
Presidente da Câmara de
Juquiá deverá ser cassado

Caminhada pela Água reúne os nove
municípios da Baixada Santista

cassação O presidente da Câmara Municipal de Juquiá Said Apaz deverá
ter seu mandato cassado por condenação na justiça   pág. 13

Pela primeira vez na história, os nove municípios da Baixada Santista se uniram em torno de um só objetivo.
A Caminhada Metropolitana da Água, realizada na manhã desta quarta (22), em Praia Grande, mostrou
que as cidades unidas são mais fortes. O evento, que começou com cerca de 1.500 participantes, a maioria
estudantes, contagiou a comunidade e terminou com pelo menos 2.000 caminhantes.                  pág. 05

50º Congresso Estadual de
Municípios em Guarujá

O prefeito de Pedro de Toledo Eulálio Ilek-Polaco,
atual vice-presidente do Codivar em visita ao 50º
Congresso de Municípios no Guarujá, pousa ao
lado da belíssima modelo que ficou em 3º lugar
no Concurso de Miss São Paulo Tamiris Nayara
Leme da cidade de Santa Rita do Passa Quatro.

O prefeito de
Mongaguá, prof. Artur
Parada Prócida,
entregou, no dia 17 de
março, mais uma
escola de Ensino
Fundamental e
Educação Infantil, um
microônibus especial e
a i luminação da
Rodovia Padre Manoel
da Nóbrega. “Na
medida do possível ,

População comemora investimentos
realizados pelo Prof. Artur

procuramos executar
obras e serviços
essenciais para o bem-
estar da população. Na
atual gestão,  o bom
entrosamento entre os
Poderes Executivo e
Legislativo possibilita
um governo mais
tranqüilo,  no qual
prevalece a
cooperação”, ressaltou
o prof. Artur.  pág. 14

Aos poucos, Apaz está
se concentrando em
jogar as pessoas, os
munícipes contra a
administração Quinco
Soares que desde o
início o tempo que tem,
é para implementar
obras pela cidade, como
nunca se viu antes, pois
segundo comentários
por toda a cidade, a
única coisa que o atual
prefeito sabe fazer bem
é reconstruir a cidade e,
no entanto, um
grupelho político,

encabeçado por alguns
desocupados, mental e
espiritual, sem eira e
nem beira, procuram de
todas as formas
desarticular quem está
trabalho para o bem da
população juquiaense.
Na última sessão
plenária Said Apaz foi
alvo de acirradas
críticas por parte de
vereadores, onde, Luiz
Nascimento, também
vereador, requereu a
Mesa a apresentação
das contas e das

despesas efetuadas com
a reforma da Câmara
Municipal que segundo
informações extra
oficial, passou de 90 mil
reais, sem contar o
quanto foi gasto num
coquetel do aniversário
da cidade, mais de 12
mil reais e outras
despesas que o próprio
vereador Luiz está
aguardando, afinal, é o
dever do presidente
apresentar as contas,
pois o dinheiro é
público.

Um Jornal de Primeira. Sempre!

“Justiça!  Cremos  na  Justiça  Divina”

DOMINGOS DA PAZ  (Diretor-responsável)
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Pensamento de Von Ihering:
“...todo o homem que se
transforma em verme não
pode se queixar de ser
pisado aos sapatos dos
outros...”.

As matérias assinadas
nem sempre

representam o
pensamento e a linha
editorial deste jornal

semanário

Depois de ter apresen-
tado as quatro grandes ra-
zões revolucionárias do de-
senvolvimento do Vale do
Ribeira, é necessário levar-
mos em consideração que
o Estado têm o corpo en-
fermo porque é malévola a
forma que seus dirigentes
corruptos, ladrões e assal-
tantes, verdadeiros cana-
lhas; covardes em sua for-
ma vegetal de lesar os Co-
fres públicos. Tudo é a mes-
ma coisa, de baixo a alto,
hoje está sendo nivelado
por baixo, pois não há mais
o mínimo de respeito ou de
consideração para com o
seu povo, uma verdadeira
Sodoma e gomorra da
sacanagem com o que é pú-
blico. Perdeu-se o
referencial de valores, tudo
é visto pelos olhos da co-
vardia e da malandragem.

Em todos os poderes da
atual república dos
flagelados e dos miseráveis,
quanto maior é a
sacanagem, maior é o res-

O corpo enfermo do Estado...
peito que o ladrão de colari-
nho branco tem na socieda-
de em que vive e comanda.
Neste mundo atual nada se
cria de novo a não ser os
velhos sistemas da divisão
mútua entre ladrões dos co-
fres públicos e o povo, ali-
ás, o seu povo, em outras
palavras..., que vá tudo pro
inferno, afinal, só os fortes
sobrevivem neste vale de lá-
grimas onde o clamor maior
têm sido som do ranger de
dentes.

O que esperar dos três
poderes da “republiqueta
tupiniquins”, onde dois so-
brevivem às custas de um, e
o pior ainda é a forma que um
dos miseráveis e dependen-
tes do poder executivo, se in-
tromete em tudo, esbanjam
safadeza e respiram
pilantragem e canalhice nas
salas que antecedem as au-
diências públicas. Há bem
pouco tempo atrás, no Peru,
o ex-presidente Fujimori aca-
bou com a “farra do boi”, fe-
chou e lacrando as portas da

corrupção que imperava no
judiciário daquele país, o que
fez muito bem naquele mo-
mento, entretanto, voltaram
piores que antes e é assim
em todos os lugares, princi-
palmente no Brasil onde há
a mistura de sangue, da raça
e da desordem dos degrada-
dos oriundos da “terrinha”,
Portugal, cujas esquadras
chegaram nestas terras de
Santa Cruz, futuramente,
“Brasil” por volta de 1500.

Já dizia o maior filósofo
brasileiro, conhecidíssimo,
Abelardo Barbosa
Chacrinha, “... quem não se
comunica se estrumbica...”
ou não é assim? afinal, nes-
tes tempos modernos, tudo
mudou, e hoje eles continu-
am se comunicando muito
mais, pois agora se
interagem conectados na
rede mundial, internet e as-
sim vamos tocando ou me-
lhor, se estrumbicando...,
pois de assalto em assalto
aos cofres públicos eles vão
enchendo as “burras”.

Voltamos com carga to-
tal, apesar dos pesares a
vida continua linda e mara-
vilhosa. Quando penso na
vida e na luta que é o pró-
prio ato de viver, lembro o
poeta guerreiro Gonçalves
Dias “Viver é Lutar” . Luta
que os fracos abatem e os
fortes faz vencer”.

A vida não passa de
uma guerra onde enfrenta-
mos adversários e inimigos
dos mais variados tipos e
que nos atiram das mais va-
riadas posições. Os piores
inimigos, no entanto, estão
dentro de nós.

Pulando a cerca para o
terreno que nos interessa
chegamos nos anos das
eleições o clima do ano elei-
toral já esta instalado tudo
que faz parte das ações de
pré-campanha está sendo
usado, o saco de maldade
já foi aberto.

Vivemos o tempo da
“tucanagem” ou seja
sacanagem dos tucanos.

Os Deputados tucanos
estão a mais de ano tentan-
do recuperar a imagem do
congresso. Quanto mais
tentam mais feia ela fica.

Para o povo se gritar
“pega ladrão” não fica um,
os resultados das CPIS se
voltam contra os próprios
Deputados se fossem o
tempo da Revolução Fran-
cesa era todo mundo para a
guilhotina.

Para se ter uma dimen-
são da galhofa que se tor-
nou o Congresso nesses
tempos:

1) Um presidente teve
que renunciar (Severino
Cavalcante)

2) Um ex-presidente
está sendo julgado (João
Paulo Cutela)

3) O atual (Aldo
Rabelo) passa a história
como o  grande criador do
dia nacional do saci pererê

O PT continua seu

TUCANAGEM
José Bernardo

“Apesar de você amanhã há de ser outro dia”.
Chico Buarque

calvário, se existe um certo
oportunismo na
oposição(PSDB-PFL) é pre-
ciso entender  que muitos
companheiros e amigos do
LULA entraram no  gover-
no como barvates da demo-
cracia, da ética e dos bons
costumes e foram execrados
como verdadeiros ladrões
de casaca.

A escolha do candidato
a presidente do PSDB foi
uma humilhação para seus
militantes, do ponto de vis-
ta da democracia interna o
partido deu sinais de esgo-
tamento, partido do mode-
lo que sempre combateu um
partido de caciques.

Resta agora esperar
como vai ser com o PNDB
haverá prévias ou os coro-
néis vão decidir?

Por falar em coronéis te-
mos que aplaudir a ação do
exercito no Rio de Janeiro.
Uma primeira analise o exer-
cito ganhou a parada ao re-
cuperar suas armas e ficam
uma series de
questionamentos:

Vale a pena o exercito se
queimar junto com a popu-
lação civil?

Acho que o exercito pre-
cisa adaptar suas unidades
aos novos tempos.

Deixar lotes de munições
e armamentos na beira da Rua
e com pouca guarnição é ar-
riscado e representa até uma
provocação.

As unidades dos nossos
exércitos em sua maioria es-
tão em prédios velhos de
quando a concepção era ou-
tra.

Os critérios de segurança
precisam ser pensados e
adaptados á modernidade.

O caso do Rio foi um pon-
to positivo para as forças ar-
madas, mas são coisas que
podem ser perfeitamente evi-
tadas. Entretanto o recado do
nosso exército foi claro: “Aqui
não ô Vagabundo”.

Hospital Santo Antônio de Juquiá
realiza centenas de cirurgias

A população de
Juquiá está sendo be-
neficiada com a chega-
da de um médico cirur-
gião na cidade, desde o
dia 25 de outubro de
2005, já foram realiza-
das mais de mil consul-
tas e mais de cinqüen-
ta cirurgias, resolvendo
os problemas de muitos
moradores de Juquiá
que há muito tempo
aguardavam para rea-
lizar estas cirurgias.

O novo serviço im-
plantado visa realizar
pequenas c i rurgias ,
com intuito de diminuir
a fila do SUS e desafo-
gar outros hospitais,

onde antes eram enca-
minhados os pacientes
de Juquiá, contribuindo
com o sistema de saúde
de toda região, que pas-
sa por dificuldades.

A sat isfação dos
usuários é imensa, pois
algumas pessoas esta-
vam há anos aguardan-
do a realização de cirur-
gias simples, e enquan-
to não se realizavam,
sobrecarregavam o sis-
tema da saúde do muni-
cípio, pois o consumo de
medicamentos e  as
constantes  consul tas
geravam um gasto mui-
to maior do que a reali-
zação da cirurgia, ago-

ra estes problemas es-
tão sendo sanados.

 A diretora do De-
partamento Municipal
de Saúde, Dra. Neusa
Sanches explicou que
é uma grande vitória
para o Hospital a im-
plantação desse servi-
ço, que está ajudando
todo o povo de Juquiá,
a f i rmou  a inda  que
apesar das dificulda-
des na contratação de
médicos que todos os
municípios do país pas-
sam, Juquiá vem con-
seguindo consolidar o
sistema de saúde que
alcance todos os mo-
radores da cidade.
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C R I T I C A  &  A U T O C R I T I C A

O jornalista tem o direito cons-
titucional de informar e, desde que
não tenha intuito difamatório, não
comete abuso. Mesmo que a notí-
cia desagrade seus personagens.
Com esse entendimento, por vota-
ção unânime dos seus cinco inte-
grantes, a Segunda Turma do Su-
premo Tribunal Federal reafirmou
os termos do artigo 220 da Consti-
tuição onde se lê que “a manifesta-
ção do pensamento, a criação, a
expressão e a informação, sob qual-
quer forma, processo ou veículo
não sofrerão qualquer restrição”,
observadas as cautelas previstas
em outros pontos da Carta.

No caso concreto, discutia-se o
pedido de hábeas corpus do jorna-
lista e advogado Marco Antonio
Birnfeld editor do site Espaço Vital
para trancar queixa-crime apresen-
tada contra ele pelo Ministério Pú-
blico, por alegada difamação. O
motivo: a divulgação de uma repre-
sentação contra uma juíza que in-
cumbirá seu secretário de dirigir um
julgamento da 1ª Vara Cível do Foro
Regional de Tristeza, em Porto Ale-
gre.

Birnfeld noticiara a representa-
ção de um advogado, que se ne-
gou a participar de sessão dirigida
por um leigo, em sua coluna no Jor-
nal do Comércio em outubro de
2003.

A defesa do jornalista alegou
que os fatos divulgados pelo jor-
nal são indiscutíveis, pois somente
se publicou a versão de um advo-
gado sobre o que teria ocorrido em
uma sala de audiência, e que não
houve o desejo de difamar a juíza
para caracterizar crime contra a hon-
ra.

A relatora foi a ministra Ellen
Gracie, a mais resistente integrante
do STF à concessão de habeas
corpus. Ela foi acompanhada pelos
ministros Celso de Mello, que pre-
sidia a sessão, por Carlos Velloso,
Gilmar Mendes e Joaquim Barbosa.

Ellen Gracie observou que o fato
veiculado pela imprensa realmente
aconteceu, sendo suficiente a lei-
tura da representação formulada

Interesse público

Constituição garante direito
de informar do jornalista

para comprovar o ocorrido. A repro-
dução desses fatos pela imprensa,
de acordo com a relatora, tem res-
paldo no artigo 220 da Constitui-
ção Federal, além de não ter ocorri-
do qualquer excesso nem abuso no
direito de informar.

A ministra entendeu que o jor-
nalista, ao tomar conhecimento da
representação feita por advogado
contra a juíza junto à Corregedoria
Geral de Justiça, ao divulgar na im-
prensa, nada mais fez que usar seu
direito constitucional de informar.
“Não poderia, portanto sofrer os
percalços de uma ação penal sem
qualquer respaldo legal”, concluiu
a ministra, determinando o
trancamento da ação penal.

Na quarta-feira (6/9) mesmo, o
presidente da Turma, ministro Cel-
so de Mello assinou o ofício e de-
terminou seu envio por ofício e te-
lex à Turma Recursal gaúcha, para
dar efeito à decisão.

O caso

Em uma audiência de concilia-
ção para manutenção de posse, re-
alizada no foro de Tristeza, estava
sentado no lugar do juiz um jovem.
Desconfiado da maneira como o
suposto juiz conduzia a audiência,
o advogado de uma das partes per-
guntou se ele era o juiz da causa. A
resposta foi de que se tratava do
secretário da juíza, fazendo com que
o advogado se recusasse a partici-
par da continuação da audiência.
Os fatos se deram em agosto de
2003.

O Ministério Público do Rio
Grande do Sul entendeu que o fato
seria difamatório, e denunciou o
advogado que representou contra
a juíza bem como o jornalista que
veiculou o acontecimento como
autores do crime de difamação. O
jornalista impetrou Hábeas Corpus
na Turma Recursal, que indeferiu o
pedido. No Supremo, a defesa rea-
firmou o pedido feito anteriormen-
te. HC 85.629/RS

PRP
Quem está feliz da vida é o com-

panheiro Sidney Strauss, presidente
do PRP e ex-secretário municipal de
Planejamento da Administração Fran-
ça, porque depois de tantas lutas
inglórias, finalmente, captou para
dentro da legenda, o vereador
Geovane de Jesus. Agora o PRP já
tem vereador em São Vicente e o que
tudo indica, Strauss está se movimen-
tando muito bem pelos bastidores po-
líticos para disputar as próximas elei-
ções como candidato a deputado fe-
deral.

DE VOLTA
O vereador Geovane de Jesus

(PRP), depois de longa ausência no
legislativo vicentino, agora está se
preparando para retornar aquela Casa
de Leis a todo vapor. Explica o verea-
dor que por motivos de saúde, este-
ve afastado dos trabalhos
legislativos, mas agora, afirma o
Geovane, totalmente recuperado,
estamos voltando com força total,
afinal, tenho a responsabilidade de
representar e muito bem os cidadãos
que me honraram com seus votos.
Quero trabalhar muito como sempre
fiz na minha vida.

SAÚDE
Mesmo que queiramos entender,

a verdade é que não sobra espaço para
entender o que vem ocorrendo com a
Saúde pública em São Vicente. As ci-
dades em volta estão resolvendo o
problema da saúde, mas São Vicente,
sabemos lá porque, não se afina com
os vizinhos e quem paga com isso é a
população que necessitam dos aten-
dimentos ambulatoriais e os primeiros
socorros. No CREI é um perigo de
entrar, de repente o cidadão entra vivo
e sai morto, sabemos lá...

MIGUEL PASQUARELLI
Quem está a todo vapor navegan-

do pelas cidades do interior do Esta-
do é Miguel Pasquarelli (PV) que foi
sacaneado pelo ex-prefeito Márcio
França em São Vicente as vésperas
das eleições municipais de 2004.
Pasquarelli desponta como um dos
prováveis candidatos que deverão
estar eleitos neste ano como deputa-
do federal. Em 2004, Pasquarelli era

filiado do PL, o mesmo partido
Waldemar Costa Neto, aquele do
“mensalão” que abandonou o seu
mandato para não ser cassado.
Pasquarelli dormiu candidato
convencionado e acordou no dia se-
guinte com as “trouxas” na rua da amar-
gura, uma vez que Márcio França com-
prou a legenda do PL de porteira fe-
chada em São Vicente e o então candi-
dato deixou de ser candidato porque
houve fraudes na hora de fazer a Ata
da Convenção, pode?

MAURICI MARIANO
Outro que está com as malas pron-

tas como candidato a deputado esta-
dual é o ex-prefeito de Guarujá Mauricí
Mariano (PMDB). Mauricí já tem um
trabalho realizado em todo o Estado,
principalmente na baixada santista e
Guarujá, claro que não será muito difí-
cil de ganhar as futuras eleições deste
ano. E por falar nisso, Mariano deverá
se esforçar ao máximo, porque o seu
candidato a prefeito em Guarujá, per-
deu as eleições para Farid Madi (PDT)
e para quem pensa continuar na polí-
tica regional, é bom correr atrás do pre-
juízo.

MÁRIO OMURO
Outro candidato a deputado fede-

ral é o ex-prefeito e atual vereador de
Peruíbe, Mário Omuro (PMDB). Má-
rio tem visitado constantemente sua
base eleitoral em toda a extensão do
litoral paulista e inclusive o Vale do
Ribeira para futuras composições po-
líticas, uma vez que será o único can-
didato do PMDB a federal da baixada
santista. A esposa de Mário Omuro,
Julieta é vice-prefeita em Peruíbe e jun-
tos, devem de fazer um belo trabalho
em busca dos tão sonhados votos
para se chegar a Câmara Alta. Com
certeza há muito trabalho pela frente.

LUCIANO BATISTA
Outro candidatíssimo a deputa-

do estadual é o presidente da Câma-
ra Municipal de São Vicente, Luciano
Batista (PSB). Batista está em alta com
seus pares em São Vicente onde goza
de prestígio junto a toda comunida-
de que milita no PSB. Batista tem um
trabalho político consagrado junto as
Comunidades vicentinas, principal-
mente nas áreas social e esportes.

Sem título-1 1/1/2007, 19:193
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Via terá 1,6 quilô-
metro de extensão

A Prefeitura de Praia
Grande iniciou esta se-
mana a construção de
ciclovia no Bairro Antár-
tica, onde residem 40 mil
pessoas. Com 1,6 quilô-
metro de extensão, a fai-
xa exclusiva para ciclis-
tas ligará as ruas João
Roberto Correa e Sérgio
Gregório. A obra está
orçada em R$ 200 mil e
deve ser concluída em
maio.

Segundo o responsá-
vel Secretaria de Servi-
ços Urbanos (Sesurb),
Sérgio Bonito, com o
crescimento do bairro
nos últimos anos, em es-
pecial do loteamento
Vila Sônia, o trânsito de
pedestres e veículos au-
mentou consideravel-
mente, ainda mais com
as pavimentações reali-
zadas pela Prefeitura.
“Hoje os ciclistas são
obrigados a dividir espa-
ço com um grande nú-
mero carros, ônibus e
caminhões. Mas esse
quadro vai mudar com a
ciclovia”.

Ele destacou que a
ciclovia vai beneficiar
boa parte das 565 crian-
ças matriculadas na Es-
cola Municipal Idalina
da Conceição Pereira,
localizada na Rua João
Roberto Correa. “Como
a ciclovia  terminará
exatamente em frente à
unidade, salvaguarda-
mos estas crianças e
seus responsáveis de
acidentes”.

Sérgio Bonito infor-
mou que o projeto pre-
vê a interligação dessa
via com a ciclovia da
Avenida dos Trabalha-
dores, já executada.

Prefeitura investe R$ 200 mil em ciclovia no Bairro Antártica
Ciclovias  -  Praia

Grande é a cidade que
mais incentiva o uso de
bicicletas no Estado de
São Paulo, de acordo
com estudo realizado
pelo Grupo Executivo de
Integração da Política
de Transportes (Gipot),
órgão do Ministério dos
Transportes. Cerca de
20 mil pessoas utilizam
a bicicleta para ir ao tra-
balho, à escola ou sim-
plesmente como opção
de lazer.

Dos 5.575 municípios
brasileiros, apenas dez
possuem mais de 40 qui-
lômetros de ciclovias. E
Praia Grande faz parte
desse seleto grupo. Por
isso, já pode ser incluída
no ranking das cidades
com maior tradição do
uso das duas rodas leves
no País, ao lado de Rio
de Janeiro (RJ), Curitiba
(PR), São Paulo (SP),
Belém (PA), Governa-
dor Valadares (MG) e
Campo Bom (RS), den-
tre outras cidades.

Um dos destaques
de Praia  Grande é  a
ciclovia da orla maríti-
ma, a mais extensa do
País, com 22,5 quilôme-
tros.  Além da  pra ia ,
conta ainda com pistas
exclusivas para bici-
c le tas  nos  seguin tes
locais: Avenida Ayrton
Senna, com 1,5 quilô-
metro;  Via  Expressa
Sul,  18 quilômetros;
Avenida dos Trabalha-
dores, 2 quilômetros,
n o  B a i r r o  S í t i o  d o
Campo; Avenida Mar-
ginal,  4 quilômetros,
Bairro Melvi; e Aveni-
da São Paulo,  500
metros, no Boqueirão,
totalizando 48,5 quilô-
metros.

Neste sábado foi dada
a largada para o Arena
Cross temporada 2006. A
primeira etapa do cam-
peonato, realizada em
Bertioga, apresentou as
novidades para este ano
e mostrou que o ano pro-
mete ser especial para a
modalidade que mais
cresce no Brasil.

Bertioga/SP – Mais
uma vez a cidade de
Bertioga, localizada no lito-
ral norte do Estado de São
Paulo, recebeu a primeira
etapa de uma temporada
do Arena Cross. As novi-
dades para este ano ganha-
ram repercussão nacional
através da transmissão re-
alizada pela REDETV! e
pela ESPN Brasil, além do
prestígio de mais de 6.000
pessoas que lotaram as ar-
quibancadas da mega es-
trutura montada à beira da
praia, proporcionando um
visual muito especial aos
espectadores e aos melho-
res pilotos do Brasil.

Entre as pessoas que
acompanham o Arena
Cross desde o início de suas
atividades no Brasil, a maior
novidade dessa temporada,
ou pelo menos a mais co-
memorada, foi a volta de
Eduardo Saçaki que após
um grave acidente sofrido
no ano passado em outra
modalidade, voltou ao Are-
na Cross, onde sempre foi
reverenciado por suas ma-
nobras e importantes con-
quistas. O desempenho do
japonês voador, como é
conhecido, não importou,
mas o carinho dos compa-
nheiros emocionou os
amantes do esporte sobre

A maior competição do
motociclismo nacional está de volta

duas rodas.
Além disso, outras im-

portantes novidades movi-
mentaram a primeira eta-
pa do Arena Cross tempo-
rada 2006. A mudança do
nome das duas mais impor-
tantes categorias (Especi-
al = MX1 e Força Livre =
MX2), a chegada de novos
pilotos e a troca de moto-
cicletas e equipes agitaram
os bastidores e esquenta-
ram as disputas desse sá-
bado.

Desde o início da tar-
de, quando aconteceram os
treinos livres e os treinos
cronometrados, as areias
de Bertioga tiveram uma
mostra do que está reser-
vado para toda a tempora-
da. Na categoria MX2 o
piloto Leandro Silva, do
Paraná, conquistou o me-
lhor tempo com a marca de
31.520s. Na categoria
MX1 quem conquistou o
melhor tempo foi o piloto

estreante no Arena
Cross, Roosevelt Assun-
ção, de São Paulo, com a
marca de 31.380s. Outras
duas categorias fazem par-
te do Arena Cross tempo-
rada 2006 , a 50cc e a 65cc,
dedicadas aos jovens talen-
tos da modalidade. Entre-
tanto essas categorias não
participam dos treinos
cronometrados.

Considerado um verda-
deiro show, as provas do
Arena Cross são realiza-
das à noite e quando os
melhores pilotos do Brasil
entraram na pista a terra
tremeu em Bertioga. Na
50cc, quem venceu a pri-
meira etapa da temporada
foi o piloto Gustavo Pes-

soa. Na 65cc, Endrews
Armstrong venceu e con-
quistou preciosos pontos
na reta inicial da tempora-
da. Na MX2, a antiga For-
ça Livre, o alto índice téc-
nico dos pilotos acirrou as
disputas pela vitória em
Bertioga. E quem se deu
melhor foi Leandro Silva
que superou os seus ad-
versários e venceu com
tranqüilidade. Já na prin-
cipal categoria do Arena
Cross temporada 2006, a
MX1, a estrela de
Roosevelt Assunção bri-
lhou em sua estréia na
modalidade e o piloto
conquistou o lugar mais
alto do podium nas duas
baterias disputadas em
sua categoria..

A próxima etapa já
está marcada e aconte-
cerá em Rio das Ostras,

no litoral fluminense nos
dias 01 e 02 de abril. A
transmissão dessa etapa
será ao vivo e mostrada
para todo o Brasil atra-
vés da REDETV!, na tar-
de do domingo, dia 02 de
abril.

O Arena Cross tem-
porada 2006 conta com a
organização da
C A R L I N H O S
ROMAGNOLLI PRO-
MOÇÕES & EVEN-
TOS, com o patrocínio de
HONDA, DUNAS
RACE e  CINZANO ,
com o co-patrocinio de
YAMAHA, PEEL’S
C A P A C E T E S ,
PIRELLI e
CONTROLFLEX .  O
apoio é da PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE
BERTIOGA, PRAIA
FM e CLARIM NEWS.
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Pela primeira vez na his-
tória, os nove municípios da
Baixada Santista se uniram
em torno de um só objetivo.
A Caminhada Metropolitana
da Água, realizada na manhã
desta quarta (22), em Praia
Grande, mostrou que as ci-
dades unidas são mais for-
tes. O evento, que começou
com cerca de 1.500 partici-
pantes, a maioria estudantes,
contagiou a comunidade e
terminou com pelo menos
2.000 caminhantes.

Organizado pelo Comitê
de Bacias Hidrográficas
(CBH-BS), em parceria com
a Coordenadoria de Educa-
ção Ambiental de Praia
Grande, o manifesto cum-
priu o que prometeu: cola-
borar com a conscientização
da sociedade em relação à

Caminhada pela Água reúne
os nove municípios da região

preservação da água.
Para o subsecretário de

Metropolização de Praia
Grande, Rui Smith, desper-
tar a consciência em torno
do tema é de extrema impor-
tância. “Os mananciais que
abastecem nossa região são
únicos. É importante que
essa garotada pense com in-
teresses em comum”.

A caminhada saiu da
Praça dos Emancipadores,
seguiu pela Avenida Costa
e Silva em direção à praia e
retornou pela via paralela,
Rua Pernambuco.

O número de participan-
tes deixou os organizadores
entusiasmados. Glória Bru-
no, da Coordenadoria de
Educação Ambiental do
Município, se disse satisfei-
ta. “Ações como esta, que

despertam para o uso raci-
onal da água, devem se es-
tender até a sala de aula e
de lá para a casa do estu-
dante. Estamos felizes com
o resultado”.

Francisco Gomes da
Costa Neto, do CBH, apro-
veitou para lembrar a mis-
são dos estudantes. “Vocês
têm hoje muito mais infor-
mação do que tínhamos
quando estudantes. Espe-
ramos que, com isso, pos-
sam agir em relação à pre-
servação”.

Participaram do mani-
festo, estudantes do ensi-
no fundamental de escolas
estaduais, municipais e par-
ticulares, clubes de servir,
organizações não-governa-
mentais e outros segmen-
tos da sociedade civil.

Acaba de receber
pareceres favoráveis de
todas as Comissões da
Assembléia Legislativa
o projeto de lei 278/2005
do deputado José
Caldini Crespo (PFL),
estabelecendo nova for-
ma de punição a quem
vender bebidas alcoóli-
cas para menores de
dezoito anos no Estado
de São Paulo.

O projeto ,  pronto
para ser votado, cassa
a eficácia da inscrição
no cadastro de contribu-
intes do ICMS das ca-
sas noturnas, bares, res-

Projeto do deputado Crespo
penaliza quem vender bebida

alcoólica a menor
taurantes e demais es-
tabelecimentos comer-
ciais flagrados venden-
do bebidas alcoólicas a
menores  de dezoi to
anos.

A punição deverá ser
aplicada em três graus:
suspensão durante uma
semana, na primeira vez
que a irregularidade for
constatada (pela fisca-
lização estadual,  por
meio de ação da Polícia
ou testemunha do fato),
um mês na segunda e
cassação definitiva se
ocorrer  uma terceira
transgressão.

Essa falta de regula-
ridade da inscrição ina-
bilita o estabelecimento
à prática de operações
relativas à circulação de
mercadorias e de pres-
tações de serviços de
transporte interestadual
e intermunicipal.

A punição prevista
no projeto alcança os
sócios, pessoas físicas
ou jurídicas (em comum
ou separadamente) do
estabelecimento penali-
zado, impedindo-os de
exercerem o mesmo
ramo de atividade, ain-
da que em estabeleci-
mento distinto daquele,
e de entrarem com pe-
dido de inscrição de
nova empresa em idên-
tico ramo de atividade.

O deputado Crespo
incluiu em seu projeto
de lei a obrigatoriedade
do governo divulgar,
através do Diário Ofici-
al do Estado, os nomes
dos estabelecimentos
comerciais penalizados

na forma dos seus dis-
positivos, acompanha-
dos de seus respectivos
endereços de funciona-
mento e  números no
CNPJ - Cadastro Naci-
onal de Pessoas Jurídi-
cas.

Crespo apresentou
esse projeto por consi-
derar que “hoje é uni-
versalmente pacífico
que a bebida alcoólica
se constitui em vício dos
piores, pelo seu consu-
mo em si e como porta
de entrada para o uso
de outras drogas nefas-
tas à saúde. O jovem,
uma vez habituado as
bebidas alcoólicas, pas-
sa a ter dependência fí-
sica e química e dificil-
mente conseguirá l i -
vrar-se disso na fase
adulta”.

O parlamentar menci-
onou na justificativa do
projeto pesquisas mos-
trando a redução da vio-
lência nos locais e perío-
dos de proibição de ven-
das de bebidas alcoóli-
cas. Citou como exemplo
a cidade de Guarulhos,
onde existe lei municipal
proibindo a venda de be-
bidas alcoólicas depois
das 23 horas.

- Após a entrada em
vigor da nova legislação,
o poder público local di-
vulgou reduções notá-
veis nos índices de vio-
lência contra mulheres,
assassinatos e atendi-
mentos em emergências
médicas, entre outros,
esclareceu o deputado
Crespo na defesa do seu
projeto.

Profissional facilitará o
acesso dos usuários aos lei-
tos hospitalares

Em iniciativa inédita na
Baixada Santista, desde
esta semana os prontos-so-
corros de Praia Grande con-
tam com mais um profissio-
nal no atendimento à popu-
lação. Cinco médicos se re-
vezarão na função de plan-
tonista controlador, com a
tarefa de cuidar da entrada
dos pacientes no Hospital
Municipal de Praia Grande
e em outras unidades hos-
pitalares da região. A medi-
da é uma indicação do Con-
selho Federal de Medicina.

“O plantonista
controlador vai melhorar as
condições de trabalho das
equipes dos prontos-socor-
ros. É uma das várias medi-
das que estão sendo empre-
endidas com este fim”, afir-
ma o secretário de Saúde
Pública de Praia Grande,

Prefeitura de Praia Grande cria função
inédita nos prontos-socorros

Eduardo Dall´Acqua. Além
de cuidar das demandas de
internações que surgem
nos serviços de urgência e
emergência, o secretário
destaca que esses profissi-
onais terão o papel de ava-
liar o atendimento das uni-
dades.

Anteriormente, os médi-
cos plantonistas ficavam
responsáveis pelo encami-
nhamento dos pacientes
para a internação. “A entra-
da dos controladores tira a
sobrecarga do profissional
de saúde de Praia Grande”,
acredita o presidente da
Coopsaúde, Adriano
Bechara, que congrega ser-
vidores da saúde pública na
Cidade. A atuação dos plan-
tonistas controladores tam-
bém possibilita maior
integração entre as adminis-
trações dos prontos-socor-
ros e do Hospital Municipal.

Medidas – O estabeleci-
mento de plantonistas

controladores é uma das
medidas da Sesap para tor-
nar mais rápido e eficiente
o atendimento nos prontos-
socorros. Em fevereiro co-
meçaram a atuar no Hospi-
tal Municipal os médicos
diaristas, responsáveis pelo
acompanhamento das
internações. Conforme in-
forma o diretor do hospital,
Antonio Carlos Gomes, o
tempo médio de internações
praticamente caiu pela me-
tade.

A Administração Muni-
cipal também melhorou as
condições salariais dos mé-
dicos. Os que optam pela
jornada de 40 horas sema-
nais (anteriormente todos
cumpriam jornada de 20 ho-
ras semanais) têm o salário
triplicado, passando a rece-
ber aproximadamente R$ 6
mil. Outra medida foi a alte-
ração das condições de re-
pouso e alimentação dos
plantonistas.

Segundo o secretário,
até julho deve entrar em
funcionamento o Consórcio
Hospitalar do Litoral Sul, a
ser administrado pela Uni-
versidade Federal de São
Paulo (Unifesp), que
gerenciará os hospitais de
Praia Grande, Mongaguá,
Itanhaém e Peruibe. “Nun-
ca aconteceu, no mundo,
de quatro municípios se
juntarem para administrar
quatro hospitais. É
raríssimo que prefeitos se
unam para pensar na
melhoria pública da comu-
nidade de uma região, fora
dos limites de seus municí-
pios”, afirma o diretor-admi-
nistrativo da universidade,
Samuel Goihman.

Com o consórcio, toda
a verba do SUS para os hos-
pitais dos quatro municípi-
os será administrada pela
Unifesp. O projeto está em
fase de elaboração pela uni-
versidade.

Sem título-1 1/1/2007, 19:195
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUQUIÁ

DECRETO No 251/2006
DE 12 DE JANEIRO DE 2006.

 
“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá

outras providências.”

Prefeitura Municipal de Juquiá, 12 de janeiro de 2006.

MANOEL SOARES DA COSTA FILHO
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se:
Roseli Rodrigues

Coordenadora Técnica Legislativa
Sua íntegra encontra-se afixada no Átrio do Paço Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUQUIÁ

DECRETO No 254/2006
DE 06 DE MARÇO DE 2006.

 
“Dispõe sobre fixação de preços públicos.”

Prefeitura Municipal de Juquiá, 06 de março de 2006.

MANOEL SOARES DA COSTA FILHO
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se:
Roseli Rodrigues

Coordenadora Técnica Legislativa
Sua íntegra encontra-se afixada no Átrio do Paço Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUQUIÁ

 DECRETO No 255/2006
DE 07 DE MARÇO DE 2006.

 
“Dispõe sobre a composição  do CONTUR- Conselho Municipal de

Turismo.”

Prefeitura Municipal de Juquiá, 08 de março de 2006.

MANOEL SOARES DA COSTA FILHO
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se:
Roseli Rodrigues

Coordenadora Técnica Legislativa
Sua íntegra encontra-se afixada no Átrio do Paço Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUQUIÁ

LEI N. º 198/2.006,
DE 08 DE MARÇO DE 2.006.

“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ISENÇÃO DA CON-
TRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA-

ÇÃO PÚBLICA-CIP”

Prefeitura Municipal de Juquiá, 08 de março de 2006.

MANOEL SOARES DA COSTA FILHO
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se:
Roseli Rodrigues

Coordenadora Técnica Legislativa
Sua íntegra encontra-se afixada no Átrio do Paço Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUQUIÁ

LEI N.º 199/2006, de 08 de março de 2006.

“REGULAMENTA A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO
DE ACIDENTES – CIPA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

Prefeitura Municipal de Juquiá, 08 de março de 2006.

MANOEL SOARES DA COSTA FILHO
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se:

Roseli Rodrigues
Coordenadora Técnica Legislativa

Sua íntegra encontra-se afixada no Átrio do Paço Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUQUIÁ

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUQUIÁ

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUQUIÁ

LEI N.º 200/2006 - de 08 de MARÇO de 2006.

“DISPÕE SOBRE A REMISSÃO E CANCELAMENTO DE
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS.”

Prefeitura Municipal de Juquiá, 08 de março de 2006.

MANOEL SOARES DA COSTA FILHO
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se:

Roseli Rodrigues
Coordenadora Técnica Legislativa

Sua íntegra encontra-se afixada no Átrio do Paço Municipal

LEI  º  201/2006 - de 08 de março de 2.006.

“DISPÕE SOBRE  ALTERAÇÃO NA LEI 179/2005.”

Prefeitura Municipal de Juquiá, 08 de março de 2006.

MANOEL SOARES DA COSTA FILHO
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se:

Roseli Rodrigues
Coordenadora Técnica Legislativa

Sua íntegra encontra-se afixada no Átrio do Paço Municipal

LEI COMPLEMENTAR N.° 28, de 08 de março de 2006.

“DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUQUIÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Prefeitura Municipal de Juquiá, 08 de março de 2006.

MANOEL SOARES DA COSTA FILHO
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se:

Roseli Rodrigues
Coordenadora Técnica Legislativa

Sua íntegra encontra-se afixada no Átrio do Paço Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUQUIÁ

DECRETO No 235/2005 - DE 20 DE OUTUBRO DE 2005.
 

“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicio-
nal Suplementar e dá outras providências.”

Prefeitura Municipal de Juquiá, 20 de outubro de 2005.

MANOEL SOARES DA COSTA FILHO
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se:

Roseli Rodrigues
Coordenadora Técnica Legislativa

Sua íntegra encontra-se afixada no Átrio do Paço Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUQUIÁ

DECRETO No 240/2005
DE 01 DE NOVEMBRO DE 2005.

 
“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional

Suplementar e dá outras providências.”

Prefeitura Municipal de Juquiá, 01 de novembro de 2005.

MANOEL SOARES DA COSTA FILHO
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se:

Roseli Rodrigues
Coordenadora Técnica Legislativa

Sua íntegra encontra-se afixada no Átrio do Paço Municipal

Sem título-1 1/1/2007, 19:196
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Programação ocorre
dia 31 de março, no pró-
prio abrigo, às 20 horas

O abrigo Casa Crescer e
Brilhar inaugura, no próximo
dia 31 de março, a Biblioteca
“Elza Batalha” e lança o livro
infantil “Zabelinha – Históri-
as que vovó contava”. A
inauguração contará com a
presença da poetisa Elza Ba-
talha e do pedagogo do abri-
go, Anguair Gomes dos San-
tos, autor da obra. O evento
ocorre às 20 horas, na pró-
pria Casa, que fica na Rua
Dom Duarte da Costa, 341 –
Jóquei Clube. O livro será

CASA CRESCER E BRILHAR INAUGURA BIBLIOTECA
E REALIZA LANÇAMENTO DE LIVRO INFANTIL

vendido por R$ 15,00. A ren-
da obtida durante o lança-
mento será totalmente rever-
tida para a Casa. Se a obra
for adquirida após o lança-
mento, parte do montante vai
ser destinado a manutenção
do abrigo.

Santos explica que esta
programação faz parte do
projeto “Paredes que falam”.
“O objetivo é ampliar a leitu-
ra de mundo das crianças e
adolescentes que moram na
Casa. Através dele, nossos
jovens desenvolvem um tra-
balho de pintura e realizam
informativos. Com a bibliote-
ca, eles terão um contato

maior com os livros, não ape-
nas lendo, mas também, co-
nhecendo mais sobre os au-
tores e editoras”, afirmou.

O pedagogo ainda falou
sobre seu livro.
“’Zabelinha’ conta a histó-
ria de uma menina com ape-
nas um olho que encontra
um garoto com os dois
olhos. O livro trata a ques-
tão da diversidade. É inte-
ressante que em sua leitura
haja uma interação entre pro-
fessores e alunos, mas o li-
vro é infanto-juvenil, por
isso, mesmo que as crianças
leiam sozinhas, compreende-
rão seus juízos e valores”,

completou.

Casa Crescer e Brilhar
– No abrigo residem 40 cri-
anças e adolescentes, entre
7 e 17 anos. A Casa cuida
dos jovens e educa-os com
o objetivo de formar cida-
dãos, com direitos e deve-
res. “Procuramos substituir
nestes jovens o sentimento
de carência, que muitas ve-
zes os leva a cometer ações
erradas, pelo de cidadão”,
disse. Além disso, o abrigo
também dá assistência às
famílias destes jovens para
que eles retornem ao lar
quando saírem da Casa.

Enquanto o Brasil re-
percute ,  perplexo,  o
documentário do rapper
MV Bill, que mostra novas
gerações sendo seduzidas
pelo tráfico de drogas no
Rio de Janeiro,  São
Vicente contabiliza a redu-
ção da criminalidade e a
inserção de adolescentes
no mercado de trabalho
através do Projeto Jovens
em Exercício no Programa
de Orientação Municipal
(Jepom), iniciativa implan-
tada desde 2000, que já
viabilizou o primeiro em-
prego para 4 mil rapazes de
18 anos de idade.Baseado
na Constituição Federal,
que prevê o Alistamento
Civil Voluntário, o Projeto
Jepom caracteriza-se por
recrutar jovens de 18 anos
de idade que queriam ser-
vir as Forças Armadas,
mas foram dispensados
por excesso de contingen-

São Vicente reduz criminalidade entre
jovens com Projeto Jepom

Jepom x Falcão:

Adolescentes ganham primeiro emprego, além de oito Centros Educacionais
e Recreativos (CERs), com reforço escolar, atividades culturais e esportivas

te. Assim, aproveitando a
vontade dos integrantes
desta faixa etária em traba-
lhar ou servir o País, a Pre-
feitura de São Vicente con-
vida os jovens para parti-
ciparem de um programa
que prevê noções de cida-
dania, atendimento ao tu-
rismo, primeiros socorros,
aulas de informática, mui-
ta disciplina e o pagamen-
to de uma bolsa-auxílio.O
objetivo da Prefeitura é
interferir justamente numa
fase da vida em que os jo-
vens carentes estão mais
sujeitos às más influênci-
as e podem ser cooptados
para a criminalidade. A dis-
ciplina quase militar asso-
ciada ao carinho de profis-
sionais engajados resultou
na formação, até hoje, de
4 mil jovens, sendo que
boa parte deles já con-
quistou seu lugar ao sol no
mercado de trabalho, uma

vez que a passagem pelo
Jepom, que dura um ano,
os credencia para futuros
empregadores interessa-
dos em jovens disciplina-
dos e com o certificado
emitido por um projeto que
ganhou fama nacional e é
hoje reproduzido em cida-
des como São Bernardo do
Campo, São José dos Cam-
pos, Santos, Maceió (AL)
e em várias outras capitais
brasileiras, que enviaram
seus técnicos a  São
Vicente justamente para
aprender como funciona o
Jepom. Os resultados des-
ta intervenção cirúrgica no
tecido social mais sujeito
às más influências resul-
tou, de imediato, para São
Vicente, numa redução nos
índices de criminalidade,
fazendo a Cidade cair do
7º para o 35º lugar no
ranking da violência no
Estado de São Paulo. Ago-

ra, o Jepom abriu 80 vagas
também para moças. De 7
a 17 anos – A luta da Pre-
feitura de São Vicente para
evitar que os jovens en-
trem no caminho da
criminalidade prossegue
com a criação, em 2005,
dos Centros Educacionais
e Recreativos (CER), uma
jornada estendida destina-
da a manter ocupados jo-
vens e crianças, de 7 a 17
anos,  que também são
suscetíveis às más influ-
ências. São ao todo oito
CERs em São Vicente, que
atendem 2.400 mil jovens
oferecendo cursos de re-
forço escolar, esportes,
arte, música, além de aten-
dimento psicológico. “
Estamos empenhados em
vencer a luta para salvar
nossos jovens e dar-lhes
opções para evitarem o ca-
minho do mal”, disse o
prefeitoTércio Garcia.

Fiscais da Secretaria de
Relações Empresariais e Fo-
mento à Pesca (Seremp) inici-
aram nesta segunda-feira (20/
03) a visita às indústrias de
São Vicente. No primeiro dia,
oito empresas foram consul-
tadas. As 197 indústrias do
Município terão seu perfil tra-
çado até o dia 5 de março.

O objetivo é detalhar os
dados sócio-econômicos,
como mão-de-obra utilizada e
o meio de transportá-la,
insumos adquiridos, mercado
consumidor dos produtos in-
dustrializados na Cidade,
faturamento, relações com os
poderes públicos, entre outros
itens.Os empresários têm de
responder um questionário
com 25 questões.

Haverá também avaliação
sobre a possibilidade de as in-
dústrias utilizarem o Aeropor-

Prefeitura inicia visita
às indústrias de SV

Oito empresas foram consultadas no primeiro dia
do censo que traçará perfil industrial da Cidade

to Doutor Antonio Nogueira
Ribeiro Júnior, de Itanhaém, e
o Porto de Santos.

De acordo com o secretário
de Relações Empresariais, Jânio
Benith, a idéia é dimensionar o
setor industrial em São Vicente,
tornando a Cidade mais atraen-
te a investimentos industriais. A
divulgação dos dados coletados
não identificará as empresas in-
dividualmente.

A iniciativa faz parte do Pro-
jeto Indústria, lançado pelo pre-
feito Tércio Garcia em 12 de se-
tembro de 2005 e desenvolvido
em parceria com a Associação
das Empresas de Serviços
Contábeis de São Vicente. O
projeto já trabalha no acompa-
nhamento da evolução dos pre-
ços de insumos industriais es-
senciais, como combustíveis,
eletricidade água e serviço de
telefonia.

No local são realizadas
ações educativas e exame para
detectar a doença

Para reforçar a prevenção à
tuberculose e orientar sobre o seu
tratamento, a Secretaria de Saúde
(Sesau) de São Vicente, por meio
do programa de combate à doen-
ça, instalou um estande no
Carrefour Praia Shopping (Av.
Prefeito José Monteiro – Jardim
Independência). A unidade fun-
ciona das 9 às 17 horas, até sex-
ta-feira (24/03), data que marca o
Dia Mundial de Combate à Tu-
berculose. São realizadas ações
educativas sobre os sintomas e
exames que detectam a doença.

O resultado do exame sai em
24 horas. Nos casos de confirma-
ção, o munícipe é encaminhado a
um dos três locais de tratamento
em São Vicente: Centro de Espe-
cialidades (Rua Martim Afonso,

Semana de Combate à
Tuberculose em SV

37), Unidade Básica de Saúde Vila
Margarida (Praça Alexandria, 76)
e Unidade Básica de Saúde Caic-
Humaitá (Praça Setenta, s/n).

O que é? Tuberculose é uma
doença infecciosa causada pelo
Bacilo de Koch. Este bacilo tem
preferência pelo pulmão e pode
levar o individuo a uma doença
muito grave se ele não se tratar.

Como se transmite? É
transmitida de pessoa a pessoa
através do ar que respiramos,
quando o doente tosse, espirra
ou fala.

Sintomas – Tosse e escarro
por mais de quatro semanas, fal-
ta de apetite, emagrecimento, dor
no peito, suores noturnos, can-
saço fácil e febre baixa geralmen-
te à tarde.

A tuberculose tem cura – O
tratamento dura no mínimo seis
meses. Os medicamentos são gra-
tuitos nas Unidades de Saúde.

Sem título-1 1/1/2007, 19:197
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Aconteceu... deu no CLARIM... virou noticia...
 By Emily Nadiely E-mails com fotos para esta seção: clarimnews@tvclarimnews.com

Carnaju-folia de carnaval
em Juquiá

Muita fokia de carnaval em Juquiá,
muita alegria e diversão nas noites de
carnaval...

POLÍTICA...

Câmara Municipal de Juquiá lotada...

Odair, vereadores Carlinhos, Gil, prefeito Quinco
Soares, chefe de gabinete Adelson, vereador Amém
e Luiz Nascimento.

Congresso em
Guarujá

Prefeito Quinco Soares, Henrique (chefe de gabinete
do prefeito de Guarujá Farid Madi e Polaco, prefeito
der Pedro de Toledo durante encontro no 50
Congresso de Municípios

fotos: Domingos da Paz

Sem título-1 1/1/2007, 19:198
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Aconteceu... deu no CLARIM... virou noticia...
 By Emily Nadiely E-mails com fotos para esta seção: clarimnews@tvclarimnews.com

Instituto Paulo Freire... NOVO CODIVAR

Vereador Carlinhos ao lado do prefeito Quinco Soares

reunião dos prefeitos associados do CODIVAR em Juquiá

fotos: Domingos da Paz

Sem título-1 1/1/2007, 19:199
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Departamento Municipal de Saúde

Disque Dengue:  0800-77200988

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

SAÚDE

Sem título-1 1/1/2007, 19:1910



11CLARIM NEWSSão Vicente (SP), 29 de março de 2006 CLASSINEWS

visite a nossa home page:
www.tvclarimnews.com
reclamação, sugestão, denúncias ou  informações:

e-mail: clarimnews@tvclarimnews.com
conheça todos os pormenores sobre a quadrilha dos doutores. Veja os depoimentos das vítimas, testemunhas e
dos peritos em juízo. Conheça todos os documentos, laudos periciais, vítimas e testemunhas dos crimes ambientais
de um cemitério construído em cima de uma grande manancial de onde passou a vazar chorume cadavérico. Os
criminosos estão a solta porque são protegidos pelo manto da justiça, dos promotores, delegados de polícia e
desembargadores, enquanto que a principal vítima é mantida em prisão domiciliar...

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUQUIÁ

Rua Martim Afonso, 251, 3º andar,
cj 34 – Centro – São Vicente, SP.

Civel - Criminal - Trbalhista

Advocacia

Fone: (13) 3468.5364 e 3568.7777

Antônio Carlos Nóbrega
OAB/SP 198373

Sueli de Souza Nogueira
OAB/SP 99926

Rua Xv de Novembro, 629 - sl 02 - São Vicente

(13) 30221333 / 34666797 / 97228157

ASSESSORIA E CONSULTORIA

PREVIDENCIÁRIA

APOSENTADORIA - PENSÃO - CONCES-
SÃO JUDICIAL REVISÃO DE ATRASADOS

- AUXILIO IDOSO (DOENÇA) AUXILIO
RECLUSÃO - PENSÃO POR MORTE

RECURSOS EM MULTAS (CNH)

IPTU É SINÔNIMO DE OBRAS E

MELHORIAS PARA SUA CIDADE

A Prefeitura de Juquiá comunica aos contribuintes do
IPTU que os canês do exercício de 2006 deverão ser

retirados no Setor de Tribuação do municipio.

O vencimento da 1ª parcela e da parcela será no dia 11
de abril do corrente ano.

Retire o seu canrê e pague o IPTU nas datas de seus
vencimentos. Assim você estará colaborando com o seu
município, gerando recursos para a realização de mais

obras que certamente irá melhorar a qualidade de
vida da nossa população.

Prezados contribuintes:

Sem título-1 1/1/2007, 19:1911
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Mesmo tendo conheci-
mento de sua condenação
junto ao Tribunal de Contas
da União-TCU, o ex-prefeito
Said Apaz em 2004, por oca-
sião das eleições municipais,
sabia que jamais poderia
concorrer a qualquer cargo
eletivo, entretanto, sabedor
dessa impossibilidade, sim-
plesmente, burlou a legisla-
ção ao fazer uma petição
como se fosse um recurso de
apelação junto ao TCU. Com
o ingresso dessa petição, o
processo automaticamente
entra na fase de
suspensividade, ou seja, o
processo fica suspenso até
novo julgamento.

Enquanto se processava
a petição junto ao Órgão
Recursal, o próprio TCU for-
neceu uma certidão de obje-
to e pé com finalidades elei-
torais que o referido proces-
so estava em fase recursal, o
que proporcionou o registro
da candidatura do ex-prefei-
to Said Apaz para concorrer
ao cargo de vereador.

Sua candidatura foi re-
gistrada normalmente uma

Presidente da Câmara deverá ser cassado
porque desviou dinheiro da saúde

vez que, segundo as infor-
mações obtidas junto ao
TCU, tudo estava dentro da
regularidade e dessa forma,
Said Apaz pôde então regis-
trar sua candidatura e lograr-
se como candidato sem ne-
nhum problema com o TCU.
Acontece que 15 dias depois
o próprio TCU reconhece
que o processo TC 013.374/
2000-8 já transitou em julga-
do, não cabendo, portanto
nenhum apelo de recurso.

Dessa forma o ex-prefei-
to Said Apaz foi notificado
pelo TCU que suas contas
estariam totalmente reprova-
das em sessão que aconte-
ceu no dia 25 de junho de
2002 e que o próprio Tribu-
nal estava aguardando a in-
formação do recolhimento
devido aos Cofres público.

Said Apaz, sabedor de sua
dívida com a União, comuni-
cado que foi pelo próprio Tri-
bunal, sequer teve a dignida-
de de informar ao Cartório e
ao Juízo Eleitoral da Comarca
de Juquiá que jamais poderia
concorrer a cargo eletivo.
Dessa forma manteve-se em

pleno silêncio em todo o pe-
ríodo eleitoral, agindo de má
fé como fez com o Tribunal
de Contas da União, onde pi-
lhou um montão de papeis sem
valor algum com o único ob-
jetivo de enganar os Minis-
tros do TCU. Desconfiados,
determinaram uma auditoria
na Prefeitura Municipal de
Juquiá e descobriram que não
existia documento algum que
comprovasse onde gastou o
dinheiro recebido do Convê-
nio da Prefeitura com o FNS.

Veio a condenação em 25
de junho de 2002, depois o
transito em julgado da r. sen-
tença e acórdão o que impos-
sibilitaria sua candidatura a
qualquer cargo eletivo, mas
preferiu o ex-prefeito Apaz,
enganar, maldosa e
dolosamente a Justiça Eleito-
ral de Juquiá e mesmo o Tri-
bunal Regional Eleitoral de
São Paulo. De outra latitude,
o próprio TCU comenta que
não conseguiu descobrir
onde foi o gasto o dinheiro
oriundo do Convênio que
deu a Prefeitura de Juquiá a
quantia de R$ 18.501,69 em
04/05/1995 que hoje corrigi-
do passa da casa dos 320 mil
reais, quantia esta que com
certeza o ex-prefeito não tem
com que pagar ou ressarcir
os Cofres do Brasil.

Diante dessas informa-
ções qualquer cidadão de
Juquiá pode informar a Justi-
ça Eleitoral através de proce-
dimento regular, representa-
ção ou requerimento onde
mencione o nº do processo
do TCU (TC 013.374/2000-8)
e com certeza, será feita a jus-
tiça, ou do contrário, ir direto
ao Ministério Público Fede-
ral em Registro ou Santos,
citar estas informações e com
certeza, a responsabilidade
dessas autoridades, recairá
em breve investigação que
de imediato deverá afastar da
Presidência da Câmara e mes-

mo do cargo de vereador o
ex-prefeito Said Apaz, haja
vista que também teve ou-
tras contas totalmente repro-
vadas junto ao Tribunal de
Contas do Estado de São
Paulo.

Este é o maior crítico da
atual administração que não
perdoa absolutamente nada
de seus adversários, onde
usa a tribuna da Câmara Mu-
nicipal para tecer graves crí-
ticas a atual administração de
Quinco Soares. Fala muito em
saúde, mas sabemos lá onde
ele próprio gastou o dinhei-
ro recebido do Fundo Nacio-
nal de Saúde. Em seu tempo
como prefeito o hospital San-
to Antônio era bem pior do
que se apresenta hoje em sua
fala, pois seu único objetivo,
desde que assumiu a verean-
ça em Juquiá é fazer terroris-
mo e tentar tumultuar a visão
das pessoas de boa fé.

Já tentou de tudo e ocul-
tamente trabalha
objetivando a
desestabilização da atual ad-
ministração fazendo ferrenha
oposição, onde envia todos
os dias, dezenas de petições
e representações ao Minis-
tério Público, aliás, afirme-se,
tudo por picuinha política, em
outras palavras, está desde
o início tentando fazer um
governo paralelo onde de-
fende de unhas e dentes o
candidato perdedor nas últi-
mas eleições: Mercê.

Aos poucos, Apaz está
se concentrando em jogar as
pessoas, os munícipes con-
tra a administração Quinco
Soares que desde o início o
tempo que tem, é para
implementar obras pela cida-
de, como nunca se viu antes,
pois segundo comentários
por toda a cidade, a única
coisa que o atual prefeito
sabe fazer bem é reconstruir
a cidade e, no entanto, um
grupelho político, encabeça-

Ex-prefeito Said Apaz, atual presiden te da Câmara
de Juquiá

do por alguns desocupados,
mental e espiritual, sem eira e
nem beira, procuram de todas
as formas desarticular quem
está trabalho para o bem da
população juquiaense.

Na última sessão plená-
ria Said Apaz foi alvo de acir-
radas críticas por parte de
vereadores, onde, Luiz Nas-
cimento, também vereador,
requereu a Mesa a apresen-
tação das contas e das des-

pesas efetuadas com a refor-
ma da Câmara Municipal que
segundo informações extra
oficial, passou de 90 mil re-
ais, sem contar o quanto foi
gasto num coquetel do ani-
versário da cidade, mais de
12 mil reais e outras despe-
sas que o próprio vereador
Luiz está aguardando, afinal,
é o dever do presidente apre-
sentar as contas, pois o di-
nheiro é público.

O vereador Luiz Nascimento
O vereador Luiz Nascimento tem se mostrado um homem

preocupado com a atual administração e tem se colocado a
disposição da população todos os dias e mesmo nos proje-
tos mais importantes, está sempre pronto para defender os
interesses públicos de melhoria para Juquiá.

Sua luta tem sido para moralizar a coisa pública uma vez
que, tem ouvido demais das bocas dos opositores que a “má-
quina” está inchada, desta feita, na última sessão, cobrou do
presidente Said Apaz que a Câmara Municipal tinha na
legislatura passada 13 vereadores e 6 funcionários, hoje tem
9 mvereadores e mais de uma dúzia de funcionários, portan-
to, justiça seja feita a partir desta Casa de Leis, acabando com
o nepotismo evidente e imoral, onde o motorista da Câmara é
irmão do presidente e o tesoureiro é sobrinho do presiente e
outras coisas que mais tarde o povo deve ficar sabendo,
afinal a imprensa está para noticiair, afirmou Nascimento.

fotos: Domingos da Paz

fotos: Domingos da Paz

Sem título-1 1/1/2007, 19:1912
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Presidente da Câmara de Juquiá é condenado a
devolver dinheiro da Saúde ao cofres da União
O atual presidente da

Câmara Municipal de
Juquiá Said Apaz
(PMDB), ex-prefeito por
dois mandatos, (um de
seis anos e outro de qua-
tro anos), infelizmente
ainda não aprendeu a res-
peitar os adversários po-
líticos e para tumultuar a
administração do prefei-
to Quinco Soares, faz e
acontece nas sessões da
Câmara. E assim tem
sido sua atuação quando
divulga aos quatro ventos
que faz sim, um governo
paralelo, pois é a única
coisa que sabe fazer
bem, é política o dia in-
teiro, segundo diz.

Desde o início da atu-
al administração Quinco
Soares que o vereador
Said Apaz tem sido o cal-
canhar de Aquiles na
área da saúde, pois pre-
ga abertamente que em
seu tempo de prefeito o
hospital Santo Antônio
possuía de tudo, segundo
suas palavras na tribuna
da Câmara e neste ritmo
tem classificado o prefei-
to de mentiroso quando
afirma que a saúde está
um show de bola.

O vereador Said Apaz
demonstra claramente
que tem uma vaga lem-
brança da época em que
foi prefeito, pois, deveria
de lembrar que em seu
tempo de “magistrado
municipal”, recebeu do
Fundo Nacional de Saú-
de-FNS, recursos no va-
lor de R$ 18.501,69 rela-
tivos ao Convênio nº
1470/94 (SIAFI 123570),
celebrado em 16 de de-
zembro de 1994 entre a

Prefeitura de Juquiá e o
FNS, cujo objeto era a
implementação do Pro-
grama de Atendimento
aos Desnutridos e às
Gestantes de Risco
Nutricional (Programa do
Leite).

O vereador Said Apaz
que tanto critica o atual
estado de saúde do mu-
nicípio deveria lembrar
bem que quando prefeito
desviou os recursos re-
cebidos do FNS e ao
prestar contas, simples-
mente, diz o Ministro
relator do processo que
o ex-prefeito transferiu
os recursos recebidos do
FNS para uma conta mo-
vimento como se fosse
dinheiro aplicável em
obras e outros gêneros.

Alega o Ministro
relator que embora a do-
cumentação necessária
estar arquivada na Pre-
feitura, o prefeito
Douglas Tamada estaria
obstruindo o acesso a

ela, impossibilitando, as-
sim, a formulação de de-
fesa documental. Mas,
em sua defesa junto ao
Egrégio Tribunal de Con-
tas da União-TCU, Said
Apaz alega que existe
uma Ação Civil Pública
que tramita na Vara Ju-
dicial de Juquiá com idên-
tico objetivo de ressarci-
mento aos cofres públi-
cos do valor transferido
de R$ 18.501,69.

O Ministro relator dei-
xa evidente que o ex-pre-
feito age de má fé e
dolosamente articula um
emaranhado de informa-
ções inverídicas, uma vez
que, apontando a existên-
cia de Ação Civil Públi-
ca estaria provocando a
continência, o que deter-
minaria a extinção do
processo TC 013.374/
2000-8.

Marcos Vinícios
Vilaça, ministro relator
do TCU, destaca que o
ex-prefeito Said Apaz

descumpriu o artigo 16,
IN/STN nº 02/93: “Os re-
cursos serão mantidos
em conta bancária espe-
cifica, somente sendo
permitidos saques para
pagamento de despesas
no Plano de Trabalho, ou
para aplicação no merca-
do financeiro, nos casos
em que o convenente for
Estado, Município, Distri-
to Federal, suas entida-
des da Administração In-
direta ou organizações
particulares”. Dessa for-
ma, prossegue o relator:
malgrado o responsável
não fizesse provas de ter
requerido a documenta-
ção a Prefeitura, esta
Secex, com fins de asse-
gurar ampla defesa ao
ex-prefeito Said Apaz,
diligenciou a Prefeitura.
Na ocasião descobriu-se
que nas fls. 80, o ex-pre-
feito Douglas Tamada in-
formou que não existiri-
am, nos arquivos do mu-
nicípio, documentos que

comprovassem a execu-
ção do Convenio assina-
do pelo ex-prefeito Apaz,
dessa forma não há como
aceitar o alegado em de-
fesa a favor do ex-pre-
feito Said Apaz.

A desfaçatez do ex-
prefeito vai mais longe do
que se imagina uma vez
que, afirma falsamente
ao Ministro relator do
TCU que suas contas
estariam aprovadas pelo
Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo. Em
resposta o Ministro res-
ponde que: mesmo que
tivesse sido regulares as
contas, tal manifestação
não alcançaria o presen-
te Convênio, ante a in-
competência daquela
Corte paulista em apre-
ciar recursos financeiros
da esfera federal, dessa
forma, rejeita-se a tenta-
tiva de justificativa do ex-
prefeito Said Apaz.

Mais uma vez, na ten-
tativa de se defender, o
Sr. Said Apaz aponta que
no início de 1996 houve
estado de emergência no
município e, ainda assim,
conseguiu-se cumprir o
objeto pactuado, portanto,
afirma o relator que mes-
mo em estado de calami-
dade pública, consoante
documentos apresenta-
dos de fls. 68/74, não tem
o condão de desobrigar o
município do seu dever de
prestar contas.

Por todo o exposto no
processo em epígrafe, o
Ministro Vilaça declara
em sua respeitável sen-
tença que Said Apaz não
conseguiu demonstrar a
boa e regular aplicação

dos recursos recebidos,
assim fica julgado total-
mente irregular as contas
em débito o responsável,
condenando-o ao paga-
mento da importância
especificada devidamen-
te atualizada, fixando
para comprovar o reco-
lhimento da referida
quantia aos Cofres do
FNS, concluso com cópi-
as ao Ministério Público
Federal, uma vez que fi-
cou demonstrada nos au-
tos que o ex-prefeito agiu
com ausência de boa fé,
portanto se faz necessá-
ria à cobrança judicial da
dívida que tem como data
de calculo 04/05/1995.

O ex-prefeito Apaz
deve aos Cofres públicos
mais de 320 mil reais
pelo uso indevido da apli-
cação dos recursos do
Programa de Atendimen-
to aos Desnutridos e às
Gestantes de Risco
Nutricional (Programa do
Leite) e neste aspecto é
bom lembrar aos nossos
leitores que, esta ação do
TCU, já transitou em jul-
gado no ano de 2002. A
Ata nº 21/2002 da 1ª Câ-
mara em Sessão Ordiná-
ria de 25 de junho de
2002, tendo como Minis-
tros: Iran Saraiva (na
Presidência), Marcos
Vinícios Vilaça (Relator),
Walton Alencar
Rodrigues e Guilherme
Palmeira. Auditores pre-
sentes: Augusto
Shermam Cavalcanti e
Marcos Bemquerer Cos-
ta e presente ainda a
Procuradora do Ministé-
rio Público: Cristina Ma-
chado da Costa e Silva.

fotos: Domingos da Paz

Sem título-1 1/1/2007, 19:1913
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O prefeito de Mongaguá,
prof. Artur Parada Prócida,
entregou, no dia 17 de mar-
ço, mais uma escola de Ensi-
no Fundamental e Educação
Infantil, um microônibus es-
pecial e a iluminação da Ro-
dovia Padre Manoel da
Nóbrega. “Na medida do
possível, procuramos execu-
tar obras e serviços essenci-
ais para o bem-estar da po-
pulação. Na atual gestão, o
bom entrosamento entre os
Poderes Executivo e
Legislativo possibilita um
governo mais tranqüilo, no
qual prevalece a coopera-
ção”, ressaltou o prof. Artur.

Na EMEF Pedro
Fernandes Dante, o prof.
Artur entregou o
microônibus, equipado com
rampa elétrica para o acesso
de alunos portadores de ne-
cessidades especiais, espa-
ço para acomodar cadeiras
de rodas e 15 assentos co-
muns. O veículo também será
utilizado no transporte de
alunos da Associação de
Pais e Amigos do Excepcio-
nal (APAE). “Mongaguá é
um exemplo de cidade, gover-
nada por um prefeito amigo
da Educação e da criança”,
disse o vice-prefeito Lázaro
Biazzus Rodrigues, em refe-
rências as inúmeros investi-
mentos realizados pelo prof.
Artur na área educacional.

A EMEF Pedrão, no Jar-
dim Praia Grande, tem 482
alunos, entre os quais 26 por-
tadores de necessidades es-
peciais. Os alunos especiais,
até o ano passado, tinham
aulas no Centro Municipal de
Reabilitação (CEDEF). Este
ano, o Departamento de En-
sino reservou uma ampla
sala, na EMEF Pedrão, para
as duas classes especiais
(manhã e tarde), as quais es-
tão sob a responsabilidade
das professoras Iraci
Domingues e Alessandra
Nóbrega, ambas com forma-
ção específica em Pedagogia
do Excepcional. “O prefeito
prof Artur já recebeu vários
prêmios por estar entre os

População comemora investimentos realizados pelo Prof. Artur
prefeitos que mais investem
em Educação e pela compe-
tência na administração da
cidade”, disse a vereador
Irene Tupiná.

No mesmo dia, o prof.
Artur também inaugurou a
EMEIEF Pequeno Príncipe. A
nova unidade, construída na
avenida Jussara, tem cerca
de 793 m² de área útil e um
amplo jardim. O diretor do
Departamento de Ensino,
Edmilson Machado, infor-
mou que a EMEIEF Pequeno
Príncipe atenderá cerca de
150 crianças, entre as quais
vários alunos matriculados
nas EMEFs Jacyra de Souza
Oliveira e Joaquim Monteiro
e da Creche Nilton de Olivei-
ra Mello. “A escola ficou
maravilhosa e a região do
Jussara está recebendo uma
atenção especial por parte da
prefeitura”, disse o vereador
Jacó Neto.

Após a inauguração da
escola, houve uma solenida-
de, alusiva ao término do
projeto de revitalização do
sistema de iluminação da
Rodovia Padre Manoel da
Nóbrega.

 Para o presidente da
Câmara Municipal, vereador
Márcio Melo Gomes, 2006
será um ano promissor para
Mongaguá. “Estou feliz por
fazer parte de um grupo que
trabalha em sintonia. E o ve-
reador tem que honrar a con-
fiança do eleitor, afinal nós
somos pagos pela popula-
ção. Continuaremos traba-
lhando em prol do desenvol-
vimento da cidade”, disse.

Na opinião do verea-
dor Heber Nonato, a harmo-
nia entre o Executivo e o
Legislativo, é salutar para a
cidade. “Não é possível go-
vernar bem uma cidade sob
perseguição política. O espí-
rito de cooperação, a respon-
sabilidade social e o bom sen-
so são fundamentais”, des-
tacou.

Sala de Enfermagem
No dia 31 de março, às 10

horas, o prof. Artur vai inau-

gurar a sala construída, na
Escola Técnica Estadual
Adolfo Berezin, para o cur-
so de enfermagem.

O espaço, com cerca de
95 metros quadrados, foi
dividido entre sala de aula
e laboratório padrão, com
instalações de ar comprimi-
do e oxigênio. Além de
construir a sala, a prefeitu-
ra também comprará parte

dos equipamentos.
O curso de enfermagem, no

período matutino, foi iniciado
este ano. A primeira turma tem
40 alunos, dos quais 22 são de
Mongaguá, 6 de Itanhaém, 5 de
Praia Grande, 5 de Peruíbe e 1
de São Vicente.

Mais obras
A Prefeitura de Mongaguá

está concluindo a primeira eta-
pa de construção da ciclovia

da avenida Monteiro Lobato,
entre os bairros Vera Cruz e
Jardim Praia Grande.

Também está em anda-
mento a construção de uma
Escola de Ensino Funda-
mental, na Estrada da Água
Branca, ao lado da Regional
Rural. As obras deverão fi-
car prontas até meados do
ano.

Outra obra a ser iniciada
é a reforma de trechos da
Passarela do Pescador, de-
teriorados pela ação das ma-
rés. De acordo com o Depar-
tamento de Obras, será
reconstruído um trecho de
10,5m, na margem esquerda
e, na margem direita, outro
de 32,8m, dois quais 6,3m lo-
calizam-se na parte interme-
diária da passarela.

A segunda etapa de
reurbanização da avenida
Governador Mário Covas Jr,
entre as ruas Olindo
Tamagnini (Centro) até a rua
Rui Barbosa (Jardim
Marina), será iniciada nesta
quarta-feira (15/3), segundo
informação do Departamen-
to de Obras da Prefeitura de
Mongaguá. A área a ser
revitalizada é de aproximada-
mente 11.536 metros quadra-
dos.

Segundo o prefeito,
Artur Parada Prócida, den-
tro de alguns dias, será aber-
ta a concorrência relativa à
terceira etapa do projeto, a
qual abrangerá o trecho en-
tre a Rui Barbosa e a rua
Edílson José do Carmo, no
Jardim Aguapeú.

A Prefeitura de
Mongaguá está implan-
tando mais uma modali-
dade de compras, o Pre-
gão Eletrônico. O pre-
gão eletrônico foi insti-
tuído pela Lei Federal
10.520/02 e regulamen-
tado pelo Decreto Fede-
ral 5.450/05, sendo obri-
gatório para as compras
com recursos da União.

De acordo com a
Administração Munici-
pal, o pregão eletrônico
garante mais agilidade
na aquisição de bens e
serviços, transparência,
redução de custos e ini-

Pregão eletrônico
em Mongaguá

bição à formação de cartéis.
O pregão eletrônico é um
“leilão ao inverso”, ou seja,
vence a empresa que tiver
menor preço.

A primeira licitação da
Prefeitura de Mongaguá,
através do pregão eletrôni-
co, será para a compra de
carne de frango e ovos. Se-
gundo o Setor de Licitação,
com o pregão eletrônico, o
prazo desta compra será re-
duzido de 45 dias (prazo mé-
dio para a modalidade “to-
mada de preços”) para 17
dias (prazo médio de um
pregão eletrônico).

Cabe ressaltar que os re-

sumos dos editais também serão publicados no Diário
Oficial do Estado, jornal de grande circulação no Esta-
do de são Paulo, quadro de avisos da prefeitura, nos
s i tes  www.mongagua .sp .gov.br  e
www.licitacoes.com.br

Para participar, qualquer empresa do Brasil deverá
estar previamente credenciada perante o provedor do
sistema eletrônico (www.e-licitacoes.com.br ou agên-
cia do Banco do Brasil). As empresas credenciadas re-
ceberão uma chave de identificação e a senha, pessoal
e intransferível, para ter acesso ao sistema eletrônico.
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Na última sessão da
Câmara Municipal (20/
03) o vereador Carlos
César de Oliveira (PSC),
popularmente conhecido
por Carlinhos, depois de
muito namoro, ele e a
bancada do PSC resol-
veram somar forças com
a atual administração do
prefeito Quinco Soares.
Há mais de 6 meses que
tanto o partido como o
vereador Carlinhos vi-
nham mantendo entendi-
mento político para se
aumentar a bancada go-
vernista na Câmara.

Desde que assumiu a
vereança em Juquiá,
Carlinhos tem procurado
servir os seus
concidadãos em tudo o
que lhe consultado o que
fez dele, líder na Câma-
ra Municipal e aos pou-
cos foi adquirindo a ad-

A bancada do PSC do vereador Carlinhos se
unem para construir uma Juquiá ainda melhor

miração e o respeito dos
seus pares vereadores.
Com a assinatura e o
compromisso de defen-
der ainda mais os interes-
ses da população de
Juquiá, Carlinhos foi en-
fático em seu discurso na
tribuna da Câmara no úl-
timo dia 20 de março: “...
estamos comprometidos
com o desenvolvimento
de nossa cidade, por isso,
sou mais um soldado que
vem somar forças em
busca do melhor para a
nossa população...”

A partir de hoje, disse
o vereador Carlinhos -
como soldado desta Casa
de Leis, mais a bancada
do Partido Social Cristão
(PSC) estamos
enfileirados em busca de
projetos que venham de
encontro a vontade e as
aspirações de nosso povo

juquiaense, estamos aqui
para somar, pois quere-

mos o progresso e o de-
senvolvimento de Juquiá,

finalizou.
Carlinhos foi muito

bem recebido pela ban-
cada que já vinha defen-
dendo o desenvolvimen-
to e o progresso da cida-
de, cujos vereadores
Gilson Maciel de Barros
(PL), Luiz Nascimento
(PMDB), Amém Gon-
çalves (PMDB), Menélio
Stanogna (PSC) também
receberam de braços
abertos o colega verea-
dor, dando-lhe boas vin-
das para a nova compo-
sição na Câmara Muni-
cipal. E neste compasso,
a bancada governista
passou a ser a maioria e
logo após as cerimônias
os cinco vereadores da
situação tiveram muito
trabalho naquela sessão
do último dia 20, onde
refugaram, rejeitaram e
não aprovaram sete re-
querimentos obtusos por
parte do vereador Ercias
Muniz de Lima que des-
de o começo desta ges-
tão vem sendo um ferre-
nho crítico ao franco de-
senvolvimento e progres-
so que passa a cidade de
Juquiá.

Sempre com a inten-
ção diabólica de criticar
quem trabalha e mesmo
de tumultuar os trabalhos
parlamentar daquela
Casa de Leis, o vereador
tem se mostrado indife-
rente aos acontecimentos

que a maioria da popula-
ção vem aprovando e
aplaudindo de pé a atual
administração Quinco
Soares. Como cidadão e
vereador, Ercias ao ocu-
par a tribuna da Câmara
tem lançado
indiscriminadamente far-
pas e acusações genéri-
cas contra a pessoa do
prefeito Quinco Soares,
inclusive fazendo mau
uso de palavras que nem
mesmo sabe o sentido
gramatical dos termos
que propala enquanto
agredi quem trabalha e
merece todo o respeito.

O vereador Ercias
Muniz, deveria, ao invés
de ficar lançando sua
baba raivosa contra pes-
soas de bem, analisar
melhor sua vida de ho-
mem público, uma vez
que, quando era conse-
lheiro tutelar se envolveu
num caso extraconjugal,
“deixando de observar
certos preceitos de uma
pessoa que se diz evan-
gélica”, dessa forma, a
população comenta que
ele não tem nenhuma
credibilidade para ficar
posando de bom moço se
na verdade é um falso
moralista. As pessoas
deveriam de respeitar
mais a família dos outros
uma vez que não se dá o
luxo de respeitar sua pró-
pria família.

vereador Carlinhos (PSC)

Documento pode ser
obtido em 11 unidades
de saúde.

Praia Grande é a ter-
ceira cidade da Região
Metropolitana da Baixa-
da Santista com o maior
número de usuários do
cartão SUS. Já estão ca-
dastrados 125.403
munícipes, o que repre-
senta 52,3% da popula-
ção. Para ampliar este
número constantemente,
a Secretaria de Saúde
Pública (Sesap) mantém
o cadastramento aberto
em 11 unidades. Tam-
bém são realizados
mutirões, como o que
ocorreu esta semana na

Mais de 125 mil já usam Cartão SUS em PG
Unidade de Saúde da
Família (Usafa) Tupiry,
com o cadastramento de
182 pessoas.

Conforme estabelece
o Ministério da Saúde, o
cartão é uma exigência
para que os usuários do
sistema público de saú-
de possam realizar exa-
mes que necessitam de
agenda prévia:
tomografia, ressonância
magnética e
mamografia, dentre ou-
tros de média e alta com-
plexidade.

Para a requisição do
cartão, basta o interes-
sado apresentar cédula
de identidade ou certidão
de nascimento, mais um

comprovante de residên-
cia com CEP. As unida-
des que fazem o
cadastramento são: Am-
bulatório de Saúde Men-
tal, Hospital Municipal,
Centro de Especialida-
des Médicas
Ambulatoriais e Sociais
(Cemas), Serviço de
Atendimento Especi-
alizado (SAE), Núcleo de
Reabilitação Física e
Mental Henry, Secretaria
de Saúde, e as Usafas
São Jorge, Quietude, Vila
Alice, Ribeirópolis e
Real.

Quando o sistema de
informações baseados no
Cartão SUS estiver ple-
namente implantado, os

médicos e profissionais
de saúde terão a possibi-
lidade de acompanhar o
histórico dos pacientes,
melhorando e facilitando
o atendimento.

Também será possí-
vel acompanhar a evolu-
ção da incidência de do-
enças e epidemias, pla-
nejar ações e viabilizar
programas de acompa-
nhamento de pré-natal e
campanhas de vacina-
ção dentre outras ações.

Horário  - A partir
desta semana, o horário
de atendimento ao públi-
co na Secretaria de Saú-
de foi alterado para o
período das 9 às 16 ho-
ras.

fotos: Domingos da Paz
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Aconteceu... deu no CLARIM... virou noticia...
 By Emily Nadiely E-mails com fotos para esta seção: clarimnews@tvclarimnews.com
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ATELIÊ DE COSTURAS

BORDADOS EM PEDRARIAS

Rua Horacio Ferreira, 319 - Centro – Registro, SP

F o n e :  c e l : ( 1 3 )  9 7 2 9 . 8 1 4 1

Renove seu guarda roupa! Costuras de alto
estilo sob medidas e reformas em geral

Publicidade
Legal

Atas.
Balanços.
Avisos.
Minutas.

Assembléias.
Convocações.

Editais.

Tudo isso com o menor preço cm/coluna da
região. Publicidade Legal é obedecer o artigo

37 da Constituição Federal/88.
Faça Publicidade Legal no CLARIM NEWS.

Av. Brasil, 1492 - Vila Sanches - Juquiá - SP

LOJA VERSÁTIL

Festa do PMDB

Francisco Rossi e Jorge Xavier

vereador Luiz Nascimento, prefeito Quinco Soares,
Giselda Lima, Betinha e vereador Amém

deputado Jorge Caruso, Mário Omuro e Paulinho

Neile, prefeito Clovis, Jorge Caruso, Jorge Xavier,
Benjamin, Antônio e Sebastião

fotos: Domingos da Paz
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