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Como MIT, Itariri receberá mais
de R$ 395 mil em recursos
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o verão 2020

Hacker invade 
sistema de finanças 
da prefeitura
de Iguape

As atrações iniciam no dia 28, 
com o Festival Frutos da Terra, Orla 
Musical e as Estações de Verão, no 
Gaivota e no Cibratel.

Segundo a Administração, 
foram retirados R$ 420 mil da 
conta do FPM.
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Prefeito de Peruíbe, Luiz Maurício
tem quase 70% de rejeição POPULAR

União entre os deputados da 
Baixada Santista aprova emenda 
para a ponte dos Barreiros

• Baixada

A indicação de uma emenda de 15 milhões de reais dos deputados 
estaduais Paulo Corrêa Jr (DEM), Profº Kenny (Progressistas), Tenente 
Coimbra (PSL) e Wellington Moura (Republicanos) para a Ponte dos 
Barreiros, em São Vicente, foi aprovada no último dia 18, pelos parla-
mentares da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Pág. 04

Convocados para Frente de Trabalho 
formalizam adesão ao Programa

• Especial
Relembre os principais fatos e eventos que 
marcaram, positiva ou negativamente, a 
nossa Cidade e Região. Páginas 12 e 13. 
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Por que
     escrever?

por *José Renato NaliniArtigo

Tel.: 13 3453-6296 / ID: 126*41994
Av. Padre Anchieta, 4327 - Nova Peruíbe - Peruíbe/SP

Av. 24 de Dezembro, 136 - Peruíbe/SP - 13 3455-7595

Se isso for feito, ninguém mais fará um depósito. Isso 
estimulará o uso de criptomoedas. Sem falar da perda de 

estímulo à bancarização. (uso dos bancos)
“É difícil fazer uma avaliação sem detalhes. Sou cético sobre a funcionalidade [de um imposto] sobre 

movimentações não financeiras. Não creio que isso faça algum sentido”, disse Everardo Maciel, consultor 
tributário e ex-secretário da Receita, em relação a possível volta do CPMF.

“

Minha resposta só pode ser uma: 
porque não consigo deixar de escrever. É 
uma necessidade contra a qual não luto. 
Ao contrário: extraio enorme prazer dessa 
fome de digitar, com o pensamento muito 
mais rápido do que os dedos, à procura 
das teclas que vão deixando na tela uma 
pálida ideia do torvelinho contido na mente.

Minha certeza pessoal é a de que cada 
um escreve para si mesmo. Não para ima-
ginários leitores. Isso se chama “vocação”, 
que vem de “vocare”, chamar. O chamado 
é inelutável. Escraviza a vontade. Ela fica in-
teiramente submissa ao comando da cons-
ciência, ao qual se entrega prazerosamente.

A inigualável Lygia Fagundes Telles, 
cujos contos mereceram caprichada edi-
ção da Companhia das Letras, gosta de 
falar de vocação e cita com frequência, a 
invocar seu amigo Drummond, que a luta 
das palavras, é a luta mais vã. Mas quem a 
vive luta sempre, mal começa a manhã. Cito 
com liberdade, sem recorrer à fonte. Mas 
a menção a Lygia vem a propósito de um 
livro seu : “Invenção e Memória”. O que é 
ficção? O que é verdade? O que é autobio-
grafia? Ninguém sabe distinguir, depois da 
obra escrita. Toda ela tem o DNA do autor, 
embora ele a qualifique como ficcional.

Paulo Nogueira, autor de “O Amor é um 
lugar comum”, há pouco resenhava o livro 
“O Rei das Sombras”, de Javier Cercas 

(Aliás Literatura, 23.12.2018), cuja obra 
transita entre a autoficção e a biografia. 
E aborda exatamente esse ponto: “Per-
mitam-me uma nota pessoal: enquanto 
romancista e professor de Escrita Criativa, 
nas minhas noites de autógrafo e aulas vira 
e mexe rola esta pergunta: “Mas de onde 
os escritores retiram suas histórias?”. A 
resposta canônica: 1) das pessoas reais 
que conhece (parentes, amigos, etc.) 2) 
de personalidades públicas (daí o roman a 
clef) 3) de uma pesquisa (como no roman-
ce histórico) 4) da sua própria autobiografia 
5) da sua imaginação e fantasia. Muitas 
vezes, a obra é uma miscelânea de todos 
esse mananciais”.

Escrever é um excelente exercício para 
manter a saúde mental. É a melhor maneira 
de se acertar as contas consigo mesmo. 
Além de suprir as deficiências do apren-
dizado. Quem escreve aprende a pensar. 
Desenvolve o raciocínio, torna atilada a 
consciência, ajuda a concatenação das 
ideias, incentivando o uso espontâneo 
dessa lógica natural chamada sensatez.  

Os educadores vocacionados sabem 
que estimular o educando a escrever é a 
fórmula para torna-lo curioso e ávido por 
conhecer outros profissionais da escrita. É 
o mais agradável acesso ao conhecimento 
e à riqueza infinita do inesgotável acervo 
produzido pela mente humana.

Mais um ano se finda, vamos riscando 
da agenda o que foi feito e passando para 
o ano seguinte os afazeres... nossa... ano 
eleitoral... vai começar tudo de novo!

Aquela correria, os grupos políticos 
tentando transmitir suas propostas, 
amigos divergindo e os mais radicais até 
brigando por ideologias partidárias, um 
grupo querendo provar que é melhor do 
que o outro.

A única certeza dessa história toda é 
que o peruibense espera um candidato 
com ideias concretas e resultados claros 
para um planejamento de longo prazo que 
beneficie toda a população. A esperança 
do povo em um político é que ele não 
defenda apenas a sua classe, mas, sim 
a Cidade como todo, contrário disso é 
o atual prefeito de Peruíbe, vem gover-
nando para a região central da cidade 
e deixando de lado a população dos 
bairros, abandonados e carentes desde 
transporte público ao deficiente atendi-
mento das Unidades Básicas de Saúde. 
Enquanto vereador, Luiz Maurício ques-

*a autora é Diretora Comercial do jornal a VOZ
Colunista Social e Corretora de Imóveis - CRECI 190.961

Se Papai-Noel não der, vou 
apelar para o Menino Jesus

por *Cláudia DibArtigo

tionava a prefeita Ana Preto por tantos 
contratos emergenciais e, segundo ele, 
“duvidosos”, mas agora como prefeito, 
não só os manteve como renovou estes 
ditos contratos “duvidosos”.

Acham que estou exagerando? Pe-
gando no pé do prefeito, perseguindo? 
Não, não estou! Prova disso é o índice 
de quase 70% de rejeição popular ao 
governo do Luiz Maurício apontada em 
recente pesquisa também publicada em 
jornal de grande circulação regional. 
Eu acredito que o cenário atual para as 
eleições municipais de Peruíbe, ainda é 
incerto, mesmo apontando um provável 
favorito, não podemos esquecer que o 
improvável venceu as eleições.

Acredito não ser muito pedir ao Papai
-Nel, mas se ele não der, vou apelar ao 
Menino Jesus, que o “escolhido” seja ele 
quem for, não abandone suas promessas 
e que realmente trabalhe pelo desenvol-
vimento da cidade, pelo bem-estar da 
população, proporcionando assim um 
futuro melhor para todos nós.
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Feliz Natal Apresentação da “PARADA DE NATAL” levou 
alegria a milhares de pessoas em Peruíbe

O “NATAL NA PRAIA” começou no último dia 30 com a chegada do Papai 
Noel na Praça da Matriz. Até o dia 23 ele estará todas as noites recebendo 
as crianças das 19 às 22 horas. Na Vila de Noel, além da casinha do bom 

velhinho, muitos enfeites e adereços decoram o espaço iluminado e colorido 
com bonecos, casa dos brinquedos, uma linda árvore de Natal e presépio. 
Todas as noites também há apresentações ar tísticas e culturas.

Cotidiano

70% de rejeição
Com 39%, pesquisa aponta o ex-prefeito Gilson Bargieri 

como favorito na disputa eleitoral em Peruíbe.
Pesquisa publicada no jornal da orla 

em 14 de dezembro de 2019, confirma 
o que o jornal a VOZ do Litoral Sul vêm 
publicando, ou seja, a forte insatisfação 
da população de Peruíbe. A  administração 
de Luiz Maurício atingiu rejeição em 69,8% 
dos eleitores. O prefeito tem a aprovação 
de apenas 1/4 do eleitorado, 25,8%. Só 
um em cada dez eleitores de Peruíbe ava-
lia a Administração Luiz Maurício (PSDB) 
como ótima ou boa, mirrados 13,5% dos 
entrevistados. 

Em sua análise, o sociólogo Dalmo Via-
na relaciona a baixa aceitação do governo 
a “graves deficiências na saúde, sobretu-
do na regulação de vagas; no transporte 
coletivo; e as constantes enchentes, dão 
contornos ruins ao cenário. | Com informa-
ções jornal da orla e badrapesquisa.com.br

Luiz Mauricio tem quase

69,8% reprovam a forma que o 
prefeito cuida da Cidade; 4,4% não 
sabem e 25,8% aprovam.

Se a eleição fosse hoje, em quem 
votaria para prefeito? (estimulada) Se a eleição fosse hoje, em quem

votaria para prefeito? (espontânea)

O mau desempenho da Administração 
Municipal, definitivamente atrapalha, desde 
já, os planos de reeleição do atual chefe do 
Executivo, pois o ex-prefeito Gilson Bargieri  
(PSB) está muito à frente do atual prefeito. 
Na pesquisa estimulada (quando são apre-
sentados os nomes dos concorrentes), ele 
aparece com 39,8% das intenções de voto, 
em segundo Luiz Maurício (PSDB) com 
12%. Em terceiro Nelson do Posto (PL) com 
9,8%. Em quarto Alex Matos (Patriota) com 
5,5%; Cabo Anderson (DEM) com 5,2%; 
Kaio Lima (Republicanos) com  1,6% e 
Ricardo Corrêa (Podemos) com 1,3%.

Na pesquisa espontânea (quando não 
são apresentados os nomes dos con-
correntes), Gilson Bargieri permanece 
em vantagem com 13,6% contra 10% do 
atual prefeito, por outro lado, considerado 
empate técnico, já que a margem de erro é 
de 3% para mais ou para menos.
• A pesquisa - Foram realizadas 1.067 
entrevistas, distribuídas por 22 diferentes 
pontos de fluxo do município. A margem de 
erro é de 3%, para mais ou para menos, com 
intervalo de confiança de 95%. A aplicação 
em campo ocorreu nos dias 9, 10 e 11 de 
dezembro de 2019. Pesquisa Badra Comuni-
cação, devidamente registrada no Conselho 
Regional de Estatística da 3ª Região. Dalmo 
Viana é sociólogo, formado pela Fundação 
Escola de Sociologia Política de São Paulo 
(FESP), e analista da Badra Comunicação.

Intenção de voto

Avaliação atual sobre a expectativa que 
tinha de realização do governo Luiz Maurício
• 82,1% - Fez menos do que eu esperava.
• 10,2% - Fez o que eu esperava.
• 6,0% - Fez mais do que eu esperava.
• 1,7% - Não sabe.
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Investimento Saúde de SP repassa R$ 2,5 milhões 
para o município de Cubatão

O Governador João Doria e o Secretário-Executivo da Saúde, Al-
berto Kanamura, anunciaram nesta quarta-feira (18) o repasse de 
R$ 2,5 milhões para o município de Cubatão. O valor, a ser pago 
em quatro parcelas, será investido no custeio do novo serviço de 

oncologia clínica e cirúrgica no Hospital Municipal de Cubatão, com 
atendimento nas especialidades em cirurgia em cabeça e pescoço, 
nefrologia, urologia e uma unidade ambulatorial de terapia renal 
substitutiva para usuários do SUS que residem na Baixada.

União entre os deputados da 
Baixada Santista aprova emenda 
para a ponte dos Barreiros
A indicação de 15 milhões está na Lei 
Orçamentária Anual, votada na Alesp.

A indicação de uma 
emenda de 15 milhões de 
reais dos deputados estadu-
ais Paulo Corrêa Jr (DEM), 
Profº Kenny (Progressis-
tas), Tenente Coimbra (PSL) 
e Wellington Moura (Repu-
blicanos) para a Ponte dos 
Barreiros, em São Vicente, 
foi aprovada no último dia 
18, pelos parlamentares 
da Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo. A 
proposição do recurso está 

dentro da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) que orça a 
receita e fixa a despesa do 
Estado para 2020.

“Na hora de elaborar-
mos as emendas temos que 
pensar em maneiras que 
façam com que elas entrem 
na LOA, sejam aprovadas e 
liberadas. A união em prol 
da causa fez a diferença, 
essa não é individual e sim 
coletiva, nossa e de toda 
a população vicentina”, 

comentou Corrêa Jr. 
Além disso, outro ponto 

a se destacar é a aprovação 
de 10 milhões de reais para 
a reforma do Palácio da 
Polícia Civil em Santos, que 
está deteriorado e teve sua 
interdição determinada pela 
justiça na última semana.

“Essa é uma demanda 
recorrente dos policiais que 
utilizam aquele espaço para 
trabalhar, conseguimos que 
a indicação entrasse na 

Foto: Divulgação

Cotidiano
• Baixada

propositura e agora é fazer 
com que a verba chegue no 
seu destino final.”, contou o 
parlamentar.

Vale lembrar que a ponte 
está interditada desde o dia 
30 de novembro. A interdi-

ção total da ponte foi deter-
minada pela Justiça após o 
IPT fazer uma vistoria e es-
pecialistas apontarem risco 
de um colapso estrutural.

“Este é um bom primei-
ro passo para solução do 

problema que afeta os mo-
radores. A ajuda dos depu-
tados foi fundamental para 
alcançarmos este acordo”, 
disse João Octaviano da 
Secretaria de Logística e 
Transporte.

Paulo Corrêa Jr, Wellington Moura, Kenny Mendes e Tenente Coimbra.
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3º Setor Prefeitura de Peruíbe destina mais 
de R$ 4,6 milhões à entidades

As entidades receberão um total de recursos que ultra-
passam R$ 4,6 milhões para o desenvolvimento de suas 
atividades sociais, esportivas, educativas e culturais. Os 

Termos de Colaboração foram assinados nesta quinta-feira, 
dia 19, no Paço Municipal, contando com a presença de 
representantes de todas as entidades.

• Verba • Oportunidade • Destaque

O deputado estadual André do Prado assinou na manhã 
desta quarta-feira, 18, um convênio que beneficia Itariri. 
A celebração ocorreu durante o 2º Seminário de Gestão 
Pública, realizado no São Paulo Expo, centro de eventos da 
capital paulista. No total, Itariri vai receber R$ 395.930,91, 
valor que será utilizado para revitalizar a iluminação da 
cidade. São recursos oriundos do Fundo de Melhoria das 
Estâncias, administrado pela Secretaria de Turismo do 
Estado de São Paulo. O repasse só foi possível porque 
Itariri é um Município de Interesse Turístico (MIT), lei criada 
pelo líder do PL na Assembleia Legislativa.

“É muito gratificante poder colaborar com o desenvolvi-
mento dos nossos municípios. Já são várias as vitórias que 
alcançamos graças a promulgação do projeto que tornou 
Itariri um MIT e outras mais virão por aí”, comemorou o 
parlamentar, ao lado do prefeito Dinamerico Peroni e do 
vereador Baiano da Saúde.

Com o MIT, Itariri pode trazer recursos importantes e 
diversas benfeitorias para o município. “Acredito muito no 
turismo como fonte de geração de renda e emprego. É um 
setor da economia que cresce todos os anos e tem muito 
a contribuir para o desenvolvimento social das nossas 
cidades”, finaliza o deputado.

Como MIT, Itariri receberá mais 
de R$ 395 mil em recursos

Convocados para Frente de 
Trabalho formalizam adesão
ao Programa em Pedro de Toledo

Prefeitura de Peruíbe é a única 
da Região premiada pelo
trabalho com a Saúde Bucal

Na manhã da última segunda-feira (16), os convoca-
dos para o Programa Frente de Trabalho, compareceram 
ao Centro Comunitário da Cidade, para formalizar suas 
adesões para início das atividades.

Diretores da Prefeitura e o Prefeito Eleazar Muniz, 
estiveram pessoalmente efetuando os procedimentos 
e desejando sucesso a todos nos serviços.

Foto: Divulgação

Peruíbe foi a única ci-
dade da Baixada Santista 
premiada na categoria 
de municípios de 50 a 
100 mil habitantes pela 
qualidade na prestação 
de serviço público de 
saúde bucal, conquistan-
do o 3º lugar no Prêmio 
Conselho Federal de Odontologia (CFO) de Saúde Bucal. 
Mais de 100 representantes de municípios paulistas que 
participaram da etapa estadual do Prêmio Nacional do 
Conselho Federal de Odontologia (CFO) de Saúde Bucal fo-
ram homenageados na  cerimônia realizada pelo Conselho 
Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP), semana 
passada, na Casa da Odontologia Paulista.

Cláudia de Oliveira Ferreira (foto), Coordenadora 
de Saúde Bucal de Peruíbe, recebeu das mãos do pre-
sidente do Conselho Regional de Odontologia de São 
Paulo, Marcos Jenay Capez, o certificado de premiação 
da cidade.

Cotidiano
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BoasBoasfestasfestas
Saiba como escolher o espumante certo para a ceia

Refrescante, perfeito para o verão está presente na hora do brinde e acompanhando os pratos da ceia.
Com a chegada das festas de fim de ano, 

chegam também as dúvidas, diante de tantas 
opções no mercado, qual bebida escolher na hora 
da ceia e na hora do brinde da virada?

O mais conhecido e de grande referência 
mundial é o champanhe. Mas recebe este nome 
apenas a bebida feita na região de Champagne, na 
França. Em sua composição só é permitido o uso 
das uvas pinot noir, pinot meunier e chardonnay, 
e a segunda fermentação da bebida, que propor-
ciona as borbulhas, acontece na própria garrafa.

Espumante é o vinho submetido duas vezes 
à fermentação, a primeira fermentação transfor-
ma o suco da uva em vinho, já a segunda pode 
ser feita em garrafa (método conhecido como 
Champenoise) ou em tanques (método Charmat). 
O espumante é uma bebida versátil, que pode 
harmonizar uma refeição completa, cada bebida 
tem sua característica e estilo próprio que varia de 
acordo com as uvas que são utilizadas, a região 
onde é produzido, o método de elaboração e até 
a quantidade de açúcar presente no espumante.

O Prosecco, bem conhecido dos brasileiros, 
é o espumante feito exclusivamente com a uva 

prosecco (atualmente denominada glera), original 
da região do Vêneto, na Itália. O Brasil também é 
referência na produção de espumantes, de uvas e 
estilos variados. Entre as categorias mais comuns 
no Brasil estão:
• Brut Nature: Salada verde com peixe, como o 
bacalhau, por exemplo. O pescado precisa de algo 
ácido como o brut nature e a salada pode até ser 
temperada com vinagrete, que não irá brigar com o 
espumante. Rótulo: Natural Brut Fino, Cave Antiga 
2014, Farroupilha-RS, no O Armazém. 
• Brut: O cordeiro, bastante consumido na ceia 
do Ano-Novo, faz um feliz casamento com o es-
pumante brut, é uma carne um pouco mais leve 
e o brut não atropela seu sabor. Ou um brut mais 
leve combina bem com frutos do mar grelhados, 
ostras frescas e peixe assado, além de arroz com 
lentilhas com cebola caramelada.
• Dem-Sec: O ideal é harmonizar o bacalhau 
com um demi-sec. Ele tem um sabor marcante, 
assim como o aroma mais intenso. Também 
pode ser usado, para equilibrar carnes de porco 
como pernil e lombo assados. Este espumante 
pode harmonizar uma sobremesa, especial-

mente as feitas com romã, fruta que 
simboliza a esperança. Ambos causam 
um bom equilíbrio de doçura e acidez.
• Doce: Perfeito para acom-
panhar a sobremesa já que 
tem alto teor de açúcar.O 
espumantes moscato (ou 
moscatel), são feitos com 
a uva do mesmo nome, em 
processo chamado Asti, onde 
a fermentação é interrompida 
ainda com alta quantidade de 
açúcar residual na bebida. Ró-
tulo: espumante Moscatel, Cave 
Antiga 2015, Farropilha-RS, no 
O Armazém.
• Rosé Brut: Estes costumam ter 
mais estrutura e notas mais frutadas 
do que o brut branco. Bacalhau e ca-
napés mais gordurosos vão bem com 
este espumante. Ele é um espumante de 
médio corpo, com aroma floral que vai bem 
com bacalhau e acidez na medida para quebrar 
a gordura dos canapés.
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O Natal é uma data em que comemoramos o nas-
cimento de Jesus Cristo. Na antiguidade, o Natal era 
comemorado em várias datas diferentes, pois não se 
sabia com exatidão a data do nascimento de Jesus. 
Foi somente no século IV que o 25 de dezembro foi 
estabelecido como data oficial de comemoração. Na 
Roma Antiga, o 25 de dezembro era a data em que os 
romanos comemoravam o início do inverno. Portanto, 
acredita-se que haja uma relação deste fato com a 
oficialização da comemoração do Natal.

As antigas comemorações de Natal costuma-
vam durar até 12 dias, pois este foi o tempo que 
levou para os três reis Magos chegarem até a ci-
dade de Belém e entregarem os presentes (ouro, 
mirra e incenso) ao menino Jesus. Atualmente, as 
pessoas costumam montar as árvores e outras 
decorações natalinas no começo de dezembro e 
desmontá-las até 12 dias após o Natal.

Do ponto de vista cronológico, o Natal é uma 
data de grande importância para o Ocidente, pois 
marca o ano 1 da nossa História.

• A Árvore de Natal e o Presépio - Em quase 
todos os países do mundo, as pessoas montam 
árvores de Natal para decorar casas e outros 
ambientes. Em conjunto com as decorações nata-
linas, as árvores proporcionam um clima especial 
neste período.

Acredita-se que esta tradição começou em 
1530, na Alemanha, com Martinho Lutero. Certa 
noite, enquanto caminhava pela floresta, Lutero 
ficou impressionado com a beleza dos pinheiros 
cobertos de neve. As estrelas do céu ajudaram 
a compor a imagem que Lutero reproduziu com 
galhos de árvore em sua casa. Além das estrelas, 
algodão e outros enfeites, ele utilizou velas ace-
sas para mostrar aos seus familiares a bela cena 
que havia presenciado na floresta.

Esta tradição foi trazida para o continente 
americano por alguns alemães, que vieram morar 
na América durante o período colonial. No Brasil, 
país de maioria cristã, as árvores de Natal estão 
presentes em diversos lugares, pois, além de 

BoasBoasfestasfestas

brasileiras durante oNatalNatal
Principais tradições
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decorar, simbolizam alegria, paz e esperança.
O presépio também representa uma importante decoração natalina. 

Ele mostra o cenário do nascimento de Jesus, ou seja, uma manjedou-
ra, os animais, os reis Magos e os pais do menino. Esta tradição de 
montar presépios teve início com São Francisco de Assis, no século 
XIII. As músicas de Natal também fazem parte desta linda festa.

• O Papai Noel: origem e tradição - Estudiosos afirmam 
que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo chamado 
Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 d. C. O bispo, homem 
de bom coração, costumava ajudar as pessoas pobres, deixando 
saquinhos com moedas próximas às chaminés das casas.

Foi transformado em santo (São Nicolau) pela Igreja Católica, 
após várias pessoas relatarem milagres atribuídos a ele.

A associação da imagem de São Nicolau ao Natal aconteceu 
na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. Nos 
Estados Unidos, ganhou o nome de Santa Claus, no Brasil de 
Papai Noel e em Portugal de Pai Natal.

• A roupa do Papai Noel - Até o final do século XIX, o Papai 
Noel era representado com uma roupa de inverno na cor marrom 

ou verde escura. Em 1886, o cartunista alemão
Thomas Nast criou uma nova imagem para o bom
velhinho. A roupa nas cores vermelha e branca, com
cinto preto, criada por Nast foi apresentada na revista
Harper’s Weeklys neste mesmo ano.

Em 1931, uma campanha publicitária da Coca-Cola
mostrou o Papai Noel com o mesmo figurino criado
por Nast, que também eram as cores do refrigerante.
A campanha publicitária fez um grande sucesso,
ajudando a espalhar a nova imagem do Papai Noel
pelo mundo.

•  Curiosidade: o nome do Papai Noel em outros
países - Alemanha (Weihnachtsmann, O “Homem do
Natal”), Argentina, Espanha, Colômbia, Paraguai e Uruguai
(Papá Noel), Chile (Viejito Pascuero), Dinamarca
(Julemanden), França (Père Noël), Itália (Babbo Natale),
México (Santa Claus), Holanda (Kerstman, “Homem do Natal), 
POrtugal (Pai Natal), Inglaterra (Father Christmas),
Suécia (Jultomte), Estados Unidos (Santa Claus), Rússia
(Ded Moroz). Fonte: Jusbrasil/Roberto Parentoni e Advogados.
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Natal A tradição do Natal de Itanhaém 
passa pelo presépio de Areia

A tradição do Natal de Itanhaém passa pelo presépio de Areia 
realizado pelo renomado artista plástico Ronaldo Lopes. Com peças 
que chegam a 2,5m de altura, o presépio é um dos grandes atrati-
vos do período Natalino da Cidade. Iluminação - Foram iluminados 

os prédios da Igreja Matriz de Sant’Anna, do Museu Conceição de 
Itanhaém, da Pinacoteca, do Gabinete de Leitura além do Portal de 
entrada da cidade. A praça recebeu também uma árvore de Led e 
um portal em forma de presente.

Litoral
•Itanhaém

Show da Virada e atividades no Verão
           prometem aumentar a temperatura
Aos amantes 
da música, 
as atrações 
iniciam no 
dia 28 de 
dezembro, 
com o Festival 
Frutos da Terra, 
Orla Musical 
e as Estações 
de Verão, 
montadas no 
Gaivota e no 
Cibratel

Show da Virada e atividades 
de Verão prometem aumentar a 
temperatura nesta temporada. A 
programação terá início no dia 
28 de dezembro, com o Festival 
Frutos da Terra, Orla Musical e as 
Estações de Verão, montadas no 
Gaivota e no Cibratel. O evento de 
réveillon, no dia 31 de dezembro 
(terça-feira), acontecerá em três 
praias, Centro (Praça 22 de Abril), 
Gaivota e Cibratel.

De 28 de dezembro a 5 de 
janeiro, o público poderá par ti-
cipar das atrações das Estações 
de Verão, localizadas no Cibratel 
e no Gaivota. A par tir deste 
dia, as atividades ocorrerão às 
sextas, sábados e domingos do 
mês de janeiro.

Gosta de música? Outra opção 
para quem está passeando pelo 
Centro é a Orla Musical, que levará 
às pessoas diversas apresenta-
ções de artistas da região. Desde 
o início, o objetivo é valorizar as 
bandas locais com apresentações 
que ocorrerão de 28 de dezembro 
a 5 de janeiro. Após estas datas, 
as atividades acontecerão aos 
fins de semana. As tendas estarão 
espalhadas pela Nova Orla.

Outro importante evento que já 
virou tradição na Cidade é o Festi-
val Frutos da Terra, que acontece 
na Praça 22 de Abril, no Centro, a 
partir das 20 horas, com o melhor 
do pop rock, blues, pop, MPB e 
sertanejo, de 27 dezembro a 5 
de janeiro. Após este período, as 

apresentações serão de sexta a 
domingo, até 2 de fevereiro.

Os adeptos aos passeios de 
barco ou lancha têm uma pro-
gramação especial. Trata-se do 
Encontro Náutico, uma atividade 
diferenciada para quem curte aliar 
natureza e música. A programa-
ção está marcada para o dia 28 de 
dezembro, a partir das 12 horas, 
com saída da Boca da Barra. Os 
proprietários de embarcações 
estão convidados para participar 
desta aventura, com a banda Jo-
sés, com o melhor do pop rock, 
e DJ Rubinho.
• SEGURANÇA - Além dos 141 
policiais militares da Operação, 35 
a mais do que foi enviado o ano 
passado, a Secretaria de Trânsito 

e Segurança Municipal ampliará 
o reforço com os profissionais 
da Guarda Civil Municipal, que 
farão escala de trabalho durante 
este período de férias. Além 
disso, aos banhistas, 95 guarda-
vidas, sendo 50 contratados pelo 
processo seletivo do Estado e 
45 da Prefeitura de Itanhaém, se 
mobilizam para a Operação Verão 
2019-2020, que iniciou em 30 de 
novembro.
• URBANIZAÇÃO - Após as co-
memorações de ano novo, às 2 
horas do dia 1º de janeiro (quarta-
feira), a Secretaria de Serviços e 
Urbanização enviará as equipes 
de limpeza e toda a sua frota para 
os trabalhos de coleta de lixo nas 
praias e nas demais regiões.

Sul
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Especial
Relembre os principais fatos e eventos que marcaram, 
positiva ou negativamente, a nossa Cidade e Região.

Retrospectiva 2019

• janeiro / fevereiro

• maio / junho

• julho / agosto

• março / abril

• Peruíbe - “Pagamento confirmado! R$ 200 mil para a 
Saúde de Peruíbe”. A notícia foi publicada também nas redes 
sociais, onde a suplente de vereadora Socorro Mendonça, conquistou 
recurso para compra de um castramóvel e demais necessidades da 
área. A verba chegou mas o veículo nunca foi comprado.
• Peruíbe - O governador João Doria, suspendeu verba 
do DADE, e Peruíbe perde mais de 4 milhões em 
investimentos. 
• Temporal - Início de fevereiro com chuvas e transtornos 
na Baixada. Santos, Peruíbe, Bertioga e Cubatão têm registros de 
pessoas que tiveram de deixar suas casas.
• Prevenção - Principais rios de Itanhaém são limpos para 
evitar enchentes. Um planejamento foi elaborado para garantir o 
escoamento das águas pluviais e amenizar impactos causados pelas 
chuvas.
• Vale do Ribeira - Itariri é classificada como MIT. PL do 
deputado André do Prado que classifica Itariri como Município de 
Interesse Turístico é aprovado.
• Motors - Mercado automotivo começou bem o ano de 
2019. A alta foi de 8,67%

• Itariri - COMTUR de Itariri aprova projeto de iluminação.
• Peruíbe - Mulher de político é alvejada enquanto levava 
filho de dois anos à escola. 
Como vereador Luiz Maurício, apoiava o pleito dos servidores em 7% de 
aumento. Agora como chefe do executivo, Luiz Maurício concede pequeno 
reajuste.
• Nacional - Gabriel Diniz morre em acidente aéreo.
• Peruíbe - Vereadores aprovam aumento de subsídio.

• Peruíbe - Prefeito anuncia recebimento de R$ 18,1 
milhões para a conclusão das obras do Hospital.
• Peruíbe - Justiça manda suspender depósito em Peruíbe. 
Ação movida por Instituto Zwarg tem aval da Justiça, que deu prazo de 30 
para Prefeitura impedir depósitos clandestinos.

• Plano de Governo: Com mais de dois anos no cargo prefeito de 
Peruíbe não cumpre promessa de campanha. Prefeitura cega: 
Há anos um dos principais cartões-postais da cidade é cenário de descaso e 
abandono. Outra vítima do descaso com os pescadores é a fábrica de gelo 
que encontra-se desativada há mais de cinco anos. Segundo informações, 
esta fábrica funcionou apenas no dia da inauguração, pois foi interditada pela 
CETESB e nunca conseguiram a licença para funcionar.
• Estradas - “Critérios obscuros” adotados no Sistema 
Anchieta-Imigrantes serão pauta de CPI. Deputado Paulo Corrêa 
Jr. realiza pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito para entender 
algumas questões administradas pela Ecovias foi protocolizado em março na 
Assembleia Legislativa.
• Parabéns - Itariri e Pedro de Toledo comemoram 70 anos de 
emancipação político-administrativa.
• Desenvolvimento - Cidade recebe reunião do CODIVAR. Em 
encontro de autoridades Federais, Estaduais e Municipais em reunião do Consórcio 
de Desenvolvimento Intermunicipal do Vale do Ribeira e Litoral Sul (Codivar).
• Turismo - Peruíbe realizou em março sua 4ª Conferência 
Municipal de Turismo.
• Educação - Escolas de Educação Infantil de Peruíbe dobram capacidade de 
atendimento.
• Meio ambiente - Prefeitura apreende e autua caminhão limpa 
fossa por lançamento irregular.
• Itanhaém - Prefeitura instala 40 novos abrigos nos pontos de ônibus.
• Descaso - Ponte em péssimas condições coloca em risco 
moradores do Guaraú.

• 8 de Março - “Pensemos em igualdade, construção das 
mudanças com inteligência e inovação” é o tema da ONU 
Mulheres para o Dia Internacional das Mulheres.
• Especial - Prejuízo causado por enchente pode ser 
cobrado da prefeitura. Moradores dos bairros afetados podem cobrar 
indenização da administração municipal. Para entrar com a ação, é preciso 
juntar documentos e comprovar os danos.
• Comércio - Um grande incêndio atinge o prédio da Cristal 
Piscinas.
• Nacional - Ex-presidente Michel Temer é preso.
• Peruíbe - PM elucida caso de vídeo que ameaça atentado 
em escolas de Peruíbe.
• Saúde - Prefeito de Peruíbe fecha “Casa da Mulher” para 
reformas. Após nove meses a mesma ainda permanece 
fechada.
• Nacional - Oito morrem, incluindo jovens, em ataque a 
escola na cidade de Suzano.
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• Peruíbe - Vereadores terão aumento de 66%. Mesmo com 
protestos calorosos da população, foi aprovado o projeto de autoria da Mesa 
Diretora da Câmara Municipal de Peruíbe, que prevê um reajuste do subsídio 
em 66%, válidos a partir de 01 de janeiro de 2021.
• Guarda Municipal - Votação na Câmara marca grandes 
conquistas para GCM de Peruíbe.
• Saúde - Já são oito casos de sarampo em Peruíbe, 19 casos 
confirmados na Baixada Santista. Ministério da Saúde confirma 
surto de sarampo em 50 cidades paulistas.
• AEAP - Crea-SP e prefeitura fiscalizam empreendimentos em 
Peruíbe. Ação será estendida para toda a 4ª Região Administrativa.

• SAMU - Deputado estadual Paulo Corrêa Jr efetiva Lei 
do Resgate. A propositura sancionada em julho deste ano permite que 
pacientes socorridos pelo resgate sejam levados para hospitais particulares.
• Desenvolvimento - Sabesp investe mais de R$ 170 milhões em 
Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá.
• Motors - FIAT comemora 35 anos de UNO no Brasil. Pioneiro 
em tecnologia e inovação, modelo popularizou itens como ar-condicionado e 
quatro portas, até então só existentes em segmentos superiores.
• Eleições 2020 - Gilson Bargieri poderá ser prefeito em 2020? 
Quite com a Justiça Eleitoral, o ex-prefeito de Peruíbe é o nome mais 
comentado na Cidade.
• Vale do Ribeira - Doria apresenta megaprojeto para o Vale. 
Iniciativa prevê R$ 2 bilhões em investimentos públicos e privados, criação de 
30 mil oportunidades de emprego e geração de renda até 2022.
• Educação - Itariri e Pedro de Toledo recebem ônibus 
escolares. O deputado André do Prado intermediou para que as cidades 
estivessem entre as cidades contempladas.
• Meio ambiente - Projeto de Lei aprovado na Comissão de 
Meio Ambiente impede a construção de novas Cavas 
Subaquáticas. A autora da proposta é a deputada federal Rosana Valle
que afirmou sobre querer evitar tragédias ambientais.

Especial
• setembro / outubro

• Resumo maternidade:

• novembro / dezembro

Relembre os principais fatos e eventos que marcaram, 
positiva ou negativamente, a nossa Cidade e Região.

Retrospectiva 2019

• Maternidade - Esse “parto” agora sai? 
2014 - Fechamento - Em 2012, o prédio foi interditado após terem sido 
detectados diversos problemas de infraestrutura, higiene, além da falta de 
médicos. Em 29 de Agosto de 2014, a Prefeitura de Peruíbe em conjunto com 
a Vigilância Sanitária do Estado determina a desativação do Hospital Municipal 
de Peruíbe.

2016 - Palanque político - Promessas - Durante a campanha de 2016, 
a reabertura da Maternidade foi o tema mais explorado pelos candidatos 
usando a esperança do povo para garantir o seu voto. Enquanto um dizia 
reabrir a Maternidade em 30 dias, outro garantia a reabertura em menos de 
um ano, já o atual prefeito se comprometia com a população com a reabertura 
em seis meses.

2017 - Nova data - Em junho de 2017 ocorreu a anulação da Licitação 
para a reforma e adequação do prédio da Maternidade Pública. Uma vez 
anulado, o processo licitatório foi feito todo novamente, edital, chamamento e 
etc. Mesmo assim o prefeito Luiz Maurício disse “em breve as gestantes 
de Peruíbe voltarão a ver seus filhos nascerem aqui!”

2018 - Nova promessa - Dia a Dia - A coluna de um jornal regional 
publicada em 25/11/2018, Luiz Maurício afirma que a maternidade será 
entregue em fevereiro de 2019.

2019 - Promessa da promessa - Fevereiro - Mais uma vez o prefeito 
não cumpre a promessa e não consegue entregar a Maternidade Municipal, e 
a obra segue lentamente. Na prestação de contas apresentada em fevereiro 
pelo prefeito na Câmara Municipal de Peruíbe, Luiz Maurício reafirma que a 
maternidade será entregue neste primeiro semestre. Esse parto agora sai?

• Mais caro... - Estrada Padre Manoel da Nóbrega pode ganhar 
dois pedágios com concessão do Governo do Estado.
• Acidente - Jovem do time de Rúgbi de Itanhaém morre na 
Rio-Santos após acidente com ônibus. Ônibus com 42 jovens que 
seguiam para jogo de rugby capota na estrada Rio-Santos, entre Boiçucanga 
e São Sebastião.
• Cassado - Vereadores de Pedro de Toledo cassam mandato 
de José Roberto Esteves (Beto Galinha). O vereador é acusado 
de usar o carro oficial da Câmara para ir a Motel em São Paulo.
• Fatalidade - Gugu Liberato morre aos 60 anos, após acidente 
doméstico nos EUA.
• Fraude - MPF e PF deflagram Operação Cadeia Alimentar II, 
contra fraudes na merenda escolar em cidades paulistas. As 
irregularidades sob investigação abrangem contratos para fornecimento de 
alimentação escolar nos municípios de Americana, Barretos, Barueri, Cubatão, 
Franca, Guarujá, Guarulhos, Iperó, Itapetininga, Jandira, Jarinu, Limeira, 
Marília, Morro Agudo, Paulínia, Peruíbe, Pirassununga, Porangaba, Rio Claro, 
São Carlos, São Roque, São Vicente, Sorocaba e Taquaritinga. Entre os alvos 
dos mandados estão empresários, ex-prefeitos, servidores e ex-servidores 
municipais, secretários e ex-secretários de prefeituras e uma vereadora.
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AEAP
Associação de Engenheiros e Arquitetos de Peruíbe

informa
Resolução nº 1.118, de 26 de julho de 2019
• CREA

AEAP realiza tradicional festa de confraternização
•Almoço

•Biblioteca

Fotos: SidneyCley/AEAP

Institui o programa de recuperação de créditos no âmbito 
do Sistema Confea/Crea para o exercício de 2020, destinado 
à regularização dos débitos das Pessoas Físicas e Jurídicas 
registradas e dá outras providências.

Art. 1º Instituir o programa de recuperação de créditos no âmbito 
do Sistema Confea/Crea para o exercício de 2020, autorizando os Creas 
a promover conciliações administrativas e judiciais nas condições 
estipuladas nesta Resolução.

§ 1º Poderão aderir ao programa de recuperação de créditos as 
pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, inclusive 
aquelas que se encontrarem com o registro suspenso ou que tenham 
tido o registro cancelado.

§ 2º O programa de recuperação de créditos abrange todos os 
débitos de natureza tributária e não tributária dos Creas, vencidos até 31 
de dezembro de 2018, constituídos ou não, com exigibilidade suspensa 
ou não, inscritos ou não em dívida ativa, mesmo em fase de execução 
fiscal já ajuizada, inclusive aqueles objeto de parcelamentos anteriores 
ativos ou não integralmente quitados, ainda que cancelados por falta 
de pagamento, em discussão administrativa ou judicial.

§ 3º A adesão ao programa de recuperação de créditos ocorrerá 
por meio da celebração de Termo de Confissão de Dívida, mediante 
requerimento do interessado ao Crea, a ser efetuado até o dia 31 de 
julho de 2020.

CAPÍTULO I - DOS PARCELAMENTOS
Art. 2º A adesão ao programa de recuperação de créditos implicará:
I - a confissão irrevogável e irretratável dos débitos existentes em 

nome da pessoa física ou jurídica;
II - a aceitação plena e irretratável pela pessoa física ou jurídica de 

todas as condições estabelecidas;
III - o dever de pagar regularmente as parcelas dos débitos conso-

lidados no programa de recuperação de créditos; e
IV - o dever de manter atualizado o cadastro junto ao Crea, infor-

mando qualquer alteração nos endereços residencial e comercial, 
inclusive eletrônicos, e nos telefones de contato.

Art. 3º A pessoa física ou jurídica que aderir ao programa de recu-
peração de créditos poderá liquidar os débitos de que trata o art. 1º 
desta Resolução mediante a opção por uma das seguintes modalidades:

I - liquidado integralmente, em parcela única, com redução de até 
90% (noventa por cento) dos juros de mora;

II - parcelado em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, com 
redução de até 60% (sessenta por cento) dos juros de mora;

III - parcelado em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, 
com redução de até 40% (quarenta por cento) dos juros de mora; e

IV - parcelado em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e suces-
sivas, com redução de até 30% (trinta por cento) dos juros de mora.

§ 1º A dívida objeto do parcelamento abrangerá todos os débitos 
da pessoa física ou jurídica perante o Crea vencidos até 31 de dezem-
bro de 2018, consolidados na data do requerimento de adesão ao 
programa de recuperação de créditos e será dividida pelo número de 
prestações indicadas.

§ 2º Os valores das parcelas de que trata este artigo não serão 
inferiores a R$ 100,00 (cem reais) para pessoas físicas e R$ 150,00 
(cento e cinquenta reais) para pessoas jurídicas.

§ 3º O Crea emitirá o(s) boleto(s) bancário(s) em nome da pessoa 
física ou jurídica que aderir ao programa de recuperação de créditos 
para pagamento da(s) parcela(s) de que trata este artigo.

Art. 4º A falta de pagamento de qualquer parcela acarretará a 
imediata rescisão do parcelamento e a exclusão da pessoa física 
ou jurídica do programa de recuperação de créditos, implicando a 
exigibilidade imediata da totalidade do débito confessado e ainda não 
pago, restabelecendo-se, em relação ao saldo remanescente da dívida, 
a integralidade dos acréscimos legais devidos.

Art. 5º O Crea poderá emitir certidão positiva com efeito de negativa 
de débitos, durante a vigência do parcelamento de que trata o artigo 
3º, a pedido da pessoa física ou jurídica interessada, com prazo de 
validade não superior a 30 (trinta) dias.

Para conferir a versão completa acesse:
http://normativos.confea.org.br/downloads/1118-19.pdf

“Este foi um ano de vitórias, alegrias, realizações e o mais importante 
é concluir que tivemos um saldo de crescimento enorme em nossa 

entidade. Agradeço aos meus diretores, associados, parceiros e 
apoiadores por um ano de trabalho, confiança e dedicação. 

Desejo um Feliz Natal e que 2020 traga muita energia positiva, 
realizações, sabedoria e trabalho. 

Estamos juntos pois o futuro é a gente que faz.”

A AEAP recebeu no dia 07 
de novembro de 2019 uma 

doação para sua biblioteca, 
a doação foi realizada pela 
Maria Berenice e Ronaldo 

Miranda que fizeram 
a doação de diversas 

revistas e livros técnicos 
que ficarão a disposição 
para consulta em nossa 

biblioteca.

Wanessa Almeida Valente de Matos - Presidente
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Cenário Comercial de amaciante
é gravado em cachoeira de Eldorado

Um comercial de amaciante, da linha Downy Naturals, foi gravado em 
uma cachoeira do município de Eldorado. O comercial foi postado no canal 
oficial da marca e logo começou a circular entre os internautas do Vale do 
Ribeira. A cachoeira escolhida para a gravação é denominada de “Cachoeira 

Queda do Meu Deus”, eleita pelos telespectadores do programa Antena Pau-
lista, da TV Globo, a mais bonita do estado de São Paulo. A Cachoeira tem 
uma imensa queda de 53 metros e sua origem está numa nascente em área 
fechada, que atravessa quatro quilômetros no interior da Caverna do Diabo.
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Sete Barras vai ganhar um 
mirante que possibilitará ver o Rio 
Ribeira de Iguape. Para executar 
esta obra a Prefeitura receberá 
recursos da Secretaria de Turis-
mo, no valor de R$ 279.219,58. 
Isso só foi possível porque a 
cidade tem o título de Município 
de Interesse Turístico (MIT), 
concedido após aprovação de 
uma lei de autoria do deputado 
André do Prado.

O parlamentar esteve na assi-
natura do convênio com o prefeito 
Dean Martins. Para executar esta 
obra, o município investir mais R$ 
285.230,57 de contrapartida. Para 
o deputado André do Prado este 
é um belo presente ao município 
que no mesmo dia da assinatura 

do convênio completou 61 anos 
de emancipação. “A liberação 
deste investimento é fundamental 
para que a cidade possa estruturar 
seus pontos de visitação. Tenho 
certeza que Sete Barras vai ganhar 
um atrativo turístico importante”, 
comentou o parlamentar, que este 
ano foi agraciado pela Câmara 
Municipal com o título de cidadão 
setebarrense por iniciativa do 
vereador Ademar Miashita.

Como MIT, todos os anos, 
Sete Barras tem o direito de re-
ceber recursos de até R$ 600 mil 
para investir em obras de infra-
estrutura e nos pontos turísticos 
do município.

O prefeito Dean Martins ressal-
tou a importância destes recursos 

para a cidade. “Sete Barras recebe 
pelo segundo ano este investi-
mento e vai poder melhorar sua 
estrutura para poder receber os 
turistas”, partilhou do prefeito.

No ano passado, o primeiro 
ano como MIT, Sete Barras rece-
beu R$ 157 mil para fazer toda a 
sinalização turística local e mais 
R$ 425 mil, que será emprega-
do na revitalização da Praça da 
Matriz. Além disso, o deputado 
André do Prado, através de uma 
emenda parlamentar destinou 
R$ 150 mil que foi utilizado para 
obras de reforma no Pronto-So-
corro municipal, recursos para 
infraestrutura e intermediou a 
implantação de um polo da Uni-
vesp no município.

Sete Barras vai construir mirante
com recurso da Secretaria de Turismo

• André do Prado • Crime digital
Hacker invade sistema de 
finanças da Prefeitura
de Iguape e rouba 420 mil reais

A Prefeitura de Iguape, no Vale 
do Ribeira, confirmou que o seu 
sistema de informática e particu-
larmente de finanças foi invadido 
por hacker no fim da tarde do dia 
10 por volta das 18h. Segundo a 
Administração Municipal, foram 
retirados R$ 420 mil da conta 
do FPM (Fundo de Participação 
dos Municípios) que a Prefeitura 
mantém no Banco do Brasil.

A invasão foi identificada qua-
se simultaneamente pelo depar-
tamento municipal de Economia e 
Finanças e pelo Banco do Brasil, 
tendo em vista a movimentação 
suspeita e fraudulenta.

As movimentações se deram 
por transferência entre contas 
do próprio Banco do Brasil, que 

em princípio permite o rastreio 
de tudo, com a identificação de 
autores e beneficiários.

De acordo com a Prefeitura, 
as providências administrativas, 
bancárias e policiais estão sendo 
adotadas, de forma a estornar os 
recursos para a conta da Adminis-
tração Municipal.

As contas da Prefeitura como 
um todo foram bloqueadas por 
precaução. Até porque, nessa 
mesma data, a conta do FPM de 
Iguape recebeu do governo federal 
um repasse de R$ 1.713.797,50.

Segundo a Prefei tura de 
Iguape, a responsabilidade em 
relação ao episódio é da institui-
ção bancária e os recursos devem 
ser restituídos ao município.




