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Programação acontece de 06 a 11 de março. Entre as atividades, haverá a 1ª Caminhada Comemorativa ao Dia Internacional da Mulher 
“Poderosas e Empoderadas”, no sábado (11), às 9 horas, com saída em frente à Pista de Skate, no Centro. Página 03

FOTO: RENATA DE BRITO

Esta semana, o quadro Da Nossa Terra 
traz a incrível história da moradora 
Marli de Oliveira Santos, de 64 anos, 
voluntária há 36 em ações sociais 
voltadas às crianças e adolescentes e seus 
familiares. Acompanhe na página 12. 
Para dar sugestões de personagens, 
você  pode  env iar  e -mai l  para 
i m p r e n s a @ b e r t i o g a . s p . g o v . b r

Prefeitura oferece diversas ações para Semana da Mulher
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DIVERSOS
• Bertprev (Previdência Municipal)
• Câmara Municipal
• CAMPB
• Cartório Eleitoral
• Conselho Tutelar
• Fundo Social de Solidariedade
• INSS
• Mercado Municipal de Pescados
• Sindicato dos Servidores Públicos Municipais

EMERGÊNCIA
• Bombeiros
• Defesa Civil
• Guarda Ambiental
• Polícia Civil
• Polícia Militar
• Salvamar
• Samu

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO e 
FINANÇAS
• Atendimento ao Contribuinte
• Diretoria de Abastecimento

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, TRABALHO E RENDA
• Albergue Municipal
• Centro de Convivência do Idoso Zeferino
  Orlandini
• Posto de Atend.Social Boracéia
• CRAS Indaiá
• CRAS Vicente de Carvalho
• CREAS
• Espaço Cidadão-Boracéia
• Espaço Cidadão-Centro

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
• Casa do Educador
• Centro Cultural
• Equoterapia
• Núcleo de Apoio à Criança Especial (Nace)

SECRETARIA DE GOVERNO
•Diretoria de Comunicação
• Casa dos Conselhos

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

• Diretoria de Operações Ambientais (DOA)

• Viveiro de Plantas ‘Seo’ Leo

SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

• Aprovaçao e Licenciamento de Obras

• Diretoria de Habitação

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
URBANO

SECRETARIA DE SAÚDE
• Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)

• Centro de Controle de Zoonoses
• Centro de Especialidades Médicas (CEME)

• Centro de Testagem e Aconselhamento 
(CTA)
• Disk Dengue (8 às 14 horas)
• Farmácia Municipal
• Hospital e Pronto Socorro Municipal

• Serviço de Remoção Social
• Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim 
Vicente de Carvalho
• Unidade Básica de Saúde (UBS) Vista Linda

• Unidade Básica de Saúde (UBS) Indaiá

• Unidade Básica de Saúde (UBS) Boracéia

• Unidade Básica de Saúde (UBS) Central

• Vigilância Sanitária
• Vigilância Epidemiológica

S E C R E TA R I A D E S E G U R A N Ç A E 
CIDADANIA
• Defesa Civil
• Diretoria de Trânsito e Transporte
• Diretoria de Acessibilidade e Inclusão

• Guarda Civil Municipal
• Junta Militar

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
• CataTreco - Agendamento
• Cemitério
• Diretoria da Regional Norte

SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE 
E CULTURA
• Casa da Cultura
• Forte São João
• Ginásio Municipal de Esportes Alberto Alves

• Turismo (autorização ônibus)

3317.5173 / 3317.3567 / 3317.4889

REPAROS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA  -  cipbertioga@bertioga.sp.gov.br
CALL CENTER 0800 774 8000  -  3319.8035

3317.4879

3319.8035

3317.1516 / 193
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Com ações nas áreas da 
Saúde,  Bele za ,  Cultura  e 
Artesanato,  a  semana em 
q u e  s e  c o m em o r a  o  D i a 
Internaciona l  da  Mu l her 
t r a z  u m a  p r o g r a m a ç ã o 
d i v e r s i f i c a d a  e  g r a t u i t a 
p a r a  a s  m u l h e r e s  d e 
s e g u n d a  ( 0 6 )  a  s á b a d o 
(11), em diversos bairros. 
A iniciativa foi viabilizada 
por meio da parceria entre 
a s  S e cre ta r i a s  d e  S aú d e , 
Turismo, Desenvolvimento 
Social e o Fundo Social de 
Solidariedade, com apoio do 
Sesc Bertioga.

 E n t r e  a s  a t i v i d a d e s 
d i s p o n í v e i s ,  a s  U B S 
o f e r e c e r ã o  e x a m e s 
preventivos para demanda 
e s p o n t â n e a ,  o u  s e j a ,  a 
p a c i ente  nã o  pre c i s a  ter 
agendado previamente esse 
a t e n d i m e n t o  ( c o l e t a  d o 
Papanicolau). Na seg unda 
(06), a Unidade Básica de 
Saúde do Indaiá conta com 
esse serviço. Já na terça(07), 
as mulheres podem procurar 
a UBS do Jardim Vicente 
de Carvalho e a Unidade da 
Vista Linda.

 Na quarta (08), o exame 
preventivo estará disponível 
n a  U B S  C e n t r a l ,  n o 
Maitinga. Já na quinta (09), 
o atendimento acontece na 
Unidade de Boraceia.

O utra  a çã o  d e  g ran d e 
importância da Secretaria 

d e  S aú d e  s er á  a  p a l e str a 
sobre aleitamento materno 
e  cuidados com o recém-
na scido,  que o correrá  na 
quarta (08),  na Tenda de 
Eventos, no Centro, às 16 
horas. As palestrantes serão 
a  coordenadora de Saúde 
Bucal Daiane Albergara e 
a enfermeira Ana Cristina 
Theodoro.  Na sequência , 
h a v e r á  p a l e s t r a  s o b r e  a 
importância  do pré-nata l 
p ara  a s  g estantes ,  c om o 
Dra .  Irenisbete  Martinez 
Gomes. 

 Além disso, haverá yoga, 
massagem corporal e facial, 
a u l a s  d e  c r o c h ê ,  t e a tr o , 
bate-papo e atendimentos 
estéticos,  como : cuidados 
p a r a  a  p e l e ,  d e p i l a ç ã o , 
designer de sobrancelhas e 
cabelos. A ala feminina ainda 
contará com apresentação 
mus i ca l  da  orqu e stra  d o 
Projeto Artis  e desfile de 
modas da loja RPK.

 Encerrando o roteiro, 
h a v e r á  a  1 ª  C a m i n h a d a 
C o m e m o r a t i v a  a o  D i a 
Internaciona l  da  Mu l her 
“Poderosas e Empoderadas”, 
no sábado(11), às 9 horas, 
com saída em frente à Pista 
de Skate, no Centro.

 P a r a  p a r t i c i p a r  d a 
programação, basta conferir 
no quadro todas as opções 
disponíveis na Semana da 
Mulher.

Semana da Mulher tem extensa 
programação na Cidade

PARA ELAS
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ANOTA AÍ

Oportunidade para você que gosta de xadrez. Tem inscrições abertas 
para novas turmas no Ginásio Municipal Alberto Alves (Rua 
Henrique Montez, s/n), de segunda a sexta, das 9 às 12 horas ou das 
14 às 16 horas. É preciso levar: Documento de Identificação (RG, 
Certidão de Nascimento), Comprovante de Residência e 2 fotos 
3x4. As aulas começam no dia 20, na Casa da Cultura, tem turmas 
de manhã e a tarde.

CASA DA CULTURA FEIRA DE ORGÂNICOS

INSCRIÇÕES XADREZ

FOTO: RENATA DE BRITO FOTO: RENATA DE BRITO

FOTO: DIVULGAÇÃOFOTO: RENATA DE BRITO

Para quem quer uma vida mais saudável, todos os sábados, tem a Feira 
de Orgânicos, confira a programação para não esquecer. Dia 04, será 
na Escola Governador Mario Covas Júnior, Avenida São Lourenço, 
2.160, Riviera de São Lourenço, das 15 às 19 horas. Dias 11 e 25 na 
Casa de Cultura, das 15 às 19 horas. Dia 18, das 11 às 15 horas, no Sesc 
Bertioga, Rua Pastor Djalma da Silva Coimbra, 20, Jd.Rio da Praia. 

Quem quiser levar ou ter uma lembrança bem bacana de Bertioga, a 
oportunidade para conseguir é na tradicional Feira de Artesanato. O 
pessoal se reúne todos os sábados, das 14 às 22 horas e aos domingos, 
das 10 às 17 horas, na Casa da Cultura, Avenida Tomé de Souza, 130, 
Centro. E tem mais programação por lá; na segunda (6), começam as 
aulas de ballet e quinta (9), às 19 horas, terá uma palestra e roda de 
conversa para homens. O tema é “Machismo: o que eu tenho a ver com 
isso?” A mediação é de Cadu Castro.

Em comemoração ao Dia da Mulher, no dia 8, o Barco Escola realizará 
dois passeios só para elas, às 9h e 14h. O limite é de 36 pessoas por 
embarcação. Quem quiser participar deve se inscrever no Viveiro de 
Plantas “Seo Leo”, na Rua Manoel Gajo, 1080, ao lado da Delegacia, de 
segunda a sexta, das 9 às 16 horas. É necessário levar uma lata de leite 
em pó que será doada para o Fundo Social de Solidariedade da Cidade. 
Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 3317-4599 ou 3319-8084.

BARCO ESCOLA DIA DA MULHER
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Q u e m  p a s s a r  p e l a s 
margens da Rodovia Rio-
Santos perceberá que tem 
algo diferente. O terreno 
na  entrada  da  Aven ida 
Anchieta está de cara nova. 
A Prefeitura ,  p or  meio 
da Secretaria de Ser viços 

Ur b a n o s ,  r e a l i z o u  u m 
grande mutirão de limpeza 
no local. Durante 20 dias, 
foram retiradas mais de 1,2 
toneladas de ferros, pedras, 
madeiras e restos de materiais 
de construção. 

A área que tem 20 mil 

metros quadrados estava 
abandonada. Para esta ação, 
foram usadas máquinas como 
escavadeiras, rolo compactador, 
retroescavadeira, caçambas. 

Para manter o espaço 
l impo, a Administração 
Municipal fará fiscalizações 

de forma intensiva e conta 
com a ajuda da população. 
Se alguém perceber pessoas 
descartando qualquer tipo 
de material pode denunciar 
ligando para o número (13) 
3319-8035.

Além do terreno,  os 

6  b an h e iro s  qu e  f i cam 
na Orla da Praia foram 
reformados e limpos. Os 
chuveiros também passaram 
por manutenção e agora 
moradores e turistas podem 
desfrutar do equipamento, 
sem desperdício, é claro.

AÇÕES

Melhorias são feitas em 
vários pontos da Cidade

FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: RENATA DE BRITO

Mutirões de Dengue
acontecem em março

Este mês, a Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, promoverá dois 
m u t i r õ e s  d e  c o m b a t e 
à Deng ue.  Sábado, dia 
11,  a  partir  das  8h30, 

os agentes de endemias 
estarão no Centro,  na 
região conhecida como 
Jd.  Paul ista .  Já  no dia 
18, no mesmo horário, 
a  ação é  no Ma iting a . 

E l e s  i r ã o  d e  c a s a  e m 
casa, passar orientações 
a o s  m o r a d o r e s  s o b r e 
como evitar criadouros 
d o  A e d e s  A e g y p t i , 
m o s qu i to  transm i ss or 

d a  d e n g u e ,  z i k a  e 
chikungunya.

O caminhão Cata Treco 
também participará dos 
mutirões. A orientação é 
para as pessoas colocarem 

tudo que não queiram 
mais como: móveis velhos, 
sofás, geladeiras e objetos 
qu e  p o ss am  a c umu lar 
água, na rua, um dia antes, 
a partir das 21 horas.
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Mais de 80 mil pessoas
participaram do Carnaval

BALANÇO

O Carnaval reuniu mais de 80 
mil pessoas nos diversos eventos 
rea l izados na Cidade.  Foram 
cinco dias de programação, com 
shows, matinês, desfiles de banda 
e blocos. Esse ano, muitas famílias 
participaram da festa. As novidades 
foram: a programação especial para 
as crianças em todos os dias de 
folia e os shows na região Norte de 
Bertioga.

Mesmo com um público recorde, 
o Município não registrou nenhuma 
ocorrência. “Achei tudo maravilhoso, 
policiamento, limpeza, um Carnaval 

pra toda família”, disse o turista 
Antônio Carlos Gomes.

Sete bandas se apresentaram: 
B a n d a  R o m i n h o  C r u z , 
Furunfunfum, Bartollo Banda, 
Cordão Animambembe, Ricardinho 
e Banda, Jacaré de Sombrinha e a 
Banda Trii. 

A programação aconteceu por 
meio de parcerias, inclusive com o 
Sesc Bertioga, sem custo nenhum 
para os cofres públicos. “Mesmo 
com o momento de crise financeira 
que estamos passando, conseguimos 
garantir o Carnaval na Cidade, para 

alegria dos moradores, turistas e dos 
ambulantes que tanto precisam”, 
disse o Prefeito Caio Matheus. O 
Chefe do Executivo fez questão de 
prestigiar a festa todos os dias. 

Marinês dos Santos Silva, já 
trabalha como ambulante há 18 
anos e aprovou a folia bertioguense. 
“O movimento foi muito além do 
esperado, trabalhamos bastante, 
tinha muita gente”.

A última noite de Carnaval teve 
muita música boa no Centro. As 
marchinhas animaram o público que 
acompanhou o Bloco Harmonia. Os 

 Inscrições para o EJA
 terminam em março

NOVIDADES

A Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) da Rede 
Municipal segue com as 
inscrições abertas até o dia 
15 de março. Cerca de 130 
alunos foram matriculados 
no início do ano, o objetivo 
é ampliar o atendimento nas 
três unidades que oferecem 
esse ensino, nos bairros Vista 
Linda, Jardim Vicente de 
Carvalho e Riviera.

A Cidade atende alunos 
a partir dos 15 anos, do 
1º ao 4º ano do Ensino 
Fundamental, sem idade 

máxima . Mesmo aqueles 
que não têm o comprovante 
de escolaridade podem se 
matricular. Para isso, farão 
uma prova, que avalia o nível 
de escolaridade do aluno e em 
que ano ele será inscrito.

Docentes destacam que 
os alunos da EJA aumentam 
s u a s  p o s s i b i l i d a d e s 
profissionais e, ainda, com 
esse retorno aos estudos, 
melhoram a autoestima e a 
socialização. 

Os    documentos   necessários 
p a r a  a  m a t r í c u l a  s ã o : 

documento de identidade 
( R G ) ,  c o m p r o v a n t e 
de endereço, duas fotos 
3x4 e o comprovante de 
esc o laridade  (quando 
houver). 

Os interessados podem 
procurar a própria unidade 
de ensino para efetuar a 
matrícula. 

As escolas que tem a 
EJA são: 

 Escola Municipal 
(EM) Giusfredo Santini, 
na Rua Epiphânio Batista, 
66, Jardim Vicente de 
Carvalho. Telefone (13) 
3317-7015.

E M  G o v e r n a d o r 
Mário Covas Júnior , 
Avenida São Lourenço, 
2.160, na Riviera. Telefone: 
(13) 3316-6920.

EM Jardim Vista 
Linda, Rua Luiz Otávio, 
200, Vista Linda. Telefone: 
(13) 3311-6070.

foliões percorreram a Avenida Tomé 
de Souza, até a Tenda de Eventos, ao 
lado do Parque dos Tupiniquins. Para 
encerrar a folia, a Banda Rominho 
Cruz levantou milhares de pessoas 
até de madrugada.

Os moradores saíram satisfeitos 
com a  festa  promovida p ela 
Prefeitura, por meio da Secretaria 
de Turismo, Esporte e Cultura. 
“Esse ano foi maravilhoso, um dos 
melhores que eu já vi. Ano que vem, 
não perco por nada”, disse o morador 
Leônidas da Silva. 

Também desfilaram pela Avenida 
da Praia os Blocos Num Impurra 
Qué Pió e Bisnetos de Cacique, 
além da Banda da Costa. Já em São 
Lourenço quem animou o público 
foram os Blocos da Veia e da Solotéia. 
Teve programação nos quatro cantos 
de Bertioga: Jardim Vicente de 
Carvalho, Centro, Riviera, São 
Lourenço e Boracéia.
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CONSELHO TUTELAR

ESCALA DE PLANTÃO DO MÊS DE MARÇO

BERTPREV

COMUNICADO Nº 06/17 – BERTPREV
RECADASTRAMENTO DE ATIVOS - ATENÇÃO 

Como divulgamos no Boletim Oficial anteriormente, estamos 
realizando o recadastramento dos ativos admitidos até 2.015 à distância, 
com envio de e.mail, com a ficha cadastral anexada, dirigido ao endereço 
eletrônico cadastrado pelo servidor aqui no BERTPREV, distribuído 
segundo cronograma ali contido.

Nos dias 30 e 31/01/17 foram enviados e.mails para os servidores 
a se recadastrarem no mês de fevereiro e no dia 23 e 24/02/17 para os 
servidores a se recadastrarem no mês de março

SERVIDORES QUE NÃO RESPONDERAM O EMAIL DE 

RECADASTRAMENTO, FAVOR RESPONDER:
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CONSELHOS MUNICIPAIS

CONVOCAÇÃO

O presidente da Junta de Recursos Fiscais de Bertioga CONVOCA 
os titulares ou suplentes e comunidade interessada em geral para a 
REUNIÃO ORDINÁRIA, nesta quarta-feira, dia 08 de março de 2017, 
às 14 horas, na Casa dos Conselhos Dr. Walter José de Santana, que 
fica na Rua Luiz Pereira de Campos, 1.117 – Centro. 

PAUTA:
• Abertura;
• Assuntos Gerais

RONALDO MENDES
Presidente da Junta de Recursos Fiscais de Bertioga

CONVOCAÇÃO

O presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de 
Bertioga (CAE) CONVOCA os conselheiros titulares ou suplentes e 
comunidade interessada em geral para a REUNIÃO ORDINÁRIA, 
nesta segunda-feira, dia 06 de março de 2017, às 15 horas, no Casa dos 
Conselhos Dr. Walter José de Santana, que fica na Rua Luiz Pereira de 
Campos, 1.117 – Centro. 

PAUTA:
• Aprovação de ata da reunião anterior;
• Eleição para o cargo de secretário do conselho;
• Apresentação da Secretaria de Educação Municipal: objetivos e 

planos conforme plano nacional de alimentação escolar-PNAE;
• Calendário de atividades do conselho para 2017; e
• Assuntos gerais.

Udo Stellfeld
Presidente

CONVOCAÇÃO

A presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Bertioga 
(CMAS) CONVOCA os conselheiros titulares ou suplentes e comunidade 
interessada em geral para a REUNIÃO ORDINÁRIA, nesta terça-feira, 
dia 07 de março de 2017, às 15 horas, no Casa dos Conselhos Dr. Walter 
José de Santana, que fica na Rua Luiz Pereira de Campos, 1.117 – Centro. 

PAUTA:
• Abertura;
• Assuntos gerais.

Keila Seidel de Almeida Hartung Vallongo 
Vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

CONVOCAÇÃO

O presidente do Conselho Municipal de Juventude de Bertioga 
(CONJUV), CONVOCA os conselheiros titulares ou suplentes e 
comunidade interessada em geral para a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, 
terça-feira, dia 07 de março de 2017, às 09:30 horas, na Casa dos 
Conselhos Dr. Walter José de Santana, que fica na Rua Luiz Pereira de 
Campos, 1.117 – Centro. 

PAUTA:
• Aprovação das atas anteriores;
• Troca de apresentações entre o CONJUV e a equipe da Casa dos 

Conselhos;
• Assuntos e informes gerais.

Paulo Roberto de Matos Rodolfo
Presidente do Conselho Municipal da Juventude

CONVOCAÇÃO

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Bertioga (CMDCA) CONVOCA os conselheiros titulares 
ou suplentes e comunidade interessada em geral para a REUNIÃO 
ORDINÁRIA, nesta quinta-feira, dia 09 de março de 2017, às 14 horas, 
no Casa dos Conselhos Dr. Walter José de Santana, que fica na Rua Luiz 

SOLICITAMOS O COMPARECIMENTO DOS SERVIDORES ABAIXO 
LISTADOS NA SEDE DO BERTPREV, pois os emails voltaram, até o final 
do mês de março/17 para se recadastrarem.

PARA OS SERVIDORES ABAIXO LISTADOS (sem e.mail, foto e/
ou biometria), deverá haver o comparecimento em nossa sede para 
se recadastrar:

Bertioga, 02 de março de 2.017.

Alexandre Hope Herrera Rejane Westin da Silveira Guimarães
Presidente  Coordenadora Jurídico-Previdenciária

Pereira de Campos, 1.117 – Centro-Bertioga.
PAUTA:
• Abertura;
• Assuntos Gerais.

Andrea Manzioni F. Vieira
Presidente

CONVOCAÇÃO

O presidente do Conselho Municipal de Turismo (CONTUR) 
CONVOCA os conselheiros titulares ou suplentes e comunidade 
interessada em geral para a REUNIÃO ORDINÁRIA, nesta terça-feira, 
dia 07 de março de 2017, às 09 horas, no Casa dos Conselhos Dr. Walter 
José de Santana, que fica na Rua Luiz Pereira de Campos, 1.117 – Centro. 

PAUTA:
• Abertura;
• Aprovação de ata da reunião anterior;
• Assuntos gerais.

Ney Carlos da Rocha
Presidente

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA O CONSELHO 
MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA - COMSEGUR

A Comissão de Cadastramento e Eleição de Conselhos Municipais, 
no uso das atribuições que foram conferidas pela Portaria nº 184, de 03 
de fevereiro de 2017, e considerando o disposto na Lei Municipal 1.141, 
de 29 de outubro de 2014 vem, pelo presente tornar público a abertura 
do período de inscrições para que entidades civis representativas possam 
manifestar interesse em participar deste Conselho.  A entidade civil deverá 
estar devidamente registrada e ter sede no Município não podendo, a 
mesma, ter fins lucrativos.

I - DA FINALIDADE
O presente edital tem por finalidade estabelecer os critérios para 

eleição de 03 (três) representantes da sociedade civil, composta por titular 
e suplente em atendimento ao disposto no inciso II do artigo 3º, da referida 
lei, conforme descrito abaixo:

A - 02 (dois) representantes indicados por entidades civis, sem fins 
lucrativos, voltadas para a promoção de políticas sociais com comprovada 
atuação no Município;

B - 01 (um) representante de Associação de Moradores do Município.
II - DAS INSCRIÇÕES
As inscrições poderão ser feitas de 06 de março a 24 de março de 

2017, sempre de segunda a sexta-feira, das 09 às 16 horas, na Casa dos 
Conselhos Municipais (Rua Luiz Pereira de Campos, 1.117 – Centro).  A 
ficha de inscrição deverá ser preenchida pela entidade ou associação, e 
protocolada na Casa dos Conselhos Municipais, acompanhada de cópia 
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 titulares e suplentes
III - DA ELEIÇÃO
A eleição para escolha das entidades que farão parte do Conselho, 

caso exceda o número de inscritos, será devidamente divulgada no Boletim 
Oficial do Município (BOM). O direito de Voto será exercido apenas por 
um candidato titular, na sua ausência do seu suplente da entidade ou 
associação. O resultado será divulgado no mesmo dia da eleição.

IV - DA NOMEAÇÃO E DA POSSE
Os candidatos eleitos serão nomeados por Decreto do Prefeito. No 

mesmo ato normativo serão os conselheiros indicados pelo Poder Público. 
Os Conselheiros nomeados tomarão posse em reunião extraordinária 
do conselho. 

Bertioga, 03 de março de 2017

Comissão de Cadastramento e Eleição de Conselhos Municipais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ENTIDADES
INTERESSADAS PARA A JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

A Comissão de Cadastramento e Eleição de Conselhos Municipais, 
no uso das atribuições que foram conferidas pela Portaria nº 184, de 03 de 
fevereiro de 2017, e nos termos do art. 197 da Lei Municipal nº 324/1998, 
vem, pelo presente tornar público a abertura do período de inscrições para 
que as entidades representativas legalmente constituídas no Município de 
Bertioga possam habilitar-se à eleição de representantes de contribuintes 
da Junta de Recursos Fiscais de Bertioga.

 I – DA FINALIDADE
 O presente Edital tem por finalidade eleger 05 (cinco) representantes 

dos contribuintes e seus respectivos suplentes, para compor a Junta de 
Recursos Fiscais. 
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO CULTURAL

INSTITUTO CAMPB - CÍRCULO DE AMIGOS DO MENOR PATRULHEIRO DE BERTIOGA

AETUB

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 sua presidente, Bruna 
Fernanda Cordiolli.

CLASSIFICAÇÃO GERAL DA
SEGUNDA LISTA DE ESPERA DO 1º SEMESTRE / 2017 

DEFINIDA POR CIDADE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Diretora Danielle Cristina Garcia do 
NEIM Guaratuba, com sede na cidade de 
Bertioga, situada à Quadra A, Praça A, nº 15 
– Guaratuba, CEP 11250-000, CONVOCA 
os senhores pais, funcionários e docentes 
desta U.E., bem como as demais pessoas 
da comunidade interessadas, para participar 
das Assembleias Gerais Ordinárias, que 
serão realizadas no dia 09/03/2016 (quinta-
feira) às 17h00 em primeira convocação 
e às 17h30 em segunda convocação, nos 
termos vigentes do Estatuto Padrão, para 
deliberarem sobre a Eleição da diretoria da 
APM e Eleição da Diretoria do Conselho de 
Escola para o biênio 2017/2018 . 

Bertioga, 02 de março de 2017

DANIELLE CRISTINA GARCIA
Diretora da Escola

Reg. 5202

A Junta de Recursos Fiscais é constituída por 11 (onze|) membros, 
sendo 06 provenientes da Prefeitura ocupantes de cargos eletivos, e 05 
(cinco) contribuintes, indicados pela sociedade civil organizada e sem 
fins lucrativos. 

O mandato será de dois anos, podendo ter uma única recondução. 
Cabe à Junta de Recursos Fiscais, julgar em segunda instância, recursos 
voluntários sobre tributos municipais e multas por infrações de leis e 
regulamentos e, quaisquer outros facultados por leis especiais; julgar, em 
segunda instância recursos “ex-ofício” sobre cancelamentos de multas de 
quaisquer espécies; proferir julgamento dos casos previstos no artigo 189 
da presente lei complementar e representar ao responsável pela Fazenda 
Municipal, sugerindo medidas que visem ao aperfeiçoamento do sistema 
tributário do Município. Este mandato inicia-se em abril de 2017.

II – CONVOCAÇÃO DAS ENTIDADES 
De acordo com o § 2º, do artigo 197 da lei municipal 324/1998, 

os representantes dos contribuintes serão indicados pela reunião das 
entidades legalmente constituídas no Município, em número mínimo de 
15 (quinze) entidades, convocadas pelo executivo, para tal finalidade 
mediante ampla publicidade.

III – DAS INSCRIÇÕES 
Ficam estabelecidas que as inscrições deverão ser feitas de 07 de 

março a 27 de março de 2017, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 
horas, e das 14 às 16 horas, na Casa dos Conselhos Municipais que 
fica na Rua Luiz Pereira de Campos, 1.117 – Centro, sem qualquer 
pagamento de taxas. 

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. 

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– ELEIÇÕES
A eleição para a escolha dos membros da Junta de Recursos Fiscais 

será divulgado no Boletim Oficial do Município (BOM). O direito a voto 
será exercido por apenas um candidato titular ou suplente indicado pela 
entidade ou associações.

V– DA NOMEAÇÃO E DA POSSE
No mesmo ato normativo serão nomeados os membros indicados 

pelo Poder Público Municipal.

Bertioga, 03 de março de 2017

Comissão de Cadastramento e Eleição de Conselhos Municipais
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DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

DECRETOS

SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONDEMA

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

O Secretário de Meio Ambiente de Bertioga e Presidente do Conselho 
Comunitário de Defesa do Meio Ambiente – CONDEMA COMUNICA todos 
os conselheiros e interessados que, por questões de agenda, a reunião 
ordinária do CONDEMA será transferida para o dia 14/03 (terça-feira). 
O edital de convocação com informação de data e local será publicado, 
como de costume, no Boletim Oficial que antecede a data.

FÁBIO FERNANDES
Presidente do CONDEMA

Secretário de Meio Ambiente

EXTRATO DE CONTRATO
PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO DO DIA 05/01/2017

Proc. 8513/2015 - Contratante: Prefeitura do Município de Bertioga – 
Contratada: Riviera Refeições (CNPJ nº 11.213.664/0001-55) - Objeto: 
Fornecimento de Alimentação do efetivo operacional da Base de Resgate 
Aquático, conforme o Termo de Referência do anexo I – Pregão Presencial 
n.º 25/2014 -  Valor Global: R$ 34.724,00 (trinta e quatro mil, setecentos e 
vinte e quatro reais) – Vigência:10/05/2017 -  Data: 05/01/2017. 

EXTRATO DE CONTRATO
PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO DO DIA 05/01/2017

Proc. 8513/2015. Contratante: Prefeitura do Município de Bertioga 
– Contratada: Luis Claudio da Silva Bertioga -ME (CNPJ/MF nº 
03.495.840/0001-60) - Objeto:III Termo de Prorrogação de Contrato de 
fornecimento de refeição para a Base de Bombeiro de Combate a Incêndio 
e na Base de Resgate Aquático -  Vigência:10/05/2017 -  Data: 05/01/2017.

Bertioga,04 de março de 2017

CRISTINA RAFFA VOLPI
Diretora de Licitação e Compras

EXTRATO DE APOSTILAMENTO
PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO DO DIA 02/01/2017

Proc. 8490/2016 - Contratante: Prefeitura do Município de Bertioga – 
Contratada: SERLABOR DIAGNOSTICOS LTDA (CNPJ/MF sob o nº 
23.828.647/0002-92) - Objeto: I Termo de Apostilamento do contrato 
12/2017 que tem por objeto a correção de erro material na consignação 
da Clausula Quarta, passando o valor o valor mensal a ser estimado em 
R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), conforme tabela SUS com 
deságio de 5%, perfazendo o valor global estimado de R$ 420.000,00 
(quatrocentos e vinte mil reais)  – Data: 02/01/2017

Bertioga,04 de março de 2017

CRISTINA RAFFA VOLPI
Diretora de Licitação e Compras

EXTRATO DE ADITIVO
PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO DO DIA 16/01/2017

Proc. 11859/2015 - Contratante: Prefeitura do Município de Bertioga – 
Contratada: Homero Melin Junior (CPF nº 014.321.548-06) - Objeto:I Termo 
de Aditamento para prorrogar a vigência do contrato n.º  29/2016 referente 
a Locação do imóvel localizado à Rua Cláudio César de Aguiar Mauriz, 
435, Vila Itapanhaú, no Município de Bertioga, para abrigar setores de 

ATOS DO CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 
PARTICULARES EXPEDIENTE PUBLICADO EM 13/02/2017 À 

02/03/2017

PROCESSOS: 0538/17 JOÃO ALBERTO DA MOTA ROSTON, INDEFIRO 
o solicitado na Petição 0754/17 por falta de amparo legal. 
PROCESSOS: 6514/10 – Cab. 6523/10 SEVERINO DA COSTA SILVA, 

DECRETO N. 2.686, DE 02 DE MARÇO DE 2017

Altera o Decreto Municipal n. 2.571, de 19 de agosto de 2016, que nomeou 
os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 

Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. 

Eng.º Caio Matheus, Prefeito do Município de Bertioga, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO a solicitação da Secretaria de Educação, através 
do Memorando SE n. 129/17, juntado aos autos do processo administrativo 
n. 3312/12;

DECRETA:
Art. 1º O Decreto Municipal n. 2.571, de 19 de agosto de 2016, que 

nomeou os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º (...)
I – representantes do Poder Público:
1. João Roberto Monteiro da Silva Barbosa, titular; 
1.1. Alessandra Ramos Rodrigues, suplente;
2. Brenda Lemos Lamas Coelho, titular; 
2.1. Renata Graziela de Chechi Pereira, suplente.” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.

Bertioga, 02 de março de 2017. (PA n. 3312/12)

Eng.º Caio Matheus
Prefeito do Município

DECRETO N. 2.687, DE 02 DE MARÇO DE 2017

Altera o Decreto Municipal n. 2.555, de 13 de julho de 2016, que 
nomeou os membros do Conselho Municipal de Educação – CME. 

Eng.º Caio Matheus, Prefeito do Município de Bertioga, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO a solicitação da Secretaria de Educação, através 
do Memorando SE n. 129/17, juntado aos autos do processo administrativo 
n. 3313/12;

DECRETA:
Art. 1º O Decreto Municipal n. 2.555, de 13 de julho de 2016, que 

nomeou os membros do Conselho Municipal de Educação – CME, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º (...)
I – representantes da Secretaria de Educação:
a) Brenda Lemos Lamas Coelho, titular; 
b) Jackson Santos Meneses, suplente;
c) Jamile da Silva Dias, titular; 
d) Marcos Ferreira de Oliveira, suplente;
e) Gisleide Araújo Gama dos Santos, titular;
f) Daniella Jorgetti, suplente”; (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.

Bertioga, 02 de março de 2017. (PA n. 3313/12)

Eng.º Caio Matheus
Prefeito do Município

DECRETO N. 2.688, DE 02 DE MARÇO DE 2017

Altera o Decreto Municipal n. 2.185, de 18 de julho de 2014, que 
nomeou os membros do Conselho de Alimentação Escolar – CAE. 

Eng.º Caio Matheus, Prefeito do Município de Bertioga, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO a solicitação da Secretaria de Educação, através 
do Memorando SE n. 129/17, juntado aos autos do processo administrativo 

ATENÇÃO PARA A QUARTA CHAMADA
DOS CANDIDATOS CONVOCADOS 1ºSEM/2017

ATENÇÃO CONVOCADOS

O prazo para os candidatos CONVOCADOS comparecerem à Sede da 
AETUB, localizada na Rua Luiz Pereira de Campos, 1047, sl 04,  Vila 
Itapanhaú, Bertioga-SP, tel.: (13) 3316-2554 é de 06/03/2017 à 08/03/2017. 
OS ASSOCIADOS QUE NÃO COMPARECEM NESTAS DATAS SERÃO 
AUTOMATICAMENTE EXCLUIDOS DA LISTA.
OS CONVOCADOS DEVERÃO COMPARECER A SEDE PARA A 
CONFIRMAÇÃO DOS DOCUMENTOS ABAIXO, PARA QUE SEJA 
EMITIDO O BOLETO DA TAXA ASSOCIATIVA 1ºSEM/2017 NO VALOR 
DE R$ 290,00 (DUZENTOS E NOVENTA REAIS).
APÓS A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO BOLETO, O 
CANDIDATO PODERÁ REALIZAR O CADASTRO DE SÓCIO ATIVO.
APRESENTAR CÓPIAS AUTÊNTICADAS EM CÁRTÓRIO DOS 
SEGUINTES DOCUMENTOS:
Documentação que deve ser apresentada pelo CANDIDATO e MEMBROS 
do grupo familiar:
- RG.
- CPF.
- Comprovante de residência no nome do candidato ou responsável.
- Comprovante de rendimentos do estudante e dos integrantes da 
residência de seu grupo familiar.
No caso de renda como AUTÔNOMO, trazer declaração de renda e 
cópia da CARTEIRA DE TRABALHO. (Páginas: foto, identificação, último 
registro e a próxima página em branco).
No caso de renda como ASSALARIADO, trazer último holerite (Dezembro 
ou Janeiro). 
- Comprovante de matrícula 1º Semestre 2017.
- Título de Eleitor (MAIORES DE 18 ANOS, CASO NÃO TENHA O 
TÍTULO DE ELEITOR É NECESSÁRIO EMITIR E TRAZER A CÓPIA 
DO PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DO TÍTULO AUTÊNTICADA EM 
CARTÓRIO).
- Comprovante da última eleição. (Na ausência dos comprovantes poderá 
emitir a CERTIDÃO de QUITAÇÃO ELEITORAL no site: http://www.tse.
jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral).
- 2x FOTOS RECENTES 3X4
OBS: Na ausência de quaisquer documentos citados acima não será 
possível realizar o cadastro.
Horário de Atendimento será das 08h até às 15h30. (Não fecharemos para 
almoço nos dias 06,07 e 08 de fevereiro)

Bruna Fernanda Cordiolli
Presidente – AETUB

52546/89 – Cab. 50580/85 PRAIAS PAULISTAS S.A., 11706/10 – Cab. 
50511/86 ASSOCIÇÃO DOS AMIGOS DA RIVIERA DE SÃO LOURENÇO, 
ARQUIVE-SE assunto solucionado.
PROCESSOS: 11083/15 – EDGARD SILVA COMITO E OUTRO, Expeça-
se a Carta de Habitação, pagos os emolumentos em 30(trinta) dias.
Processos: 9056/15 (Cab. 14020/92) LUIZ CARLOS GALVÃO – LIC. 
DEMOLIÇÃO 1126/16, Dê-se baixa na licença, pagos os emolumentos 
em 30(trinta) dias.

WALDEMAR CESAR R. DE ANDRADE
Chefe da Divisão de Fiscalização de Obras Particulares - DIFOP

Faturamento e Regulação da Secrataria de Saúde -  Vigência:18/07/2017 
-  Data: 16/01/2017. 

Bertioga,04 de março de 2017

CRISTINA RAFFA VOLPI
Diretora de Licitação e Compras
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Bertioga, 03 de março de 2017

Eng.º Caio Matheus
Prefeito do Município

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

PORTARIA N. 223, DE 03 DE MARÇO DE 2017 - 
DISPENSA, a partir de 02 de março de 2017, o servidor NELSON 
MENEZES DOS SANTOS, Guarda Civil, Registro Funcional n. 145, da 
função de confiança de CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE - DIFTT, designado através da Portaria 
n. 65/2017.
  
PORTARIA N. 224, DE 03 DE MARÇO DE 2017 - 
DESIGNA, a partir de 03 de março de 2017, ALEX DIAS DE FREITAS, 
Guarda Civil, Registro Funcional n. 1972, para a função de confiança 
de CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE - DIFTT, órgão subordinado à Secretaria de Segurança 
e Cidadania, com vencimento básico + 40% do nível 10A, nos termos da 
Lei Complementar Municipal n. 93, de 19 de dezembro de 2012, alterada 
pela Lei Complementar n. 126, de 27 de dezembro de 2016.
 
PORTARIA N. 225, DE 03 DE MARÇO DE 2017 - 
DESIGNA, a partir de 06 de março de 2017, os servidores públicos 
abaixo relacionados, para atuarem na DIRETORIA DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE - DTT, órgão subordinado à Secretaria de Segurança e 
Cidadania – SC:
a) Edgar Pires Licate, Registro Funcional n. 1748;
b) Everaldo Bonfim Bispo, Registro Funcional n. 141;
c) Adeilson da Silva Pereira, Registro Funcional n. 150;
d) Rosenilton de Souza Silva, Registro Funcional n. 219;
e) Alex Dias de Freitas, Registro Funcional n. 1972;
f) Claudio Roberto da Silva Nascimento, Registro Funcional n. 1738;
g) Nelson Menezes dos Santos, Registro Funcional n. 145;
h) Mário Lúcio Ferreira da Silva, Registro Funcional n. 2622; e
i) Kelser Ramos Caldas Filho, Registro Funcional n. 1988.

PORTARIA N. 226, DE 03 DE MARÇO DE 2017 -
DESTITUI, a partir de 03 de março de 2017, a servidora ROSIMAIRE 
NASCIMENTO DA SILVA, Técnica em Contabilidade, Registro Funcional 
n. 117, da equipe da UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – 
UCCI, nomeada através da Portaria n. 278/14.
 
PORTARIA N. 227, DE 03 DE MARÇO DE 2017 - 
DESIGNA, a partir de 06 de março de 2017, ROSIMAIRE NASCIMENTO 
DA SILVA, Técnica em Contabilidade, Registro Funcional n. 117, para 
a função de confiança de CHEFE DA DIVISÃO DE ODONTOLOGIA - 
DIVOD, órgão subordinado à Secretaria de Saúde, com vencimento básico 
+ 40% do nível 10A, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 93, 
de 19 de dezembro de 2012, alterada pela Lei Complementar n. 126, de 
27 de dezembro de 2016.

PORTARIA N. 228, DE 03 DE MARÇO DE 2017 - 
DESIGNA, a partir de 06 de março de 2017, DANIELA TEIXEIRA 
MARIANO, Arquiteta, Registro Funcional n. 2058, para a função de 
confiança de CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS - DIPRO, órgão 
subordinado à Secretaria de Obras e Habitação, com vencimento básico 
+ 40% do nível 10A, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 93, 
de 19 de dezembro de 2012, alterada pela Lei Complementar n. 126, de 
27 de dezembro de 2016.

EXTRATOS

n. 16935/97;
DECRETA:
Art. 1º O Decreto Municipal n. 2.185, de 18 de julho de 2014, que 

nomeou os membros do Conselho de Alimentação Escolar – CAE, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º (...)
I – representantes da Secretaria de Educação:
a) Athos Nascimento de Abreu, titular; 
b) Celso Antonio Soares Cruz, suplente;” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.

Bertioga, 02 de março de 2017. (PA n. 16935/97)

Eng.º Caio Matheus
Prefeito do Município

DECRETO N. 2.689, DE 03 DE MARÇO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento do Poder Executivo 
Municipal no valor de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais).

Eng.º Caio Matheus, Prefeito do Município de Bertioga, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO as disposições do artigo 4º, inciso I, da Lei 
Municipal n. 1.244/2016, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos 
adicionais suplementares até o limite de 5% (cinco por cento) do orçamento 
da despesa fixada no artigo 1º, do mesmo diploma legal, observando-se 
o disposto no art. 43, da Lei Federal n. 4.320/64, e a necessidade de 
adequação orçamentária junto às Secretarias de Governo e Gestão; 
Educação; Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda; Meio Ambiente; 
Segurança e Cidadania; e Saúde;

DECRETA:
Art. 1º Por este Decreto fica aberto Crédito Adicional Suplementar 

no orçamento do Poder Executivo Municipal no valor de R$ 580.000,00 
(quinhentos e oitenta mil reais), destinados às seguintes dotações 
orçamentárias:

Art. 2º As despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar 
de que trata o artigo 1º deste Decreto serão cobertas com recursos oriundos 
da anulação parcial ou total das seguintes dotações orçamentárias:
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Março é o mês da Mulher e o 
Da Nossa Terra faz homenagem 
às g uerreiras  de Bertiog a que 
transformam histórias, seja por 
atuação profissional ,  política , 
pessoal ou social. Neste sábado (04), 
a escolhida é a moradora Marli de 
Oliveira Santos, 64 anos, voluntária 
há 36 em ações sociais voltadas a 
crianças e adolescentes e aos seus 
familiares.

Ela faz parte da Associação 
Beneficente da Comunidade Nossa 
Senhora de Fátima e cuida do projeto 
Centro de Convivência Bem Querer, 
no bairro Vista Linda. A entidade 
atende 240 jovens, dos 6 aos 16 anos, 
com aulas de culinária, customização, 
reforço escolar, violão, teatro, futebol 
e dança. 

Dona Marli mora em Bertioga há 
12 anos, mas bem antes já conhecia a 
Cidade. Ela e o marido construíram 
uma casa no Município, em 1997, 
para onde vinham aos finais de 
semana, passear com os filhos.

Filha de mãe doméstica e pai 

retireiro (trabalho com o gado), ela 
nasceu em Santa Rita de Cássia, 
Minas Gerais, onde residiu até os 14 
anos. Depois, veio com a família para 
a capital paulista. Trabalhou como 
babá, doméstica e balconista, nas 
Casas Bahia.

Casou aos  22 anos,  com o 
companheiro de vida Expedito 
Antônio dos Santos. Tiveram os 
gêmeos Marcelo e Adriana. Anos 
depois, veio o caçula, Eduardo.

Desde jovem,  Marl i  este ve 
envolvida com atividades da Igreja 
Católica e, aos 28 anos, começou 
a trabalhar no projeto Pastoral da 
Criança e na Pastoral do Menor 
(hoje, Pastoral do Adolescente). 
“Meu primeiro contato foi nos anos 
70. As crianças começaram a ficar 
nas ruas, o que não era comum, até 
então. Algumas estavam deixando 
de estudar para trabalhar, como 
engraxate, vendedor ou ajudando nas 
feiras livres”.

Ela conta como era sua atuação 
social. “Nós íamos atrás dos menores 

nas casas, trens e nas ruas. Naquele 
período, eles apanhavam muito nas 
ruas. Trabalhei na favela Tijuco 
Preto, no Itaim Paulista, era perigoso. 
Vi as drogas entrando naquela 
comunidade, as gangues se formando. 
Então pensava nas mães e filhos que 
ali estavam. E se fossem meus?”, 
questiona.

Ainda dessa fase, dona Marli 
lembra que voluntárias como ela 
colaboraram para definir as bases para 
criação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, o ECA, em 1990.

Em Bertioga, veio morar depois 
que o marido se aposentou e os filhos 
se casaram. “Falaram para eu sossegar. 
Mas fiquei cansada de tanto descansar 
por aqui”, relembra. 

Por intermédio de uma amiga 
que trabalhava como catadora de 
sucata, em Bertioga, dona Marli 
conheceu a realidade dos moradores 
das Chácaras Vista Linda. Em 2005, 
levou seu trabalho social e voluntário 
para o bairro. Ajudou a fundar uma 
associação e agregou os trabalhos da 

Pastoral da Criança e do Adolescente. 
“Começamos na Escola da Vista 
Linda, em 2007, com esportes, 
danças e orientação para os menores”. 
Atendeu mais de 1.000 jovens desde 
que chegou na Cidade.

Em 2015, ela venceu um câncer 
de mama. “Agora, eu falo para as 
mulheres: tem que fazer o exame todo 
ano [mamografia]. A gente pensa 
que é imune, mas acontece. Quando 
fiquei doente, pensei nos netos e no 
meu trabalho”.

A avó do Felipe Miguel, Gustavo 
Adriano, Thais, Matheus Henrique e 
do Davi também é defensora da criação 
de legislação municipal e políticas 
públicas para a área social. “Bertioga é 
uma cidade pequena, ainda dá tempo 
de fazer muita coisa boa, inclusive, 
um centro de convivência aqui para o 
bairro, que possa atender mais crianças 
e suas famílias”.

Dona Marli é uma dessas pessoas 
que transformam vidas, plantando 
sementes do bem. Ela é gente Da 
Nossa Terra.
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Marli,
uma vida dedicada 
à causa social


