

LUÍS HENRIQUE CAPELLINI, no uso
de suas atr ibuições legais e dando
cumprimento à del iberação da Mesa
Diretora da Câmara Municipal de Bertioga,
RESOLVE:
DESTITUIR da designação concedida
através da Portar ia n.º 067/00,  a Sra.
Jane de Andrade Coelho – reg. 125, da
representação deste Poder Legis lat ivo
jun to  ao  Conse lho  Mun ic ipa l  de
Deficientes Físicos – CONDEFI.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Bertioga,  27  de  Janeiro  de 2.003.

VER. LUÍS HENRIQUE CAPELLINI
Presidente da Câmara

LEGISLATIVO
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EDITAL 005/03
ATA DA ELEIÇÃO DOS

CONSELHOS DO BERTPREV

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de
2003, às 09:00 horas foram abertos os trabalhos
referentes a realização das votações dos servidores
públicos efetivos do Município de Bertioga, para
escolha dos membros componentes dos Conselhos
Administrativo e Fiscal do INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA -
BERTPREV, nos termos da Lei Complementar
n°.12(art.58, inciso IV, e art.69, inciso IV),
estando presentes os membros da Comissão de
Eleição nomeada pela portaria 006/02-
BERTPREV, senhores Oswaldo Uzuelli Junior,
Marcelo dos Santos Pereira e Antônio Carlos
Augusto da Silva; o Presidente da Autarquia
Sr.Jorge Attílio Pascucci, e o representante do
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
Bertioga, o Sr. Douglas de Souza Bispo, na
qualidade de fiscal de todo o procedimento de
votação e apuração. Os trabalhos se desenrolaram
sem quaisquer problemas ou recursos, sendo
finalizada a votação às 17:00 horas, com a
presença, assinalada nas listagens de funcionários,
de 56 servidores públicos efetivos. Finda a
votação, observadas as disposições previstas no
Regulamento Eleitoral, foi aberta a urna na
presença do fiscal, e apurados os votos constatou-
se a seguinte votação: Votos Chapa 01 – total 54
votos, votos em branco – total de 0 votos, votos
nulo – total de 02 votos, perfazendo um total
geral de 56 votos, correspondendo exatamente
ao número de pessoas que assinaram as listagens
para votação. Assim sagrou-se vencedora da
eleição a chapa 01 com total de 54 votos válidos.
Não sendo constatado nenhuma irregularidade, o
procedimento foi aprovado pelo Fiscal Sr. Douglas
de Souza Bispo e pelos membros da comissão de
eleição senhores Oswaldo Uzuelli Junior, Marcelo
dos Santos Pereira e Antônio Carlos Augusto da
Silva, pelo Presidente da Autarquia Sr.Jorge Attílio
Pascucci foi dito que tendo em vista o ocorrido
na eleição da data de hoje, que corresponde com
exatidão ao exposto nesta ata, fica homologado
o nome dos senhores Wagner de Oliveira Santos
(Titular), Maria Ozinete Pinheiro (Titular),
Vanessa Prado Signorini (Suplente), e Edney Pinto
Campos (Suplente), como membros eleitos pelos
servidores efetivos para comporem o Conselho
Administrativo do BERTPREV, e fica também
homologado o nome dos senhores Alessandro Maia
Simões(Titular), Natália Chernow Garcia(Titular
), Roberto Cassiano Guedes(Suplente ), Norberto
Miguel (Suplente), como membros eleitos pelos
servidores efetivos para comporem o Conselho
Fiscal do BERTPREV. Encerrados os
procedimentos esta é a ata, fiel dos trabalhos
realizados, que vai devidamente assinada pelos
membros da comissão de eleição, pelo presidente
do BERTPREV e pelos fiscais representantes do
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
Bertioga.

Bertioga, 29 de janeiro de 2003.
JORGE ATTÍLIO PASCUCCI

Presidente do BERTPREV

Comissão de Eleição
Marcelo dos Santos Pereira

Oswaldo Uzuelli Junior
Antonio Carlos Augusto da Silva

Fiscal Representante do SSPMB
Douglas de Souza Bispo

Secretaria de Saúde implanta
programa inédito na região

Unidade Hospitalar Mista aplica a
Sistematização do Atendimento de Enfermagem

Inédito na região, a Prefeitura
de Bertioga, através da Secretaria de
Saúde e Bem Estar, implantou no
municíp io o Programa de
Cicatrização de Feridas, que tem
como objet ivo principal assist ir
aqueles pacientes que têm lesões
crônicas.

Iniciado em julho do ano
passado, o programa começa a
apresentar resultados significativos.
A Prefeitura padronizou na Unidade
Hospitalar Mista a uti l ização de
alginato de cálc io e de sódio e
hidrocolóide para a realização dos
curativos, o que faz a recuperação
ser muito mais rápida e alivia a dor
dos pacientes.

Em um estudo realizado pela
enfermeira para a implantação do
programa, pode-se observar que a
relação custo-benefício foi  bem
elevada.

Em um curativo convencional,
são utilizados vários pacotes de gaze,
soro fisiológico, pomadas, ataduras e

solução degermante, o que, no final
de 30 dias, daria um gasto de quase
R$ 1 mil.

Com este  novo t ipo de
curat ivo,  de ú l t ima geração,
padronizado na UHM, o gasto no
mesmo período não passa de R$
600,00.  Os benef íc ios  para os
pac ientes também são mui to
maiores, uma vez que os curativos
são feitos naquelas pessoas que têm
feridas de muitos anos, de difícil
cicatrização. Com a utilização do
alginato de cálcio, em três meses o
pac iente  pode ter  sua fer ida
cicatrizada, sem dor.

Mas o programa não se
restringe apenas à realização dos
curativos. Já na primeira consulta,
são levantados todos os problemas do
paciente, através de uma entrevista
feita pela enfermeira. Após esta
consulta, o paciente é assistido por
uma equipe multidisciplinar, que inclui
médico vascular, clínico geral e até
nutricionista.

Outro benefíc io para os
pacientes é a diminuição no risco de
contrair infecções no local da ferida,
uma vez que os curativos, por serem
de última geração, não precisam ser
trocados diar iamente, podendo
permanecer no local até por uma
semana, evitando a manipulação
constante.

Antes da implantação do
programa,  as enfermei ras e
auxiliares de enfermagem da rede
municipal fizeram um curso para
orientação de como utilizar este
tipo de curativo, que são placas,
que devem ser colocas sobre as
feridas.

Por enquanto, os pacientes
só estão sendo atendidos na UHM ,
pela enfermeira Silsan de Araújo,
chefe de Enfermagem, que faz o
acompanhamento de todos os casos,
mas a Secretaria de Saúde já está
descentralizando o atendimento e
estendendo o programa para as
Unidades Básicas de Saúde.

Melhorar  a  qual idade da
assistência de enfermagem. Com
este objetivo, a Secretaria de Saúde
de Bertioga está implantando na
Un idade Hosp i ta la r  M is ta  a
Sistematização do Atendimento de
Enfermagem (SAE).

Segundo a  reso lução  do
Conselho Regional de Medicina
(COREN), a SAE visa contribuir
para  a  p romoção,  p revenção,
recuperação e reabilitação da saúde
do paciente. Por ser uma resolução
do COREN,  a  Pre fe i tu ra  não
poderia deixar de atendê-la, motivo
pelo qual começou a implantar a
SAE na UHM, que vai melhorar
muito o atendimento e recuperação

dos pacientes internados
A SAE nada mais é do que

um exame minucioso do paciente,
feito pela enfermeira plantonista,
assim que ele é internado. Neste
exame, é feita uma entrevista com
o doente, que vai possibi l i tar o
diagnóstico da existência ou não de
a lguma ou t ra  pa to log ia ,  a lém
daquela pela qual ele está sendo
internado.

Muitas vezes, uma pessoa
chega na UHM para ser internada
com uma pneumonia, por exemplo,
mas pode ser que existam outras
coisas que devem ser analisadas.
Por isso é que é feita a entrevista,
que investiga minuciosamente todo

o histórico do paciente.
Depois da realização da

entrevista e do exame físico, o
impresso contendo todas as
informações fica no prontuário do
paciente, enquanto ele permanecer
internado. Todos os dias, a enfermeira
faz a visita para identif icar as
necessidades e fazer a prescrição de
enfermagem, que consiste nos
cuidados que devem ser dispensados
pelos auxiliares de enfermagem.

A lém d isso ,  o  méd ico
d iar is ta  também acompanha a
evolução dos pacientes através
desse histórico de enfermagem,
que contém todas as informações
pertinentes a eles.

BERTPREV
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Professores da rede pública terão
formação universitária gratuita

Curso de Formação Continuada atende
400 profissionais da Educação

A partir de 3 de  fevereiro, o
Centro Pedagógico Paulo Freire será
transformado em ambiente de
aprendizagem com salas de
vídeoconferência, teleconferência, off-
line e on-line. No local, 40 professores
efetivos da rede pública poderão utilizar
a tecnologia disponível para entrar em
contato simultâneo com 34 locais do
Estado, recebendo orientação, supervisão
e  monitoramento de especialistas da
Universidade São Paulo (USP),
Universidade Estadual Paulista (Unesp)
e Pontifícia Universidade Católica (PUC).
Trata-se do PEC Municípios, que começa
a ser desenvolvido pela Prefeitura de
Bertioga, dentro do Programa Especial
de Formação Universitária de Professores
de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental.

Realizado com sucesso pelo
governo estadual, que formou 7 mil
professores no ano passado, o programa
foi estendido aos municípios que
demonstraram interesse em qualificar
seus profissionais atendendo, ainda, às
determinações da Lei de Diretrizes Básicas
(LDB) 9394/96. No artigo 62, ela aponta
a necessidade de formação universitária

para todos os professores do Magistério
até o fim do período chamado como
Década da Educação, que se encerrará
em 2006.

Sensível ao projeto, a
administração inscreveu o município no
programa atendendo aos anseios e
expectativas dos professores. Autorizado
pela Câmara Municipal, o convênio foi
firmado entre a Prefeitura de Bertioga e a
Fundação para o Desenvolvimento da
Educação (FDE).

O PEC Municípios é uma
iniciativa da regional paulista da União
Nacional dos Dirigentes Municipais de
Ensino (Undime), uma das parceiras do
programa realizado pela Secretaria Estadual
da Educação em conjunto com a USP,
Unesp e PUC.

No total, serão dois anos de curso,
com 1.600 horas de aula, 400 horas de
atividades complementares, 300 de prática
de ensino e mais 800 horas de
aproveitamento da prática docente, sendo
que os 40 participantes serão
multiplicadores desses conhecimentos
junto aos demais colegas e todos os alunos
da rede municipal

Processo interativo

De acordo com o convênio, a
Secretaria Estadual da Educação
disponibiliza, sem ônus para a Prefeitura,
os serviços tecnológicos, físicos e
material didático. Cabe ao município a
operação, gestão e manutenção da rede
tecnológica, a contratação das
universidades, além da reprodução e
distribuição do material didático. O curso
presencial com apoio da mídia interativa
envolve videoconferências e
teleconferências, trabalho monitorado
por professores tutores e assistentes via
intranet, vivências educacionais com
prática nas escolas municipais e estudo
independente com apresentação de
relatório final dos alunos.

A geração de conferências será
feita pelos estúdios da TV Cultura e haverá
uma Central de Operações do PEC, além
de supervisão de teleconferências e
participação em grupos de trabalho. Para
ter direito a participar do curso e receber
o diploma universitário em dois anos, os
professores deverão entrar apenas com
a disposição de aprender, pois as aulas

serão gratuitas. A Prefeitura investirá R$
274.047,72 no projeto durante os dois
anos de atividades. O valor é
relativamente baixo se comparado ao
investimento que seria necessário para
a formação universitária de 40
professores da rede pública. Como
exemplo, levando-se em média um curso
de quatro anos, com mensalidade
estimada em cerca de R$ 350,00, seriam
gastos R$ 16.800,00 por cada aluno, ou
seja, R$ 672 mil para custear os estudos
dos docentes.

Além de investir na valorização
do funcionário, a Prefeitura oferece a
possibilidade de os professores poderem
estudar e se reciclar sem ter de sair da
cidade, evitando gastos, inclusive, com
os próprios estudos, o que estimula o
professor concursado. As primeiras aulas
acontecem de 3 a 15 de fevereiro com o
Módulo de Noções de Informática. A
partir do dia 15, começam as demais
atividades. As aulas acontecerão de
segunda à sexta-feira, das 19h às 23h, e
aos sábados, das 7h30 às 11h30. Uma
vez por mês, haverá teleconferências aos
sábados, das 12h às 15h.

A Secretaria Municipal de
Educação e Desenvolvimento Cultural
realizou na última semana os Cursos de
Formação Continuada, voltados a cerca de
400 pessoas que atuam em vários setores
da área educacional.

Entre os dias 20 e 24, os 22
novos professores concursados participaram de
atividades, no Paço Municipal, onde tiveram
informações sobre a Política Municipal de Ensino,
as propostas de trabalho para o ano letivo e
aproveitaram para visitar as escolas da rede.

Na semana passada, eles
participaram de oficinas realizadas na EMEIF
José Inácio Hora, no Jardim Paulista,
atendendo também as crecheiras,
inspetores de alunos e ajudantes gerais.

A importância do papel do
profissional, conceitos sobre a Lei de
Diretrizes Básicas (LDB), o Estatuto da

Criança e do Adolescente (ECA) e o trabalho
do Conselho Tutelar foram alguns dos temas
abordados para todos os participantes do
curso, entre os dias 27 e 29.

Já nos dias 30 e 31 foram
debatidos assuntos específicos para grupos
formados por inspetores/ajudantes gerais e
crecheiras/novos professores. Na parte da manhã,
as atividades ficaram por conta da equipe técnico-
pedagógica da Secretaria de Educação e, à tarde,
com o Instituto de Organização Racional do
Trabalho (Idort), que também responderá pela parte
teórica do curso destinado às 55 merendeiras, entre
3 e 5 de fevereiro, na sede do Fundo Social.

No primeiro dia, o curso
acontece em período integral para as turmas,
das 8h às 12h e das 13h às 17h. Nos dias 4 e 5
será somente na parte da manhã. Os grupos
vão se revezar entre as aulas teóricas e práticas
com a chefe do setor de Nutrição, Zaine Bichir. Professores e outros funcionários da Secretaria de Educação participaram de várias atividades

Renata de Brito/PMB
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Munícipes terão
acesso a cursos
gratuitos do FAT

A partir do próximo mês,
a Prefeitura de Bertioga estará
oferecendo, gratuitamente, cinco
cursos de qual i f icação e
capacitação profissional, para os
moradores da cidade, através do
Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT).

Os cursos serão
realizados graças a uma parceria
entre o Instituto Brasileiro de
Educação e Cultura, Secretaria do
Emprego e Relações do Trabalho,
Comissão Municipal de Emprego,
Fundo Social de Solidariedade de
Bertioga e Prefeitura Municipal.

A realização dos cursos
atende a determinação do Plano
Munic ipal  de Qual i f icação
Profissional (PMQ 2002).

Os interessados podem
se inscrever nos cursos de
Recepção e Hospedagem, que
oferece 35 vagas; Atendimento e
Recepção em Meios de
Hospedagem, que tem 20 vagas;
Instalação e Reparação de Rede
Telefônica; Autocad e Garçom e
Garçonete, os três com 20 vagas.

As aulas serão
ministradas nos períodos da
manhã, tarde e noite, de segunda
A sexta-feira, de acordo com a
disponibilidade de salas e número
de inscritos.

Para fazer a inscrição, os
interessados devem apresentar o
RG, CPF, t í tu lo de ele i tor,
carteira profissional/número do
PIS, além de ser maior de 16
anos e apresentar o comprovante
de residência, atestando que
mora em Bertioga.

O início das aulas será no
dia 10 de fevereiro, com uma aula
inaugural, a partir das 19 horas,
no Fundo Social de Solidariedade.

As inscr ições para a
realização dos cursos, que são
gratuitos, serão abertas somente
nos dias 4, 5 e 6, das 13h30 às
18h30, na sede do Fundo, que
fica na rua Valter Pereira Prado,
77, Vila Itapanhaú.

KLB e Rastapé encerram o
Projeto Verão No Mar 2003

O último final de semana do
Projeto Verão no Mar 2003 vai ser repleto
de atrações da melhor qualidade. Isto
porque a Prefeitura, através da Secretaria
de Turismo, Comércio e Assuntos
Náuticos, traz para a cidade os shows da
banda Rastapé, hoje, e do grupo KLB,
amanhã.

O autêntico forró “pé-de-serra”
não poderia ser melhor representado, com
o show do Rastapé, um dos maiores nomes
desse estilo musical.

Formado em 1999, o grupo tem
como diferencial a união do novo com a
experiência. O novo é representado pelos
estudantes Marquinhos e Jair, que
aprenderam a gostar de forró frequentando
o circuito universitário. A experiência vem
de “Seo”Jorge, sanfoneiro há 40 anos, e
de seu filho, Jorge, acostumado a se
apresentar ao lado do pai desde criança.

Em um primeiro momento, a idéia
de formar um grupo causou desconfiança
em “Seo” Jorge, e uma maior ainda em
seu filho, que acreditava que o público
queria ouvir tudo, menos forró. Mas

bastou uma apresentação no Remelexo,
tradicional casa do circuito universitário,
para que eles se convencessem que havia
chegado a hora de mostrar tudo o que
sabiam.

Logo veio o primeiro CD, Fale
Comigo, que vendeu milhões de cópias e
ficou no topo das paradas, com músicas
como Colo de Menina, Beijo Roubado e
Luau em Dunas.

Agora, o grupo  está divulgando
seu mais recente trabalho, Até o Dia
Clarear, que mostra toda a essência do
forró.

O show é promessa de muita
dança e diversão para quem estiver na
arena da praia da Enseada.

Encerramento – No sábado é a
vez do grupo KLB mostrar todo seu
romantismo para os moradores e turistas
de Bertioga.

Kiko, Leandro e Bruno sobem ao
palco para mostrar os sucessos de seu
mais recente CD, que leva o nome do
grupo, e relembrar canções dos dois discos
anteriores.

Formado em 1990, mas
começando a levar a sério o trabalho a
partir de 1998, o grupo atingiu em cheio
o coração dos adolescentes, com suas
músicas que refletem bem este universo
e falam de viagens, namoros,
desencontros , sonhos e, acima de tudo,
de amor.

Apesar da pouca idade, os
i rmãos KLB mostram grande
maturidade no cenário musical. Prova
disso são as composições de Kiko,
que assina quatro das 14 músicas do
último álbum, e a estréia de Leandro
como compositor na canção “Você
Nunca vai Mudar”, que divide a
autoria com Piska.

Certeza de um grande
espetáculo, o show do KLB vai mexer
com os corações adolescentes, que vão
cantar baladas como Não dá Mais, Olhar
43, Meu Primeiro Amor, Ficar por Ficar,
Muito Estranho, entre outras. A entrada
para os shows, que têm início
programado a partir das 21 horas, é
gratuita.

LEGISLATIVO

A sessão ordinária na Câmara
de Bertioga será reiniciada nesta terça-
feira, dia 4, após o recesso parlamentar
de janeiro. A pauta de votações ainda
não foi definida, mas os vereadores já
preparam indicações para apresentar
ao Executivo reivindicações da
comunidade local. A sessão desta
Terça será comandada pela nova Mesa
Diretora, formada pelo presidente Luís
Henrique Capellini, pelo 1º. Secretário,
Ney Vaz Pinto Lyra, e pelo 2º.
Secretário, Celso da Silva Martinez.

O recesso parlamentar no
município segue as mesmas regras da

Assembléia Legislativa e do Congresso
Nacional. Os prazos legais de projetos
em tramitação são suspensos durante
o recesso para que voltem a ser
analisados a partir de agora. O
presidente do Legislativo já está
fazendo um levantamento de tudo o que
está em tramitação para definir a pauta
de análises e votações das matérias.

As sessões ordinárias
acontecem sempre às terças-feiras,
às 19 horas. O expediente da Câmara,
no entanto, é de segunda a sexta-
feira, das 9h20 às 18 horas. O telefone
da Casa é o 3317-2524.

Câmara reinicia sessão
com nova Mesa DiretoraO sonho de conseguir a

classificação como pugilista amador
começa a se concretizar para os alunos da
Escola de Boxe da Prefeitura de Bertioga,
Nailson Ramos Santos e Thiago da Paixão,
que participam do campeonato Forja dos
Campeões, aberto no último dia 21, no
Ginásio Baby Barione, em São Paulo.

No próximo dia 4 acontecerá a
estréia de Nailson Santos, que enfrentará
Júlio Cesar Silva, de Sorocaba, na categoria
Meio-Pesado (81 kg). Na etapa de abertura,
Thiago da Paixão perdeu por pontos para
o atleta Cleber Oliveira Santos, do C.A.
Guarany.

A expectativa de Nailson é grande
por participar de seu primeiro confronto
oficial, mas ele garante que vai para cima
do adversário em busca da vitória.

Aluno da escolinha
de boxe participa da
Forja dos Campeões
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Praia da Enseada abriga primeira etapa
da Copa SBT de Arena Cross, domingo

Devido ao grande sucesso
do ano passado, o que resultou em
um aumento  cons ideráve l  de
público, e, com isso, uma maior
exposição na mídia, a estrutura para
este ano da Copa SBT de Arena
Cross foi  ampl iada para melhor
acomodar a todos os amantes do
motoc ic l i smo e  quem qu iser
conhecer o Arena Cross e passar um
dia emocionante, divertido e seguro
com a família. A primeira etapa da
compet ição  acon tece  nes te
domingo, a partir das 10 horas, na
praia da Enseada, em Bertioga.

Além da ‘parte’ esportiva, o
Arena Cross levou em 2002 muita
solidariedade a mais de quatorze
cidades que visitou. Em muitas cidades
o ingresso para as provas foi de um
quilo de al imento não perecível,
posteriormente distr ibuído para
entidades e famíl ias carentes do
município. E em todas elas a
arrecadação foi maior do que 9 mil
qui los, ajudando assim
significativamente a população carente.

Neste ano, a expectativa dos
organizadores é que haja um aumento
na média de público, que no ano
passado ficou em torno de 15 mil
pessoas. Para isso, houve um aumento
na capacidade das arquibancadas para
melhor acomodação, proporcionando
assim maior conforto ao público, sem
contar com uma nova área de
al imentação e um espaço para
exposição de produtos ligados ao
motociclismo.

Como a segurança, em todos
os seus aspectos, vem em primeiro
lugar, o evento contará com uma
equipe especializada em segurança
pessoa l ,  garan t indo  ass im que
famílias inteiras possam assistir ao
show sem inconvenientes, um dos
grandes diferenciais do Arena Cross
em se tratando de manter a ordem.
Também haverá sanitários químicos
espalhados pelo evento.
 No estilo, a montagem das
arquibancadas continua dando total
preferência para o públ ico

acompanhar o que acontece dentro e
fora da pista, com total visão para os
Box (arquibancadas em forma de
arena).

A  p is ta  segura  p romete
manobras radicais, dando liberdade
aos pilotos de mostrar seu estilo e
técnica com total segurança.

A programação of ic ia l  da
primeira etapa da Copa SBT de Arena
Cross  temporada 2003,  que
acontecerá na praia da Enseada, em
frente à Praça de Esportes Radicais,
será a seguinte:
10  horas  -  aber tu ra  das
arquibancadas para o público e início
dos treinos de reconhecimento de
pista das três categorias (Especial,
125cc e 250cc)
11  horas  -  in íc io  dos  t re inos
cronometrados e manutenção da pista
14 horas - Solenidade oficial e inicio
das bater ias das categor ias.  Vale
lembrar que a categoria Especial
disputa duas baterias.
16 horas - Premiação e encerramento
do evento.

Os maiores nomes do motociclismo
nacional estarão reunidos em Bertioga para
a primeira etapa da Copa SBT de Arena Cross,
temporada 2003. O evento promete muita
adrenalina e os principais pilotos do
motocross brasileiro já confirmaram
presença.

Eduardo Saçaki, campeão do ano
passado, tem se empenhado e promete muita
determinação nesse início de campeonato,
pretendendo acumular pontos que garantam
mais tranqüilidade do meio para o final da
temporada.

Rafael Ramos, vice-campeão 2002 e
campeão 2001, também está em período de
treinos e muita concentração, o que,
segundo ele, devem se intensificar nessa
semana. A determinação não é diferente:
somar pontos no início.

Fábio Corrêa, de Itapetininga, é
outro que tem treinado bastante, assim como
Gianpaulo Bergamini, que também estará
presente.

Marcos Dracena, de São Bernardo

Grandes nomes do motociclismo retornam
a Bertioga para disputar a prova

Prova do ano
passado reuniu
cerca de 10 mil

espectadores.
Eduardo

Saçaki e Jorge
Negretti

estarão de volta
a Bertioga

do Campo, já confirmou presença, mas
ainda está em aberto com alguns
patrocinadores. Para Dracena isso é
importante devido ao alto custo com
equipamentos.

Rodrigo Guerreiro, de Botucatu,
vem com a garra toda esse ano. Já
recuperado de uma cirurgia no joelho, deve
vir para definitivamente recuperar a
temporada passada. Rodrigo subiu ao
pódio diversas vezes em 2002 e tem a
intenção de repetir e melhorar os resultados
em 2003.

Jorge Negretti, um dos maiores
campeões off-road do Brasil, também deve
confirmar presença. Neste ano Negretti tem
como determinação o título, algo que no
ano passado ficou impossível devido a
alguns problemas físicos que ele teve em
algumas etapas.

E, como não poderia deixar de ser,
“Zezito” virá das Minas Gerais para
comandar a locução do show com talento e
experiência de quem entende do assunto.

Jayr Favero/PMB
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Município oferece Assistência Técnica
Gratuita a quem recebeu títulos de posse

Acima, casa no Mangue Seco, cujo morador
recebeu o título de posse e está recebendo

assistência técnica gratuita da Prefeitura. Ao
lado, residência no Indaiá, no núcleo Ilha 4,

cujo proprietário já providenciou a reforma do
imóvel. Bertioga é exemplo de aplicação do

Estatuto da Cidade em todo o Brasil

Fotos Jayr Favero/PMB

Os moradores beneficiados
com o Termo de Concessão de Uso
Especial de Imóveis, como é o caso de
428 famílias do Núcleo Ilha 4, no
Indaiá, e mais 140 do Mangue Seco,
no Jardim Rio Raso, podem realizar o
sonho de viver em melhores condições
de habitabilidade. Com o Programa de
Assistência Técnica Gratuita,
desenvolvido pela Secretaria de
Habitação, Planejamento e
Desenvolvimento Urbano, quem tem o
título da área e o comprovante do IPTU
quitado pode solicitar abertura de
processo para reformar sua casa
recebendo orientação técnica e
supervisão da Prefeitura.

Esse tipo de assistência,
garantida no artigo 4º, inciso 3º, alínea
R, do Estatuto da Cidade, vem sendo
realizada desde o ano passado quando
teve início, em janeiro, o processo de
regularização fundiária de áreas públicas
ocupadas irregularmente.

Bertioga foi o primeiro município
no Brasil a colocar em prática a Lei
Federal 10.257/01, referente ao Estatuto
da Cidade, criando a possibilidade de
legalizar um trabalho idealizado pela atual
administração antes mesmo que a medida
fosse estabelecida e hoje recomendada
pelo Governo Federal.

Ao assumir o Executivo, a
administração solicitou estudos para
regularizar a situação das famílias que
viviam nas áreas públicas em precárias
condições.

As benfeitorias previstas na Lei
Federal e na Medida Provisória 2.220,
publicada no Diário Oficial da União em
4 de outubro de 2001, deram sustentação
legal para que a Prefeitura pudesse se
antecipar em relação aos demais
municípios, pois já contava com todos
os estudos necessários e cadastramento
das famílias.

Desde aquela época, a então
Diretoria de Habitação, ligada à Secretaria
de Obras começou a orientar as famílias
prestando assistência gratuita e
explicando que elas não podem fazer
qualquer tipo de reforma sem autorização
da Prefeitura

Pedido para reformas

Os interessados em reformar
suas casas podem procurar a
Secretaria de Habitação com o título
da área e o comprovante do pagamento
do IPTU. Basta preencher,
gratui tamente,  um requer imento
solicitando a autorização da obra para
ser instaurado o processo. Técnicos
do setor realizam a medição, elaboram
um croqui e uma planta simples para
que o proprietário execute as obras que
são acompanhadas pela Prefeitura. A
partir de janeiro, as solicitações se
intensif icaram, principalmente no
Indaiá, onde há mais de 50 processos.
Muitos moradores esperaram receber

o 13º salário e reservar um dinheiro
para comprar o material de construção
e dar entrada ao pedido de reforma.

As construções seguem
parâmetros diferenciados e mais flexíveis,
de acordo com as determinações da
legislação específica sobre as Zonas
Especiais de Interesse Social (Zeis). Elas
estebelecem os critérios mínimos que
permitem uma moradia com salubridade,
que conte com iluminação, ventilação e
todas as condições essenciais que garantam
melhor qualidade de vida.

No entanto, é importante
lembrar que  as residências a serem
removidas não podem solicitar reforma.
No Ilha 4, no Indaiá, são 115 famílias
localizadas em becos, áreas de abertura

de passagens ou em casas em
precárias condições. A proposta da
Prefeitura é transferí-las para uma área
de 25 mil metros quadrados, onde
serão construídas 170 moradias em
sistema de embriões que depois
poderão ser ampliadas pelos
proprietários.

Para garantir  assistência
completa à essas comunidades, é
mantido um Plantão Social nas sedes
das brinquedotecas instaladas no
Indaiá e Mangue Seco. Os bairros
recebem visi tas semanais de
assistentes sociais, orientação técnica
e jurídica. No Indaiá, as equipes
atendem no local duas vezes por
semana e um dia no Mangue Seco.


