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Em visita a Bertioga, governador
anuncia início de obras do Dade
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Geraldo Alckmin também assume compromisso de participar da IV Festa Nacional do Índio
A partir de janeiro,

Bertioga contará com o início das
obras de urbanização do canal de
Bertioga, no Jardim Veleiros,  e na
Avenida Thomé de Souza, na
região do Indaiá, que envolverão
investimentos superiores a R$ 3,5
milhões do Departamento de
Apoio ao Desenvolvimento das
Estâncias (Dade). O anúncio foi
feito pelo governador Geraldo
Alckmin em visita ao município no
último sábado, 27, quando
também esteve vistoriando as
obras de recuperação da Rodovia
Manoel Hipólito do Rego ( Rio-
Santos), no trecho de
aproximadamente 60 km entre
Monte Cabrão e Bertioga.

A vistoria na Rio-Santos
foi feita após a descida do
Caminho do Mar, que será aberto
ao turismo dentro de 90 dias,
segundo Alckmin, que chegou a
Bertioga acompanhado por sua
comitiva e pelo chefe do Executivo
bertioguense. Na cidade, ele
visitou o Forte São João, onde
ficou impressionado com o
trabalho de resgate histórico
realizado pela administração e
elogiou a atuação da Prefeitura na
área social.

Melhor infra-estrutura
-Além das obras de urbanização
com recursos do Dade, será
necessário também o
deslocamento do píer da balsa
encurtando a travessia para
Guarujá pelo canal de Bertioga.
O chefe do Executivo
bertioguense pediu a

intercessão do governador
quanto aos recursos para a obra.
“Se o custo não for muito alto,
vamos fazer porque facilitará para
a cidade e tornará mais curta a
travessia entre Bertioga e a antiga
Ilha do Guaibê”, afirmou o
governador, que solicitou
estudos da Secretaria Estadual
dos Transportes.

“Esse trabalho é a
preservação da nossa história” -
Geraldo Alckmin também ficou
encantado com o projeto de
resgate histórico desenvolvido pela
Prefeitura no Forte São João.

 “Esse trabalho feito
aqui em Bertioga é a preservação
da nossa história, da história de
São Paulo e do Brasil. É um
trabalho muito bonito de
educação” afirmou o governador,
lembrando a importância do

primeiro forte construído no País,
a partir de 1532, para proteção das
vilas de Santos, São Vicente e
Piratininga. O governador também
recebeu o gibi, Bertioga, Berço
da História do Brasil, que retrata
a história de Bertioga e,
consequentemente, do início da
colonização do Brasil.

O governador encerrou
sua visita após almoço em um
restaurante da cidade, onde
recebeu de presente uma réplica de

canhão como símbolo da cidade e
do Forte São João.

Alckmin agradeceu o
carinho e elogiou a
administração. “Vi aqui o
trabalho sério da Prefeitura na
área social, na infra-estrutura
urbana. É uma satisfação trazer
meu abraço e desejar um Ano-
Novo de muita saúde, paz,
felicidade e meu compromisso, se
Deus quiser, de estar aqui em
abri l ,  na belíssima Festa

Nacional do Índio, e aproveitar
para ver as demais obras que
estarão começando e entregar
as que estiverem prontas”.

O governador foi
recebido em Bertioga por
secretários, diretores,
funcionários da Prefeitura,
representantes da comunidade e
também pelo presidente do
Legislativo e vereadores, além do
delegado de Bertioga, Elpídio
Laércio Ferrarezi e equipe.

Jayr Favero/PMB

Governador visitou a cidade no último sábado, dia 27, e conheceu de perto o trabalho desenvolvido pelo Executivo
dentro do Projeto Resgate da História: visita ao Forte São João encantou Alckmin

Renata de Brito/PMB
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PORTARIA N° 369
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2003

“Destitui, a pedido, Roberto Carvalho
Barbosa, da função de confiança de

Chefe da Seção de Avaliação e Controle
- SEAC”.

DR. LAIRTON GOMES GOULART ,
P re fe i to  do  Mun ic íp io  de  Ber t i oga ,
usando  das  a t r i bu ições  que  lhe  são
conferidas por Lei e,
CONSIDERANDO  o disposto no artigo
12, II, da Lei Municipal n° 129, de 29 de
agosto de 1995 e no art igo 37, I I ,  da
Constituição Federal, sendo os cargos em
comissão de livre nomeação e exoneração
pelo Chefe do Poder Executivo e tendo o
servidor sol ici tado sua desti tuição da
função;
RESOLVE:
Art. 1°. DESTITUIR , a pedido, a partir
desta data,  ROBERTO CARVALHO
BARBOSA, Registro Funcional nº 140,
da função de confiança de Chefe da Seção
de Aval iação e Controle – SEAC, da
Sec re ta r i a  de  Saúde  e  Bem Es ta r ,
re to rnando  a  exe rce r  o  ca rgo  de
provimento efetivo de ODONTÓLOGO ,
segundo  as  d i spos i ções  da  Le i
Complementar Municipal n° 01, de 29 de
março de 2001.
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publ icação, revogando as
disposições em contrário.

Bertioga, 15 de dezembro de 2003.
DR. LAIRTON GOMES GOULART

Prefeito do Município

Programação de Natal
emociona turistas e moradores

Quem teve a oportunidade de
presenciar a programação especial de Natal
realizada no sábado, 20, à noite, pôde
realmente sentir o verdadeiro espírito de
esperança, amor e fraternidade que
impregnaram a cidade e emocionaram
moradores e visitantes. O espaço
aconchegante e íntimo da Casa da Cultura,
onde acontecem os concertos do projeto
Música é Cultura, foi tomado pelo público,
que ganhou  um presente especial na
apresentação do Black Voices, que trouxe
à tona toda a emoção do som Spirituals
expresso pela cultura negra.

Sob a direção da maestrina Sonia
Campos, o grupo formado por Ana
Cavalheiro, Nemias Albuquerque, Marcelo
Lima e Vandir Oliveira deu um show no vocal
de composições que retratavam a esperança
em dias melhores com o nascimento de
Jesus Cristo e a procura pela libertação do
ser humano.

 Em cada canção, uma mensagem

expressa pela maestrina e por seu grupo, que
afirmaram estar dando o que receberam do
público de Bertioga: energia, amor e carinho.
Foi um momento marcante para todos os
presentes, que aplaudiram em pé o grupo,
que fez questão de cumprimentar cada um da
platéia levando sua palavra de paz e desejo
de um Feliz Ano-Novo a todos.

Para completar o clima, a Praça de
Eventos foi palco da última apresentação do
projeto Natal Brasileiro, Um Presente
promovido pela Colônia de Férias do Sesc-
Bertioga. Ao som da flauta de Paula Valente,
do violão de Laura Campanér e do Baixo de
Camila Bomfim, músicas folclóricas alusivas
ao Natal, canções populares do Brasil e de
outros países e composições tradicionais
foram tomando conta do espaço durante o
programa Cartão Natalino, que também
envolveu o público.

A programação foi encerrada no
clima mágico e romântico das antigas
serestas fazendo com  que o público

viajasse no tempo em que levar música aos
apaixonados e às pessoas queridas era
prática comum. As ruas centrais de Bertioga
foram invadidas por turistas e moradores,
que seguiram o grupo Seresteiros Alados,
de Tatuí, cantando junto antigas
composições do melhor da música brasileira
de Pixinguinha, Noel Rosa e autores
consagrados. O vocal de populares
aumentava a cada passagem do grupo pelas
ruas e pela Avenida Vicente de Carvalho,
levando mais encanto à noite especial.

Bazar reúne artesanatos e
produção local - O público também pôde
conferir as obras de arte e produções criativas
no Bazar de Natal realizado entre os dias 19 e
21, na Casa da Cultura de Bertioga, pelo
Fundo Social de Solidariedade em parceria
com os artesãos da cidade. O espaço ganhou
uma linda decoração de Natal e reuniu artigos
de qualidade e muito bom gosto que dividiram
as atenções dos visitantes durante os três
dias do evento.

Rosângela Falato/PMB

Clima mágico e romântico das antigas serestas envolveu público e músicos em uma viagem no tempo pelas ruas do Centro
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Na publicação de 27/12/03, da Lei Complementar nº 25/03.

Incluir no Anexo I, da Tabela I:

  9.02 Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução e programas de turismo,

passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

  9.03 Guias de turismo.

10.00 Serviços de intermediação e congêneres.

10.01 Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito,

de planos de saúde e de planos de previdência privada.

10.02 Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e

contratos quaisquer.

10.03 Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística

ou literária.

10.04 Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil

(leasing), de franquia (franchising)  e de faturização (factoring).

10.05 Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos

em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e

Futuros, por quaisquer meios.

10.06 Agenciamento marítimo.

10.07 Agenciamento de notícias.

10.08 Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por

quaisquer meios.

10.09 Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

10.10 Distribuição de bens de terceiros.

11.00 Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres.

11.01 Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de

embarcações. 11.02 Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

11.03 Escolta, inclusive de veículos e cargas.

11.04 Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer

espécie. 12.00 Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres.

12.01 Espetáculos teatrais.

12.02 Exibições cinematográficas.

12.03 Espetáculos circenses.

12.04 Programas de auditório.

12.05 Parque de diversões, centros de lazer e congêneres.

12.06 Boates, taxi-dancing e congêneres.

12.07 Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

12.08 Feiras, exposições, congressos e congêneres.

12.09 Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não.

12.10 Corridas e competições de animais.

12.11 Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação

de espectador.

12.12 Execução de música.

12.13 Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos,

entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais,

festivais e congêneres.

   12.14 Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por

qualquer processo.

12.15 Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres.

12.16 Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas,

competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.

12.17 Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.

   13.00 Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia.

13.01 Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.

13.02 Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem

e congêneres.

13.03 Reprografia, microfilmagem e digitalização.

13.04 Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

14.00 Serviços relativos a bens de terceiros.

14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem,

manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou

de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

14.02 Assistência técnica.

14.03 Recondicionamento de motores (exceto peças e peças empregadas, que ficam sujeitas ao

ICMS).

14.04 Recauchutagem ou regeneração de pneus.

14.05 Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem,

secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres,

de objetos quaisquer.

14.06 Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem

industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

14.07 Colocação de molduras e congêneres.

14.08 Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.

14.09 Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.

14.10 Tinturaria e lavanderia.

14.11 Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.

14.12 Funilaria e lanternagem.

14.13 Carpintaria e serralheria.

15.00 Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por

instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito.

15.01 Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e

congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

15.02 Abertura de contas em geral, inclusive conta corrente, conta de investimentos e aplicação

e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e

inativas.

15.03 Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de

atendimento e de bens e equipamentos em geral.

15.04 Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado

de capacidade financeira e congêneres.

15.05 Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão

no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais.

15.06 Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral;

abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou

com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos;

agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia.

15.07 Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou

processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive

vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, estrato e

demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo.

15.08 Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato

de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou

contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para

quaisquer fins.

Bertioga, 30 de dezembro de 2003.

DR. LAIRTON GOMES GOULART
Prefeito do Município

RETIFICAÇÃO

ATOS OFICIAIS
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Espetáculo pirotécnico marcará a virada do ano na praia da Enseada, em frente ao Forte São João

Ber t ioga  já  es tá
preparada para  ma is  uma
temporada que promete ser
quente em todos os sentidos,
inclusive para receber mais de
300 mil pessoas que, todos os
anos ,  esco lhem a  c idade
como destino nas festas de
fim de ano e nas férias. O
maior movimento é mesmo na
passagem do ano.  E,  para
comemorar  a  chegada de
2004, nada melhor do que
começar com toda a energia
do som da Bahia, logo após a
fes ta  de luzes e  cores do
show pirotécnico, que deverá
durar  15  minu tos ,  na
contagem regressiva para o
primeiro dia do ano.

Depo is  é  só  se
preparar para cair na folia com
a Banda Axé Querê, que vem
di re tamente  da  “Ter ra  da
Fel ic idade” para animar o
Réveil lon de Bertioga, que
acon tecerá  na  p ra ia  da
Enseada,  dando in íc io  ao
Projeto Verão no Mar 2004
organizado pela Secretaria de
Tur ismo,  Comérc io  e
Assuntos Náuticos.

Em função de
problemas na contratação dos
grupos,  a lguns shows que
es tavam prev is tos  para  a
temporada de verão foram
cance lados ,   como os
marcados para os próximos
dias 2 e 3.  No entanto,  o
público poderá curtir o som
do grupo carioca LS Jack,
que mostrará seu som pop e
rock no próximo dia 9, a partir
das  22  horas ,  no  pa lco
montado na praia da Enseada.

Os fãs do cantor  e
compositor Sérgio Reis terão
a opor tun idade de ver  de
perto seu ídolo, que fará um
show no próximo dia 17 de
janeiro, que promete agradar
a todos, principalmente os

que adoram a legítima música
sertaneja.

Já  no  d ia  25 ,  es tá
prev is to  o  show do  g rupo
baiano Terra Samba, que vai
contagiar a cidade. E, para
encerrar a a programação no
melhor do est i lo sertanejo,
quem chega a Bertioga no dia
30 é a dupla César e Paulinho.

Vôos panorâmicos -
Quem qu iser  con fe r i r  as
belezas naturais de Bertioga
sob ou t ro  ângu lo ,  poderá
aproveitar para participar dos
vôos panorâmicos que serão
realizados a partir do próximo
dia 30 até 5 de janei ro .  O
helicóptero, do tipo Robinson
44,  com capac idade para
quatro pessoas, incluindo o
piloto, poderá ser alugado a
partir das 10 horas até o pôr-
do-sol.

Serão mantidos dois
pon tos  de  sa ída  para  os
passeios, que terão duração de
quatro minutos. Pela manhã,
estará na Avenida Thomé de
Souza. 1.700, e à tarde, no
espaço em f ren te  ao Geny
Home Shopping, próximo à
Riviera de São Lourenço. Quem
quiser agendar os passeios,
poderá  en t ra r  em con ta to
através do telefone (011) 8175-
4854.

Out ra  nov idade que
será presenciada pelos turistas
que visitarem a região, será a
demonstração de um produto
inédito no Brasil. Trata-se do
Fly Boat, um barco com casco
de fibra, composto de motor
Rotax 503 e uma vela especial,
capaz de tornar o barco uma
aeronave. O equipamento, que
conta  com as  dev idas
homologações de autoridades
mar í t imas  e  aeronáut i cas ,
poderá ser visto na temporada
em vôos que serão realizados
de Santos a Boracéia.

Virada do ano terá queima de fogos e
muita música na praia da Enseada

NOTÍCIAS DO EXECUTIVO


