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Na Casa da Cultura, Grupo Vocal homenageia as mulheres
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Prefeitura realiza Campanha de
Prevenção ao Câncer Ginecológico
Lançamento acontece hoje, Dia Internacional da Mulher, às 9 horas, na UBS de Boracéia
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A Pre fe i tu ra  de
Ber t ioga ,  a t ravés  da
Secretaria de Saúde e Bem
Estar, realiza a partir de hoje
a Campanha de Prevenção
de Câncer Ginecológico. E
uma campanha tão
importante como esta não
poderia iniciar em uma data
melhor: o Dia Internacional
da Mulher.

O lançamento  da
campanha acon tece  na
Unidade Básica de Saúde de
Boracé ia ,  a  par t i r  das  9
horas. Já entre os dias 10 e
14, as unidades do Indaiá,
Vis ta  L inda e Centro de
Saúde III também estarão
rea l i zando a  co le ta  do
exame.

Todas as mulheres
podem e  devem fazer  o
exame de  p revenção de
câncer ginecológico, que é
simples, rápido, indolor e
eficiente. Este tipo de exame
é muito importante,  pois
detecta  precocemente as
alterações do colo do útero,
que  ass im podem ser
tratadas mais rapidamente.

Em todas  as
un idades  de  saúde o
atendimento será realizado
das  9  às  16  horas ,  por
pro f iss iona is  mui to  bem
t re inados  para  fazer
o  exame,  que  é
popu larmente  conhec ido

como Papanicolau.
Se duran te  a

realização do exame houver
alguma suspeita, no mesmo
ins tan te  a  pac ien te  se
submeterá  a  uma
Colposcopia. Se durante a
co le ta  de mater ia l  para a
realização do Papanicolau,
for detectado algo suspeito,
o médico fará este exame,
que consiste na utilização de
um aparelho com o qual se
vê o colo uterino em maior
escala, onde se identificam
possíveis áreas alteradas e se
faz a retirada de um pequeno
fragmento, para análise.

Os  resu l tados  dos
exames colhidos poderão ser
retirados depois de 15 dias,
no  p rópr io  loca l  onde  a
paciente o realizou.

Canções que revelam
verdadeiros poemas de
compositores como Carlos Lyra,
Vinicius de Moraes, Pixinguinha e
Chico Buarque integram a
programação do grupo vocal Tom
“e-mail” Tom, em comemoração ao
Dia Internacional da Mulher. A
apresentação acontece hoje, a
partir das 20 horas, na Casa da
Cultura (Av. Thomé de Souza, 130),
com entrada franca.

Sob a coordenação

musical de Leandro Teixeira,
também no teclado, o grupo é
formado por Regina Moreira, Wilde
Bernardes, Lígia Teubl (sopranos),
Mara Prado, Marina Boschi, Silvana
Fabi (contraltos), Alexandre Hage,
Waldir Boschi (tenores) e Gerson
Pereira (baixo).

No concerto dedicado a
esse dia especial, o público
poderá relembrar sucessos como
“Minha Namorada” (Calos
Lyra/Vinicius de Moraes), “Paz

do Meu Amor” (Luis Vieira),
“Pela Luz dos Olhos Teus”
(Vinicius de Moraes), “Rosa”
(Pixinguinha),  “Todo o
Sentimento” (Chico Buarque),
“Você” (Tim Maia) e “Como é
Grande o Meu Amor por Você
(Roberto Carlos/Erasmo Carlos).
No repertório, o grupo também
mescla música brasileira com hits
internacionais e, ainda, o som
“negro spiritual”.

A programação faz parte

do convênio entre a Secretaria
Municipal de Educação e
Desenvolvimento Cultural e a
Colônia de Férias Ruy Fonseca,
do Sesc-Bertioga, que fornece
os grupos musicais, enquanto
a Prefeitura se responsabiliza
pelo espaço e a parte
operacional.  No próximo
sábado, 15, será a vez do Trio
Romanesca, dedicado à
interpretação da música antiga
dos séculos 16 a 18.

Todas as mulheres podem e devem fazer o exame de prevenção, gratuitamente: em 2002, campanha teve início pelo Caiubura

Fotos Renata de Brito/PMB
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PORTARIA N.º 10/03
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2003.

LUÍS HENRIQUE CAPELLINI,  no uso de suas
atribuições legais de Presidente da Câmara
Municipal de Bertioga, RESOLVE:
DESIGNAR  os servidores Ari lson Lisboa
Sabino,   reg. 002 e Aude Muquer de
Oliveira, reg. 003, ocupantes do cargo de
Especial ista em Administração II I  de
provimento efetivo da Câmara Municipal de
Bertioga, para representar esta Casa Legislativa
junto a  Comissão Paritária, prevista no Art.
7º da Lei Municipal n.º 522/02.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Bertioga, 18 de Fevereiro de 2.003.

VER. LUÍS HENRIQUE CAPELLINI
Presidente

PORTARIA N.º  11/03
DE 21 DE FEVEREIRO 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:
EXONERAR, o Sr. Itamar Aparecido Ferreira ,
registro n.º 170, ocupante do cargo de Assessor
Parlamentar II , com padrão de vencimentos CC4,
de provimento em Comissão do quadro de servidores
da Câmara Municipal de Bertioga, atribuindo-se-lhe
os vencimentos e vantagens do cargo até 28 de
Fevereiro de 2.003.

Registre-se, Publique-se  e Cumpra-se.
Bertioga, 21 de Fevereiro de 2.003.

VER. LUÍS HENRIQUE CAPELLINI
Presidente da Câmara

PORTARIA Nº 12/03
DE  21  DE  FEVEREIRO  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:
DESIGNAR , o Sr. Jorge Raimundo dos
Santos, registro nº 33, ocupante do cargo de
Técnico Legislativo Administrativo IV, de
provimento efetivo, padrão de vencimento NS,
para o cargo de Presidente da Comissão
Permanente de Licitação, da Câmara Municipal
de Bertioga, instituída pela Resolução nº 038/96,
atribuindo-se-lhe a gratificação de 30% (trinta por
cento) baseada na Lei Municipal 497/2003,
decorrente do encargo para o período de 24/02/
2.003 à 30/04/2.003.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Bertioga, 21 de Fevereiro 2.003.

VER. LUÍS HENRIQUE CAPELLINI
Presidente da Câmara

PORTARIA Nº 13/ 03
DE  21  DE  FEVEREIRO  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:
DESIGNAR ,  a Sra. Vanessa Fernandes
Martinez da Silva, registro nº 168, ocupante
do cargo de Chefe de Gabiente, de provimento
em Comissão, padrão de vencimento CC3, para
o cargo de Secretária da Comissão
Permanente de Lici tação,  da Câmara
Municipal de Bertioga, instituída pela Resolução
nº 038/96, atribuindo-se-lhe a gratificação de 30%
(trinta por cento) baseada na Lei Municipal 497/
2003, decorrente do encargo para o período de
24/02/2.003 à 30/04/2.003.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Bertioga, 21 de Fevereiro 2.003.

VER. LUÍS HENRIQUE CAPELLINI
Presidente da Câmara

PORTARIA Nº 14/ 03

DE  21  DE  FEVEREIRO  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:
DESIGNAR, o Sr. Paulo César Xavier de Oliveira,
registro nº 174, ocupante do cargo de Assessor
Parlamentar, de provimento em Comissão, padrão de
vencimento CC2, para o cargo de Membro da Comissão
Permanente de Licitação, da Câmara Municipal de
Bertioga, instituída pela Resolução nº 038/96, atribuindo-
se-lhe a gratificação de 30% (trinta por cento) baseada na
Lei Municipal 497/2003, decorrente do encargo para o
período de 24/02/2.003 à 30/04/2.003.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Bertioga, 21 de Fevereiro 2.003.

VER. LUÍS HENRIQUE CAPELLINI
Presidente da Câmara

ONDE VOCÊ ENCONTRA O BOLETIM  OFICIAL  DO MUNICÍPIO
Bancas de jornais e revistas, Camping Humaitá, Sabino Abdala, Livraria da
Riviera, Farmácia da Riviera, Genny Home Center, Auto Posto Joãozinho,
Auto Posto do Aldo, CPF Imobiliária, Ramon Alvares Imobiliária, Mathias
Imóveis, Vip Imóveis, SIV (Sistema Integrado de Vendas), Farmácia do
Alecrin (VCII), Mercadinho (VCII), Restaurante Mare Mont, Restaurante
Rufinos, Luiz Fernando Imóveis, Nova Imobiliária, Padaria do Manolo
(Centro), Padaria do Manolo (VCII), Padaria Tamoio, Câmara Municipal,
Unidade Hospitalar Mista, Centro de Saúde 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, Imobiliária Ponto Alto, Padaria Luso Mar, Su-
permercado Real, Padaria Trigo de Ouro, Jardim Rafael (Bar, Mercado e
Mercadinho), Bar da Portuguesa (Boracéia), Padaria Trapiche (Boracéia),
Mangue Seco (Bar, Mercadinho, Sorveteria e Loja de Produtos de Limpe-
za), Padaria Brisa Mar, Padaria Pingo de Mel (Jd. Paulista), Bar do Japonês
(Jd. Paulista), Ilha 4 (Bar e Mercado( e Mercado do Marcão (Jd. Indaiá)

EXPEDIENTEEXPEDIENTEEXPEDIENTEEXPEDIENTEEXPEDIENTE

LEGISLATIVO

ATOS DO CHEFE DA SEÇÃO DE APROVAÇÃO E LICENCIAMENTO
EXPEDIENTE PUBLICADO  EM 27/02/03

6466/02 ANGELINA ANA MOREIRA – Compareça o responsável técnico em 30 dias para esclarecimento;
7571/02 ANTÔNIO CASTRO DE SOUZA – indeferido em desacordo com art. 12 art. 58 da lei 316/98
e tab. A art. 48 da lei 37/98; 5774/95 cab. 10534/00 – mantenho o indeferimento a petição não corrigiu
as irregularidade encaminhe-se ao sefi; 8066/02 ROGÉRIO ASCAFF – aprovo o projeto arquitetônico,
expeça-se a licença para edificar, pago os emolumentos em 30 dias; 6876/02 – CARLITO ARAUJO  –
regularize, pago os emolumentos em 30 dias; 7867/99 cab. 469/03 – PAULO YOSHIMIZU E OU –
aprovo o projeto arquitetônico da unidade 61, expeça-se a licença para edificar, pago os emolumentos em
30 dias; 2139/02 CAB. 1370/03 – ADEMAR RISTOW – sim como requer quanto a unificação de lotes,
pago os emolumentos em 30 dias; 6222/02 ITAMAR MENDES DA SILVA – aprovo o projeto
arquitetônico, expeça-se a licença para edificar, pago os emolumentos em 30 dias; 5454/02 – ANTÔNIO
PINHAVEL GIMENEZ E OU – indeferido encaminhe ao sefi em desacordo com art. 58 da lei 316/98;
5815/02 RICARDO TSUTOMU MIRANDA OMORI - aprovo o projeto arquitetônico, expeça-se a
licença para edificar, pago os emolumentos em 30 dias; 4046/01 cab. 1201/03 – GES ROCHA FILHO –
regularize-se conforme lei 316/98, pago os emolumentos em 30 dias; 6877/02 FRANCISCO PEREIRA
DA SILVA - Compareça o responsável técnico em 30 dias para esclarecimento; 50059/81 Cab. 958/03 –
sim como requer quanto a unificação de lotes, pago os emolumentos em 30 dias; 51529/90 Cab. 1200/03
– indeferido em  desacordo com art.33 e tab, A  do art. da lei 317/98.

EXPEDIENTE PUBLICADO  EM 06/03/03

51615/88 Cab. 616/03 – ROSEMARY DE LORENZO NOGUEIRA SILVEIRA – Aprovo o projeto de
reforma com acréscimo de área, pago os emolumentos e ISS da demolição - 7569/02 cab. 7570/02PRAIAS
PAULISTAS S.A. E OU – Certifique-se pago os emolumentos em 30 dias; 7524/02 – FLAVIO SERRANO
COLELLA – Aprovo o projeto Arquitetônico, expeça-se a licença para edificar, pago os emolumentos
em 30 dias; 50052/92 cab. 678/03 ANA LÚCIA REZENDE DE SANT’ANNA – regularize-se conforme
a lei 316/98, quitado os emolumentos em 30 dias; 2181/98 cab. 749/03 CARLOS MASSARU KUME –
Conserve-se com base na lei 316/98 quitado os emolumentos em 30 dias ; 4478/02 cab. 677/03 –
MILTON LUCATO FILHO E OU -Compareça o responsável técnico para atender o comunique-se, em
30 dias; 50017/89 cab. 7645/02 -  JOÃO BATISTA AGUIAR - Aprovo o projeto de reforma com
acréscimo de área, pago os emolumentos e ISS em 30 dias; 5021/98 cab. 4586 JUREMA MELLO DE
FARIAS – quanto a petição 1260/02 , mantenho o indeferimento, encaminhe-se ao sefi em desacordo
com a tab. A do art. 48 da lei 317/98.

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

ATOS DO CHEFE DA SEÇÃO DE DE SAÚDE PÚBLICA

EXPEDIENTE PUBLICADO  EM 06/03/03

DEFERIDO. ARQUIVE-SE  – 5.890/02 – Cond. Village de São Lourenço; 4.289/95 – Sabel Incorporadora
(Cond. Monterey); 9.026/01 – Cond. Ed. Maitinga; 4.730/02 – Cond. Villagio Sunset; 4.418/02 – Cond.
Ed. Summer Time; 4.235/02 – Cond. Ed. Key Biscayne; 4.343/02 – Cond. Ed. Brisa; 4.546/02 – Cond. Ed.
Sabel IV; 4.896/02 – Cond. Vilarejo do Capitão; 4.417/02 – Cond. Ed. Porto Fino; 4.227/02 – Cond. Ed.
Costa Azul; 4.898/02 – Cond. Ed. Village Mar Azul; 4.347/02 – Cond. Friends Forever; 4.968/02 – Cond.
Ed. Solar de São Lourenço; 4.728/02 – Cond. Villagio Costa da Riviera; 5.827/02 – Cond. Ed. Le Chateau;
9.417/01 – Cond. Res. Estrela Dalva; 4.345/02 – Cond. Ed. Ilha de Paros; 4.301/02 – Cond. Ed. New Port;
5.829/02 – Cond. Villas de San Thiago; 4.233/02 – Cond. Ed. Água Marinha; 8.078/00 – Cond. Ed.
Arcobaleno; 4.304/02 – Cond. Ed. Saint Maxime;
DEFERIDO . CANCELADO AIP 221/02 de 23/10/02 – 4344/02 Cond. Ed. Riviera de Capri;
ASSUNTO SOLUCIONADO. ARQUIVE-SE – 221/03 – Felice di Risio; 9.256/01 – Pousada Vila
D´Avila;
COMPAREÇA O PROFISSIONAL P/ ASSIN. TERMO DE RESPONS. TÉCNICA – 5.186/00 CAB.
(4.722/01 APENSO) Ricardo Lima; 10.072/00 – Izaias Moraes Siqueira;
APRESENTE REQUERIMENTO INFORMANDO O SOLICITADO EM 15 DIAS  SOB PENA DE
ARQUIVAMENTO  -1.436/03 – José Caramuru Araújo;
554/00 – D.D. ARRAZE - INDEFIRO A PETIÇÃO 145/03 por não apresentar base legal para acolhimento;
6.833/00 – M. DORO Administração e Corretora de Seguros – Indefiro por não existir base legal para a
isenção requerida.

ROBERTO TEIXEIRA RIBEIRO
Chefe da Seção de Saúde Pública

ATOS OFICIAIS
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NOTÍCIAS DO EXECUTIVO

Prefeitura firma convênio com Santos e
Região Convention & Visitors Bureau

Elaborar e implementar um Plano
de Ação para divulgar Bertioga como destino
turístico e local privilegiado para realização
de eventos. Esse é o objetivo do convênio
de Cooperação Técnico-Financeiro firmado
entre a Prefeitura de Bertioga e o Santos e
Região Convention & Visitors Bureau. A Lei
527, que autoriza a administração a celebrar
o convênio, foi aprovada pela Câmara
Municipal em segunda discussão e já foi
inclusive publicada no Boletim Oficial do
Município.

De acordo com o artigo 1º, o
convênio também prevê a possibilidade de
se “gerar, captar e potencializar a
realização de eventos em âmbitos regional,
nacional e internacional, em Bertioga”, além
de incentivar e desenvolver o turismo
repectivo no município.

A lei estipula que o Plano de Ação,
com duração de 30 meses, deverá ser
apresentado pelo Santos e Região Convention
& Visitors Bureau dentro de um mês, a  partir
da publicação da lei. Caso isso não seja

cumprido, é possível a imediata suspensão
dos repasses mensais estabelecidos pelo
acordo. Todos os documentos
comprobatórios das despesas deverão ser
entregues à administração em original.

A proposta de realização do
convênio foi apresentada pela Secretaria
de Turismo em reunião do Conselho de
Turismo (Contur) no final do ano passado,
quando foi aprovada por seus membros.
Em seguida, foi encaminhada ao
Legislativo para apreciação e aprovação.

O Santos e Região Convention &
Visitors Bureau abrange agora todas as
cidades da Baixada Santista, e, com a
medida, os municípios passam a contar
com melhor infra-estrutura, pois serão
incluídos em folderes e em um showcase
que está sendo elaborado pelo órgão
mostrando um pouco da história, dos
atrativos e do potencial turístico da região.

O convênio também garante a
participação dos municípios em feiras e
eventos organizados pelo órgão.

✔ NOVAS ROÇADEIRAS PARA AS ESCOLAS
Jayr Favero/PMB

A partir da próxima semana, os serviços de manutenção realizados nas escolas da rede
municipal serão intensificados. Para cuidar da limpeza e serviços essenciais feitos tanto nos

estabelecimentos de ensino quanto nos arredores dos prédios, a Prefeitura de Bertioga
adquiriu 25 roçadeiras, entregues no último dia 27. Os equipamentos estão sendo

patrimoniados e começam a entrar em operação nos próximos dias. Eles foram comprados com
recursos da Secretaria de Educação e Desenvolvimento Cultural para utilização nas escolas.
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NOTÍCIAS DO EXECUTIVO

Muitas ocorrências, mas sem
gravidade. Este é o balanço da Secretaria
de Saúde registrado durante o Carnaval,
época considerada mais complicada do
ano, junto com o Reveillon. Apesar dos
2.415 atendimentos realizados de sexta à
quarta-feira de cinzas (28 de fevereiro a 5
de março), não foram registrados casos
graves.

O dia de maior movimento foi na
segunda-feira, 3, com 484 passagens pelo
PS. Durante o período foram 331 (sexta-
feira), 371 (sábado), 452 (domingo), 422

Cerca de 2,4 mil pessoas são atendidas no Pronto-Socorro

Carnaval atrai mais de 315 mil pessoas
Fotos Renata de Brito/PMB

(terça) e 355 (quarta) e também realizados 747
exames de Raio X.

Nos dias de folia, ocorreram 11
partos e uma cesariana e as ambulâncias
atenderam, no total, 120 chamados locais e
10 remoções. No caso dos chamados, o maior
movimento foi registrado no domingo, com
32. Nos demais dias foram 24 (sexta), 30
(sábado), 15 (segunda) e 19 (terça). Já na
sexta-feira, 28, ocorreram cinco remoções,
além de mais duas no sábado (1º), uma na
segunda (dia 3) e duas na terça-feira de
Carnaval (dia 4).

A equipe deu conta da demanda
com o trabalho de nove médicos por dia,
além dos plantões da diretoria e setor
administrativo, em horário normal de
expediente, e a equipe de enfermagem que
atua tanto no PS quanto na Unidade
Hospitalar Mista. Foram mais comuns
casos de alcoolismo agudo, ferimentos em
pedras, quedas de moto, pessoas
machucadas com anzol e muitos casos de
traumatismo.

Não foram registrados
atendimentos graves relacionados a

acidentes de trânsito. Chegaram ao PS
quatro ocorrências de afogamentos, cujas
vítimas fatais foram encaminhadas apenas
para constatação de óbito.

Como era previsto, o excesso de
bebida resultou em brigas e agressões que
levaram muitos jovens, principalmente
turistas da Prainha Branca, em Guarujá, a
procurarem atendimento no PS de Bertioga.
Não houve registros de casos evidentes de
uso de drogas, embora muitos
atendimentos envolvendo jovens foram
relacionados a alcoolismo.

O som contagiante e alegre do
ritmo baiano, as tradicionais marchinhas,
desfiles de blocos carnavalescos. Em
Bertioga, o Carnaval da Alegria teve um
pouco de tudo e ninguém ficou de fora da
animação. Pelas avenidas principais, na
praia e na orla, a festa tomou conta da
cidade nos quatro dias de folia que atraíram
público superior ao carnaval de 2002,
superando as expectativas da própria
Secretaria de Turismo. Tendo como base
a coleta de lixo no município – entre sábado
e terça, foram recolhidas 758 toneladas de
resíduos -, estima-se que cerca de 315 mil
foliões vieram curtir os dias de calor e agito
na cidade, o que resultou num ótimo
movimento para a economia do município.

Praias cheias, quiosques
movimentados, a avenida da orla e as ruas
transversais  “invadidas” por carros. Essa
era a imagem de Bertioga nos dias de folia
que também agradaram ao público pela
segurança e programação diversificada. O
que mais chamou a atenção foi a participação
das famílias brincando nesse Carnaval. E o
resultado foi altamente positivo. Afinal, não
faltaram alegria, coreografias e muito agito
por toda a cidade. Até mesmo nos bairros
mais distantes, o público pôde se divertir à
vontade.

Quem não foi à Bahia para curtir
essa folia, sentiu de perto como é seguir o
trio elétrico e a energia do axé music, da
mistura de sons afro-brasileiros que contagia
as pessoas. Afinal, direto da “Terra da
Felicidade” vieram o Trio Elétrico Padilhão
e as bandas Mistura Fina e Filhos de
Olodum. A novidade deste ano foi a festa
que o Trio Elétrico fez durante os dias de
folia percorrendo a praia desde o Indaiá até o
Centro de Bertioga, com mais de cinco horas

Enquanto de dia os foliões se divertiam no trio
elétrico que percorreu as praias, do Indaiá ao

Centro, a noite o ponto de encontro foi a Praia
da Enseada, com os shows dos baianos

Mistura Fina e Filhos de Olodum

de muita animação. A alegria e descontração
do grupo de lambaeróbica envolveram os
foliões e turistas de todas as idades.

As pessoas seguiam o trio até de
bicicleta, cantavam e dançavam ao som do
ritmo baiano e das coreografias em todas
as paradas do trio pela praia. Ao anoitecer,
quando o trio elétrico era iluminado, o que
se via eram as luzes da orla, dos quiosques,
de casas, apartamentos e carros que
piscavam e até dos barcos que “acenavam”
durante a passagem do trio. Crianças e
jovens se misturavam aos mais velhos em
uma só festa: todos dançando e tentando
acompanhar o ritmo frenético do axé.

À noite, o agito aconteceu na praia
da Enseada, próximo ao posto do Corpo

de Bombeiros, com o som rolando das 22h
até às 4 da manhã. Já quem estava em
Boracéia também curtiu a folia com  a banda
Mistura Fina na segunda-feira, 3, que ficou
próxima ao campo de futebol, e no último
dia de Carnaval quando a festa aconteceu
em frente ao loteamento Morada da Praia.

Mais de 50 mil pessoas, entre
proprietários de imóveis e visitantes,
brincaram na Riviera de São Lourenço,
que teve uma atração diferente: a Banda
da Costa, que chegou a reunir cerca de
seis mil pessoas no sábado e 10 mil no
domingo, quando foi acompanhada pelo
som dos Filhos de Olodum. Os desfiles
dos tradicionais blocos carnavalescos Num
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também atraíram a atenção dos visitantes
ao percorrerem o trecho da Avenida
Anchieta até a Thomé de Souza.

Na última hora - Para a rede
hoteleira, o movimento foi bom, apesar
de muitas pessoas procurarem vagas na
última hora, segundo dados da
Associação dos Empresários dos Meios
de Hospedagem e Turismo (Aehturb). A
rede teve 80% de sua ocupação garantida
nos dias de folia – movimento
considerado superior ao do Carnaval de
2002 -, mas o que as pessoas mais
solicitavam no Centro de Informações
Turísticas do órgão eram dicas de locais
e pousadas mais em conta para se
hospedarem por um ou dois dias.


