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Fiat lança Cronos 1.8 para 
público PCD

Prevenção e conscientização, 
aliados contra o cancer

Projeto de Lei aprovado na 
Comissão de Meio Ambiente 
impede a construção de novas 
Cavas Subaquáticas
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é o nome mais 
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• Peruíbe

• Desenvolvimento

Peruíbe elege cinco Conselheiros que serão responsáveis
por zelar pela proteção de crianças e adolescentes.

Município elege novos Conselheiros Tutelares

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

Foto: Divulgação/SP.gov

Itariri e Pedro de Toledo 
recebem ônibus escolares

Os municípios de Itariri e Pedro de Toledo foram contemplados com ônibus es-
colares. O deputado André do Prado acompanhou os prefeitos Dinamérico Perini e 
Eleazar Muniz no ato de entrega dos veículos, que contou com Ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, e do vice-governador, Rodrigo Garcia. Pág. 05



2 |  aVOZ  •  Opinião e Atitude  •  Ed. 60 - outubro de 2019. Jornal aVOZ do Litoral Sul

Jornal A VOZ do Litoral Sul
É uma publicação da viaMaker Comunicações - CNPJ: 17.475.064/0001-41

Registro JUCESP Nº 35806817061

Jornalista responsável: Sidney Cley  - Mtb: 45.169 - Contato: 13 99643-3338
Diretora: Cláudia Dib / Contato: 13 99705-5059

avozdolitoralsul@gmail.com / www.avozdolitoralsul.com.br
Periodicidade: Mensal / Tiragem: 5.000 exemplares / Distribuição: Gratuita 
nas cidades de Peruíbe, Itariri e Pedro / de Toledo.   /  Gráfica: Mar Mar

As opiniões expressas e assinadas são de
inteira responsabilidade dos seus autores.

Opinião

O autor é jornalista, microempresário e 
morador de Peruíbe desde 2010.

*José Renato Nalini é Reitor da Uniregistral, docente da Pós-Graduação na 
UNINOVE e Presidente da Academia Paulista de Letras – 2019/2020.

Prefeito Luiz Mauricio
              processa munícipe

Péssimas
     Ambientais

por *Reinaldo Silva

por *José Renato Nalini

a VOZ do Leitor

Artigo

www.avoz.jor.br

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

3455-614213
Praça da Independência, 14 - Jdm. Ribamar - Peruíbe/SPAv. 24 de Dezembro, 136 - Peruíbe/SP - 13 3455-7595

•A VOZ do leitor - Participe, mande sua opinião.
As cartas devem ser encaminhadas à seção A VOZ do leitor, por e-mail avozdolitoralsul@gmail.

com informando nome, RG, endereço e telefone para contato. Recomendamos apenas 350 toques e nos 
reservamos o direito de publicar apenas trechos.

Na política eu não jogo Truco, eu jogo Xadrez, eu mostro o 
jogo e digo: Peruíbe terá seu primeiro prefeito reeleito!

Empresário Ricardo Baldim (DEM-Peruíbe) disse, em bate papo 
informal referindo-se aos políticos tradicionais que não discutem política 

abertamente e sempre dizem ter uma “carta na manga”.
“

Foto: Arquivo/aVOZ

No Brasil, muita gente escreve, pouca 
gente lê. A urgência está na produção de leito-
res, mais do que escritores. As consideradas 
grandes editoras já não sabem o que fazer 
com tanta gente que quer publicar. Já se faz 
a edição de um só exemplar, ou de dez exem-
plares, para satisfazer a ânsia de quem quer 
deixar por escrito a sua mensagem. Quando 
os tempos eram outros, eu também perpetrei 
minhas ousadias. Desde criança tenho um 
interesse instintivo pelo meio ambiente. Talvez 
por ser neto de imigrante que deixou a Itália 
no final do século XIX, em busca da gloriosa 
“América”, onde “em se plantando tudo dá”. 
Europa que já havia destruído suas florestas 
e que até hoje paga o preço desse crime. Foi 
por esse motivo que me voltei para a tutela 
ambiental e percebi que não é de normas, de 
leis, de regulamentos, que o Brasil precisa. É 
de consciência ambiental. Daí haver escrito 
o livro “Ética Ambiental’, que alcançou uma 
quarta edição.

Nas primeiras, eu costumava acrescentar 
um apêndice com boas novas e péssimas am-
bientais. Na última edição, já por restrição de 
número de páginas, ele sumiu. Infelizmente, 
não desapareceram as péssimas ambientais. 
Ao contrário. Elas se avolumaram. Um breve 
passeio pelo noticiário recente evidencia o 
nosso retrocesso na proteção do ambiente. 
Assim é que o MP do Mato Grosso encontrou 
fraudes no licenciamento ambiental no Mato 
Grosso (FSP, 26.12.18). Mato Grosso é um 
dos estados que mais desmata no Brasil. Está 
em segundo lugar, com a devastação de 1.749 
quilômetros quadrados entre agosto de 2017 
e julho de 2018. O campeoníssimo é o Pará, 
com 2.840 quilômetros quadrados. 

A concentração de gases do efeito estufa 
na atmosfera atinge recorde, concluiu a ONU 
(FSP, 23.11.18). Os maiores emissores 
mundiais são a China, os Estados Unidos 

e a União Europeia. Mas o Brasil ocupa um 
honroso sétimo lugar em todo o planeta. Não 
adianta a Organização Meteorológica Mundial, 
agência da ONU, alertar no sentido de que não 
podemos ter pessoas com boa saúde, acesso 
à comida e à água potável, ao ar saudável, 
sem atacar as mudanças climáticas. Há quem 
não acredite no aquecimento global. A Alta 
Comissária da ONU dos direitos humanos 
exige da comunidade internacional que tome 
medidas eficazes, ambiciosas e urgentes para 
inibir a tragédia visível e já experimentável em 
todas as partes do planeta. Cada vez mais 
próximo o risco de extinção de nações inteiras, 
ecossistemas, povos e modos de vida. 

Outra notícia nefasta é a de que se anun-
ciou a extinção do programa de conversão 
de multas do IBAMA (FSP, 19.11.18). O 
projeto beneficia o  infrator ambiental que teria 
desconto de 60% no valor devido, aceitasse 
a multa indireta. Esta financiaria projetos de 
recuperação de áreas degradadas. Tenho 
experiência pessoal muito frustrante em rela-
ção às multas. Embora sejam pífias, porque 
ninguém consegue avaliar o custo da perda da 
biodiversidade, a destruição do verde que se 
formou ao longo de séculos, as multas ainda 
não são cobradas. No Estado de SP, verifiquei 
junto à Câmara Reservada ao Meio Ambiente 
do Tribunal de Justiça, que o Estado deixa 
prescrever em cinco anos a oportunidade 
de ressarcir, ainda nesse mínimo, o que a 
natureza perdeu. 

No Brasil de hoje, se fôssemos elencar 
as “péssimas ambientais”, seriam neces-
sários vários volumes, tantos e tão cruéis 
os ataques à natureza na esfera micro e na 
esfera macro. Se a sociedade não assumir o 
seu protagonismo de defensora do amanhã, 
nossos filhos e netos estarão condenados 
a um desaparecimento não só cruel, como 
também precoce.

E não é a primeira vez que isso acon-
tece, outros munícipes estão sendo pro-
cessados. Desta vez a vítima é o munícipe 
Reinaldo Silva, por cobrar o prefeito sobre 
valores de obras licitadas durante a atual 
administração, em especial um “puxadi-
nho” que está sendo feito entre o AME e a 
UPA, que está custando quase 5 mil reais 
por metro quadrado. O prefeito ficou me-
lindrado quando o munícipe insinuou que 
havia algo errado nos valores praticados 
e pediu para que o caso fosse apurado. 
Tudo se desenvolveu na rede social 
Facebook, num grupo conhecido como 
Problemas de Peruíbe, que possui cerca 
de 8500 membros, sendo praticamente 

todos residentes no município. Reinaldo 
Silva é conhecido por seu ativismo polí-
tico há anos e cobra de forma veemente 
ações efetivas do governo municipal. Por 
essas cobranças acabou ganhando um 
processo do prefeito. Se fosse durante a 
época do Regime Militar até seria admitido 
que alguém quisesse tolher o direito de 
livre opinião, mas como estamos num 
regime democrático, processar um mu-
nícipe beira a tirania. Esta é, na verdade, a 
marca registrada da atual administração, 
além de não entregar praticamente nada 
do plano de governo à cidade, ainda pro-
cessa munícipes que ousam questionar 
alguma coisa.
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Santos Relator da reforma da Previdência, Samuel Moreira 
vai fazer palestra na Unisanta nesta 6ª feira

UNISANTA - O relator da reforma da Previdência (PEC 6/19), Samuel 
Moreira (PSDB), estará no Campus da Universidade Santa Cecília (Unisanta) 
para ministrar a palestra “As Diretrizes da Reforma da Previdência” , na 
próxima sexta-feira, às 9h30,  no Auditório do Bloco E, Rua Cesário Mota, 

nº 8. Samuel Moreira alcançou notoriedade nacional como relator da reforma 
da Previdência e destaques nos cargos eletivos anteriores. Às 11h, ele terá 
um encontro com seus colegas da 9ª Turma de Formandos em Engenharia 
Civil da Unisanta.

Cotidiano
• 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.

O documento ao 
lado certifica “que, 

de acordo com os 
assentamentos do 

Cadastro Eleitoral e 
com o que dispõe a

Res.-TSE nº 
21.823/2004, o(a) 

eleitor(a) abaixo 
qualificado(a) está 

quite com a Justiça 
Eleitoral na presente 

data”. 07/10/2019.
Ou seja, Gilson 

Carlos Bargieri está 
quite com a

Justiça Eleitoral.

Por Sidney Cley
Em outubro de 2015, o 

jornal a VOZ do Litoral Sul, 
trazia a seguinte manchete: 
Gilson Bargieri está fora 
das eleições de 2016. O 
for te candidato do PSB e 
ex-prefeito do município fora 
condenado por improbidade 
administrativa. O fato não foi 
surpresa no meio político e 
de pouca importância para 
seus milhares de seguidores 
conforme comprovado nas 
urnas, mas não contabiliza-
do por determinação do TRE.

• O tempo passa... A um 
ano das eleições municipais, 
desta vez a surpresa é outra, 
a possibilidade ou não de 
uma candidatura de Gilson 
Bargieri, muda totalmente as 
estratégias para as eleições 
de 2020. Passados cinco 
anos, o presidente do PS-
B-Peruíbe, Gilson Bargieri, 
conseguiu estar quite com a 
Justiça Eleitoral, conforme 
documento anexo nesta 
matéria, sendo naturalmente 
o possível pré-candidato do 
PSB para as próximas elei-
ções majoritárias.

Perguntamos ao ex-pre-
feito se após estar quite com 
a Justiça Eleitoral o próximo 
passo seria sua candidatura 
à prefeito.

“Veja bem Sidney,  eu 
não fugirei a minha respon-
sabilidade de estar a frente 
da minha Cidade, eu tenho 
um colégio na cidade há 
27 anos, minhas filhas se 
formaram aqui, meus netos 
vão se formar aqui, em 27 
anos quantas pessoas nós 
educamos e formamos? 
Não é uma vontade minha, 
uma vaidade de ser prefeito, 
eu estou atendendo a um 
clamor. O povo está cansa-
do de sofrer, e eu não vou 
fugir a este chamado. Estou 
pronto e disposto a trabalhar 
pela minha Cidade!” Declara 
Gilson Bargieri em bate-papo 
exclusivo com o jornal a VOZ.

• Condenação - Em 2015 
a juíza Christiene Avelar 
Barros Cobra condenou o 
ex-prefeito a pagar uma 
multa 10 vezes o valor da 
remuneração recebida na 
época como prefeito, além 
da suspensão dos direitos 

políticos pelo prazo de três 
anos e a proibição de con-
tratar com o poder público 
ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais dentro do 
prazo de três anos.

• A corrida - Já surgiram 
possíveis interessados à 
corrida para ocupar a ca-
deira do chefe do executivo, 
Gilson Bargieri, ex-prefeito; 
é o nome mais lembrado 
nas ruas e nas rodas de 
bate-papo seguido por Luiz 
Mauricio, atual prefeito; Alex 
Matos, assessor direto e 
braço forte do deputado es-
tadual Paulo Corrêa Jr.; Emer, 
o engenheiro e ex-vereador 
ficou em segundo lugar nas 
eleições de 2016; Barros, 
empresário com diversos 
empreendimentos na cidade, 
em 2016 deixou para trás 
concorrentes tradicionais 
da Cidade; a revelação PSL 
Cabo PM Anderson; Nelsi-
nho do Posto, empresário e 
ex-vice-prefeito, ex-secretá-
rio de saúde; o jovem arti-
culador político Kaio Lima; 
E o advogado Alexkessander 
Migrone, o Kiko.

Não é uma 
vontade minha, 
uma vaidade de 
ser prefeito, eu 

estou atendendo 
a um clamor. 
O povo está 
cansado de 

sofrer, e eu não 
vou fugir a este 
chamado. Estou 

pronto e disposto 
a trabalhar pela 
minha Cidade!”
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Da Redação
O Governador João Doria lançou, 

nesta quinta-feira (17), um mega-
projeto de políticas públicas para 
impulsionar ações de curto, médio 
e longo prazo de desenvolvimento 
econômico e social do Vale do Ri-
beira. Denominado Vale do Futuro, 
o programa prevê R$ 1 bilhão em 
investimentos públicos e atração de 
mais R$ 1 bilhão em recursos priva-
dos, além de 30 mil oportunidades 
de emprego, renda e empreendedo-
rismo até o final de 2022.

“Este é o maior e mais im-
portante projeto para o desen-
volvimento social e redução da 
pobreza em São Paulo. É um 
projeto inovador e transformador 
e que vai envolver todas as áreas 
do nosso governo”, afirmou Do-
ria na cerimônia de lançamento 
no Palácio dos Bandeirantes. O 
evento reuniu cerca de 2 mil pes-
soas, entre autoridades públicas, 
empresários, representantes da 
sociedade civil e lideranças comu-
nitárias do Vale do Ribeira.

Embora São Paulo seja o Es-
tado brasileiro com os mais altos 
índices de desenvolvimento, condi-
ções históricas e geográficas aca-
baram isolando os municípios do 
Vale do Ribeira das demais regiões 
paulistas. Como consequência, 
as cidades do Vale do Ribeira têm 
médias piores em indicadores 
como PIB per capita, percentual 
de inscritos em programas sociais, 
renda média de emprego formal e 
mortalidade infantil, entre outros. 
O IDH (Índice de Desenvolvimento 
Humano) da região é de 0,711 
(nível médio), abaixo da média 
estadual de 0,783 (nível alto).

“[A criação desse programa] é 
um trabalho de muitos meses, que 
ilustra a visão integrada de 20 se-
cretarias, com todos os prefeitos 
do Vale do Ribeira e com todos 

que estão aqui hoje. O objetivo é 
criar o maior exemplo de emprego 
e geração de renda, mas a forma 
de trabalhar é o que vai fazer com 
que a gente alcance um resultado 
diferente”, afirmou a Secretária 
de Desenvolvimento Econômico, 
Patrícia Ellen da Silva.

A meta do Governo de São Paulo 
é alavancar a atividade econômica 
nas cidades do Vale do Ribeira e 
eliminar gargalos sociais de curto 
prazo, em benefício de uma popula-
ção somada de 340 mil habitantes. 
Ao mesmo tempo, o Estado organiza 
ações intersetoriais entre 20 secreta-
rias para obras e projetos de melhoria 
da qualidade de vida na região, com 
ênfase em saneamento, saúde, 
educação, infraestrutura urbana, 
logística e habitação.

O fomento econômico prevê 
apoio às vocações da região, 
como agricultura, piscicultura, 
gastronomia regional e turismo 
ecológico e cultural. O Governo 
de São Paulo pretende aliar o au-
mento de oportunidades no Vale do 
Ribeira à preservação ambiental e 
ao desenvolvimento sustentável. A 
região conta com 100 km de litoral 
e 21% de toda a Mata Atlântica 
remanescente do país, além de 
abrigar 30 comunidades quilom-
bolas e 10 aldeias indígenas.

A agência estadual Desenvolve 
SP, por exemplo, vai disponibilizar 
R$ 100 milhões com taxas sub-
sidiadas em crédito para micro, 
pequenas e médias empresas do 
Vale do Ribeira. Outra meta é ofe-
recer, até 2022, R$ 75 milhões em 
microcrédito pelo Banco do Povo 
para empreendedores formais 
(pessoas jurídicas – MEI e ME).

O Estado também vai oferecer 
capacitação profissional pelos 
programas Novotec, Via Rápida, 
Meu Emprego Cidadão Trabalhador, 
Meu Emprego Trabalho Inclusivo e 

Futuro Governo de SP apresenta megaprojeto de 
desenvolvimento para o Vale do Ribeira

Resumo do Projeto:
• Governo de São Paulo vai alavancar economia das cidades do 
Vale do Ribeira e eliminar gargalos sociais de curto prazo;
• Programa prevê R$ 1 bilhão em investimentos públicos e atração 

de mais R$ 1 bilhão em recursos privados;
• Fomento econômico irá apoiar vocações da região, como agri-
cultura, piscicultura, gastronomia regional e turismo ecológico e 
cultural.

Vale DO
 RI

BE
IRA

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

qualificação empreendedora pelo 
Sebrae-SP. No próximo dia 29, 
Registro receberá o programa, 
Empreenda Rápido, que incentivar 
empreendedores por meio da con-
cessão de linhas de crédito, cursos 
de qualificação em gestão de negó-
cios e formalização de empresas.
• Educação e mobilidade social - 
Para ampliar a mobilidade social, o 
programa Prospera prevê oferta de 
bônus financeiro a 4 mil estudantes 
da rede estadual do último ano do 
ensino fundamental e de todo o 
ensino médio. Serão beneficiados 
jovens com renda familiar per 
capita de até R$ 178 para melho-
rar indicadores educacionais e a 
qualidade da aprendizagem. A ação 
piloto será feita com 22 municípios 
e prevê investimento inicial de 
R$ 5 milhões. O Estado também 
dobrará o repasse das verbas do 
Fundo Estadual de Assistência 
Social para a região, passando 
de R$ 2,7 milhões para R$ 5,4 
milhões anuais. O Fundo Social de 
São Paulo, por sua vez, participa 
do projeto com oferecimento de 
cerca de 500 vagas das escolas 
de qualificação para pessoas em 
situação de vulnerabilidade social 
em 17 municípios da região.
• Logística e transportes - A 

reduzida malha viária é um dos 
entraves para o desenvolvimento 
econômico do Vale do Ribeira. O 
Estado vai investir R$ 200 milhões 
em 12 obras em rodovias, vici-
nais e pontes no Vale do Ribeira. 
Ao todo, são quase 200 km de 
serviços em rodovias como a SP-
165 (Eldorado, Iporanga e Apiaí), 
SP-193 (Eldorado e Jacupiranga) 
e SP-057 (Juquitiba). O Vale do 
Ribeira também será beneficiado 
pela futura concessão rodoviária 
do Litoral Sul, que prevê a du-
plicação de 45 quilômetros da 
SP-055 entre Miracatu e Peruíbe, 
modernizando o principal corredor 
viário até a Região Metropolitana 
de Santos e o Litoral Norte.
• Tributação - A ampliação do 
ICMS Ecológico é outra inovação 
para injetar mais recursos nos 
caixas das prefeituras do Vale 
do Ribeira. O Estado vai propor 
à Assembleia Legislativa novo 
percentual de repasse do IPM 
(Índice de Participação dos Muni-
cípios) para cidades em áreas de 
proteção e alíquotas diferenciadas 
a empresas com compromisso de 
responsabilidade ambiental.
• Habitação - O Estado também 
já confirmou investimento de R$ 
25 milhões em 2020 no programa 

Viver Melhor. A meta é requalificar 
até 5 mil moradias no Vale do Ri-
beira com melhorias habitacionais 
e urbanas e emissão de títulos de 
propriedade por meio de regulari-
zação fundiária.
• Saneamento e meio ambien-
te - Nas ações ambientais, o 
Governo de São Paulo pretende 
levar saneamento básico a regi-
ões isoladas onde a Sabesp não 
atua e dar tratamento adequado 
para o esgoto residencial rural. A 
meta de curto prazo é instalar 2 
mil fossas sanitárias e beneficiar 
4 mil habitantes. Outra proposta 
é criar quatro projetos piloto de 
coleta seletiva e reciclagem de lixo 
no Vale do Ribeira.
• Turismo - No primeiro semestre de 
2020, o Vale do Ribeira será palco 
da primeira edição da Adventure 
Week São Paulo, em parceria com a 
Adventure Travel Trade Association. 
A proposta é inserir destinos da 
região no catálogo de operadores 
nacionais internacionais. Com três 
parques ecológicos estaduais e mais 
de 300 cavernas, o Vale do Ribeira é 
classificado como patrimônio natural 
e cultural pela Unesco (Organização 
das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura).
• Saúde - Nos próximos meses, 
o Estado prevê entregar Unidades 
Básicas de Saúde em Miracatu e 
Iguape, sob investimento total de 
R$ 6,4 milhões. Em novembro, ou-
tro investimento de R$ 40 milhões 
deve ser feito para complementa-
ção e finalização do novo hospital 
de Pariquera-Açu, com entrega 
prevista para o final de 2021. A 
nova sede do Direção Regional de 
Saúde de Registro recebeu R$ 16 
milhões e deve funcionar em janei-
ro de 2020. Além disso, a reforma 
do Pronto Atendimento de Juquiá 
deverá ser concluída em maio, ao 
custo de R$ 1,5 milhão.

Foto: Divulgação/SP.gov
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Meio ambiente Relator do Novo Código Florestal Brasileiro 
realizará palestra em Sete Barras

No próximo mês, será realizada uma palestra em Sete Barras sobre “O 
Novo Código Florestal e o Vale do Ribeira”. Palestra será ministrada por Aldo 
Rebelo no Centro de Convivência do Idoso e toda população está convidada 
a participar. Aldo Rebelo, jornalista ex-Ministro, ex-Deputado Federal e relator 

do Novo Código Florestal Brasileiro conduzirá a palestra que tem como ob-
jetivo proporcionar ao agricultor um modo harmonioso de trabalhar no meio 
ambiente. O CCI está localizado ao lado do Ginásio de Esportes “Sebastião 
de Souza” e o evento acontecerá no dia 08 de novembro, a partir das 15 h.

Vale

Itariri e Pedro de Toledo 
recebem ônibus escolares

• Vale do Futuro

DO
 RI

BE
IRA

O deputado André do Prado 
intermediou para que as 
cidades estivessem entre 
as cidades contempladas

Os municípios de Itariri 
e Pedro de Toledo foram 
contemplados com ônibus 
escolares. O deputado An-
dré do Prado acompanhou 
os prefeitos Dinamérico 
Perini e Eleazar Muniz no 
ato de entrega dos veículos, 
que contou com Ministro da 
Educação, Abraham Wein-
traub, e do vice-governador, 
Rodrigo Garcia.

A entrega dos ônibus 
aconteceu por meio de uma 
parceria entre os Governos 
Federal, através do progra-
ma “Caminho da Escola”, e 
Estadual, responsável pela 

escolha das cidades benefi-
ciadas. Os deputados André 
do Prado (Estadual) e Marcio 
Alvino (Federal) trabalharam 
para que estes dois muni-
cípios estivessem entre os 
municípios contemplados.

Para o deputado An-
dré do Prado a destinação 
destes ônibus possibilitará 
ampliar o atendimento das 
crianças e fará o transporte 
com total segurança. “É um 
veículo novo e moderno 
que vai permitir fazer a 
locomoção dos alunos de 
forma mais ágil e segura”, 
completou o parlamentar.

O prefeito de Pedro de 
Toledo, Eleazar Muniz, agra-
deceu o apoio do parlamen-
tar pelo trabalho de inter-
mediação junto ao Governo 
do Estado. “O empenho do 
deputado foi fundamental 
para que a cidade estivesse 
entre os municípios contem-
plados”, comentou Muniz, 
que participou do evento na 
companhia do vereador Ser-
gio Shindin Tawata (Sérgio 
Dindin) e dos companheiros 
partidários, Luizão e Tininha, 
e do coordenador do Vale, 
Azarias Sanches do Amaral.

Para o prefeito Dinameri-

co Peroni, de Itariri, o ônibus 
chega em boa hora. Durante 
a solenidade, ele agradeceu 
o deputado André do Prado 
pelo apoio e por trabalhar pe-
las demandas do município. 
“Sempre que precisamos, 
contamos com o apoio e a 
ajuda do deputado André. Ele 
é um grande parceiro de nos-
sa cidade”, concluiu Peroni. 

O ônibus é cem por cento 
acessível para estudantes 
com deficiência e mobilidade 
reduzida, pois, as poltronas 
são móveis para embarque 
e desembarque. Ao todo são 
44 assentos disponíveis.

Ao centro Eliazar Muniz, prefeito de Pedro de Toledo; André do Prado, 
deputado estadual; ladeados por Luizão, Tininha Gotijo, Sergio Dindin, 
vereador e Azarias coordenador regional do PL. Na foto ao lado, 
Dinamérico Peroni, prefeito de Itariri com o deputado André do Prado.

O deputado estadual 
Paulo Corrêa Jr (Patriota) 
participou do lançamento do 
projeto, junto à outras auto-
ridades do governo de São 
Paulo e das prefeituras que 
compõem os municípios da 
região que será beneficiada. 
“É uma iniciativa de extrema 
importância, venho lutando 
desde que me tornei deputa-
do estadual para que o Vale 
do Ribeira tenha mais aten-
ção e investimentos. Uma 
região tão rica e que tem forte 
potencial de produção, não 
pode ter o IDH mais baixo do 
Estado.”, pontuou Corrêa Jr.

O “Vale do Futuro” tem 
como objetivo a geração de 
emprego, renda e qualidade 
de vida nas 22 cidades que 
fazem parte do local. Serão 
R$ 2 bilhões para investi-
mentos nas áreas da saúde, 
educação, infraestrutura, se-
gurança pública, habitação, 

Deputado estadual Paulo 
Corrêa Jr, participou do 
lançamento do Programa 
“Vale do Futuro”.

turismo e, inclusive, obras 
nas rodovias. “O governo 
espera que o programa 
aconteça em três etapas: a 
primeira terá o prazo de 12 
meses, a segunda um mé-
dio prazo de que aconteça 
até 2022 e a terceira até 
2030, alinhado ao plano da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU) de erradica-
ção da pobreza.”, explicou 
o parlamentar.

• André do Prado - Para o 
deputado, esta é a grande 
opor tunidade da região. 
“Fiz questão de par tici-
par porque acredito que 
o Vale do Ribeira tem um 
grande potencial. É um 
programa audacioso que 
será a oportunidade para o 
desenvolvimento da região. 
Vou acompanhar todo o 
processo e a execução 
destas ações”, comentou 
o parlamentar.

Os 22 municípios in-
cluídos no Programa Vale 
do Futuro são: Apiaí, Barra 
do Chapéu, Barra do Turvo, 
Cajati, Cananéia, Eldorado, 
Iguape, Ilha Comprida, Ipo-

ranga, Itaóca, Itapirapuã 
Paulista, Itariri, Jacupi-
ranga, Juquiá, Miracatu, 
Pariquera-Açu, Pedro de 
Toledo, Registro, Ribeira, 
Ribeirão Grande, Sete 
Barras e Tapiraí.
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Vale Meio Ambiente leva programa
Água é Vida para Vale do Ribeira

Para melhorar a qualidade de vida da população nas áreas rurais isoladas do 
Vale do Ribeira, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente oferece o Progra-
ma Água é Vida, em duas vertentes: Fossas Sépticas e Reciclagem. A iniciativa 
integra o Vale do Futuro, programa anunciado pelo Governo de São Paulo para 

alavancar o desenvolvimento econômico e social da região. Já as áreas urbanas 
que contam com a operação da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo) receberão R$ 80 milhões de investimentos para ampliação 
e melhorias dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

• Outubro Rosa

Prevenção e conscientização são aliados na luta contra o câncer de mama

Convido as pessoas interessadas para a Assembléia de Fundação da 
Associação de Assistência à Gestante e Rede de Apoio da Baixada Santista 
a comparecerem no dia 14 de novembro de 2019, às 18h00, à Rua Paraná, 
nº 236, Bairro Stella Maris, CEP 11750-000, no Município de Peruíbe, 
Estado de São Paulo, Brasil, para participarem da mesma, na qualidade 
de sócio fundador, ocasião em que será discutido e votado o projeto de 
estatuto social e eleitos os membros do Conselho de Administração, do 
Conselho Fiscal e da Diretoria.

Peruíbe, 14 de setembro de 2019.
Pela Comissão organizadora,

Priscila Salvador Baptista Bauer.

Edital de convocação para Assembléia de Fundação
da Associação de Assistência à Gestante

e Rede de Apoio da Baixada Santista.
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Lindo terreno Bougain-
ville lll 12m. x 30m. 
Pronto pra construir! 
Apenas R$ 350 mil.
Falar com Cláudia B. 
Camargo.
13 99705-5059

• Oportunidade

Creci:190961

Neste mês de Outubro, o 
Governo do Estado de São 
Paulo amplia suas ações 
para alertar as mulheres para 
a importância da prevenção 
e do diagnóstico precoce do 
câncer de mama. Durante o 
Outubro Rosa, como é cha-
mada a campanha mundial 
de conscientização, diversas 
unidades da Secretaria da 
Saúde montaram uma pro-
gramação especial sobre o 
tema em todo o Estado.

O médico chefe do Ser-
viço de Mastologia do Ins-
tituto do Câncer de São 
Paulo, José Roberto Filassi, 
afirma que o diagnóstico 
precoce favorece o trata-
mento, possibilitando mé-
todos menos invasivos. 
Mas mesmo quem não tem 
histórico familiar deve ficar 
atenta. A apresentadora de 
TV Sabrina Parlatore, por 
exemplo, não tinha casos 
da doença na família e aos 
40 anos foi diagnosticada 
com câncer de mama, em 
2015. Ela notou um nódulo 
e fez exames de rotina. 
Confirmado o diagnóstico, 
Sabrina foi submetida a uma 
cirurgia para a retirada do 
tumor (quadrantectomia – 
procedimento que retira o 
tumor e um pouco da mama 
em volta dele), além de 16 
sessões de quimioterapia e 
33 sessões de radioterapia.

“São 60 mil novos casos 
de câncer de mama todos os 
anos no Brasil. Então é muito 
importante que a mulher este-
ja atenta. Muitas me procuram 
já diagnosticadas e o legal é 
que elas vêem em mim uma 
esperança, porque elas me 
vendo hoje tendo superado 
a doença, tendo superado o 
tratamento e estando super 
bem, isso é uma força muito 
grande para quem ainda vai 
enfrentar o tratamento”, conta 
a apresentadora.

Sabrina alerta também 
para a importância da pre-
venção. “É fundamental que 

No mês do Outubro Rosa, Governo de SP amplia ações para alertar mulheres; 
apresentadora Sabrina Parlatore conta como superou a doença

a mulher faça seus exames 
de rotina. Tem sempre um 
exame adequado à faixa 
etária. A Sociedade Brasileira 
de Mastologia recomenda 
fazer a mamografia a partir 
dos 40 anos. E antes disso 
o ultrassom de mama tam-
bém é muito recomendável 
porque é a melhor forma de 
prevenção”, lembra Sabri-
na. “Importante é não ficar 
se lamentando porque isso 
pode acontecer com qualquer 
pessoa. Focar na solução, vi-
sualizar o final do tratamento, 
você já bem, curada, porque 
o pensamento positivo num 
momento desse ajuda mui-
to”, reforça a apresentadora.

Geral
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DNA Itanhaém abre inscrições para testes
de paternidade; vagas são limitadas

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) estará, gra-
tuitamente, com inscrições abertas para teste espontâneo de 
paternidade/maternidade. Com vagas limitadas (20 ao total), a 
amostra para o exame de DNA será analisada pelo Instituto de 

Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc), que é 
referência no Brasil. Para isso, os interessados – filho, mãe e pai 
– deverão comparecer, juntos, entre segunda (21) e sexta (25), 
das 9 às 16 horas, à Avenida Harry Forssell, 1505, no Corumbá.

Geral
• SAMU

junto ao mandatário da pasta de 
saúde estadual que a comissão 
e o deputado poderiam formular 
uma maneira da lei ser efetivada 
e retornassem à secretaria. Este 
plano de aplicação, caso seja 
aprovado, será encaminhado ao 
Palácio dos Bandeirantes para 
conhecimento do governador 
João Dória (PSDB) antes de ser 
colocado em prática.
• Lei  do Resgate -  A le i 
nº17.120/2019, denominada de 
Lei do Resgate, de autoria do 
deputado estadual Paulo Corrêa 
Jr, permite que os cidadãos que 

atendidos pelo resgate do corpo 
de bombeiros possam optar ir a 
um hospital particular na hora do 
socorro. 

Dessa forma as Unidades de 
Pronto Atendimento e demais 
equipamentos públicos de saúde 
terão sua carga aliviada, já que 
têm a obrigação de receber essas 
ambulâncias acarretando  filas de 
espera ainda maior. Além disso, 
existem pessoas, atendidas pelo 
sistema público, que possuem 
plano de saúde e preferem ser 
atendidas em um hospital par-
ticular.

O parlamentar 
foi convidado 

pelo Comitê de 
Trauma Brasileiro 

a participar do 
Clinical Congress 

2019, que 
acontecerá em 

outubro na cidade 
de São Francisco, 

na Califórnia.

Paulo Corrêa Jr vai aos Estados Unidos 
para tratar sobre a Lei do Resgate

O deputado estadual Paulo 
Corrêa Jr (Patriota) foi convidado 
pelo Comitê de Trauma Brasileiro 
para participar do Clinical Con-
gress 2019, em São Francisco, no 
Estado da Califórnia nos Estados 
Unidos. No evento, o parlamentar 
irá tratar sobre maneiras de efeti-
vação da Lei do Resgate.

“Estou muito feliz com essa 
oportunidade que foi dada para 
tratarmos da lei de minha autoria 
num congresso americano de 
traumas. Vou entender como isso 
funciona nos Estados Unidos e 
fazer com que eles entendam a 
realidade brasileira e como a lei 
precisa ser aplicada em nosso 
Estado.”, pontuou Corrêa Jr.

O congresso acontecerá neste 
mês de outubro e, além da pre-

sença do parlamentar paulista,  
também contará com a ida do 
vereador da Câmara Municipal 
de Santos, Adilson Júnior (PTB). 
O legislador é o autor da lei em 
esfera municipal e inspirou o 
deputado estadual Paulo Corrêa 
Jr a apresentar em nível estadual.

O deputado disse que o convi-
te chegou por meio do presidente 
do Comitê de Trauma Brasileiro, 
Diogo Garcia, que junto a outros 
médicos tiveram conhecimento 
da lei 17.120/2019 que estabe-
lece normas para o serviço de 
atendimento médico de urgência 
quanto à remoção de pacientes 
para hospitais privados.

“O Dr. Diogo foi ao meu gabi-
nete e colocou esse grupo de mé-
dicos à disposição, com o objetivo 

de que todos juntos possamos 
buscar formas da lei ser aplicada 
no Estado. Isso foi exatamente de 
encontro com o que eu queria, 
pois é muito difícil um projeto de 
lei ser aprovado na Alesp e depois 
sancionado pelo governador, só 
que mais complicado ainda, é fazer 
a norma ser efetivada de maneira 
correta.”, explicou.
• Secretaria de Saúde - No dia 
9 de setembro, acompanhado de 
uma comitiva de especialistas 
no assunto, Paulo Corrêa Jr foi 
recebido pelo secretário de saúde 
Drº José Henrique Germann, que 
ouviu atentamente aos anseios 
dos presentes em torno da lei, 
principalmente sobre o modo que 
ela será aplicada.

Na ocasião, ficou acordado 

Foto: Divulgação
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• ping-pong
Nascida em: São Bernardo do Campo/SP.
Algum apelido? Bruna Viola.
Maior qualidade/defeito? Sinceridade / ansiosa.
Qual a sua ideia de felicidade? Família.
Pratica atividade física, qual? Boxe e caminhada.
Um local de refúgio? Guaraú.
Uma flor / animal? Rosa / cachorro.

Uma lembrança de infância: Meu avô.
O que o irrita? Pessoas mau humoradas.
O que você considera a sua maior conquista?
Tudo que está acontecendo este ano!
Um sonho de consumo não realizado: Casa 
própria.
O que toca no som do seu carro? Rock. 

Uma viagem: São Tomé das Letras.
Prato preferido? Feijoada.
Um livro / filme? A espera de um milagre.
Uma frase / pensamento:

Bruna Viola de Gouveia é 
uma peruibense de coração 
que está em Peruíbe há mais 
ou menos dezoito anos, e 
mora no paradisíaco bairro 
do Guaraú há um ano. 
Bruna Viola nasceu em São 
Bernardo, logo seus pais se 
mudaram para  Santos onde 
viveu sua infância. Aos dez 
anos de idade, seus pais se 
mudaram para a “Terra da 
Eterna Juventude”. Bruna 
Viola faz parte dos novos 
Conselheiros Tutelares que 
assumirão em janeiro de 
2020. Sua vitória chamou 
a atenção de todos após 
a virada na contagem de 
votos do bairro do Guaraú. A 
conselheira atribui seus 131 
votos no bairro, ao trabalho 
social e de conscientização 
que vem realizando com 
frequência. Conheça um 
pouco mais desta jovem 
Conselheira nesta entrevista 
exclusiva para Cláudia Dib.

Coluna Perfil com
Bruna Viola

Por Cláudia Dib

Entrevista

Por que ser Conselheira? Sou 
Pedagoga e Pós-graduada em 
Sexologia. Este tipo de trabalho 
sempre me fascinou, eu já traba-
lhava na área social desde os deze-
nove anos, na Colônia Veneza em 
Peruíbe. Depois, na faculdade, eu 
desenvolvi um projeto social onde 
recebíamos casos que envolviam o 
Conselho Tutelar. Ali nós tínhamos o 
atendimento direto com as crianças 
e eu me perguntava: Porque não ser 
Conselheira? E decidi concorrer ao 
cargo! Eu me preparei para isso, 
fui buscar informações, especiali-
zação, para saber lidar com todas 
as situações que surgem.

E neste período o que mais te 
marcou? Tudo! (risos) o trabalho 
social com crianças é sempre 
marcante. Mas posso ressaltar o 
belíssimo trabalho realizado pela 
Colônia Veneza, onde entre idas e 
vindas, trabalhei por sete anos. Lá 
desenvolvemos o protagonismo, o 
senso crítico, o trabalho de uma for-
ma ampla, e com esta experiência, 
eu realizei um projeto e levei isso para 
os jovens da Guarda Mirim de Peruí-
be. E foi justamente trabalhando na 
Colônia que me veio a vontade de 
fazer Sexologia, pois são inúme-
ros casos denúncias de maus-
tratos, casos de abusos, que é 
alarmante a ocorrência quase 
que cotidiana, e, estatisticamente 
falando, a maioria dos casos é 
em meio familiar ou em vínculos 
próximos da família, o que torna 
mais difícil a denúncia. E no caso 
de uma educadora social, as 
crianças criam um vínculo com 
o profissional que torna a denúncia 
mais fácil.

Qual a função do Conselheiro 
Tutelar? O agente do conselho 
é um fiscalizador dos direitos da 
criança e do adolescente. E, em 
conjunto, você trabalha para tentar 
for talecer uma política pública 
desses direitos, e isso é uma rede 
que envolve muitas coisas onde se 
busca assegurar à criança e ao ado-
lescente. O direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, 
à profissionalização, à liberdade e à 
convivência familiar, e até comunitá-
ria. Eu costumo dizer que não traba-

lhamos com a criança em si, mas o 
entorno dela para que ela não seja 
atingida. E eles não são carentes 
apenas de políticas públicas, mas, 
são carentes de afeto, de abraço, 
carinho, amor. Para você trabalhar 
em qualquer área com crianças e 
adolescentes, tem que ter amor! 
A formação acadêmica é uma 
base, minha verdadeira formação 
foi no dia a dia na área social, são 
eles que nos motivam na busca de 
soluções e com isso aprendemos 
muito. O envolvimento com a causa 
é tão grande que por diversas vezes 
cheguei a levar crianças para casa, 
(risos) Este foi até o slogan da 
campanha. É por amor!

Como foi seu trabalho no Gua-
raú? Fui eleita com 150 votos em 
Peruíbe e 131 no bairro do Guaraú 
totalizando 281 votos. Eu trabalhei 
com foco no Caraguava, Ruinas, 
Jardim dos Prados e Guaraú. Este, 
é um bairro carente em diversos 
sentidos, as crianças e os adoles-
centes precisam de comunicação, 
precisam de atenção e, até por ser 
um bairro afastado, eles são até 
excluídos de certa forma. Ali não 
chega informação, eles não tinham 

um local de votação, nós conse-
guimos um local até para tornar o 
processo mais democrático.

Peruíbe, assim como todos 
municípios devem seguir as 
diretrizes do ECA. Quais os prin-
cipais pontos positivos e nega-
tivos da Política Municipal para 
crianças e adolescentes? A Lei, 
no papel é uma coisa, na prática, 
é outra. Apenas um conselho não 
consegue atender a demanda do 
município, que não tem uma área 
urbana concentrada, temos áreas 
extensas, temos uma zona rural 
extensa, bairros afastados que 

aumenta a vulnerabilidade social 
dos moradores. E também a parte 
de estrutura física, equipamentos, 
celulares e até o carro para o 
atendimento, o apoio da prefeitura 
é defasado.

As secretarias de Educação, 
Saúde, Defesa Social, entre 
outras devem obedecer ao ECA. 
Pelo que você conhece do nosso 
município estas Secretarias obe-
decem as Políticas Municipais? 
Sim, até obedecem, mas, falta 
pessoal para atender a demanda.

Uma semana antes da elei-
ção para escolha de novos 
conselheiros o prefeito enviou à 
Câmara um Projeto de Lei com 
algumas alterações das Políti-
cas Municipais para o Conselho 
Tutelar. Houve participação dos 
candidatos? Os antigos Con-
selheiros participaram? Quais 
são as principais mudanças? 
Não! Não houve um diálogo para 
conhecer a vivência ou para saber 
como é a demanda do município. 
Infelizmente está havendo um 
embate, não esta havendo uma 
ar ticulação entre o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente (CMDCA) e os 
conselheiros, devido as diretrizes 
desta nova Lei. Tem até redução 
de conselheiro em atendimento, 
o que não é viável, se um con-
selheiro for chamado para uma 
ocorrência de madrugada em uma 
comunidade, ele vai sozinho?

Quais seus planos para o 
futuro? Quando eu comecei esta 
campanha  eu não tinha noção 
da repercussão que iria causar, 
espero poder atender estas expec-
tativas e até quem sabe executar 
algum projeto para as crianças e 
adolescentes do município.

“Quando a educação não é libertadora, o 
sonho do oprimido é ser o opressor.”

Paulo Freire

...são inúmeros casos denúncias de maus-
tratos, casos de abusos, é alarmante 
a ocorrência quase que cotidiana, e 

estatisticamente falando, a maioria dos casos é em 
meio familiar ou em vínculos próximos da família, 
o que torna mais difícil a denúncia”.
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Oportunidade Otis abre 50 vagas de estágio técnico 
com o Programa Rota EscolaCotidiano

• Painel Político / Meio ambiente • Peruíbe

A Otis abriu 50 vagas de estágio técnico no Brasil para seu 
Programa Rota Escola, como parte de seu compromisso em ter 
uma força de trabalho treinada. Estão disponíveis oportunidades 
para estudantes com mais de 18 anos, dos cursos técnicos de 

elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, mecatrônica, 
automação e mecânica. Os candidatos podem se inscrever do 
dia 16/10 até o dia 16/11, pelo site do CIEE no link https://portal.
ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/otis-out19/

Foi aprovado nesta quar-
ta-feira, 16, na Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável do Con-
gresso Nacional, o Projeto de 
Lei 3285/2019 que impede a 
construção de novas cavas 
subaquáticas em todos os 
estuários, mangues, rios, 
lagos, mares e portos do Bra-
sil. O PL também determina 
um prazo de cinco anos para 
a desativação e extinção das 
cavas já existentes. A propos-
ta agora será enviada para a 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ).

Existem duas cavas su-
baquáticas em operação 
no Brasil. Uma no porto de 
Sepetiba, no Rio de Janeiro, 
e outra bem ao lado do man-
guezal, localizado no Largo 
do Casqueiro, em Cubatão. 

As cavas são, basica-
mente, aterros sanitários no 
fundo do mar. Elas abrigam 
resíduos sólidos tóxicos, re-
tirados de áreas contamina-
das por poluentes e metais 
pesados nocivos à saúde.

 A deputada federal Ro-
sana Valle (PSB/SP), autora 
da proposta, acredita que 
não podemos deixar esse 
legado para as próximas 
gerações. “Queremos evitar 
tragédias ambientais. No 
caso da Baixada Santista 

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

Peruíbe elege cinco Conselheiros que serão responsáveis por 
zelar pela proteção de crianças e adolescentes.

seria um acidente irreme-
diável para a vida marinha 
e catastrófico para a saúde 
das pessoas e para a eco-
nomia da região”. 

O relator do projeto e pre-
sidente da Comissão, deputa-
do Rodrigo Agostinho, explica 
que essa é uma técnica de 
disposição de resíduos que 
não é mais utilizada no mun-
do. “Não dá pra transformar o 
mar em uma área de deposi-
ção. Fizemos alguns ajustes, 
criando prazos para que as 
já existentes sejam extintas”.

Em Cubatão, a Compa-
nhia Ambiental do Estado 
de São Paulo (Cetesb), licen-
ciou mais duas cavas que 
ainda não foram ativadas. A 
cava do Largo de Casqueiro, 
com 400 metros de diâmetro 
e 25 metros de profundi-
dade, está quase cheia de 
sedimentos tóxicos retirados 
pela dragagem do canal de 
acesso que dá acesso a 

portos privados próximos.
A construção da cava 

inviabilizou qualquer outro 
tipo de atividade no local, 
como lazer e pesca arte-
sanal. Preocupados com 
o risco de um acidente 
ambiental no estuário de 
Santos, ambientalistas e o 
Ministério Público contes-
tam a instalação das cavas. 
A empresa responsável pela 
construção e manutenção 
da cava e a Cetesb dizem 
que não há perigo e que 
atendem normas interna-
cionais de segurança.

Nos Estados Unidos, as 
cavas são proibidas na maio-
ria dos estados. Os estados 
americanos que permitem as 
cavas só aceitam baixas con-
centrações de poluentes, na 
faixa de 200.000 milímetros 
cúbicos. A cava de Cubatão 
abriga poluentes tóxicos na 
faixa de 2.4000.000 milíme-
tros cúbicos.

Com informações Costa Norte |Foto: Reprodução/DiretoDaCiencia

Na cidade de Peruíbe, Li-
toral Sul de São Paulo, foram 
42 candidatos. Destes, foram 
eleitos os cinco conselheiros 
e mais 05 (cinco) suplentes, 
que trabalharão na unidade 
do Conselho Tutelar do mu-
nicípio, eles terão mandado 
de quatro anos e assumem 
em 10 de janeiro de 2020.

Os conselheiros eleitos 
são: Soraya Gonzales, 
Rosimar Soares (Rosi do 
Fusca Rosa), Fábio Santos 
de Oliveira, Marcelo Costa 
e Bruna Viola. Suplentes: 
Jane Quelli, Rosimeire da 
Silva Monteiro, Marta Al-
ves, Emily Melo Sidronio 
e Elaine Cristina Barbosa.

• Conselho Tutelar é um ór-
gão permanente e autônomo, 
com competência territorial 
de um município, que deve ter 
atendimento disponível 24 ho-
ras por dia e responsabilidade 
de zelar pela proteção dos di-
reitos humanos, em especial 
de crianças e adolescentes. 
É obrigado a prestar contas.

Município elege novos Conselheiros Tutelares

Apuração aconteceu na EMEF Prof. Terezinha R. Kalil | Foto: Sidney Cley/aVOZ
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“O segredo para a felicidade é a liberdade.
E o segredo para a liberdade é a coragem!”

láudiaC ibDTucídides - Historiador Grego
socialsocial

31 - Aline
do Karatê

26 - Bruno
Marra Cortez

19 - Nivaldo 
Cristino

15 - Christiane
C. Gomes

28 - Tadeu
Damore

17 - Marcelo 
Matsunaga

17 - Arnaldo 
Correa

12 - Silvia
Camargo

Aniversariantes do mêsAniversariantes do mês

BEAUTYDAY
O salão de beleza New Concept Hair realizou em 
parceria com a Keune o BEAUT DAY. Onde diversas 
clientes puderam passar pela análise do cabelo com 
um dos técnicos da marca, e junto com os profissionais 
da casa aplicaram o tratamento Keune mais indicado. 
Entre tratamentos, petiscos e brindes as clientes ainda 
participaram de diversos sorteios. A proprietária do 
New Concept Hair Patrícia Moura, avisa que “em breve 
teremos mais surpresas e eventos, acompanhem as 
nossas redes sociais!”
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AEAP
Associação de Engenheiros e Arquitetos de Peruíbe

informa
Resolução nº 1.104,
de 26 de julho de 2018

• CREA Associação comemora 23º aniversário

Altera a Resolução n° 1.059, de 28 de 
outubro de 2014, que aprova os modelos 
de Carteira de Identidade Profissional, de 
Carteira de Identidade Provisória e de Car-
teira de Identidade Temporária.

Considerando a necessidade de possi-
bilitar aos profissionais do Sistema Confea/
Crea a utilização do nome social em suas 
carteiras de identidade aprovadas pela 
Resolução n° 1.059, de 2014.

RESOLVE:
Art. 1° Incluir o § 3° no art. 9° da Reso-

lução n° 1.059, de 28 de outubro de 2014, 
publicada no Diário Oficial da União – DOU, 
de 6 de novembro de 2014 - Seção 1, pág. 
136, com a seguinte redação:

“Art. 9° ..............................................
§ 3° Caso haja interesse do profissional, 

poderá ser utilizado o nome social na forma 
prevista pelo Decreto n° 8.727, de 28 de 
abril de 2016, no anverso da Carteira de 
Identidade, desde que solicitado formal-
mente ao Crea.” (NR)

Art. 2° Alterar a redação da alínea “j” 
do item 2.4.1.1 do Anexo da Resolução n° 
1.059, de 28 de outubro de 2014, publicada 
no Diário Oficial da União – DOU, de 6 de 
novembro de 2014 - Seção 1, pág. 136, 
a qual passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“2.4.1.1 Anverso
..........
j) Nome: em fonte Arial Regular, tama-

nho 5,5 pt e cor #393A3C. Seu conteúdo 
em fonte Calibri Bold, tamanho 6 pt, tudo 
em caixa alta e cor #393A3C. Caso haja 
solicitação formalizada pelo profissional, 
neste campo deverá inserido o seu nome 
social, devendo também ser inserido termo 
“Social” após “Nome”.” (NR)

Art. 3° Alterar a redação da alínea “g” 
do item 2.4.1.2 do Anexo da Resolução n° 
1.059, de 28 de outubro de 2014, publicada 
no Diário Oficial da União – DOU, de 6 de 
novembro de 2014 - Seção 1, pág. 136, 
a qual passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“2.4.1.2 Verso
..........
g) Nome; Nacionalidade; Naturalidade; 

Tipo Sang.: em fonte Arial Regular, tamanho 
5,5 pt e cor #393A3C. Seus conteúdos 
em fonte Calibri Bold, tamanho 6 pt, tudo 
em caixa alta, cor #393A3C”. No campo 
“Nome” deverá ser impresso o nome civil 
do profissional.” (NR)

Art. 4° Esta resolução entra em vigor em 
60 dias da data de sua publicação.

Brasília, 26 de julho de 2018.
Publicada no DOU, de 8 de agosto de 

2018 – Seção 1, pág. 138

A Associação dos Engenheiros 
e Arquitetos de Peruíbe 
realizou no dia 10/10/2019, 
uma visita técnica a fábrica 
da Amanco em Sumaré 
interior de São Paulo.

•Amanco Wavin

A Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Peruíbe realizou no 
dia 20 de setembro de 2019, um café da manhã em comemoração 
ao 23º aniversário de existência da entidade. O evento contou com 

a presença de Luiz Mauricio, prefeito de Peruíbe; André de Paula, 
vice-prefeito e engenheiro; vereadores do município, Milena 
Bargieri, Tamer Jr. e Sussumu; e a forte presença dos associados.
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Fotos: Sidney Cley/aVOZ
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Mercado Onix, Ka, HB20, Argo e Renegade 
são os mais vendidos na quinzena

Dados preliminares da Fenabrave, que reúne os dados de venda de 
veículos nas concessionárias aponta que mesmo em meio à troca de 
geração o Chevrolet Onix continua líder isolado de vendas com 9,3 mil 
unidades, mais que o dobro do 2º colocado, o Ford Ka com 4,4 mil. O 

3º é do Hyundai HB20 3.684 unidades. O Fiat Argo 
na primeira quinzena com 3.487 unidades e o líder 
entre os SUVs compactos, quinto carro mais ven-
dido Jeep Renegade teve 3.215 unidades comercializadas em 15 dias.

Motors
•Sucesso

Fiat lança Cronos 1.8 para público PCD

SALOMÃOSALOMÃO
www.salomaofiat.com.br
Confira outras ofertas em nosso site:

13 99712-489913 3456-5000
13 3456-2000

Av. João Abel, 310 - Jardim Icaraíba - Peruíbe/SP Av. Rui Barbosa, 540 -  Centro, Itanhaém/SP Confira condições especiais para

Taxista e CNPJ13 3456-2000 13 3426-5000
Fotos meramente ilustrativas. Veículos seminovos anunciados com preço para venda à vista ou com financiamento por banco único nomeado pela Fiat Salomão. Veículos da lista vendidos 
no estado em que se encontram. Os custos e despesas que forem negociados deverão compor o CET (Custo Efetivo Total) e serão informados antes da contratação da operação. Garantia 
mecânica de até 90 (noventa) dias (conforme Código de Defesa do Consumidor) de motor e câmbio. Sujeito a aprovação de crédito. Validade até 31/10/2019 ou enquanto durarem os estoques. 
Preços e formas de pagamento não são cumulativos em outras promoções. A Fiat Salomão reserva-se ao direito de corrigir erro de digitação ou gráfico.

Fale conosco:Loja: 

Oficina: 

Ref. 2251

Mod. LT
Mecânico

Ref. 8316

Fiat Toro

A partir de:

*COM SEU USADO NA TROCA

ENDURANCE 2020

Ref. 5903 Ref. 3364

Mod.
Preemier II

Ref. 7489Ref. 7555

Titanium
Motor 1.6
Automático
Flex

Ref. 5493

Longitude
Motor 2.0
Automático

• MOTOR 1.8 MT5 - FLEX
• VIDROS ELÉTRICOS NAS 4 PORTAS
• CÂMBIO MANUAL 5 VELOCIDADES
• AR CONDICIONADO

R$ 76.990,00*

Consulte condições na central de relacionamento: 
0800-7071000 e/ou através de uma concessioná-
ria FIAT participante, bem como para verificar a 
disponibilidade de estoque.

APROVEITE

O MAIOR ESTOQUE

MEGAMEGA
FEIRÃOFEIRÃO
SEMINOVOS

DA

REGIÃO

,00

Ref. 1949

De R$ 31.990,00 por:

R$27.990
Crossfox 2010

,00

Ref. 8190

De R$ 48.990,00 por:

Motor 1.6
Mod. IMOTION

R$44.990
Crossfox 2015

,00

Ref. 5287

De R$ 31.990,00 por:

R$28.990
Fiat Palio 2015

,00
De R$ 42.990,00 por:
Hyundai HB20 2019

De R$ 41.990,00
Ford New Fiesta 2014

R$37.990,00

,00

Voyage 2018

R$38.990
De R$ 42.990,00R$41.990,00Apenas

Fiat Strada 2013
R$40.990,00Apenas

Cruze Sport6 2012

R$87.990,00De R$ 95.990,00
Tracker Turbo 2018

R$34.990
De R$ 39.990,00
Volkswagen Fox 2016

,00

Ref. 8644

Mec.
Motor 1.8
Essence  - 16V
7 lugares

De R$ 69.990,00
Fiat Doblò 2018

R$61.990,00

OFERTA
APROVEITE

,00
De R$ 110.990,00
por

Jeep Compass 2018

R$105.990

Motor 1.0
Mod. Actrative

R$40.990

Ref. 6791

Motor 1.0 Flex
Mod. Unique

Marca / Modelo Ano Cor Referência Valor 
Chevrolet Captiva Sport,  2.4, Teto Solar 2015 Preta Ref 9821 R$ 62.990,00
Chevrolet Onix LS 1.0 2016 Prata Ref 1500 R$ 34.990,00
Chevrolet Onix LT 1.0 2018 Prata Ref 0241 R$ 42.990,00
Chevrolet Prisma LT 1.0, completo, baixa Km 2014 Preta Ref 1580 R$ 34.990,00
Chevrolet Tracker Turbo, Preemier II 2018 Branca Ref 7489 R$ 87.990,00
Fiat Palio Sport 2016 Branca Ref 3940 R$ 44.990,00
Fiat Palio Weekend, Dualogic - 1.8 2015 Preta Ref 2848 R$ 41.990,00

Marca / Modelo Ano Cor Referência Valor 
Fiat Palio Weekend, Attractive, compl. -ar 2012 Cinza Ref 2589 R$ 27.990,00
Fiat Punto Attractive 1.4 Itália 2014 Branca Ref 0000 R$ 32.990,00
Fiat Strada 1.4, cab. simples 2015 Vermelha Ref 6748 R$ 32.990,00
Fiat Toro Freedom 1.8 AT6, baixa Km 2018 Vermelha Ref 0446 R$ 83.990,00
Ford EcoSport Freestyle 2011 Cinza Ref 1052 R$ 31.990,00
Ford Fusion Titanium 2.0 2016 Prata Ref. 9391 R$ 82.000,00
Renault Duster Oroch 2016 Cinza Ref 9600 R$ 59.990,00

A Fiat está sempre atenta em 
fornecer uma gama completa, 
atendendo às necessidades de 
todos os tipos de clientes. Com o 
público PCD (Pessoas com Defi-
ciência) não poderia ser diferente. 
Esse mercado cresceu muito nos 
últimos anos: em 2014 eram cerca 
de 84 mil unidades vendidas e em 
2018 foram aproximadamente 246 
mil, ou seja, um aumento de 214%. 
Assim, vários modelos da Fiat têm 
sido pensados e desenvolvidos para 
esse grupo de consumidores. Ago-
ra, a categoria conta com mais uma 
opção: o Cronos 1.8 automático.

Conforto, estilo, design e auten-
ticidade: tudo isso em um só veícu-
lo. Esse é o Fiat Cronos, que com 
a nova versão 1.8 automática pen-
sada para PCD fornece conteúdo e 
preço atraente para ser a solução 
ideal. Tudo isso aliado a um exce-
lente custo benefício e conforto. O 
modelo reúne atrativos que esse 
público mais procura, como amplo 
espaço interno, um dos maiores 
porta-malas da categoria, com 
525 litros, e o câmbio automático. 
O competitivo motor 1.8 fornece 
excelente performance, com 139 
cv e torque de 19,3 kgfm, um dos 
mais potentes do segmento.  

Vale dizer que nesta versão 
não há cobrança para pintura ex-
terna. O cliente pode escolher sem 
custo algum entre cores sólidas 
(Branco Banchisa) e metálicas 
(Prata Bari e Cinza Silvestone). 
O Fiat Cronos é um dos sedãs 
mais completos e competitivos 
do mercado e nesta versão PCD 
o preço, de fato, é muito atrativo. 
• Atendimento dedicado - A Fiat 
oferece na maioria de suas versões 
do Mobi, Uno, Argo, Grand Siena e 
Cronos descontos especiais para 
PCD, além dos das isenções de IPI 
e ICMS oferecidas pelo governo. 
Com toda essa gama disponível 
para esse público, a rede de con-
cessionárias Fiat realiza treinamen-
tos para qualificação da equipe de 
vendas e atendimento sobre todo 
o processo que envolve a venda 
da categoria PCD. Além disso, 
promove workshops com despa-
chantes para que entendam como 
facilitar o atendimento de acordo 
com os requisitos específicos 
para as pessoas com deficiência. 
Confira  tudo isso em uma loja Fiat 
Salomão mais próxima de você!

Use o código 
QR para ler a 

lista completa.


