Se uma pessoa
adquire a atitude
correta em relação
ao dinheiro, isso
ajudará a endireitar
quase todas as
outras áreas de
sua vida.. ”
“

Billy Graham
pregador evangélico
norte-americano
*1918,+2007
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Saúde Nikkey em Peruíbe
Domingo dia 8 de março (Dia
Internacional da Mulher) à partir
das 8h30 na E.M.E.I.F. Profa.
Terezinha Rodrigues Kallil; o 2.o
DIA DA SAÚDE NIKKEY com a
equipe médica do Hospital
Beneficência Nipo-Brasileiro em seu
ambulatório móvel JUNKAI,
atendendo descendentes da colônia
Nipo-Brasileira, principalmente
pessoas de idade que possam ter
dificuldade em conversar em
japonês; em consultas de várias
especialidades
e
exames
laboratoriais
à
valores
especialíssimos para tal ocasião.
Info.:Beth Tieko 9717-8080.

Academia Peruibense
de Letras tem novos
membros
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Colônia de
Pescadores de
Peruíbe
99 anos
página 2

Kallons Musical Show

Iago e Santiago hoje é sinônimo de sucesso.

O centro de Peruíbe teve suas noites
abrilhantadas pelo grupo “Kallons Musical
Show”, muito alegre e um exemplo de
família unida. As apresentações foram
realizadas no bulevar Enéas Craice.
Família cigana de etnia Callons faz
trabalho de geração, com música e dança
cigana. O grupo é composto por: pai
(Carlos), mãe (Mira), cinco filhos
(Santiago, Iago, Bárbara, Carla e Sara) e
uma nora (Carol). O grupo há mais de
doze anos anima os Verões em Peruíbe,
trazendo muita alegria e amor a todos.

O “showman” dos sorvetes

Com alegria, bom humor e simpatia Leonardo
de Almeida, o “showman” do sorvete foi
destaque no suplemento Praias do Jornal O
Estado de SP. Este é ótimo exemplo de sucesso
em apenas cinco meses de trabalho como
sorveteiro já levou o nome da Cidade de Peruíbe
a todo o nosso Estado e sem gastar um tostão.
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Colônia de Pesca de Peruíbe é a mais antiga do Estado
Mais antiga colônia de pescadores do Estado e terceira do
País, a Z-5 de Peruíbe completa
100 anos em 2010. Para
comemorar a data, a colônia
pretende transformar a sede da
entidade num museu capaz de
narrar a história do Município:
“Queremos transformar esse
espaço num museu e resgatar a
cultura caiçara porque aqui
começou a história de Peruíbe”,
resume o presidente da Z-5,
Antonio Ribeiro. “A Cidade era
uma vila de pescadores quando
a colônia foi fundada. Peruíbe
cresceu em torno dessa colônia.
Tem toda uma cultura em volta
dessa instituição. Vamos
apresentar aos moradores atuais
um pouco da música, da
culinária e da sabedoria dos
antigos caiçaras”, completa
Ribeiro. Foi na sede da Colônia
Z-5 que funcionou a primeira
sala de aula do Município. Até
hoje o imóvel abriga o quadro
negro que auxiliou na educação

de várias gerações. O ano do
centenário também deverá ficar
marcado pela conquista de uma
outra sede, às margens do Rio
Preto, onde funcionou a
Sociedade Amigos de Peruíbe.
O galpão com aproximadamente
760 metros quadrados deverá
ser repassado em comodato à
Colônia de Pescadores para que
ela construa no local duas
máquinas para beneficiamento
do camarão, fábrica de gelo,
cozinha comunitária e uma
bomba de combustível para
barcos. Outro projeto em vias
de ser implantado é o contrato
com a Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) para
fornecimento de peixes a
entidades beneficentes do
Município, dentro do conceito
da agricultura familiar. No total,
76 pescadores passarão a
receber um vencimento fixo por
mês em troca do fornecimento
quinzenal do pescado a 11
entidades de Peruíbe e duas de

Itariri. “Isso será um divisor de
águas. Para que esse projeto fosse
aprovado tivemos de fazer um
projeto com 160 páginas à
Conab”, revela Antônio Alves,
secretário da Z-5 e associado
mais antigo em atividade na
Colônia de Pescadores de
Peruíbe. Outro convênio
importante firmado recentemente
com a Secretaria Especial de
Aquicultura e Pesca (Seap) da
Presidência da República prevê a
liberação de recursos para
aquisição de 11 barcos. As
embarcações substituirão antigos
barcos de pescadores artesanais
que perderam seus petrechos de
pesca após uma forte ressaca
ocorrida no ano passado.
Atualmente, a Z-5 conta com
700 associados. Um século após
sua fundação, a entidade ainda
preserva fichas e documentos de
outros 1.100 pescadores
artesanais que sobreviveram da
atividade em algum período da
história do Município.(A.T.)

Projeto LEIA
Literatura na Escola Integrada à Academia – LEIA, é um
projeto desenvolvido pela Academia Peruibense de Letras nas
escolas municipais com a participação das acadêmicas Cleyde
Souza Silva, Thereza Tavares e Vera Motta. O trabalho com
os alunos consiste em estimular o interesse pela literatura e
promove um concurso de poesia no qual os estudantes
vencedores ganham diversos prêmios. O trabalho continuará
este ano em outras escolas.

Lista dos Livros mais vendidos

Poupatempo Móvel em Peruíbe
AGORA COM
DISNEY CHANNEL

FARMÁCIA
do

ODAIR

Terraplanagem - Pavimentação
Edificações
Venda de Blocos, Lajotas,

Medicamentos em Geral

(13) 3455-7990

Telefax: (013) 3458.2617

Rua Francisco Moratori, 146 - Peruíbe

Aberto de 2ª a Sabado das 8:00 às
ATENDEMOS EM DOMICÍ-

Em março, o
Poupatempo
Móvel vai retornar
a Peruíbe, levando
à
população
serviços como
emissão de carteira de trabalho, carteira
de identidade, atestado de antecedentes
criminais, além de mais de 2 mil serviços
eletrônicos pelo e-poupatempo.
Esta será a sétima vez que o Poupatempo
Móvel - modalidade itinerante de
atendimento do programa Poupatempovai a Peruíbe, onde já prestou quase 12
mil atendimentos.
O Poupatempo Móvel atenderá de 2 a
14 de março, na Rua Nilo Soares Ferreira,
50, centro (estacionamento do Paço
Municipal). Os serviços estarão
disponíveis de segunda à sábado, das 9
às 16 horas.

O atendimento é organizado através da
distribuição de senhas aos usuários
mediante apresentação da documentação
completa necessária ao serviço a ser
executado.
De acordo com a procura, alguns
serviços podem ter as senhas esgotadas
antes mesmo do encerramento do
expediente da Unidade. As taxas geradas
pelos serviços do Poupatempo podem ser
pagas no Banco Nossa Caixa, na própria
Unidade, em dinheiro ou através de cartão
de débito da Nossa Caixa e rede afiliada.
Informações sobre os serviços
prestados, seus requisitos e os roteiros
de todos os Postos Móveis podem ser
obtidos pelo Disque Poupatempo 0800
772 3633 , de segunda a sexta-feira, das 7
às 20 horas, e aos sábados, das 6h30 às 15
horas, ou no Guia de Informações,
disponível no site do Poupatempo.

Av. Padre Anchieta, 7805 - Lj.03

Pais dêem atenção aos seus filhos
Filhos conversem com seus pais
Uma campanha do Jornal Análise
pela união das famílias.
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Academia Peruibense de Letras tem novos membros e nova diretoria
Em solenidade realizada por ocasião
Novos membros da Academia Peruibense de Letras
do 4° aniversário de fundação da
Academia Peruibense de Letras, o
acadêmico Marcos Caramico assumiu
a presidência da Entidade para o biênio
2009/2010. Junto com ele fazem parte
da nova diretoria os acadêmicos Ecilla
Bezerra, Edwaldo Camargo Rodrigues,
Henrique Natividade, Malu de Oliveira
Freitas, Marthe Fujita e Scheila M.
Leão Braga.
Na mesma solenidade foram
Sergio da Silva
Thereza Costa
Luiz Cláudio da Glória
Carmen Lúcia Costa
empossados novos membros, admitidos
através do processo de seleção do ano
passado. São eles: Carmen Lúcia Costa,
Luiz Cláudio da Glória, Sergio da Silva
e Thereza Costa. Os novos membros
Marcos Caramico espera consolidar No discurso de sua recepção à Academia Sebastião Aparecido dos Santos (Trucão)
fizeram seu juramento acadêmico e e ampliar o bom trabalho que a Academia Peruibense de Letras, Thereza Costa, cadeira e esposa Maria José, vereador José
nº. 5, referiu-se à numerosa presença de seus Gonçalves Passos e esposa Rita de Cássia,
receberam as respectivas medalhas. vem realizando na cidade.
familiares, amigos e políticos de Miracatu, vereador João Donizeti Lopes e esposa

Theresa Costa agradece

Prefeita de Miracatu
Sra Déa

Theresa Costa em dircurso de posse

Os convidados na solenidade de posse da A.P.Letras

dizendo-se honrada e orgulhosa, não tanto
pela deferência à sua pessoa mas pelo que o
evento significa para a Academia de Letras.
Falou de sua gratidão pela acolhida que teve
um Peruíbe desde a sua residência aqui há
dois anos, da maneira criteriosa e imparcial
com que a Academia selecionou os
postulantes, agradeceu à Acadêmica Thereza
Tavares que a convidou e introduziu no
meio acadêmico. Falou de seu Patrono,
Benedito Calixto que, ressaltou Thereza
Costa, já é imortal e grande personalidade
nas Artes plásticas e iconografia, porém sua
tarefa será exaltar e difundir a obra de Calixto
documentarista, pesquisador e historiador,
tarefa que cumprirá com grande satisfação.
Posteriormente a acadêmica Theresa
Costa faz publicar seu reconhecimento, nos
seguintes
temos:
“Agradeço
profundamente pela presença à minha posse
à Academia Peruibense de Letras, dia 21 de
novembro de 2008: ao Deputado Estadual
Samuel Moreira da Silva Jr., na pessoa de seu
assessor Dr. José Augusto Pires (Du); à
prefeita de Miracatu, Déa Fátima Viana Leite
Moreira da Silva: À Câmara Municipal de
Miracatu, por seus representantes vereador

Maria Edna; à Ordem dos Advogados de
Miracatu, na pessoa do ex-vereador e
presidente da Câmara, Dr. Dan Lupércio
Viana Leite; ao Comendador Miyoji, exprefeito, vereador e presidente da Câmara
e sua esposa Helena Yamashiro; ao
Comendador Eji Nagata, ex-vereador,
presidente da Câmara e representante da
colônia japonesa e Seicho-No-Ie de
Miracatu; aos meus professores em
Peruíbe, Jean Claude Bouny (francês),
Norma Kobuku (pintura) e esposo Saburo
Kobukun; à Academia de Natação e
Hidroginástica Shamu, na pessoa da
funcionária Ana Cristina Ventura; às
colegas do Núcleo e Coral Zilda Padula,
Ana Lúcia Duguano Rossi e Maria da
Conceição Ribeiro Tuzino; Luiz Marco
Cruz, funcionário da Prefeitura Municipal
de Miracatu; Aline Fonseca Samig, amiga
e colega da cidade de Santos; minhas
irmãs e colaboradoras, Carla, Margarete e
Maria Antonia; meu filho Cristiano e sua
esposa Sandra Mara. A todos pertence a
‘eglantina’ tão solenemente conferida. À
augusta Academia Peruibense de Letras
meu respeito e propósito de bem servir”.
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Inelegibilidade reflexa
ou por parentesco.
Presente nas constituições brasileiras desde a
Constituição da República dos Estados Unidos do
Brasil, de 24 de fevereiro de 1891, a regra de
inelegibilidade reflexa de parentes do chefe do Poder
Executivo está expressamente estabelecida na
Constituição Federal de 1988 (art. 14, § 7º).
A norma estabelece que são inelegíveis, no território
de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes
consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por
adoção, do presidente da República, de governador de
estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou
de quem os haja substituído dentro dos seis meses
anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato
eletivo e candidato à reeleição.
Assim como a inelegibilidade em geral, a de cônjuges
e parentes de prefeitos, governadores de estado e
presidente da República constitui impedimento ao
exercício da capacidade eleitoral passiva, isto é, à
candidatura a mandato eletivo. Segundo a doutrina e a
jurisprudência, essa determinação tem por finalidade
evitar a perpetuação de grupos familiares ou de
oligarquias à frente do Poder Executivo, assim como o
uso da máquina administrativa em favor de parentes.
A interpretação do dispositivo constitucional
supramencionado, no que diz respeito ao cônjuge,
evoluiu para abranger outras situações não previstas
expressamente: casamento eclesiástico, concubinato
e união estável são também considerados circunstâncias
de natureza pessoal causadoras de inelegibilidade
reflexa, igualmente ao casamento.
http://www.tse.gov.br/internet/jurisprudencia/julgados_historicos/2000/viseu-2.htm

ACADEMIA PERUIBENSE DE LETRAS
Conforme dispõem os Artigos 9° e 11 do Estatuto
Social, o presidente, fazendo uso de suas atribuições
legais, declara abertas as inscrições para novos
membros da Academia Peruibense de Letras.
Os candidatos devem preencher os seguintes
requisitos:
- Ser brasileiro;
- Ter mais de 30 (trinta) anos de idade;
- Ter residência fixa em Peruíbe;
- Ter obra literária de expressivo valor cultural (publicada ou não).
Os interessados devem encaminhar seu curriculum vitae e amostra
de sua obra, por intermédio de um dos acadêmicos. O prazo para
as inscrições vai até 30 de junho de 2009.

Marcos Caramico, Presidente

Descontos p/ aposentados e diversas promoções
Assistência farmacêutica tempo integral

Genéricos com até 40% de desconto

Peruíbe: Rua dos Pescadores, 244 (em frente à Sabesp)
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Peruíbe, meio século de história
O dia 18 de fevereiro de 2009 é uma
data muito especial para Peruíbe: o
município está completando 50 anos
de sua emancipação políticoadministrativa. Um momento singular
paratodos nós moradores e amantes
desta bela cidade.
Neste momento consideramos
oportuno resgatar a origem de Peruíbe:
ligada à história de São Vicente, o
passado remonta à trajetória dos
jesuítas e das comunidades indígenas,
especialmente pela importância do
aldeamento São João Batista, ainda
no Século XVI.
Seu nome, Peruíbe, derivado da
palavra indígena Iperuiybe em tupiguarani, de acordo com alguns
historiadores, significa “Rio dos
Tubarões”; já outros têm diferentes
versões, como “Rio do Cação” ou
“Tapirema do Peru”, etc.
Foi somente através da lei 5.121, de
31 de dezembro de 1958, que a cidade
foi desmembrada de Itanhaém, sendo
referendada pela lei 5.285, de 18 de
fevereiro de 1959. Isso após o
plebiscito realizado em 24 de dezembro

de 1958, quando a população votou pela
autonomia e a emancipação.
Neste período, vários são os momentos
para se destacar, a começar por relembrar
pessoas importantes para o processo
emancipatório, como
os líderes Geraldo
Russomano e João
Bechir, com o apoio
essencial de pessoas
como
Albano
Ferreira, Monsenhor
Francisco Lino dos
Passos, Oswaldo
Linardi, Aurélio
Ferrara, Erasmo
PinheiroRibas,
Bernardino Ataulo,
Pedro Sabino, Benedito Marcondes
Sodré, Décio Chaves Luna, os deputados
Athié Jorge Coury e Pedro Calazans, e
tantos outros que contribuíram para a
emancipação.
Importante também citar o cotidiano da
antiga Vila, da população caiçara, dos
primeiros migrantes, das famílias
tradicionais, das festas caiçaras, do antigo
carnaval. A vida pacata, tranquila, onde o

tempo parecia demorar a passar, da
época da antiga Sorocabana, quando
o único acesso era o trem, das
charretes e carroças.
Há que se lembrar do boom
imobiliário
dos anos 70
e 80, da
ameaça das
Usinas
Nucleares,
da criação
da Estação
Ecológica
JuréiaItatins (hoje
c o m o
mosaico de
Unidades de Conservação)... são
momentos importantes.
Peruíbe cresceu - hoje são 55.469
moradores (Seade 2008)- emudou.
Já nãoconhecemos a todos como
antes, mas aindaconseguimos
relação pessoal, próxima,
acolhedora. No entanto, temos
grandes desafios, como melhorar os
indicadores sociais, ampliar as

oportunidades e conciliar o
desenvolvimento com a preservação
ambiental.
Mas buscamos o caminho do
desenvolvimento sustentável, onde a
população anseia por um futuro
generoso e promissor, onde as
gerações atuais e futuras possam
usufruir da qualidade de vida tão
almejada por todos.
Temos certeza que todos que
nasceram ou optaram morar na Terra
da Eterna Juventude desejam o melhor
para nossa gente e para os visitantes,
com felicidade, harmonia, progresso,
paz e prosperidade. Por isso,
sonhamos e construímos, dia a dia,
uma cidade que seja boa para se
viver.
Peruíbe é certamente um lugar
especial, com toda sua energia e magia.
Parabéns pelo cinquentenário!
MARIA ONIRA BETIOLI
CONTEL. Educadora, vereadora da
Câmara Municipal de Peruíbe, e
JOSÉ MÁRCIO CUNHA. Servidor
público, secretário-executivo e de
Relações Institucionais do Instituto
Cidade Cidadã (ICC) .

“Mangia che te fa bene”
Selecionada pelo Conselho Nacional de Restaurantes- Filiado
ABRESI e CNTur “Padrão Qualidade Brasil 2006/2007”
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PET COMPLEX IT
ATINS
ITA
Clínica Veterinária - Centro Estético Animal
Visite-nos ... www. petcomplexitatins.com
PABX (13) 3455-8002
Av. Rubens Ferreira Martins, 994 - Estação

* Dr. AMAURI MIYASHIRO - formado pela UNESP
Jaboticabal desde 92 e com vários cursos de
aperfeiçoamento em clínica médica e cirurgia entre
outros, atende diariamente das 8 às 18 horas
de 2.a a 6.a feira e sábado das 8 às 17 horas
está à sua disposição, em geral com hora marcada
3455-8002.
PARABÉNS PERUÍBE!!! ... MUITO OBRIGADO!!!
Saudações!!! No dia 05/02 eu e minha família, fizemos 31 anos de
Peruíbe! ... crescemos junto com a cidade, quanta evolução! ... realmente
tenho muito a agradecer de estar nessa cidade abençoada ... PARABÉNS!!!
... e como morador, imaginar uma Peruíbe cada vez mais bonita, funcional e
melhor!!! ... orando sempre para que os nossos dirigentes façam sempre o
melhor para a nossa cidade com dedicação e o coração!!!
Profissionalmente completei 17 anos de formação e acompanho a
história da veterinária na cidade, completando nesse mês de março, 15 anos
de existência, através da CLÍNICA VETERINÁRIA ITATINS. Agradeço
aos vários contatos e seus amiguinhos que me ajudam a trocar várias
experiências, onde através da dedicação e reciclagem de informações
constantes, busco a qualidade no que ofereço e a consequente satisfação do
cliente, juntamente com seu amiguinho saudável e feliz.
Meu objetivo, principalmente como clínico e cirurgião de pequenos
animais, sempre foi oferecer informações atualizadas e procurar com a ajuda
do proprietário, resolver a questão apresentada. Para isso, desde filhote são
investidas informações e as prevenções de forma consistente, procurando
que o proprietário se conscientize que todo o processo de convivência e as
atitudes corretas sejam necessárias para um futuro tranquilo e com menos
problemas. Na Revista VEJA, da semana passada (18/02), foi apresentada
uma matéria a respeito de animais idosos e seus principais problemas ... mas
abordava principalmente a longevidade que os pets (cães e gatos) estão
chegando, principalmente graças as rações e os vários recursos atuais de
diagnósticos e tratamentos ... e mesmo tendo vários proprietários que ainda
fazem o que querem, cuidando de qualquer maneira digamos assim, “eles”
vivem mais ... e segundo a reportagem, com média mais de 8 anos entre os
diversos portes já são considerados idosos, então conclui-se que a vida “deles”
é curta e melhor começar certo e bem encaminhado, do que gastar com
problemas insolúveis ou literalmente judiar do seu amiguinho.
Por isso não há segredos para se ter um amiguinho bem cuidado,
inicialmente aprenda a “PLANEJAR” ... daí pra frente, você precisará
escolher os seus profissionais; principalmente se for um dos pets que exigem
também cuidados estéticos. Mas o importante é saber quanto teremos de
“SATISFAÇÃO” por essas escolhas profissionais, levando-se principalmente
em conta a eficiência e o bem-estar que você e o seu amiguinho terão.
Agradeço à todos que participam da nossa vida profissional e estou
sempre à disposição pensando sempre no bem-estar e na qualidade do nosso
amiguinho!!! ... onde novamente agradeço aos clientes e aos que acreditam
que a seriedade e os resultados decorrem da dedicação e do treinamento
constantes!!! Estarei à disposição para eventuais comentários, críticas e
sugestões, através do e-mail dr.amauri@petcomplexitatins.com ... um
grande abraço e muito obrigado!!! ... Dr. Amauri Miyashiro

CENTRO ESTÉTICO ANIMAL ITATINS ...
Nossa equipe de estética animal ... sempre com
informações e técnicas atualizadas para melhor servi-los.
Estivemos no último dia 23/11 no RAF Hotel para Animais
com o Esteticista Animal Sérgio Villasanti; revendo amizades,
parceiros e atualizando as informações!!!
Sempre à disposição ... atendemos com hora marcada
de 2.a a sábado, à partir das 8 horas. Agende o horário do
seu amiguinho, afinal ele merece o que tem de melhor!!!
QUANDO VOCÊ MANDA BANHAR, VOCÊ SABE O QUE FOI
UTILIZADO NO SEU AMIGUINHO? No Centro Estético Animal
ITATINS você recebe QUALIDADE nos fundamentos estéticos, bem
como nos produtos utilizados no seu amiguinho ... e assim fazemos a
diferença!!!
Os produtos utilizados são notadamente os melhores do mercado, a linha
PET SOCIETY ... onde é retirado a sujeira grossa com o NEUTRALIZADOR
DE ODORES, e uma sequência de SHAMPOO NEUTRO para regiões
sensíveis, SHAMPOO ESPECÍFICO (Pêlos Oleosos, Secos, Sensível e Filhote), SHAMPOO QUE REALÇA A COR NATURAL (Pêlos Escuros,
Claros e Dourados) e o CONDICIONADOR BRILHO E DESEMBARAÇO para “ele” sair o máximo de cuidado e qualidade!!!
MEGAMAZON® for pets. Desenvolvida
com extratos amazônicos 100% naturais,
a linha MEGAMAZON® for pets traz
para seu pet o Carinho, o Equilíbrio, a
Pureza, a Energia e a Força da Amazônia.

A MELHOR PARCERIA PARA O SEU AMIGUINHO E O SEU BOLSO ...

PET SHOP PLANETA BICHO ...
Você encontrará tudo o que o seu amiguinho (cão, gato, aves, hamster, peixes,
etc.), precisa ... da alimentação, acessórios e medicamentos ... com a
QUALIDADE que ele merece!!! ... e melhor, para clientes do PET COMPLEX
ITATINS - Clínica Veterinária e Centro Estético, condições especialíssimas
no pagamento à vista em dinheiro ou no cheque!!!

PARCERIA PET COMPLEX ITATINS &
PET SHOP PLANETA BICHO ...
... TOTAL SUPREME E EQUILÍBRIO, ração
SUPER-PREMIUM!!! ... mais qualidade e
valores agregados!!!

As melhores marcas, disque-ração, orientação
veterinária, banho e tosa ... inclusive aos
domingos das 8 às 13 horas!!!

Av. Pe. Leonardo Nunes, 1.182 (Av. da
Telefônica sentido linha) CONFIRA 3455-9994 !!!
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COLÔNIA JAPONESA ... ACENIBRA
PERUÍBE!!!
... Organizamos encontros sempre apresentando uma nova
situação para congregar todos os simpatizantes de Peruíbe
e trabalhando em prol da ACENIBRA PERUÍBE ...
venha conhecer um pouco da cultura japonesa e nos
prestigiar trazendo a sua família e interagindo conosco!!!
... seja descendente ou simpatizante ... contamos com a
colaboração de todos!! ... MUITO OBRIGADO!!!
... visite-nos www.acenibra.com.br ...
IRASHAIMASE!!!

A primeira estrutura de hotel para
cães e gatos na região ... RAF Recanto dos Animais Fofinhos!!!

Veículo preparado para um delivery
seguro e adequado do seu amiguinho!!!

O nosso objetivo é oferecer
uma estrutura para o amiguinho
canino ou felino com todo o
conforto e segurança tendo um
suporte veterinário 24 horas. E
sempre com muito carinho e
respeito às necessidades de
que eles precisam. Visite-nos
www.recantodosanimaisfofinhos.com.br
ou (13) 3419-1490 com Ricardo
ou com (13) 3455-8002 com
Dr. Amauri.

Sejam benvindos!!! ... O RAF –
RECANTO DOS ANIMAIS
FOFINHOS está localizado no
município de Pedro de Toledo/SP,
distante 25 km da Estância
Balneária de Peruíbe, no litoral
sul paulista. Com uma enorme
área gramada e arborizada,
seus amiguinhos caninos e
felinos terão uma infra-estrutura
completa com canil, gatil,
consultório veterinário, centro
estético animal, campo de
adestramento, pet shop e um
suporte veterinário 24 horas para
os hospedados.
O RAF é o espaço ideal para
quem realmente adora o seu
amiguinho com todo o conforto,
segurança e qualidade que ele
merece!!!

1.o MEETING RAF - Special
Poodle!!!

Rosa no campo de adestramento
...

Sérgio Villasanti e Adriana ...
apresentação da Estética

Adriana, Livia, Dr. Amauri e Sérgio
Villasanti ... sempre juntos!!

Dra. Laura e Dra. Charlene ...
Nutrição Animal!!

Convidados VIPS ... Informação,
Yakisoba delicioso, Música ao
Vivo, Profissionais e Parceiros
Qualificados e Diversão ...
Perfeito!!!

SUPLEMENTO ALIMENTAR... RAN-YU!!! Visite www.ranyu.com.br
1. A QUEM SE DESTINA ...
- Quem possui taxa de COLESTEROL acima do normal - Quem possui triglicérides alto - Pessoas
estressadas - Quem não se alimenta corretamente (frutas, verduras e fibras), crianças ou adultos - Fumantes
- Hipertensos - Diabéticos - Obesos - Quem leva uma vida sedentária - Quem possui na família pessoas com
problemas cardíacos.
2. EFICÁCIA COMPROVADA PARA ...
- Diminuir o colesterol ruim (LDL) - Aumentar o colesterol bom (HDL) - Diminuir a diabete - Hemorróidas ESTRESSE - Impotência Sexual - Combater os radicais livres, que causam o envelhecimento
3. ONDE ADQUIRIR? ...
- Através (13) 3455-4670 ou 9726-1195 com Sr. Amauri (Tsutomu Miyashiro).

2.o DIA DA SAÚDE NIKKEY EM PERUÍBE
... EM MARÇO ... no dia 08 de março à partir das
8,30h, no dia da Mulher, no 2.o domingo; na
E.M.E.I.F. Profa. Terezinha Rodrigues Kallil;
realizaremos o 2.o DIA DA SAÚDE NIKKEY com
a equipe médica do Hospital Beneficência NipoBrasileiro em seu ambulatório móvel JUNKAI,
atendendo descendentes da colônia Nipo-Brasileira,
principalmente pessoas de idade que possam ter
dificuldade em conversar em japonês; em consultas de
várias especialidades e exames laboratoriais à valores
especialíssimos para tal ocasião. Informações com a
Beth Tieko 9717-8080.
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NOVA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA
DE JURUBATUBA:
É O GOVERNO DE SÃO PAULO
E A SABESP TRATANDO
BEM O GUARUJÁ.
A nova Estação de Tratamento de Água de Jurubatuba será construída para

melhorar ainda mais os padrões de qualidade da água distribuída na cidade
do Guarujá. Com capacidade para produzir 2 mil litros de água tratada por
segundo, Jurubatuba vai atender uma população fixa e flutuante de até 900 mil
habitantes, incluindo Vicente de Carvalho. Um projeto grandioso, que inclui um
centro de reservação com capacidade para até 10 mil metros cúbicos, uma
estação elevatória e mais uma adutora de água tratada, interligada às adutoras
de Morrinhos, Vicente de Carvalho e ao reservatório da Av. Adhemar de Barros.
Um investimento de R$ 85,5 milhões, com previsão de entrega em 30 meses.

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE JURUBATUBA:
MAIS SANEAMENTO BÁSICO,
MAIS QUALIDADE DE VIDA PARA O GUARUJÁ.

