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O Projeto Teatrada, desenvolvido, semanalmente, 
na Casa da Cultura de Bertioga, pelo Sesc, em 
parceria com a Prefeitura do Município, por 

Neste sábado (13), excepcionalmente, não haverá música na 
Casa da Cultura. A programação será realizada no Ginásio 
do Sesc Bertioga, às 20h30, com  o show ‘Um mais Um 
é mais que Dois’ – apresentação artística especial, com 
diferentes linguagens: música, teatro, dança, circo. O show, 
especialmente produzido pelo Sesc Bertioga, tem como tema 
‘O que te Move?’ No repertório, canções que nos fazem 
refletir sobre o que nos motiva no dia a dia. Músicas como: 
O que é o que é, de Gonzaguinha; A Paz, de Gilberto Gil; 
Maluco Beleza, de Raul S eixas, serão relembradas. Também 
participam do show o Cabaret Trix Mix, com números 
circenses e a Ong Onda Sonora, de Bertioga. Os convites, 
gratuitos, já podem ser retirados na Casa da Cultura ou 
no Sesc Bertioga, que fica na Rua Pastor Djalma da Silva 
Coimbra, 20 – Jardim Rio da Praia.

PROJETO HARMONIA

O Projeto Harmonia, desenvolvido no entorno do quiosque 02, na orla da Praia da 
Enseada, continua com as atividades culturais e esportivas neste fim de semana. No 
sábado (13), a programação começa às 10 horas, com disputas de xadrez para quem 
quiser participar, e exposições de artistas e artesãos da Cidade. Já no domingo (14), a 
programação segue com exposição de artes plásticas e artesanato, durante todo o dia. 
A partir das 18 horas, tem dança de salão, animada pelo músico Chin. O projeto, de 
iniciativa do Cineclube Buriquioca, conta com o apoio da Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, que cedeu o espaço para a realização. Todas 
as atividades são gratuitas. 

meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, apresenta 
neste domingo (14), às 11 horas, o espetáculo ‘E tome Palhaço’, 
da Cia Clerouak. A montagem mostra a visão idealista de 
mundo, de dois palhaços, atuando em cena como verdadeiros 
astros, com números de música, mágica, dança entre múltiplas 
apresentações. Eles percorrem diversas linguagens, propondo 
um resgate ao riso, a alegria e espontaneidade, sem receio ou 
medo do ridículo. A entrada é franca. A Casa da Cultura fica 
na Avenida Thomé de Souza, 130 – Praia da Enseada (Centro). 
Mais informações pelo telefone (13) 3319-9150.

EXPOSIÇÃO

Os artistas plásticos Iramar Penteado e Ricardo Bertagnon continuam com a exposição ‘Construção’, nas 
dependências do Forte São João. Iramar investe numa expressão tridimensional, buscando representar esculturas, 
com um dinamismo muito maior que de suas obras anteriores. Suas cores estão mais vibrantes e as formas mais 
agressivas. Sua recente estadia na França se faz sentir nessa nova construção. Já Bertagnon, se livrou dos moldes 
ditados pela palha de coqueiro, que identificavam sua obra. Passou para uma fase mais colorida e graciosa. Brinca 
com cores. Seu desenho é mais lúdico. Pinta casarios e cidades. Não se limita a telas. Usa vasos e telhas de cerâmica 
como base de sua expressão. Talvez o fato de ter se tornado avô esteja agindo nessa construção. A exposição estará 
aberta ao público até o próximo dia 17, de segunda a domingo, das 9 às 17 horas.  O Forte São João está localizado 
entre o Canal de Bertioga e a Praia da Enseada (Centro). A entrada é livre.

Divulgação

Divulgação

Marcos Pertinhes
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CAMPB incorpora novos 
jovens ao mercado de trabalho

Mais 60 jovens aprendizes 
do Círculo  de  Amig os  do 
Menor Patrulheiro de Bertioga 
(CAMPB) já estão no mercado 
de trabalho da Cidade. A nova 
turma concluiu o processo 
de seleção e já foi destacada 
para trabalhos em diversos 
prestadores  de  ser viç o .  A 
Prefeitura de Bertioga absorve 
cerca de 80 jovens aprendizes e 
essa mão de obra representa uma 
importante força de trabalho 
para o serviço público.
 “ S ã o  j o v e n s 
responsáveis e que assumem 
uma postura de protagonistas 
d a  s o c i e d a d e ”,  a f i rm o u  o 
prefeito de Bertioga, um dos 
incentivadores da reativação do 
CAMPB, depois de 12 anos de 
paralisação. O prefeito ainda 
reforça que, muito mais do que 
viabilizar uma renda extra para 

PRIMEIRO EMPREGO

as famílias, a entidade ainda se 
ocupa da formação dos jovens. 
“Eles trabalham e ainda recebem 
instruções que serão úteis no 
mercado de trabalho, além de 
conhecimentos sobre a prática 
da cidadania”.
 O  p r e s i d e n t e  d o 
CAMPB, José Martins Filho, 
e x p l i c a  q u e ,  p o r  f o r ç a  d a 
legislação, a cada dois anos os 
jovens aprendizes devem se 
desl ig ar  das  empresas  onde 

São mais 60 aprendizes 
que prestarão serviços em 
várias empresas. Primeiro 
grupo que completou dois 

anos de trabalho já se 
desligou da entidade

trabalham. “Há uma renovação. 
Os que saíram, completaram 17 
anos e já preparamos uma nova 
turma que iniciou o trabalho”. 
 Fernanda Pereira de 
Lima, de 17 anos, acabou de se 
desligar do CAMPB. Durante 
dois anos ela prestou serviço na 
Prefeitura de Bertioga e diz que 
foi uma ótima oportunidade. 
“Foi uma experiência importante 
e aprendi muito. Acho que 
estou pronta para ingressar no 
mercado de trabalho”. 
 A ex-patr u l heira  já 
tem planos  para  o  f uturo. 
“Vou começar a faculdade de 
Direito em agosto deste ano e 
estou encaminhando currículo 
para diversas empresas para 
tentar um trabalho”. Fernanda, 
que mora com a mãe e a irmã, 
atualmente está real izando 
trabalhos temporários.
 Já Gabriel de Oliveira 
Coutinho, de 15 anos, acaba 
de ser efetivado pelo CAMPB. 
Ele foi destacado para trabalhar 
na Prefeitura de Bertioga e tem 
boas expectativas. “Espero me 
dar bem no trabalho e aprender 
muito”, comentou Gabriel, que 
estuda na EE Archimedes Bava, 
no Jardim Indaiá, e mora com a 

INSCRIÇÕES PARA O 
CORAL

A Casa da Cultura está recebendo inscrições 
para adultos (homens e mulheres) 
interessados em participar do Coral de 
Bertioga, cujos ensaios acontecem  sempre 
às sextas-feiras, às 19 horas. As inscrições são 
recebidas de segunda a sexta-feira, das 9 às 
17 horas. Mais informações pelo telefone 
(13) 3319-9150.

OFICINA DE TEATRO
DE RUA

Continuam abertas as inscrições para os 
interessados em participar da Oficina de Teatro 
de Rua, coordenada pela Oficina Cultural Pagu, 
que acontecerá sempre as segundas e terças-feiras, 
a partir do próximo dia 29 até 14 de maio, das 19 
às 22 horas. As inscrições devem ser feitas na Casa 
da Cultura (onde será desenvolvida a oficina), de 
segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas.

AULA DE 
CAPOEIRA

Também continuam abertas as 
inscrições  para aulas de capoeira, 
que já estão acontecendo as segundas 
e quartas-feiras, às 19 horas, na Casa 
da Cultura. Interessados devem se 
inscrever de segunda a sexta-feira, das 
9 às 17 horas. Mais informações pelo 
telefone 3319-9150. 

MAPA CULTURAL 
PAULISTA

Seguem, até o próximo dia 30, na Casa da 
Cultura, as inscrições para interessados 
em participar do Mapa Cultural Paulista 
– fase municipal, nas categorias teatro, 
dança, artes visuais, canto coral, música 
instrumental, vídeo e literatura. Mais 
informações pelo telefone (13) 3319-
9150.

mãe e o irmão de 8 anos. 
 Ao ser  questionado 
sobre o motivo do seu interesse 
pelo CAMPB, ele comentou. “É 
bom ter o próprio dinheiro, sem 
depender da mãe”. Entretanto, 
ele sabe que para “ter seu próprio 
dinheiro”, precisa se empenhar. 
“Tenho que estudar e também 
participar das aulas aos sábados”, 
explicou o jovem, que ainda 
encontra tempo para curtir as 
redes sociais em seu notebook. 
Gabriel pretende estudar para 
ser programador de computador.

Processo

Para fazer parte do CAMPB, o jovem 
deve ter entre 14 e 16 anos; estudar 
em escola pública ou particular com 
bolsa total; ter renda familiar de um 
salário mínimo por pessoa; estar 
cursando no mínimo o 9º ano; e 
apresentar a documentação pessoal. 
 Os candidatos passarão por 
avaliação de uma assistente social e 
por uma prova escrita, antes de se 
integrar ao quadro da entidade. A 
remuneração para o menor aprendiz 
é de cerca de R$ 500 por mês e ele 
deve cumprir uma jornada semanal 
de 30 horas, sendo 25 horas práticas 
e cinco teóricas. As aulas teóricas 
acontecem aos sábados.
 Os interessados em se 
inscrever podem entrar em contato 
pelos telefones 3316-3532 e 
3317-3252, ou pelo e-mail camp_
bertioga@hotmail.com. A sede 
da entidade fica na Rua Raphael 
Costábile, nº 719, na Vila Itapanhaú.

Fernanda Pereira de Lima tem 17 
anos e prestou serviço na Prefeitura 
de Bertioga. “Ótima oportunidade”.

Dirceu Mathias

Marcos Pertinhes
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Bertioga ampliará estratégia de
atendimento a pessoas com dengue

Tendo em vista que munícipios 
da Região Metropolitana da 
Baixada Santista já declararam 
epidemia, a Prefeitura de Bertioga 
está se preparando para ampliar 
o atendimento para pessoas 
infectadas pela dengue e as 
ações de combate ao mosquito 
transmissor da doença (Aedes 
aegypti) às Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) e ao Centro de 
Especialidades Médicas (CEME). 
Até o momento, o Município 
registra 127 casos de pessoas com 
o vírus.
 Esse número ainda não 
representa epidemia, porém a 
Secretaria de Saúde vem realizando 
um trabalho de informação, 
combate e prevenção como se a 
Cidade estivesse em epidemia, já 
que de acordo com critérios do 
Ministério da Saúde, com 300 
casos por 100 mil habitantes, a 
epidemia já pode ser decretada. 
Em Bertioga, ela será declarada 
quando atingir 150 casos, mais 
um.
 Na manhã de sexta-
feira (12), o secretário municipal 
de Saúde concedeu coletiva à 
Imprensa para falar sobre a dengue 

DENGUE

Anúncio foi feito pelo 
secretário de Saúde do 

Município durante coletiva 
à Imprensa na manhã 
desta sexta-feira (12)

no Município. Na oportunidade, 
o secretário, acompanhado de sua 
equipe técnica, também fez alguns 
esclarecimentos sobre a primeira 
morte, sob suspeita de dengue, 
ocorrida no último sábado (07).
 “Com a proximidade de 
declararmos epidemia, já temos 
um Plano ‘B’ para melhor atender 
a população, que é ampliar o 
atendimento às UBSs e centralizar 
esse atendimento no CEME, que 
é um local climatizado e melhor 
equipado para assistir aos pacientes 
infectados pelo vírus” disse o 
secretário, lembrando que nesse 
caso, todos os agendamentos 
naquela unidade serão suspensos 
e os médicos ficarão à disposição 
para atender somente os casos de 
dengue.
 Além da  ampl iação 

do atendimento às unidades da 
rede, o secretário informou que a 
Prefeitura já está providenciando 
a aquisição de kits para realização 
do teste sorológico “Dengue Duo 
Test”, capaz de identificar a dengue, 
do 1º ao 15º dia.
 O secretário manifestou 
preocupação com relação às 
pessoas que procuram o pronto-
socorro com sintomas da doença 
e depois não retornam mais. Já 
são mais de 1.100 notificações 
suspeitas. Por esse motivo, ele 
faz um alerta: mesmo fazendo 
o teste rápido da dengue, que 
é realizado no laboratório do 
Hospital Bertioga e Laboratório 
Itapema, é necessário o retorno 
do paciente após o sexto dia para 
novo exame de sorologia, que é 
encaminhado para o Instituto 
Adolpho Lutz. “O fundamental de 
todo esse trabalho é a colaboração 
da população” ressalta.

Sintomas

Febre alta acompanhada de, pelo 
menos dois sintomas dores de 
cabeça, nos olhos, músculos ou 
articulações; cansaço (prostração) 

CONCURSO CULTURAL 
DA LOGOMARCA DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS

O Sindicato dos Servidores Públicos de Bertioga está 
com inscrições abertas para o Concurso Cultural, que 
tem por objetivo escolher a logomarca, que será a sua 
nova identidade visual. A logomarca escolhida será 
adotada como a marca oficial, permitindo sua utilização 
nos mais variados documentos, peças e meios de 
comunicação. As inscrições ficam abertas até o próximo 
dia 30.  Mais informações sobre o concurso podem ser 
obtidas  no  próprio Sindicato ou pelo telefone (13) 
3319-8042.

CONCURSO DA LOGOMARCA 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO

Alunos da rede pública municipal, estadual e particular 
de ensino  têm até o próximo dia 18 para se inscrever e  
participar do concurso que o Conselho Municipal de 
Educação (CME) está realizando para a escolha de sua 
logomarca. Interessados poderão se inscrever a na Casa 
dos Conselhos Municipais, que fica na Rua Luiz Pereira 
de Campos, 1.117 – Vila Itapanhaú. O atendimento é 
de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas; ou pelo email 
logocme@gmail.com. Mais informações pelos telefones 
3317-5866 ou 9773-0801.

COPA EXPRESSO
POPULAR DE FUTSAL

Equipes femininas de futsal, categorias Sub-17 e Principal, 
disputam mais uma rodada na Copa Expresso Popular de 
Futsal, neste domingo (14), a partir das 16 horas, no Ginásio 
Municipal de  Esportes Alberto Alves. A  competição desta 
temporada, que teve início  dia 1º, conta com 105 equipes 
inscritas, distribuídas em 15 categorias – três delas para o 
futsal feminino. Bertioga enfrentará, na categoria Sub-17, o 
Futsal Feminino da Baixada; e  na Principal a  equipe Seesp 
São Sebastião. O Ginásio Municipal de Esportes Alberto 
Alves fica na Rua Henriques Montez, s/nº - Vila Itapanhaú, 
em Bertioga. Telefone para contato: (13) 3317-2004.

e  vermelhidão na pele  são 
indicativos de dengue. Nos casos 
mais graves podem ocorrer ainda 
vômitos, sangramentos, diarreia, 
dor abdominal, suor excessivo, pele 
fria e pálida, tontura e agitação.

Com esses sintomas as pessoas 
deve procurar uma unidade de 
saúde para o teste. Qualquer 
orientação sobre a doença é só 
ligar para os telefones 3319-9875 
(Hospital Bertioga) ou 3317-1731 
(Vigilância Epidemiológica)

Suspeita

Sobre o caso da jovem de 18 
anos, moradora no bairro Jardim 
Vicente de Car valho II, que 
morreu no último sábado sob 
suspeita de dengue hemorrágica, 
o secretário informou que, no 
pronto-socorro, foram feitos 
t o d o s  o s  p r o c e d i m e n t o s 
necessários à paciente, desde o 
momento em que ela deu entrada 
no PS aos 22 minutos de sexta-
feira para sábado .
 “ E l a  f o i  a t e n d i d a , 
recebeu hidratação, se sentiu 
melhor e foi orientada a retornar 

em caso de desconforto. Às 
6h25 da manhã de sábado ela 
retornou, já com um quadro 
diferenciado. Mesmo com o 
tratamento ela piorou e foi 
encaminhada para a sala de 
estabilização. Duas horas depois 
teve uma parada cardíaca e veio 
a óbito. Os médicos fizeram 
de tudo para reanimá-la, mas 
infelizmente ela não resistiu”, 
lamentou o secretário.
 A primeira hipótese de 
diagnóstico, segundo o secretário, 
foi dada pelo profissional como 
dengue. “Mas para confirmar, o 
nosso Sistema de Investigação 
de Óbito (SIO), que funciona 
no Hospital está analisando 
o caso junto com o Instituto 
Médico Legal (IML) de Guarujá. 
Sabemos que várias hipóteses 
d e  d i a g n ó sti c o  p o d em  s er 
confundidas com a dengue. O 
diagnóstico exato da morte da 
jovem deverá sair em até 60 dias”.
 As pessoas que quiserem 
denunciar possíveis criadouros 
podem solicitar vistoria pelo 
telefone 3317-1249 ou pelo 
e - m a i l  d e n g u e . b e r t i o g a @
hotmail.com.
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Secretaria de Saúde inicia
vacinação contra a gripe

A Prefeitura de Bertioga, por meio 
da Secretaria de Saúde, inicia a 
Campanha de Vacinação contra a 
Gripe nesta segunda-feira (15). A 
expectativa é de que 7.989 pessoas 
do chamado grupo prioritário 
sejam vacinadas até o próximo 
dia 26. 
 A vacina protege contra 
os seguintes subtipos de influenza: 
A (H1N1) ou gripe suína, A 
(H3N2) e B e é o melhor método 
para reduzir o risco de casos 
graves e de internação. De acordo 

VACINAÇÃO

com o Ministério da Saúde, o 
grupo prioritário é composto por 
gestantes, idosos com mais de 
60 anos, crianças entre 6 meses 

Expectativa é imunizar 
mais de 7 mil pessoas do 
grupo prioritário até  o 

próximo dia 26 

e 2 anos, profissionais de saúde, 
população carcerária e doentes 
crônicos. 
 A novidade, este ano, é a 
inclusão no grupo prioritário de 
mulheres no puerpério (período 
de até 45 dias após o parto). 
Outra mudança vai possibilitar 
que pessoas com doenças crônicas 
tenham acesso à vacina. Basta 
apresentar uma declaração do 
médico ou receita no ato da 
imunização.
 Em Bertioga estarão 

disponíveis 11 postos de vacinação, 
entre fixos e volantes (veja quadro). 
Vale ressaltar que o Centro de 
Saúde III (CSIII) está em reforma 
e funciona provisoriamente 
no ambulatório do Hospital 
Municipa l  (Pr a ç a  V i c ent e 
Molinari – Vila Itapanhaú). 
 N o  s á b a d o  ( 2 0 ) , 
a vacinação será realizada no 
Hospital e nos dias de semana, 
na Vigilância Epidemiológica em 
horários específicos. A vacinação 
não estará disponível no CSIII. A 

Vigilância Epidemiológica fica na 
Avenida Anchieta, nº 1.103, Vila 
Itapanhaú.
 Em Bertioga , devem 
receber a vacina 1.427 crianças 
de  6  meses  a  2  anos ;  753 
trabalhadores de saúde; 713 
gestantes; 117 puérperas; 3.839 
pessoas com 60 anos ou mais; e 
1.140 pacientes crônicos.

Pacientes Acamados

Os pacientes acamados, isto 
é, que se encontram de cama 
em casa, enquadrados na faixa 
etária do grupo prioritário 
poderão receber a vacina em 
suas residências. Para isso, um 
responsável deve dirigir-se à 
Unidade Básica de Saúde (UBS) 
mais próxima de sua residência e 
informar nome, endereço, bairro, 
telefone e um ponto de referência 
para cadastramento da vacinação.

Bairro:  Centro
Horário: das 08h às 17h 
Somente sábado (20)
Local: Hospital Municipal, Praça 
Vicente Molinari, s/nº

Bairro: Vicente Carvalho II
Horário: das 08h às 17h
Local: UBS – Vicente de Carvalho 
II, Rua Epifânio Batista, nº 637, 
Vicente Carvalho II
Telefone 3317-2001

Bairro: Jardim Vista Linda
Horário: das 08h às 17h
Local: UBS – Vista Linda, Rua 
Alzemiro Balio, s/nº 
Telefone:  3311-9165

Bairro: Jardim Vista Linda
Horário: das 08h às 17h
Local: EMEIF Chácara Vista 
Linda (Fazendinha), Rua Estrada 
04 nº 301
Telefone: 3311-7016

Bairro: Jardim Indaiá
Horário: das 09h às 12h
Local: UBS - Indaiá, Rua São 
Francisco do Sul, s/nº 
Jardim Indaiá
Telefone: 3313-1971

Bairro: Boracéia
Horário: das 08h às 17h
Local: UBS - Boracéia, Rua Mario 
Schemberg , nº 81
Telefone 3312- 2641/3312-1356

Bairro: Vila Tamoios
Horário: das 08h às 17h
Local: Vigilância Epidemiológica, 
Avenida Anchieta, 1.103
Telefone: 3317-1731/3317-6168

Bairro: Jardim Albatroz I
Somente no sábado (20) 
Horário: das 08h às 17h
Local: Supermercado Krill, Av. 
Anchieta, 2.300 
Telefone: 3317-6199

LOCAISRenata de Brito

Bairro: Riviera de São Lourenço
Somente no sábado (20) 
Horário: das 08h às 17h
Local: EMEIF Dr. Mário Covas, 
Av. São Lourenço, 2.160 
Telefone: 3316-6920

Posto Volante I
Somente no sábado (20), das 
08h às 17h, atendendo idosos 
acamados dos bairros Caiubura 
até Indaiá.

Posto Volante II
Somente no sábado (20), das 
08h às 17h, atendendo idosos 
acamados dos bairros Boracéia até 
Jardim São Lourenço.

Obs: para cadastrar o idoso que 
necessita do atedimento do Posto 
Volante o responsável deverá dirigir-
se à UBS mais próxima de sua 
residência.
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Operação Delegada tem
apoio da comunidade

Mais de 250 pessoas participaram 
da audiência pública realizada na 
quinta-feira (11), para discutir 
a implantação da Atividade 
Delegada, ou Operação Delegada, 
que consiste em um convênio com 
a Secretaria de Segurança Pública 
do Estado para que policiais 
militares possam trabalhar em 
seus dias de folga.
 A iniciativa foi da Câmara 
Municipal, por meio do vereador 
Pacífico Júnior, em parceria com a 
Prefeitura de Bertioga. O secretario 
Municipal de Segurança de Mogi 
das Cruzes, Eli Nepomuceno, foi 
convidado para explanar sobre a 
experiência da cidade, que foi a 
segunda do Estado a implantar a 
Operação Delegada.
 Segundo Nepomuceno, 
em Mogi das Cruzes existia um 
grande número de comércio 
ambulante irregular e a Operação 
Delegada poderia dar atribuição 
aos policiais militares de combate 
a esse tipo de comércio. “Por meio 
do convênio, verificou-se que era 
possível delegar essa atribuição”, 
explicou o secretário. Ele ainda 
reforçou que o município pode 
atribuir atividades à polícia, que 
trabalhará com os material e recursos 
do Estado e o pagamento dos 
salários fica sob responsabilidade 
do município. “É uma parceria 
vantajosa”, considerou.
 Convidado para compor 

SEGURANÇA

Audiência pública 
explanou sobre convênio 

que pode permitir 
que policiais  militares 

trabalhem em dias
de folga

comunidade. “Estamos vivendo 
um novo tempo, no qual as pessoas 
estão assumindo responsabilidades 
em conjunto. Todos assumem sua 
parcela de participação”.

Vantagens

Pela Operação Delegada , o 
Município é responsável pelo 
pagamento dos salários dos 
p ol ic ia is .  Os  prof iss iona is 
trabalham em horários de folga, 
fardados e armados e com todos os 
equipamentos e viaturas da Polícia 
Militar. 
 Para o secretário de 
S eg urança e  Cidadania  de 
Bertioga, o sistema conta com 
diversas vantagens, como a garantia 
aos policias de todos os direitos 
trabalhistas durante essa jornada 
extra, sem a necessidade de realizar 
os conhecidos ‘bicos’; o aumento 
do efetivo nas ruas; e o aumento da 
sensação de segurança.

Experiência 

O terceiro município a implantar 
a Operação Delegada no Estado 
foi Poá. Os vereadores aprovaram 
o Projeto de Lei e autorizaram a 
abertura de crédito adicional de 
cerca de R$ 1 milhão para custeio da 
nova lei. Os valores da gratificação 
variam de acordo com o grau de 
responsabilidade dos policiais 

a mesa, o prefeito de Bertioga, 
reforçou a preocupação da 
Administração em fortalecer a 
Polícia Militar, o que vem ocorrendo 
por meio de diversas ações. Um 
dos destaques feitos pelo prefeito 
foi o pagamento do pró-labore 
aos PMs. “Esse valor garantiu uma 
permanência efetiva e estável da 
PM no Município e é uma forma 
de reconhecimento ao trabalho da 
polícia”.
 S o b r e  a  O p e r a ç ã o 
Delegada, o prefeito comentou 
que já havia determinado ao 
secretário Municipal de Segurança 
e Cidadania, que iniciasse estudos 
para a implantação do sistema em 
Bertioga. “Estamos analisando 
o impacto financeiro”, revelou o 
prefeito, lembrando que também 
deverão ser feitos investimentos na 
Guarda Civil Municipal (GCM) e 
na Defesa Civil. Já sobre a audiência 
o prefeito elogiou a iniciativa 
da Câmara e a participação da 

militares, entre R$ 10,00 e R$ 12,00. 
As equipes são de, no máximo, 32 
praças e dois oficiais que trabalham 
até 8 horas por dia.

Presenças

Representantes  de diversas 
corporações compareceram à 
audiência pública, como Polícia 
Ci v i l ,  Po l í c i a  R o d o vi á r i a , 
Grupamento de Incêndio e 
Salvamar. Todos comentaram 
sobre a vantagem do sistema e 
se colocaram à disposição do 
Executivo e Legislativo para 
informações.
 A maioria dos presentes 
s e  m a n i f e s t o u  a  f a v o r  d a 
Operação Delegada. Caso seja 
implantada , Bertioga será o 
primeiro município da Baixada 
Santista a contar com o sistema.

Atividade Delegada

A Atividade Delegada é um 

convên io  f irmado entre  a s 
prefeituras e a Secretaria da 
Segurança Pública, por meio 
do qual os policiais militares 
podem auxiliar o município no 
patrulhamento das cidades.
 A s  p r e f e i t u r a s 
interessadas em ter a Operação 
Delegada devem procurar o 
Comando da Polícia Militar da 
região com um projeto específico 
que atenda as necessidades do 
município.  Além de desenvolver 
um projeto próprio, a prefeitura 
de ve reg ulamentar  uma lei 
municipa l  que  autorize  ao 
policial trabalhar nos dias de 
folga. 
 O  p ro j e to  d e ve  s er 
encaminhado ao Comando 
Geral da PM e à Secretaria de 
Segurança Pública para que, 
depois de analisado, possa ser 
aprovado pelo secretário de 
segurança. Este convênio terá 
duração de três anos, podendo 
ser prorrogado por mais cinco.

Dirceu Mathias
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‘Manoel Gajo’ será 
pavimentada em 2014

A partir do primeiro semestre 
de  2014, a Rua Manoel Gajo, 
no Parque Estoril, que já foi 
o principal acesso à Bertioga, 
será reformulada com obras 
de drenagem em 1.675 metros 
de extensão, no  trecho entre a 
Avenida Thomé de Souza e a 
Rodovia Rio Santos (SP-55).
 A via, que está incluída 
no pacote de obras, que irá 
beneficiar mais de 35 ruas na 
região central da Cidade, com 
investimentos da ordem de R$ 
26,8 milhões – anunciado na 
semana passada pelo prefeito de 
Bertioga, uma vez estruturada, 
se tornará a melhor alternativa 
para se chegar ao Hospital , 
Delegacia de Polícia, Corpo 
de Bombeiros, Câmara e Paço 
Municipal.
 D e  a c o r d o  c o m 
o  s e c r e t á r i o  d e  O b r a s  e 
Habitação do Município,  a 
previsão de gastos, só com a 
Rua Manoel Gajo, é de cerca 
de R$ 6 milhões, que serão 
investidos na construção de 
g a leria  de macrodrenag em, 
ser viços de microdrenagem, 
remanejamento das redes da 
Sabesp (água e esgoto), guias e 
sarjetas, execução de calçadas, 
adequação de acessibilidade e 
pavimentação. 
 O secretário explicou 
que  a  Prefe i tura  exe cutará 
o  remanejamento de  re des 
de água e esgoto – que seria 
de competência da Sabesp, 
porque os serviços não estavam 

OBRAS

Rua está incluída no 
pacote de obras, que irá 
beneficiar mais de 35 

vias na região central da 
Cidade, com recursos do 
Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC 2) – 

Mobilidade Urbana

incluídos no Programa Onda 
Limpa, que atendeu alg uns 
bairros da Cidade com obras 
de  saneamento bá sico.  Os 
ser viços de rede de esg oto 
e s t ã o  s e n d o  e x e c u t a d o s 
p e la  Sa b e sp  c om  re c ur s o s 
próprios.
 Depois de aprovado 
p e l o  G o v e r n o  F e d e r a l , 
a  exe cução do projeto  va i 
depender, agora, da finalização 
da assinatura do convênio 
d o  PAC  Mo b i l i d a d e  c o m 
a Prefeitura ;  da aprovação 
da Câmara de Vereadores ; 
d o  r e m a n e j a m e n t o  d o 
Orçamento; da aprovação dos 
projetos executivos junto aos 
órgãos técnicos do Governo 
Federal, que provavelmente 
s e r á  a  C a i x a  E c o n ô m i c a 
Federal (CEF); da liberação 
de recursos e da licitação das 
obra s .  To do esse  pro cesso 
deverá estar definido até o 

final deste ano. A execução 
das obras está prevista para o 
primeiro semestre de 2014.
 A s  o b r a s  d e 
i n f r a e s tr u t u r a  d a  Ma n o e l 
Gajo darão um ponto final 
aos constantes a lag amentos 
enfrentados no local, sobretudo 
em períodos de chuvas intensas, 
quando a rua fica intransitável, 
por conta de problemas de 
escoamento das águas pluviais 
em vários pontos da via.
 Para o secretário de 
Obras, a Manoel Gajo é uma 
v i a  e s tr a t é g i c a ,  d e  a c e s s o 
m a i s  r á p i d o  e  a  m e l h o r 
alternativa para se chegar aos 
principais pontos da Cidade 
como ao Hospital Municipal, 
Delegacia de Polícia e Corpo 
de  Bomb eiros .  “ Tamb ém é 
uma op ção  ma is  ráp ida  de 
acesso à Prefeitura e à Câmara 
d e  Ve r e a d o r e s”,  l e m b r a  o 
secretário.
 J á  o  p r e f e i t o  d e 
Bertioga fala da importância 
d a  p a v i m e n t a ç ã o  d a q u e l a 
via que, além de ser um das 
a l ternati va s  d e  entra da  da 
Cidade, recebe grande fluxo 
de veículos, inclusive ônibus 
e caminhões e precisa estar 
e s t r u t u r a d a  p a r a  r e c e b e r 
esse trânsito. “Além disso, a 
obra da Manoel Gajo, antiga 
reivindicação da comunidade, 
irá garantir mais qualidade de 
vida e a valorização dos imóveis 
na qu e la  re g i ã o”,  re ss a l ta  o 
prefeito.

Marcos Pertinhes
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Equipe de pedestrianismo de 
Bertioga é destaque na região

A equipe de pedestrianismo 
de Bertioga se destacou na 1ª 
Corrida Suzano Shopping /DAT, 
que aconteceu domingo (07), 
em Suzano. Mais de 800 atletas 
participaram da prova que teve 
percurso de 6 km, realizada pelo 
Suzano Shopping e Jornal Diário 
do Alto Tietê (DAT).
 Sete atletas conquistaram 
boas colocações. Ubélcio de 
Oliveira ficou em 5º lugar na geral 
e na sua categoria, 20 a 24 anos, 
ele foi o vencedor. Já na categoria 
17 a 19 anos, Rodrigo Augusto 
Ferrari ficou em 2º lugar; José 
Renato de Souza Oliveira, em 4º, 
na categoria 20 a 24 anos; João 
Bosco Braga, em 5º, na categoria 
45 a 49 anos; e Otaviano José dos 
Santos, ficou em 6º, na categoria 
40 a 44 anos. 
 As mulheres também 
tiveram boa participação. Juliana 
Tavares ficou em 2º lugar na 
categoria 25 a 29 anos, e Aline de 
Souza em 3º, na mesma categoria.

ESPORTE

Atletas têm conquistado 
boas colocações em provas 
realizadas no Município e 

em outras cidades

Casa Espírita 
Esperança 

realiza almoço 
benemerente 
no Albergue, 

neste 
domingo

AÇÃO

A Casa Espírita Esperança, de 
Bertioga,  realiza neste domingo 
(14), almoço benemerente 
para 60 homens assistidos 
pelo Albergue  Municipal - 
Casa de Passagem  Renascer. 
A iniciativa faz parte das 
atividades em comemoração à 
Semana Dona Maria Modesto 
Cravo, Mentora da casa 
espírita, que no próximo dia 
16 completaria 114 anos.
 Além do almoço, com 
cardápio especial, sugerido pelo 
Restaurante da Isa, que será 
servido às 12h30, os assistidos 
serão beneficiados com serviços 
de podólogo e cabeleireiro, 
e terão a oportunidade de 
assistir ao filme ‘O Alto da 
Compadecida’, baseado na 
obra de Ariano Suassuna, uma 
deliciosa comédia que vai 
provocar muitas risadas. 
 Durante à tarde, 
também será servido um café 
com direito a bolo.
 O  A l b e r g u e 
Municipal- Casa de Passagem 
Renascer fica na Rua Manoel 
Gajo, 1.108 – Parque Estoril.

A iniciativa faz parte 
das atividades em 
comemoração à

Semana Dona Maria 
Modesto Cravo

Apae realiza Mix Cultural neste sábado
A Associação de Pais e Amigos 
do Excepcional de Bertioga 
(Apae) realiza, neste sábado 
(13) ,  o  Mix  Cu ltura l ,  um 
sarau que homenag eia ,  em 
cada edição, um compositor 
ou p o eta .  Nesta  e d ição,  o 
h o m e n a g e a d o  s e r á  Wa l y 

Salomão, poeta brasileiro que 
também compôs músicas em 
parceria com grandes nomes da 
música como Caetano Veloso e 
Lulu Santos.
 D u r a n t e  o  e v e n t o , 
serão recitadas poesias de Waly 
Sa lomão,  e  tamb ém haverá 

canto e performance de teatro, 
sob a coordenação do professor 
de dança da Apae, Thiago Lins.
 O evento é beneficente 
e acontece das 20 às 22 horas, 
na sede da entidade, que fica 
na Avenida Anchieta ,  554, 
Centro. Os ingressos custam 

R$ 5,00 e podem ser adquiridos 
na  Apae.  Informaçõ es  com 
Renata, pelo telefone 9147-
2136. Toda a renda obtida com 
o evento será revertida para a 
instituição, que atende mais 
de 60 jovens e adultos com 
deficiência.

Marcos Pertinhes
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CLIMA

Defesa Civil registra 77 ocorrências com vendaval
A Defesa Civil de Bertioga 
registrou 77 ocorrências durante 
toda a sexta-feira (05), quando 
um sistema de baixa pressão, 
com o encontro de uma massa de 
ar quente e frio, ocasionou um 
vendaval com ventos de 70 km/h. 
 Foram 74 ocorrências 
envolvendo ár vores  e  três 
referentes a destelhamento 
de casas, incluindo a queda 
da estrutura da cobertura da 
quadra esportiva da Emeif José de 
Oliveira, no bairro Jardim Rio da 
Praia. Segundo a Defesa Civil, em 
nenhuma das ocorrências houve 
registro de feridos.
 Esta semana, a Defesa 
Civil trabalhou a retirada das 
árvores que tombaram sobre casas, 

Esta semana, 55 delas já 
haviam sido solucionadas, 

a maioria referente à 
queda de árvore

escolas e vias públicas. Até esta 
quinta-feira, das 74 ocorrências 
envolvendo árvores, 55 já haviam 
sido solucionadas. Algumas árvores 
estavam com cupim e outras, em 
virtude do solo encharcado, as 
raízes não suportaram a força dos 
ventos.
 Em caso de ocorrência 
a Defesa Civil pode ser acionada 
pelos telefones 199 ou 3317.6454.

O Centro Cultural da Prefeitura de 
Bertioga está com inscrições abertas 
para balé clássico, voltado a crianças 
de 04 a 12 anos, sob a coordenação 
da professora Andréa de Oliveira.  
São oferecidas 30 vagas. Interessados 
devem ser inscrever no próximo dia 
19, das 8 às 13 horas.
 Para se inscrever é necessário 
apresentar os seguintes documentos: 
xerox da Certidão de Nascimento 
da criança; de um comprovante de 
residência (contas de água, luz ou 
telefone) e uma foto 3x4. A criança 
deverá estar acompanhada de um 
responsável para efetuar a inscrição.
 O Centro Cultural da 
Prefeitura de Bertioga fica na Avenida 
Thomé de Souza, 555 – Praia da 
Enseada (Centro).

Centro Cultural abre
inscrição para balé clássico

CURSOS

Marcos Pertinhes
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Festival Nacional da Cultura 
Indígena promete encantar o público

Toda a infraestrutura para o Festival 
Nacional da Cultura Indígena está 
quase concluída. Na sexta-feira 
(19), Bertioga recebe 160 índios das 
etnias Nambikwara, Paresi halíti e 
Waurá, do Mato Grosso; e Kanela 
Rãmkakomekra, do Maranhão, que 
serão recepcionados pelos anfitriões 
Guarani, da Aldeia Rio Silveira.
 O evento é realizado 
pela Prefeitura de Bertioga, em 
parceria com o Comitê Intertribal 

CULTURA

Mais de 160 índios 
vão mostrar sua 
cultura, arte e 

esporte durante três 
dias de evento em 

uma ampla estrutura

– Memória e Ciência Indígena, 
sediado em Brasília, e acontece 
entre os próximos dias 19 e 21, com 
atividades durante todo o dia.

Tenda Buriqui

Esta semana, a Tenda Buriqui (arena) 
começou a ser montada na Praça de 
Eventos, com uma arquibancada 
para duas mil pessoas. Nela 
acontecerão os maiores espetáculos 
do evento e as atividades esportivas, 
que revelam a disciplina, a beleza e 
a força dos povos visitantes, como 
o jikunahiti (futebol de cabeça), 
corrida de tora, arco e flecha, 
tihimore (boliche indígena) e huka 
huka (luta corporal). A Praia da 
Enseada, próximo ao Canal de 
Bertioga, vai receber a tradicional 
competição de canoa havaiana.
 Ainda na Tenda Buriqui, 
o público vai poder conferir de 
perto as cerimônias que revelam 
o respeito do indígena aos valores 
humanos, como o acendimento do 
fogo sagrado – o fogo representa 
a iluminação de novos caminhos 
– e a cerimônia espiritual de boas-
vindas. No final da noite, será feita 
a celebração da união dos povos.

Tenda Tupiniquim

M o n t a d a  n o  Pa r q u e  d o s 
Tupiniquins, ao lado do Forte 
São João, a Tenda Tupiniquim vai 
sediar um dos momentos mais 
importantes do Festival Nacional 
da Cultura Indígena: o Fórum 
Social Indígena, que este ano terá 
como tema ‘Sustentabilidade e 
os parâmetros da nova ecologia: 
Jogos Verdes e Juventude’, com 
debates entre especialistas e 
representantes indígenas sobre as 
perspectivas do desenvolvimento 

com sustentabilidade. O Fórum 
é organizado pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, em 
parceria com o Comitê Intertribal.
 A Tenda Tupiniquim 
ainda vai receber manifestações 
da cultura das etnias participantes 
como danças, músicas, rituais e 
lendas, além de um espaço especial 
para a culinária Guarani. 

Parque dos Tupiniquins 

Além da Tenda Tupiniquim, o 
Parque dos Tupiniquins recebe 
a Feira de Arte Indígena. A 
exuberância da arte plumária se 
transforma em bijuterias e adereços 
de corpo, que estarão expostos e à 
venda. O trançado das fibras viram 
utensílios domésticos, na cestaria 
indígena, que também estará à 
venda. 
 Uma das características 
mais marcantes dos povos indígenas 
é a pintura corporal. Ela diferencia 
as tribos e tem significados especiais 
para cada uma. Durante o Festival 
Nacional da Cultura Indígena, 
as etnias mostrarão a arte na 
própria pele e os visitantes poderão 
conhecer de perto o processo de 
pintura corporal.
 

Forte São João

No Forte São João serão exibidos 
filmes com a temática indígena: 
‘Hans Staden’, que narra a história 
do soldado e marinheiro alemão 
Hans Staden que, no início do 
século XVI, foi capturado por 
uma tribo indígena brasileira, os 
Tupinambá, que eram inimigos 
dos colonizadores portugueses; 
e ‘Xingu’, que conta a trajetória 
dos irmãos Villas-Bôas a partir do 
momento em que se alistam para a 

Expedição Roncador-Xingu, como 
parte do processo de interiorização 
do Brasil.
 Ainda no Forte São João, 
acontece a projeção de fotografias 
também com a temática indígena, 
com destaque especial para os 
registros dos Guarani, da Reserva 
Rio Silveira. As fotos dos eventos 
de anos anteriores vão mostrar ao 
público as belezas e curiosidades das 
etnias que já visitaram Bertioga.

Destaques

Em cada edição do Festival Nacional 
da Cultura Indígena novas etnias 
comparecem, com peculiaridades 
de sua cultura, que revelam a riqueza 
dos povos indígenas.
 Os Nambikwara foram 
chamados de “povo das cinzas” por 
dormirem no chão, à beira do fogo, 
e amanhecerem cobertos por uma 
mistura de cinzas e areia.
 Os Paresi  Ha l íti  se 
autodenominam Haliti, que quer 
dizer “gente” ou “seres humanos”. As 
mulheres praticam jogos com bolas 
de marmelo.
 J á  o s  K a n e l a 
Ramkokamekra, até a década de 
1940, não tinham nenhum contato 
com a sociedade e com outros 
grupos indígenas.
 Os Waurá são conhecidos 
por suas cerâmicas, cestaria, 
arte plumária e máscaras rituais. 
Praticam a luta corporal masculina 
huka huka e a festa das mulheres 
yamurikumã.
 Os anfitriões Guarani são 
considerados um dos povos mais 
populosos do Brasil, chegando 
a mais de 30 mil índios. Vivem 
basicamente da agricultura, com 
plantio de arroz, mandioca e outros 
alimentos.

Renata de Brito
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Vinte alunos vão representar
Bertioga no Brasileiro de Karatê

Vinte alunos da Escolinha de 
Kata Shubu Do Ryu do Projeto 
Educando, do Centro Cultural 
da Prefeitura de Bertioga foram 
selecionados para o Campeonato 
Brasileiro da modalidade, que será 
realizado em Barbacena (MG), em 
20 de julho. 
 A seletiva aconteceu no 
sábado (06) e foi coordenada 
pelo Mestre Douglas Pageú, 
responsável pela Escolinha, e 
pelo mestre fundador do estilo, 
Sérgio Francisco de Sena. Para 
Pageú, a seletiva foi além de suas 
expectativas. “Foi excelente e o 
nível dos atletas era bem alto. 
Tenho certeza que voltaremos 
com troféus para Bertioga”.

Mais seletiva

Nos próximos dias 20 e 21, o 
mestre Pageú participará da 
t e r c e i r a  e  ú l t i m a  s e l e t i v a 
de mestres e professores de 
karatê, nas categorias de Luta 
no Chão, Luta no Alto e Katá 
( m o v i m e n t o s  i m a g i n á r i o s 
sequenciais), também válida 
para o Campeonato Brasileiro de 
Karatê, em Barbacena (MG), em 
julho. O evento será realizado no 
município de Belford Roxo, no 
Rio de Janeiro.
 Pageú já participou das 
duas seletivas anteriores: uma no 
final de dezembro do ano passado 
e a outra no dia 23 de fevereiro 
deste ano. Na primeira ele venceu 
nas categorias Solo e Luta no 
Alto; e na segunda ficou em 2º 
lugar na Solo, e em 1º na Luta no 
Alto, liderando os rankings.

Seleção 

Os alunos selecionados foram:

ESPORTE

Feminino
Categoria 06/07 anos 
1º  Al ine  Na sc imento  /  2º 
Tifane Resende

Categoria 08/10 anos 
1º Karen Gomes / 2º Monique 
de Oliveira / 3º Maria Clara 
Terto

Categoria 12/14 anos
1º Amanda Nascimento / 2º 
Joice Orvath / 3º Joice Kristina

Principal Feminino 
1º Michele de Oliveira / 2º Ana 
Paula de Jesus / 3º Adelania 
Mendes

Masculino
Categoria 10/12 anos 
1º Josuel de Oliveira / 2º Higor 
Vinícius / 3º Alan Juraci

Categoria 12/15 anos
1º Vítor Afonso / 2º Kauan 
Fernandes / 3º Lucas Figueiredo

Principal Masculino
1º Yurivan de Oliveira / 2º 
Jonilson Santana / 3º Cleudiano 
Ribeiro

Int ere ss a d o s  em  i n g re ss a r 
na Escol inha de Karatê  da 
Prefeitura de Bertioga – Polo 

Eles treinam na 
Escolinha de Kata 
Shubu Do Ryu, do 

Projeto Educando da 
Prefeitura

Prefeitura pavimenta rotatória
entre avenidas Anchieta e 19 de Maio

Com a finalização da obra de interligação 
dos canais de macrodrenagem das 
avenidas Anchieta e 19 de Maio, na 
Praça dos Emancipadores, no Jardim 
Albatroz, a Prefeitura de Bertioga está  
finalizando  a pavimentação asfáltica da 
pista no entorno da rotatória.
 Em função dos serviços de 
pavimentação, a Diretoria de Trânsito 
e Transportes informa que na próxima 
segunda-feira (15) o trânsito naquelas 
avenidas sofrerá alteração. A 19 de 
Maio estará interditada, permanecendo 
só com o trânsito local. A opção de 
trânsito para o sentido bairro-centro e 
centro-bairro será a Rua Manoel Gajo, 
no Parque Estoril.

Prodesan devem se inscrever no 
Ginásio Municipal de Esportes, 
que  f ica  na  Rua  Henrique 
Montes, s/nº - Vila Itapanhaú – 
telefone (13) 3317-2004; ou no 
Centro Cultural, localizado na 
Avenida Thomé de Souza, 555 
– Praia da Enseada (Centro) – 
telefone 3316-2703, de segunda 
a sexta-feira, das 9 às 17 horas.
 As inscrições também 
podem ser feitas na sede da 
antiga Colônia de Férias da 
Pro desan,  que  f ica  na  Rua 
David Pimenta, 425 – Jardim 
Indaiá, no período de aulas, que 
acontecem as terças, quintas e 
sextas-feiras, das 19 às 21 horas; 
e aos sábados, das 10 às 12 horas 
e das 15 horas as 18h30.

OBRAS

Renata de Brito

Dirceu Mathias
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Prefeitura e Sabesp firmam convênio
para programa ‘Se Liga na Rede’

O prefe i to  de  B er tio g a  e 
o vereador Ivan de Carvalho 
participaram de cerimônia na 
quarta-feira (10), no Palácio dos 
Bandeirantes, na Capital, para 
assinatura de convênio para a 
disponibilização do Programa Se 
Liga na Rede, no Município. Pelo 
programa, o Governo do Estado 
subsidia a ligação de esgoto à 
rede em residências de famílias 
com renda de até três salários 
mínimos.   O 
objetivo do programa é incentivar 
as famílias de baixa renda a ligarem 
seus imóveis à rede de esgoto, 
aumentando a eficiência do 
sistema de saneamento existente 
no Município. Quando não existe 
a ligação domiciliar, o esgoto 
é lançado in natura, podendo 

SANEAMENTO

Objetivo é facilitar a 
ligação à rede de esgoto 
de residências de famílias 

com renda de até três 
salários mínimos

atingir a rede de drenagem de águas 
pluviais, rios e mar. A medida será 
adotada nos imóveis que já tenham 
a rede coletora instalada na rua. 
Oitenta por cento dos recursos 
serão custeados pelo Governo do 
Estado e os 20% restantes pela 
Sabesp. 
  O  p r o g r a ma 
vai funcionar do seguinte modo: 
após a assinatura do termo de 

cooperação entre Sabesp e a 
Prefeitura os técnicos comunitários 
da concessionária visitarão os 
domicílios para apresentar o 
Termo de Adesão ao programa. 
Com a assinatura do termo, a obra 
é agendada e executada no prazo de 
8 a 12 dias. 
 Pa r a  o  p r e f e i t o  d e 
Bertioga, o convênio é mais um 
avanço em busca da totalidade 
de ligações na rede de esgoto na 
Cidade. “Com os investimentos 
que a Sabesp vem realizando 
em ampliação da rede, e mais 
essa iniciativa ,  Bertiog a se 
consolida como uma cidade que 
se preocupa com o meio ambiente 
e que garantiu por quatro anos 
consecutivos a certificação 
Município Verde Azul”.

Operação Cata-Treco percorrerá ruas
do Centro, neste sábado

A  O p e r a ç ã o  C a t a -Tr e c o , 
realizada nos bairros Jardim 
Albatroz I e Jardim Albatroz 
II, no sábado (06), recolheu 
três caminhões de objetos, que 
poderiam se transformar em 
criadouros para o mosquito 
da dengue – o Aedes aeg ypti.
 A  a ç ã o  é  re a l i z a d a 
periodicamente pela Secretaria 
de Saúde, por meio da Diretoria 
de Vigilância Sanitária, com 
apoio da Secretaria de Serviços 

DENGUE

Urbanos. Neste sábado (13), a 
Operação Cata-Treco acontece 
no Centro, entre a Rua Jorge 
Ferreira e a Avenida Vicente 
de Carvalho.
 Os moradores  dessa 
região devem recolher de seus 
quintais possíveis criadouros 
do mosquito (garrafas, latas, 
objetos que acumulem água, 
e tc)  e  d e i x ar  em  f rente  a s 
suas residências que, das 9 às 
11 hora s ,  um caminhão da 

Secretaria de Serviços Urbanos 
passará recolhendo.
 Também neste sábado 
( 1 3 ) ,  a  C o o r d e n a d o r i a 
d e  Ve t o r e s  e  D e n g u e  v a i 
ma nt er,  d ur a nt e  a  ma n hã , 
na região central da Cidade, 
a g e n t e s  d a  d e n g u e  q u e 
intensificarão a vistoria casa 
a casa, identificando possíveis 
c r i a d o ur o s  e  r e a l i z a n d o  o 
bloqueio com apl icação de 
inseticidas em ra los,  ca ixas 

d ´ á g u a ,  v a s o s  d e  p l a n t a s , 
entre  outros  p ontos .  Já  na 
terça-feira (16), será realizada 
a  n e b u l i z a ç ã o  ( a p l i c a ç ã o 
de  insetic ida  para  matar  o 
mosquito da dengue) na mesma 
região.

Palestras

A t é  o  d i a  1 4  d e  a b r i l 
acontece a Semana Nacional 
de Mobil ização e  Combate 

à  D eng u e .  Em  B er ti o g a ,  a 
Secretaria de Saúde realizou 
palestra educativa e gincana 
sobre o tema, na Emeif Chácara 
Vista Linda.

Denúncias

A s  p e s s o a s  q u e  q u i s e r e m 
denunciar possíveis criadouros 
podem solicitar vistoria pelo 
telefone 3317-1249 ou pelo e-mail 
dengue.bertioga@hotmail.com.

Dirceu Mathias
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AETUB

ATOs DO lEGIslATIVO

CONsElhOs MUNICIPAIs

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de 
fornecimento e administração de auxílio alimentação na forma de 
cartões magnéticos.
Processo nº: 0258/2013.
Data de Entrega dos Envelopes: 06/05/2013 até as 10:00.
Data da Abertura: 06/05/2013 as 10:10.
Local: Câmara Municipal de Bertioga – Praça Vicente Molinari, s/
nº, Vila Itapanhaú – Bertioga – São Paulo.
A Câmara Municipal de Bertioga torna público que, na data, horário 
e local acima assinalados, fará realizar licitação na modalidade 
pregão presencial, com critério de julgamento de menor preço 
global.
Valor Total para a retirada do Edital: Gratuito
Local, consulta e retirada de edital: Praça Vicente Molinari, s/nº, Vila 
Itapanhaú – Bertioga, junto à Comissão Permanente de Licitações, 
das 09:00 às 11:30 e das 14:00 às 16:00.
O edital estará disponível no endereço acima e através do site www.
câmarabertioga.sp.gov.br, a partir do dia 15/04/2013.

Bertioga, 12 de abril de 2013

Elaine Amorim Justo Nehme
Pregoeira

EDITAL N.º 018/13 
ExTRATO CONTRATuAL

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Bertioga. PROCESSO: 
073/2013  CONTRATADA: Imprensa Oficial do Estado S/A – 
IMESP. OBJETO: Prestação de serviços de publicidade legal de 
todos os atos de interesse da Câmara, pelo sistema “on-line”, nos 
respectivos cadernos do Diário Oficial do Estado de São Paulo. 
CONTRATO ADMINISTRATIVO: N° 06/13 – VALOR: R$ 2.000,00 
(anual) – ASSINATuRA: 12/03/2013. VIGÊNCIA: 12/03/2013 à 
11/03/2018.

Bertioga, 09 de abril de 2013

VER. LuÍS HENRIQuE CAPELLINI 
 PRESIDENTE DA CÂMARA

PORTARIA N.º 68/2013
DE 10 DE ABRIL DE 2013

 Vereador Luís Henrique Capellini, Presidente da Câmara 
Municipal de Bertioga, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
 PRORROGAR, nos termos do § 8º do artigo 98 do 
Regimento Interno desta Câmara, a partir de 17/04/2013, por mais 
30 (trinta) dias, o prazo concedido através da Portaria nº 60/2013 
a todos os Vereadores desta Casa de Leis integrantes da CAE – 
Comissão de Assuntos Especiais, para apresentação de relatório 
final, até 16/05/2013, dos estudos acerca da matéria que versa o 
Processo Administrativo nº 138/2013.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Bertioga, 10 de Abril de 2013

Ver. LuÍS HENRIQuE CAPELLINI
Presidente da Câmara

VAGAS ExISTENTES

A S S O C I A Ç Ã O  D O S  E S T u D A N T E S  T É C N I C O S  E 
uNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA, INSCRITA NO CNPJ/MF sob o 
n° 03.632.835/0001-52, com sede na Rua Luiz Pereira de Campos, 
1047, Vila Itapanhaú, Bertioga-SP, tel.: (13) 3316-2554 neste ato 
representada por seu Presidente comunica vagas existentes na 
AETuB. Os mesmos deverão comparecer com os documentos 
listados abaixo.
 

 
NAS LINHAS das cidades de GuARuJÁ (LINHA 01 – 01 VAGA) 
(LINHA 08 – 28 VAGAS) estão abertas inscrições para protocolo 
na lista de espera. No período de 15/04/2013 á 17/04/2013, das 8h 
ás 13h e das 14h ás 17h. Os candidatos deverão acessar o site da 
AETUB (aetub.com.br) e verificar as regras para inscrição no EDITAL 
DE CADASTRO NA LISTA DE ESPERA.

Luciano Pinto dos Santos
Presidente AETuB

CONVOCAÇÃO PARA REALIZAR ASSOCIAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS ESTuDANTES TÉCNICOS E uNIVERSITÁRIOS 
DE BERTIOGA, INSCRITA NO CNPJ/MF sob o n° 03.632.835/0001-
52, com sede na Rua Luiz Pereira de Campos, 1047, Vila Itapanhaú, 
Bertioga-SP, tel.: (13) 3316-2554 neste ato representado por seu 
Presidente CONVOCA os listados abaixo para se associar.
Os convocados deverão comparecer na sede da AETUB no período 
de15/04/2013á17/04/2013 de Segunda a Quarta das 8h00 ás 13h00 
e das14h00 ás 17h00 munidos dos documentos listados baixo.

1 - CÓPIA DO RG
2 - CÓPIA DO CPF
3 - CÓPIA DO TÍTuLO DE ELEITOR 
4 - CÓPIA DO COMPROVANTE DA ÚLTIMA ELEIÇÃO
5 - CÓPIA DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO 
CONVOCADO exceto para menor de 18 anos
6 – CÓPIA DO COMPROVANTE DE RENDA
7 – CÓPIA DO COMPROVANTE DE MATRÍCuLA
8 - 02 FOTOS 3x4
OBS. TODAS AS CÓPIAS AuTENTICADAS.

Luciano Pinto dos Santos
Presidente AETuB

CALENDÁRIO ANuAL 2013
CONSELHO MuNICIPAL DE HABITAÇÃO

O presidente do Conselho Municipal de Habitação, no uso de suas 
atribuições, torna público as datas das REuNIõES ORDINÁRIAS do 
Conselho. O horário e local das reuniões mensais serão publicadas 
posteriormente no Boletim Oficial. 

 MÊS  DATA 
 MAIO  14
 JuNHO  11
 JuLHO  11
 AGOSTO  13
 SETEMBRO 10
 OuTuBRO 08
 NOVEMBRO 12
 DEZEMBRO 10

Bertioga, 09 de abril de 2013

André Rogério de Santana
Presidente do Conselho

CONVOCAÇÃO

O presidente da Casa dos Conselhos, no uso de suas atribuições, 
CONVIDA a todos os presidentes de Conselhos Municipais para 
REuNIÃO ORDINÁRIA a ser realizada no dia 16 de abril (terça-feira), 
às 15 horas, na Casa dos Conselhos Municipais (Rua Luiz Pereira 
de Campos, 1.117 – Vila Itapanhaú) – Bertioga.
 PAuTA:
 • Leitura e aprovação de ata anterior
 • Discussão sobre o Regimento Interno
 • Assuntos gerais

Bertioga, 11 de abril de 2013

Deomar dos Santos Marques Jr.
Presidente da Casa dos Conselhos

CONVOCAÇÃO 

A Secretaria de Educação, por meio da Comissão Organizadora da 1ª 
Conferência Municipal de Educação CONVIDA para participar da reunião 
preparatória a ser realizada no dia 25 de abril, às 14 horas. Cada Conselho 
Municipal terá direito a duas vagas para discutir “O Plano Nacional da 
Educação na Articulação do Sistema Nacional de Educação: participação 
popular; cooperação federativa e regime de colaboração”. O encontro 
será realizada na sala de reunião anexa a Secretaria de Educação, que 
fica na Rua Luiz Pereira de Campos, 901 – Vila Itapanhaú. Confirmar 
presença pelo e-mail: conaebertioga@hotmail.com. 

COMISSÃO ORGANIZADORA DA 1ª CONFERÊNCIA MuNICIPAL DE EDuCAÇÃO
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CONVOCAÇÃO

A presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos 
Animais – CMPDA, no uso de suas atribuições, CONVOCA todos 
os conselheiros e convidados para REuNIÃO ORDINÁRIA, que 
será realizada na quarta-feira (17) de abril, às 17 horas, na Casa 
dos Conselhos Municipais, que fica na Rua Luiz Pereira de Campos, 
1.117 – Vila Itapanhaú – Bertioga.
 PAuTA:
 • Leitura da Ata Anterior;
 • Informativo e Deliberativo;
 • Avaliação dos Trabalhos em Andamento;
 • Assuntos Gerais.

Bertioga, 11 de abril de 2013

Regina Reiche
Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais

CONVOCAÇÃO

O presidente do Conselho Municipal de Habitação, no uso de 
suas atribuições, CONVOCA os conselheiros para REuNIÃO 
ExTRAORDINÁRIA a ser realizada na terça-feira, 16 de abril, às 
15 horas, na sede da Associação dos Engenheiros de Bertioga, 
que fica na Rua Luiz Pereira de Campos, 1086 – Vila Itapanhaú – 
Bertioga – SP. 
 PAuTA:
 • Alteração do Regimento Interno
 • Conferência das Cidades

Bertioga, 09 de abril de 2013

André Rogério de Santana
Presidente do Conselho Municipal de Habitação

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas 
atribuições, CONVOCA seus membros e interessados para 
participarem da REuNIÃO ORDINÁRIA que será realizada na 
quinta-feira, 18 de abril. às 18 horas, pontualmente, na Casa dos 
Conselhos Municipal, situada na Rua Luiz Pereira de Campos, 1.117, 
Vila Itapanhaú, Bertioga.
 PAuTA:
 • Leitura e apreciação das atas das reuniões Ordinária e 
Extraordinária;
 • Discussão do projeto da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
 • Apreciação das reclamações do Conselho Gestor de 
Boraceia
 • Prestação de contas das atividades do Centro de 
Testagem e Atendimento - CTA
 • Informação sobre os Contratos e Convênios em aberto 
na Secretaria de Saúde
 • Informação sobre o Trabalho de Combate à Dengue
 • Assuntos Gerais

Paulo Braga de Oliveira
Presidente

CONVOCAÇÃO

O presidente do Conselho Municipal Sobre Drogas, no uso de suas 
atribuições, CONVOCA seus respectivos membros e interessados 
para a REuNIÃO ExTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 18 de 
abril, quinta-feira, às 14 horas, na Casa dos Conselhos Municipais, 
situada na rua Luiz Pereira de Campos, nº 1.117, Vila Itapanhaú.
 PAuTA:
 • Formação da Comissão para elaboração do Plano 
Municipal Sobre Drogas - com a participação de representantes das:
 • Secretaria de Saúde
 • Secretaria de Assistência Social e Trabalho
 • Secretaria de Segurança pública
 • Secretaria da Educação
 • Câmara Municipal

Erminio Araujo Aguiar
Presidente

EDITAL Nº 01/2013

A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal da Criança e do 
Adolescente - CMDCA, nomeada por meio da Resolução 01/2013, de 
29 de janeiro de 2013, no uso de suas atribuições, e em consonância 
com a Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990 – ECA e a Lei Municipal 
nº 636, de 16 de dezembro de 2004, faz saber pelo presente edital 
que estão CONVOCADOS os candidatos inscritos a concorrer ao 
pleito para Conselheiro Tutelar - mandato extraordinário 2013/2015 
– a comparecer ao Espaço Cidadão, localizado na Avenida Anchieta, 
392 – Centro – Bertioga/SP, no dia 25 de abril de 2013, às 15 
horas, para participar PALESTRA, conforme previsto na Resolução 
Normativa nº 04/2013 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e Adolescente. O não-comparecimento em local e horário previstos 
será considerado como desistência a candidatura. 

Bertioga, 13 de abril de 2013

Comissão Eleitoral
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

EDITAL Nº 02/2013

A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal da Criança e do 
Adolescente - CMDCA, nomeada por meio da Resolução 01/2013, 
de 29 de janeiro de 2013, no uso de suas atribuições, e em 
consonância com a Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990 – ECA 
e a Lei Municipal nº 636, de 16 de dezembro de 2004, faz saber 
pelo presente edital que estão CONVOCADOS os candidatos 
inscritos a concorrer ao pleito para Conselheiro Tutelar - mandato 
extraordinário 2013/2015 – a comparecer ao Espaço Cidadão, 
localizado na Avenida Anchieta, 392 – Centro – Bertioga/SP, no 
dia 29 de abril de 2013, às 15 horas, para realização de PROVA 
ESCRITA, conforme previsto na Resolução Normativa nº 04/2013 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. O 
não-comparecimento à avaliação em local e horário previstos será 
considerado como desistência a candidatura. 

Bertioga, 13 de abril de 2013

Comissão Eleitoral
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

EDITAL Nº 03/2013

A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal da Criança e 
do Adolescente - CMDCA, nomeada por meio da Resolução 
01/2013, de 29 de janeiro de 2013, no uso de suas atribuições, 
e em consonância com a Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990 
– ECA e a Lei Municipal nº 636, de 16 de dezembro de 2004, 
faz saber pelo presente edital que estão CONVOCADOS os 
candidatos inscritos a concorrer ao pleito para Conselheiro 
Tutelar - mandato extraordinário 2013/2015 – a comparecer ao 
Espaço Cidadão, localizado na Avenida Anchieta, 392 – Centro 
– Bertioga/SP, no dia 22 de abril, às 9h30 para a realização de 
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, conforme prevista na Resolução 
Normativa nº 04/2013 do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e Adolescente. O não-comparecimento à avaliação em 
local e horário previstos será considerado como desistência a 
candidatura.

Bertioga, 13 de abril de 2013

Comissão Eleitoral
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

EDITAL Nº 04/2013

A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal da Criança e do 
Adolescente - CMDCA, nomeada por meio da Resolução 01/2013, de 
29 de janeiro de 2013, no uso de suas atribuições, e em consonância 
com a Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990 – ECA e a Lei Municipal nº 
636, de 16 de dezembro de 2004, faz saber pelo presente edital que 
estão CONVOCADOS os candidatos, inscritos a concorrer ao pleito 
para Conselheiro Tutelar - mandato extraordinário 2013/2015 – a 
comparecer ao Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social (CREAS), localizado na Praça Vicente Molinari, nº 17 - Vila 
Itapanhaú - Bertioga/SP, no dia 23 de abril, das 9 às 18 horas para 

a realização de AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, conforme prevista na 
Resolução Normativa nº 04/2013 do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e Adolescente. O não-comparecimento à avaliação 
em local e horário previstos será considerado como desistência a 
candidatura.

Bertioga, 13 de abril de 2013

Comissão Eleitoral
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE INTERESSADOS NA 
ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MuNICIPAL DE 

POLÍTICAS CuLTuRAIS

A Presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, no 
uso das atribuições, vem pelo presente tornar público que se 
encontra aberto o período de inscrição para que entidades civis 
representativas manifestem interesse em participar do Conselho.  
A entidade civil deverá existir há mais de 2 (dois) anos, ser 
devidamente registrada e ter sede no Município não podendo, a 
mesma, ter fins lucrativos.
 II - FINALIDADE
 O presente Edital, tem por finalidade, estabelecer critérios 
para eleição de 01 (um) representante da sociedade civil e seu 
respectivo suplente, para compor o Conselho Municipal de Políticas 
Culturais, com mandato de 2 (dois) anos, permitida uma única 
recondução.
 III - DAS INSCRIÇõES
 Fica estabelecido que as inscrições deverão ser feitas 
de 15 a 26 de abril de 2013, de segunda a sexta-feira, das 9 às 
16 horas, na Casa dos Conselhos Municipais, que fica na Rua 
Luiz Pereira de Campos, 1.117 – Vila Itapanhaú. O período de 
inscrição apenas será prorrogado na hipótese de não se alcançar 
o número mínimo de inscritos, sendo este fato devidamente 
comunicado por meio de publicação no Boletim Oficial do 
Município.
 A entrega da ficha de inscrição, devidamente preenchida, 
deverá estar acompanhada com cópias simples dos seguintes 
documentos:
 1) Estatuto Social;
 2) Cadastro Nacional de Pessoa jurídica - CNPJ;
 3) Ata de Eleição da Atual Diretoria.
 4) Comprovante de Endereço (atualizado)
 5) RG, CPF dos representantes indicados pelas entidades.
 IV - DA ANÁLISE DAS INSCRIÇõES
 Após análise dos documentos e das fichas de inscrição, 
será publicado no Boletim Oficial do Município o resultado 
relacionando as entidades cujas inscrições foram deferidas. 
Aqueles que tiverem suas inscrições indeferidas poderão interpor 
recurso dirigido a Comissão de Cadastramento e Eleição, em até 
2 (dois) dias úteis, após a publicação do resultado, devendo ser 
protocolado, sem pagamento de taxas, na Casa dos Conselhos 
Municipais. As decisões do recurso interposto e das impugnações 
serão divulgadas no Boletim Oficial do Município (BOM) 
subseqüente.
 V - DA NOMEAÇÃO E DA POSSE
 No mesmo ato normativo serão nomeados os conselheiros 
indicados pelo Poder Público. Os Conselheiros nomeados tomarão 
posse em reunião extraordinária do Conselho.

Bertioga, 28 de março de 2013

Elisa Selvo Chaves
Presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais

CMPC e o Fundo Municipal de Incentivo à Cultura

CONVOCAÇÃO 

O Presidente do Conselho Municipal de Esportes de Bertioga, no 
uso de suas atribuições, CONVOCA seus Membros titulares e 
suplentes para a REuNIÃO ExTRAORDINÁRA, a ser realizada 
na terça-feira (16) de abril, às 10 horas, na Casa dos Conselhos 
Municipais, que fica na Rua Luiz Pereira de Campos, 1.117 - Vila 
Itapanhaú – Bertioga. 
 PAuTA:
 • Discussão e aprovação do Fórum Esportivo
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sECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

sEçãO DE APROVAçãO E lICENCIAMENTO DE OBRAs/sEAl

jUNTA DE RECURsOs FIsCAIs

 • Assuntos gerais.

Bertioga, 11 de abril 2013

Deomar dos Santos Marques Jr.
Presidente Conselho Municipal de Esportes

CONVOCAÇÃO

O presidente do Conselho da Comunidade Negra CONVOCA 
para a REuNIÃO ExTRAORDINÁRIA, que será realizada na 
próxima segunda-feira (22), de abril de 2013, às16 horas, Casa dos 
Conselhos, na Rua Luiz Pereira de Campos, 1.117 – Vila Itapanhaú 
– Bertioga. 
 PAuTA:
 • Preparativos para os eventos do conselho 
 • Assuntos gerais

Bertioga, 11 de abril de 2013

Maria Guilherme de Almeida 
Presidente do Conselho Municipal de Participação e 

Desenvolvimento da Comunidade Negra

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente, ficam convocados todos os permissionários do serviço 
de transporte escolar a comparecerem na Diretoria de Trânsito e 
Transporte, situada à Rua Elias Nehme nº 92 - Parque Estoril, a 
fim de realizar vistoria referente ao exercício de 2013, no horário 9 
às 12h e das 13 às 16h, no período de 15/04/2013 a 18/04/2013.
O “não comparecimento à vistoria implicará em penalidades previstas 
em lei que regulamenta o serviço.”
Tal procedimento é obrigatório conforme Código de Trânsito Brasileiro 
– CTB, lei Federal 9.503/97 em seu artigo 320 parágrafo único.

Bertioga, 12 de Abril de 2013

NELSON JORGE DE CASTRO
Diretor de Trânsito e Transporte - DTT

NOTIFICAÇÃO - 004/13- SEAL.

GuIAS LANÇADAS; SuJEITAS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, 
APÓS O VENCIMENTO; REFERENTES AOS PROCESSOS Nºs: 
761/95-2013/11- R$288,96, vencimento em 15.04.13; 4220/95-10577/12 
-R$7.861,23, vencimento em 15.04.13; 4960/00-5635/12-R$4.181,24, 
vencimento em 15.04.13; 22114/97-8382/12-R$835,11, vencimento 
em 18.04.13; 1106/03-3502/09- R$1.441,92, vencimento em 18.04.13; 
6093/09-R$208,41, vencimento em 19.04.13; 6515/12-R$1.358,89, 
vencimento em 20.04.13; 4800/02-8579/11-R$150,19, vencimento 
em 21.04.13; 6123/01-7206/10-R$772,95, vencimento em 21.04.13; 
50532/89-R$6.091,41, vencimento em 26.04.13; 6294/00-R$2.007,64 
vencimento em 26.04.13; 51082/81-10194/12-R$247,35, vencimento 
em 26.04.13; 6644/10-R$2.799,68, vencimento em 27.04.13; 8823/05-
1524/13- R$458,95, vencimento em 27.4.13; 51256/87-932/13-
R$680,84, vencimento em 27.04.13; 5844/95-10549/12-R$286,21, 
vencimento em 26.03.13; 50773/91-7916/12-R$1.284,91, vencimento 
em 02.05.13; 3192/94-8381/12-R$2.980,25 vencimento em 02.05.13. 

Arquiteto JOSÉ PAuLO CASOLARO
Chefe da Seção de Aprovação e Licenciamento de Obras/SEAL

ATOS DO CHEFE DA SEÇÃO DE LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL ExPEDIENTE DESPACHADO DE 08 a 12 DE 

ABRIL DE 2013

COMuNIQuE-SE: Comparecer à SECRETARIA DE MEIO 
AMBIENTE para ciência e/ou apresentação de documentos 

– Processo(s): (10444/12 e 1362/13 – Egnaldo Bispo Portugal, 
prazo de 30 dias), (3688/08 – Mauro Angelo de Mauro, prazo de 
30 dias); (7353/01 – Cynthia Liliane Motta do Canto, prazo de 05 
dias); (8796/12 – José Cosme Rezende, prazo 30 dias); (11470/10 
– Silvio Seviuc, prazo 30 dias); (50253/81 e 1796/13 – Construtora 
e Incorporadora Cristal da Praia Ltda, prazo 30 dias); (0479/02 e 
9596/12 – Wandemberg Andrade Baima, prazo 30 dias); (8776/01 
e 10551/12 – Rinaldo José Vieira, prazo 30 dias); (11091/12 – 
Marcelo Lira, prazo 30 dias); (7850/12 – Saulo Lopes Segall, sendo 
esta a 2ª chamada, prazo de 30 dias, sob pena de arquivamento 
por desinteresse); (4308/12 – Jocelito Reis da Silva, prazo de 15 
dias, sob pena de arquivamento por desinteresse); (1278/13 – Vitor 
Marciano, prazo 30 dias); (1413/13 – Rogério Laviano, prazo 30 
dias); (3777/12 – Luiz Carlos Barretti, prazo 30 dias).
DEFIRO O PEDIDO – Processo(s): (3361/98 – Wagner Roberto 
Pereira, pela Petição 5079/12 Silvia Branca Cimino, prazo de 30 
dias); (6045/04 – Arisvaldo Siqueira, petição 1912/12, prazo 60 dias); 

Washington L. Lemos de Souza
Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental

ENTIDADES CADASTRADAS
PARA COMPOSIÇÃO DO CONDEMA

Seguem abaixo as entidades inscritas e habilitadas, nos termos do 
Decreto Municipal n.º 958/2004:

Item a, inciso II, artigo 2º:
1. Sociedade Amigos de São Lourenço
a. Titular: Wilson Roberto da Silva
b. Suplente: Mario Celso Pereira de Alcântara
2. Fundação 10 de Agosto 
a. Titular: Carlos Figueiredo Mello
b. Suplente: Luiz Augusto Pereira de Almeida
3. Centro de Tradições Nordestinas
a. Titular: Paulo Roberto Maria Velzi
b. Suplente: Roberto Berlofi Zeidan
4. Associação dos Amigos da Riviera de São Lourenço – AARSL
a. Titular: Antonio Carlos Ribeiro Mendes
b. Suplente: Daniel Silveira
Item b, inciso II, artigo 2º:
1. OSCIP Boracéia Viva
a. Titular: Ubirajara Gonçalves de Lima
b. Suplente: Carla Emília de Lima
2. ONG Crescer
a. Titular: Rita de Cássia Espósito Poço dos Santos
b. Suplente: Teresa Cristina P. Favaretto
Item c, inciso II, artigo 2º:
1. Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bertioga
a. Titular: Marcelo Godinho Lourenço
b. Suplente: Eduardo Cesar Lima Tomé
Obs.: Foi apresentada a documentação do SENAC – Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial, que informou não se 

CONVOCAÇÃO

O Presidente da Junta de Recursos Fiscais, no uso de suas 
atribuições, CONVOCA para a REuNIÃO ORDINÁRIA, a ser 
realizada no dia 17 de abril próximo, às 14 horas, na Casa dos 
Conselhos Municipais, localizada na Rua Luiz de Campos, 1.117 
– Vila Itapanhaú, todos os membros que compõem a Junta de 
Recursos Fiscais de Bertioga.
 PAuTA:
 • Leitura e aprovação da ATA da reunião anterior; 
 • Distribuição de processo(s);
 • Apresentação de processo;
 • Julgamento de processos;

enquadrar nos itens de Entidades Civis descritos no Decreto.
As entidades enquadradas no “item a”, pelo presente edital estão 
notificadas a comparecer na Secretaria de Meio Ambiente no dia 
17 de Abril de 2013 para formulação de proposta da composição 
das 03 vagas, conforme Decreto Municipal. As demais entidades 
descritas nos itens “b e c”, em razão da disponibilidade de vagas 
com o número de entidades escritas ficam dispensadas da reunião. 

MARISA ROITMAN
Presidente do CONDEMA
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DECRETOs

RETIFICAçãO

ExTRATOs

 • Assuntos Gerais;

Bertioga, 12 de abril de 2013

Ronaldo Mendes
Presidente da Junta de Recursos Fiscais de Bertioga

DECRETO N. 1.950, DE 10 DE ABRIL DE 2013

Delega competência ao Secretário de Obras e Habitação.

 O Arquiteto e Urbanista José Mauro Dedemo Orlandini, 
Prefeito do Município de Bertioga, no uso das atribuições que lhes 
são conferidas por Lei em especial o artigo 88, da Lei Municipal 
n. 316, de 26 de outubro de 1998 e os artigos 33, 34, da Lei 
Complementar Municipal n. 93, de 19 de dezembro de 2012;
 CONSIDERANDO o que preconiza o art. 37 caput, da CF, 
em especial o princípio da eficiência, além do da razoabilidade, pela 
significativa agilidade da máquina administrativa pela delegação de 
atividades burocráticas e de menor repercussão, assim como pela 
desoneração pessoal do Prefeito quanto ao acompanhamento de 
procedimentos afetos aos encargos próprios dos Secretários Municipais,
 DECRETA:
 Art. 1º Por este Decreto fica delegado ao Secretário 
de Obras e Habitação a decisão de demolição e desfazimento de 
edificações na forma das Leis Municipais n. 316, de 26 de outubro 
de 1998 e Lei Complementar n. 93, de 19 de dezembro de 2012.
 Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bertioga, 10 de abril de 2013. (PA n. 896/2011)

Arq. urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

Na publicação do Boletim Oficial do Município, edição n. 544, de 
19/01/2013, no Decreto n. 1905, de 18 de janeiro de 2013.

 Onde se lê:
 “...Art. 1º... 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santos sob a matrícula n. 50.487 e cadastrado na Prefeitura do 
Município de Bertioga sob o n. 13.024.053.000-2...”
 “... inscrição cadastral municipal 13.024.053.000-2...” 

 Leia-se:
 “...Art. 1º... 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santos sob a matrícula n. 50.467 e cadastrado na Prefeitura do 
Município de Bertioga sob o n. 13.024.054.000-1...”
 “... inscrição cadastral municipal 13.024.054.000-1...”

Bertioga, 12 de abril de 2013

Seção de Técnica Legislativa

Na publicação do Boletim Oficial do Município, edição n. 551, de 
09/03/2013, na Portaria n. 225, de 08 de março de 2013.

 Onde se lê:
 “...Art. 1º CEDER, a partir de 1º de janeiro de 2013....”
 “...Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de janeiro de 2013, 
revogadas as disposições em contrário.”

 Leia-se:
 “...Art. 1º CEDER, a partir de 1º de março de 2013...”
 “...Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de março de 2013, 
revogadas as disposições em contrário.”

Bertioga, 12 de março de 2013 (PA n. 1011/2013).

Seção de Técnica Legislativa

DECRETO N. 1.951, DE 11 DE ABRIL DE 2013

Institui o Fórum de Educação do Município de Bertioga - FEB.

 O Arquiteto e Urbanista José Mauro Dedemo Orlandini, 
Prefeito do Município de Bertioga, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei;
 CONSIDERANDO a necessidade de uma política educacional 
inspirada nos princípios de autonomia e participação, garantindo a mais 
ampla e permanente forma de discussão dos assuntos educacionais,
 DECRETA:
 Art. 1º Por este Decreto fica instituído o Fórum de Educação 
do Município de Bertioga – FEB, com as seguintes finalidades precípuas:
 I - promover debates sobre: 
 a) o Plano Municipal de Educação e sua consonância com as 
diretrizes e bases da educação nacional; 
 b) a estrutura e o funcionamento do sistema educacional, em 
geral, e do sistema estadual de ensino, em particular;
 II - favorecer discussões entre os órgãos da Secretaria de 
Municipal da Educação e as entidades, grupos ou pessoas interessadas 
na educação;
 III - propor recomendações e apresentar projetos para a 
solução de problemas relativos à educação.
 Art. 2º O Secretário Municipal de Educação regulamentará 
este decreto no prazo de 30 (trinta) dias.
 Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Bertioga, 11 de abril de 2013

Arq. urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

DECRETO N. 1.952, DE 11 DE ABRIL DE 2013

Substitui membro do Comitê Gestor Municipal das Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte.

 O Arquiteto e Urbanista José Mauro Dedemo Orlandini, 
Prefeito do Município de Bertioga, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e,
 CONSIDERANDO a necessidade de substituir membro do 
Comitê Gestor Municipal das Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, tendo em vista o pedido do servidor Haroldo Kalleder de se 
desligar do Comitê,
 DECRETA:
 Art. 1º Por Este Decreto fica nomeado o servidor Gilberto 
Alves de Godoy para atuar junto ao Comitê Gestor Municipal das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, em substituição ao 
servidor Haroldo Kalleder.
 Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o 
inciso IV, do decreto n. 1.819, de 11 de maio de 2012.

Bertioga, 11 de abril de 2013. (PA n. 2599/2013)

Arq. urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

ExTRATO DE DECISÃO

Conforme solicitação feita pelos Procuradores do Município no 
Processo Administrativo n. 10824/2012, autorizo que não se 
recorra, nos casos em que reconhecida a prescrição por sentença, 
especificamente nos processos de Execução Fiscal em curso nas 
Varas das Fazendas Públicas da Comarca de Santos.

Bertioga, 11 de abril de 2013

Ericson da Silva
Procurador Geral do Município

ExTRATO DE CONVÊNIO

Convênio entre a Prefeitura do Município de Bertioga e a FABE 

– Faculdade Bertioga, tem por objetivo a cooperação recíproca 
entre as partes visando a realização de estágio não obrigatório e 
remunerado de interesse curricular, por parte de alunos matriculados 
nos dois últimos anos de cursos mantidos pela instituição de ensino, 
consoante a Lei Municipal n. 852/2009.

Bertioga, 12 de abril de 2013

Arq. urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

ExTRATO DE CONVÊNIO

Convênio entre a Prefeitura do Município de Bertioga e a UNESP/
CLP – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”/
Câmpus Experimental do Litoral Paulista, tem por objetivo a 
cooperação recíproca entre as partes visando a realização de estágio 
não obrigatório e remunerado de interesse curricular, por parte de 
alunos matriculados nos dois últimos anos de cursos mantidos pela 
instituição de ensino, consoante a Lei Municipal n. 852/2009.

Bertioga, 12 de abril de 2013

Arq. urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

ExTRATO DE CONVÊNIO

Convênio entre a Prefeitura do Município de Bertioga e a UNISANTA – 
Universidade Santa Cecília, tem por objetivo a cooperação recíproca 
entre as partes visando a realização de estágio não obrigatório e 
remunerado de interesse curricular, por parte de alunos matriculados 
nos dois últimos anos de cursos mantidos pela instituição de ensino, 
consoante a Lei Municipal n. 852/2009.

Bertioga, 12 de abril de 2013

Arq. urb. José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

ExTRATOS DE PORTARIAS
Art. 1º e 3º, do Decreto n. 1.372/09.

O Prefeito do Município de Bertioga, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei, expede as seguintes Portarias,

PORTARIA N. 257 de 11/03/2013
Resolve:
ExONERAR, a partir de 1º de fevereiro de 2013, ADRIANA ARA 
POTY MACENA, R. 2441, do cargo de PROFESSORA ÍNDIA, nos 
termos do art. 2º, da Lei Complementar Municipal n. 35, de 1º de 
julho de 2004.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município 

PORTARIA N. 258 de 11/03/2013
Resolve:
ExONERAR, a partir de 1º de fevereiro de 2013, ANTONIO 
MACENA, R. 2443, do cargo em comissão de ASSISTENTE 
DE DIREÇÃO DE ESCOLA, nos termos dos artigos 2º, da Lei 
Complementar Municipal n. 35/2004 e 42, I, da Lei Municipal n. 
129/1995.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 259 de 11/03/2013
Resolve:
NOMEAR, a partir de 1º de fevereiro de 2013, ADRIANA ARA 
POTY MACENA, qualificada em seu prontuário, para o cargo em 
comissão de DIRETORA DE ESCOLA, com vencimentos de acordo 
o estabelecido na § 1º, art. 8º, da Lei Complementar Municipal n. 
35, de 1º de julho de 2004. 

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 260 de 11/03/2013
Resolve:
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NOMEAR, a partir de 1º de fevereiro de 2013, ANTONIO MACENA, 
qualificado em seu prontuário, para o cargo de PROFESSOR ÍNDIO, 
Nível 10-A, conforme o disposto no artigo 3º, da Lei Complementar 
Municipal n. 35, de 1º de julho de 2004.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 261 de 11/03/2013
Resolve:
CESSAR, a pedido, a partir de 02 de abril de 2013, a licença para 

tratar de assuntos particulares, sem vencimentos, da servidora 
KÁTIA CHRISTINA FERNANDES, Auxiliar de Patologia, R. 2297, 
com fundamento legal no artigo 79, § 3º, da Lei Municipal n. 129, 
de 29 de agosto de 1995. 

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

PORTARIA N. 262 de 12/03/2013
Resolve:
CEDER, a partir de 16 de abril de 2013, o servidor ANTONIO 

CARLOS AuGuSTO DA SILVA, Motorista, Registro Funcional 
n. 136, a FEDERAÇÃO DOS FuNCIONÁRIOS PÚBLICOS 
MuNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAuLO - FuPESP, com 
prejuízo dos seus vencimentos e manutenção de suas vantagens 
funcionais, com fundamento legal no artigo 53, parágrafo único, 
da Lei Complementar Municipal n. 93, de 19 de dezembro de 
2012.

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

HOMOLOGAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº  31/2012 – RE-RATIFICADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  7.489/2010

Considerando não ter sido solicitado prazo recursal da decisão da Sra. Pregoeira,  homologo a licitação 
realizada na modalidade Pregão Presencial nº  31/2012-Re-Ratificado, que visa a contratação de empresa 
especializada em sistema de gerenciamento “Licença de Uso de Programas de Computador” ,  cujo 
objeto foi  adjudicado no valor de R$ 1.160.000,00 (hum milhão, cento e sessenta mil reais) à  Smarapd 
Informática Ltda (CNPJ50.735.505/0001-72), pelo atendimento dos requisitos de habilitação e verificação 
de conformidade previstos neste Edital, sendo considerada  habilitada e declarada vencedora do certame.

Bertioga, 12 de abril de 2013

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 01/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  625/2013

Diante da nota técnica do Assessor Jurídico,  homologo a licitação realizada através da Tomada de 
Preços 01/2013, que tem como objeto a prestação de serviços especializados em produção, captação 
e edição de imagens e sons, com fornecimento de equipamento e mão de obra, adjudicando o  objeto 
licitado à empresa TV Costa Norte Ltda EPP,  com o preço global  de R$   204.336,00 (duzentos e quatro 
mil, trezentos e trinta e seis reais).

Bertioga, 12 de abril de 2013

José Mauro Dedemo Orlandini
Prefeito do Município

                             
ExTRATO DE CONTRATO

Proc. 525/2013- Contratada: J.M.Dias Ltda ME  (CNPJ nº 10.635.287/0001-80); Objeto: Obra de 
drenagem de águas pluviais na Rua Lincoln Bolivar Neves, 1º Setor Chacara Vista Linda – Bertioga – 
Valor T$ 147.333,13 – Prazo 02 meses- Data 21/03/2013; 

ExTRATO DE ADITAMENTO

Proc. 11.083/2012- Rasm Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda (CNPJ 48.326.623/0001-
85) Objeto: Aditamento de contrato referente obra de reforma e adequações para abrigar a Secretaria 
de Governo: Prazo 90 dias; Data:  09/04/2013

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2013-RE-RATIFICADO

PROC. ADM. 163/2013
Objeto: Contratação de empresa para locação de veiculo tipo van,  destinado a transporte  de pacientes 
para atendimento a diversas especialidades médicas fora do município.
Data da entrega dos envelopes: 24/04/2013 até as 14h00m.
Data abertura: 24/04/2013 as 14h30m. 
Local: Prefeitura do Município de Bertioga – Seção de Licitação e Compras,  no Paço Municipal, sito à 
Rua Luiz Pereira de Campos, nº 901 – Vila Itapanhaú – Bertioga/SP.
A Prefeitura do Município de Bertioga torna público que, na data, horário e local acima assinalado, fará 
realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, com critério de julgamento de menor preço global.
Valor total para a retirada do edital: R$ 23,22 (vinte e três reais e vinte e dois centavos).    
Local e horário para pagamento da taxa, consulta e retirada do edital: Rua Luiz Pereira de Campos, 901  
Vila Itapanhaú,  Bertioga, junto à Seção de Licitação e Compras das 09h00m às 11h30m e das 13h30m 
às 15h30m. O Edital estará disponível no endereço acima e através do site www.bertioga.sp.gov.br.

Bertioga, 12 de abril de  2013

Roseney dos Reis Sabino Correa
Diretora de Licitações e Compras
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Ecocaiaque retoma atividades 
com crianças da rede municipal

A  Pr e f e i t ur a  d e  B e r t i o g a 
retomou, na sexta-feira (12), 
o  Projeto Ecocaiaque,  que 
p o ss i b i l i ta  à s  cr i a n ç a s  d a 
rede  municipal de ensino o 
conhecimento sobre princípios 
náuticos ,  f lutuação,  remo, 
mar, ecologia, costão rochoso 
e, ainda, a importância e o 
exemplo  de manter a praia 
limpa. 
 A  a ç ã o  a c o n t e c e , 
às sextas-feiras, na Praia da 
E n s e a d a ,  n o  ‘ Ca n t ã o’  d o 
Indaiá, das 9 às 11 horas e é 
desenvolvida pela Diretoria 
de Acessibilidade e Inclusão 
(DAI), vinculada à Secretaria 
de Segurança e Cidadania, com 
a participação das secretarias 

NATUREZA

d e  E d u c a ç ã o  e  a  d e  Me i o 
Ambiente, e apoio de equipes 
da Diretoria  de Operações 
Ambientais (DOA), Diretoria 
de Trânsito e Guarda Civil 
Municipal (GCM).
 D e  a c o r d o  c o m  o 
diretor de Acessibil idade e 
Inclusão,  neste  semestre,  o 
ecocaiaque estará direcionado 
p a r a  a l un o s  d a s  4 ª  s ér i e s , 
atendendo duas ou três classes 

Ação será desenvolvida 
na Praia da Enseada, no 
‘Cantão’ do Indaiá, das 9 

às 11 horas

por sessão com, no máximo, 
90 alunos, que são escalonados 
na praia, em duas turmas, que 
re ceb em orientaçõ es  sobre 
e c o l o g i a ,  m i n i s tr a d a s  p o r 
técnicos da Secretaria de Meio 
Ambiente do Município. 
 A  a ç ã o ,  s e g u n d o  o 
diretor,  é  fazer com que as 
c r i a n ç a s  s e  c o n s c i ent i z em 
s o b r e  a  i m p o r t â n c i a  d a 
náutica ,  do meio ambiente 
e  c o m p r e e n d a m  q u e  a 
c o l a b o r a ç ã o  d e  t o d o s 
é  f u n d a m e n t a l  p a r a  a 
preser vação ambienta l .  “O 
objetivo é de inclusão dessas 
c r i a n ç a s  e m  p r á t i c a s  q u e 
normalmente só ocorrem em 
escolas de primeiro mundo 

ou de alto padrão financeiro. 
A l é m  d o  a p r e n d i z a d o  e 
diversão, a iniciativa oferece 
aos alunos, a possibilidade de 
despertar a vocação náutica e 
de seu potencial de serviços e 
oportunidades, seja na prática 
náutica profissional ou como 
lazer”, explica. 
 Pa r a  o  p r e f e i t o  d e 
B e r t i o g a  t a i s  a t i v i d a d e s 
c o l a b o r a m  c o m  o 
desenvolvimento das crianças 
participantes e influenciam 
no seu processo de escolhas 
no futuro, colaborando para 
a  inclusão e  c idadania  dos 
j ovens ,  a  cam in ho de  uma 
sociedade mais segura e justa. 
 Dados  da  Diretoria 

de Acessibilidade e Inclusão 
ap ontam que  ma is  de  do is 
mil alunos da rede municipal 
d e  e n s i n o  j á  p a r t i c i p a r a m 
do Ecocaiaque, desde o seu 
início em 2009. No projeto, 
as crianças participam de um 
p erc ur s o  c om  2 0 0  m e tro s , 
d e v i d a m e n t e  s i n a l i z a d o 
p e l a  D A I ,  n o s  c a i a q u e s 
que estão à  d isp osição dos 
p r a t i c a n t e s .  O  p e r c u r s o 
re a l i z a d o  é  s ina l i z a d o  p o r 
duas boias amarelas, inserido 
n u m a  r a i a  p r o t e g i d a  p o r 
linhas demarcadas por boias 
vermelhas dentro da qual as 
crianças são monitoradas na 
proporção de uma criança por 
um instrutor.
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