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“PRÉDIO NÃO!”
“O LITORAL SUL É AMPLIDÃO!
É A FRAGÂNCIA DOS VENTOS
É UM FORTE BRADO DO MAR,
BATENDO NO COSTÃO!”
foto: Dedé Color(A sombra do prédio redondo)

Se estamos no alto de uma colina perto do
mar vendo a praia com as ondas na orla
arenosa, nossa experiência da paisagem
corresponde a uma certa tranquilidade e
satisfação. Porque o vento na cara é bom, é
gostoso; tanto num dia de sol aberto
podemos ficar alegres, quanto num dia
chuvoso. Para os primitivos, o Deus era
Diawes, o “Céu iluminado” e nada existe de
mais absoluto que o céu azul, profundo e
indistinto; Como também nada mais
misterioso e essencialmente velado (mas as
vezes se abrindo para nós) quanto o mar - e
o mar é símbolo clássico do nosso
inconsciente. O ambiente “natural” se mostra
como sendo o correspondente físico às
nossas paisagens mentais; a linguagem
simbólica da natureza - das nossas
experiências - e da nossa mente é a mesma.Agora sentemo-nos na mesma colina dez
anos depois: a cidade avançou; construiuse um bairro populoso e progressista. Do
mar ainda vemos uma pequena faixa entre
dois edifícios, e um tanto mal visível das
áreas internas dos prédios. Este é o ambiente
“artificial”. Nós nos alienamos, porque
impulsionamos uma série de bloqueios entre

nós e o nosso mundo, que é o mundo
natural. A proliferação indiscriminada de
mediadores que nos “facilitam” a vida
nos cortou o contato com nossa terra e
nosso céu. Este exemplo vagamente banal
se torna aterrorizante quando examinamos
alguns casos clássicos de esquizofrenia.
- A esquizofrenia é uma doença mental
que se caracteriza por um rompimento
entre o doente e o “mundo”: Schizo quer
dizer, em grego, “eu corto”.
Um menino esquizofrênico só consegue
realizar suas funções naturais - comer,
urinar, defecar, dormir, - ajudado por
“gadgets” que imitam máquinas e
mecanismos. O mundo, o “natural” foi
perdido para a criança doente. E assim
como a tecnologia é “mediadora” entre a
espécie humana e os “recursos naturais”,
assim também a esquizofrenia utiliza
caricaturas de máquinas para que o doente
possa atingir o seu “natural”. Isto quer
dizer: a máquina é o arquétipo dos
símbolos nas psicoses. É neste sentido
que a máquina e seu ambiente são
“antinaturais”.
Erneto Zwarg Júnior, há mais de 20 anos
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A Natureza perdeu
Zwarg.
A Tecnologia perdeu
Marcelo Craice.
A Escrita perdeu
Carlos Berman.
O Cotidiano perdeu
Bala.
Peruíbe perdeu
homens ilibados.
Nós perdemos
alegrias.
Eu perdi
amigos. (MC) páginas 3 e 4

Flores e música
em Peruíbe

página 6

La Vera Napolitana - Nove anni.
Tanti auguri !!
Foto:peruibest.com.br

Pizzaria La Vera Nopolitana completou 9
anos no mês de agosto e para comemorar
realizou uma rodízio com muita pizza e
alegria na oportunidade lançou a Pizza de
Chocolate, mais uma opção para quem faz
aniversário trocar o bolo por uma deliciosa
pizza de Chocolate com cerejas – página 7

Enquete sobre prédios
na Orla de Peruíbe

O portal da cidade de Peruíbe,
www.peruibe.com.br, lançou uma enquete
sobre a construção de prédios na orla da
praia de Peruíbe. Visite e vote na próxima
edição estaremos divulgando o resultado.
Na proxima edição discutiremos a construção ou não de prédios em Peruíbe mande
sua opnião jornalanalise@gmail.com

Aterro condenado
em Peruíbe
Condenado pela Cetesb, o aterro sanitário de Peruíbe deve ser desativado até o
final do ano. A informação é do secretário
de Governo da Cidade, Gilson Bargieri, que
tem respondido às sucessivas cobranças
do órgão estadual e também dos promotores públicos. (ATdigital)

Dicionário Michaelis - Inglês - Português - Inglês
de R$ 39,90 por

R$ 15.90
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Instantâneas

Projeto LEIA

Peruíbe, 50 anos – vigorosa!
- Coqueiros na orla que em poucos anos serão gigantes esfuziantes.
- Canteiros coloridos na avenida rejubilam os olhos.
- Casas belíssimas com jardins floridos, varandas, piscinas, quadras esportivas.

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. Presidente Marcos Caramico

Peruíbe, 50 anos – populosa!
- Gente que toda manhã abre sua loja ou negócio.
- Gente que procura prestar os mais diversos serviços.
- Gente que procura criar arte e entretenimento.
Peruíbe, 50 anos – perigosa!
- Mais de cinco minutos no cruzamento sem conseguir transpor a avenida.
- Mais de oito assaltos no bairro em uma semana, praticados por menores intocáveis.
- Mais gente quebrando os ossos ao tropeçar nos inúmeros buracos das calçadas.
Peruíbe, 50 anos – nebulosa!
- Cadê a lama negra, polo de atração terapêutica?
- Cadê a propalada vocação turística?
- Cadê os rios piscosos e as águas cristalinas?
Peruíbe, 50 anos: não te (re)conheço mais...
Eugenia Flavian, tradutora, escritora, membro da Academia Peruibense de Letras

Nota da Secretaria de educação de Peruíbe
Prefeitura de Peruíbe cancelará desfile da Independência
Não haverá desfile cívico-militar em Peruíbe, para
comemorar o Dia da Independência. Segundo a prefeitura,
o motivo é evitar a exposição de crianças sob um
possível mau tempo.
(ATdigital)
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NOTA ZERO
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NOTA ZERO
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Pais dêem atenção aos seus filhos
Filhos conversem com seus pais
Uma campanha do Jornal Análise
pela união das famílias.
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Faleceu Zwarg
O Litoral Paulista
perdeu um de seus
maiores defensores
no século 20. Faleceu
no dia 25 de agosto,
no Hospital do
Servidor, em São
Paulo, o ambientalista pioneiro Ernesto
Zwarg Júnior. Sua saúde já frágil, no alto de
seus 84 anos, completados em 29 de julho,
não resistiu às complicações de uma
pneumonia.
O corpo de Zwarg foi sepultado no
Cemitério Central de Itanhaém. Não sem
antes receber a prece de um pajé vindo de
Peruíbe. Uma espécie de agradecimento ao
homem que dedicou a vida não só à proteção
da natureza, mas também à causa indígena.
Graças a ele e às diversas manifestações
públicas que organizou, a Jureia se livrou de
usinas nucleares que seriam construídas
durante a ditadura militar, na década de 70.
Outro feito do ambientalista foi evitar a
construção de prédios de mais de 15 andares
na orla itanhaense, para onde poderiam se
mudar três mil pessoas.
Graças a uma ação popular movida pelo
ambientalista, o juiz da causa, José Gerlado
Jacobina Rabello, considerou nulas as Leis
Municipais 989 e 990, que permitiam
construções deste porte mesmo em áreas
não dotadas de sistema de esgoto.
O caso, que eternizou a luta ecológica de
Zwarg, resultou na primeira sentença
prómeio ambiente do Brasil. A proibição foi
viabilizada em 1977, com o tombamento do
Maciço da Jureia pelo Conselho de Defesa
do Patrimônio Histórico, Arqueológico,
Artístico e Turístico do Estado de São Paulo
(Condephaat).
O fato também possibilitou, dez anos mais
tarde, a criação da Estação Ecológica JureiaItatins, protegendo cerca de 80 hectares da
Mata Atlântica.

O POETA
Tão efervescente quanto a faceta
ambiental era o lado poeta de Ernesto Zwarg
Júnior. Autor de diversos poemas, muitos
dos quais inspirados nas belezas naturais
da região, ele é o criador do Hino Oficial de
Santos, que pouca gente conhece. Santos
Poema, escrito por ele e musicado pos seu
irmão, Antonio Zwarg, foi escolhido como
hino oficial da cidade mais desenvolvida da
Baixada Santista no início deste ano.
PERFIL
Natural de Piracicaba, no interior paulista,
onde nasceu em 1925, Ernesto Zwarg Júnior
iniciou sua militância ambiental em 1947.
Estudou Filosofia e Letras em Santos e fez
mais de 50 cursos, incluindo pós-graduação,
na área ambiental.
Ganhou títulos de cidadão de Santos,
Mongaguá e Itanhaém, onde escolheu morar
e constituir família.
Na política, foi vereador durante três
mandatos: de 1969 a 1972; de 1978 a 1982 e
de 1982 a 1988. Passou a maior parte do
tempo filiado ao MDB, atual PMDB.
Em 1986, já no PSB, tentou uma vaga na
Assembleia Legislativa e, apesar de não
conseguido, angariou mais de 11 mil votos.
Com a morte da esposa, com quem teve
cinco filhos, em 1989, se afastou da política,
mas não abandonou a atuação nos
bastidores, a qual foi deixando, aos poucos,
nos anos 2000.
Há pelo menos três anos, os constantes
lapsos de memória fizeram a família descobrir
que o ambientalista havia desenvolvido o
Mal de Alzheimer, que o acompanhou até
seus últimos dias.
“Meu pai foi uma pessoa muito importante,
não só dentro da nossa família mas para toda
uma comunidade, pela luta no meio ambiente.
Ficou um vazio muito grande”, disse um dos
filhos, Márcio.
Ernesto Zwarg Júnior também era pai de
Marcelo, Maricea, Marati e Itamar. Deixou
12 netos e dois bisnetos.

“um Patrono da Mongue, um violeiro, compositor, cantor,
um exemplo de cidadão, já devem ter visto ele passar de um
lado pra outro, rapidamente, como se fosse o próprio
Abarebebê. Mas não é, ele é o Gnomo da Juréia. Ernesto, um
homem que, praticamente, sozinho, pelo menos aqui na
linha de frente impediu a construção de usina atômica,
numa época em que não se podia nem falar, nem pensar
contra o governo” Plínio Melo-ONG Mongue.

Tadeu Ferreira Jr. - AT

Um gigante que se foi
Uma homenagem feita pela comunidade
indígena e a presença de amigos e
admiradores fizeram com que não
passasse despercebido o sepultamento
do maior preservacionista do Litoral
Paulista. Faleceu o maior e mais coerente
ecologista de todos os tempos.
Falar dele daria para compor vários
livros. Seu nome é uma legenda. Defensor
do meio ambiente, doou a vida inteira na
defesa da flora e da fauna.
O professor Ernesto Zwarg ensinou,
durante todo o tempo, com exemplos e
atitudes, a importância de combater a
prepotência dos especuladores da elite
dominante e os degradadores ambientais.
Vereador oposicionista, jamais traiu
seu ideal: fazia campanhas, promovia
festas, reuniões, seminários e fatos
políticos de dimensão até internacional.
Tudo com recursos próprios, às vezes
sacrificando a própria família em favor
da sua missão humanista.
Quando todos se ajoelhavam perante a
ditadura militar, lá estava ele contestando
os equívocos imperdoáveis, como ele
chamava a poluição das águas praianas,
dos manguezais e dos rios, não só da
Baixada Santista, mas do Brasil e do
mundo.
O vereador Ernesto Zwarg Jr. foi o
primeiro cidadão a conseguir na Justiça
uma sentença proibindo a construção de
prédios onde não tivesse rede de esgotos,
prolatada na década de 70 pelo eminente,
hoje desembargador, José Geraldo de
Jacobina Rabello, então Juiz da Comarca
de Itanhaém.
O poeta Ernesto Zwarg fez poesias
enaltecendo as belezas naturais, o
romantismo e as tradições desta terra,
que ele conhecia como ninguém.
O compositor Zwarg brindou a cidade
de Santos como autor do seu Hino Oficial,
ganhando, junto com seu irmão Antonio
Bruno, o concurso realizado pela
Prefeitura. Ele também compôs dezenas
de músicas que estão gravadas nos CDs
e Long Plays, mas sobretudo no coração
das pessoas.
Ativista respeitado nos quatro cantos
do País, Ernesto Zwarg foi o mais
vigoroso crítico da intenção de se construir

usinas nucleares no paraíso ecológico
Jureia-Itatins, Peruíbe e Iguape. Foram
dezenas e dezenas de caminhadas a pé, de
Itanhaém a Iguape, em protesto contra as
ditas usinas.
O movimento venceu. O complexo
ecológico está lá preservado, por quanto
tempo ninguém sabe. Quando ainda era
bem jovem e vereador do MDB, colega de
bancada do Zwarg, ele me pediu que o
ajudasse a organizar uma grande
manifestação de dimensão internacional
contra as famigeradas usinas nucleares.
Passamos dias e dias trabalhando na
Câmara, fora de expediente, com o apoio
do diretor José Rosendo, que, embora
muito cauteloso, dava uma colaboração
inestimável, mas sempre na retaguarda.
Nem o Zwarg esperava tanto sucesso.
O Cinema Castro ficou lotado durante a
sessão solene da Câmara, que foi para lá
transferida.
Deputados da região, cientistas como
Cerqueira Leite, José Goldemberg e
Pingueli Rosa, o senador do Amazonas
Evandro Carreira, o deputado Faria Lima,
vereadores de todos quadrantes do Brasil,
bem como militantes ecológicos. Um em
especial do Rio Grande do Sul, chamado
Goldhemberg.
Um só embaixador compareceu, embora
todos tivessem sido convidados. O nome
dele era Dimitri Jucovi, da Rússia, que na
realidade veio a sessão solene do
aniversário da Cidade, e não para a
manifestação política.
Receber um russo e fazer sala para ele
em plena ditadura não era nada
confortável. Com um jeito diplomático,
Zwarg pediu ao vereador Oswaldo Menale
que desse a atenção devida ao embaixador
russo e o conduzisse ao palanque, onde se
iniciava o desfile em comemoração ao
aniversário da Cidade, o que foi feito com
maestria.
Tantas outras palavras são necessárias
para homenagear um homem a frente de
seu tempo e que pelo seus feitos e ideais,
certamente pode ser considerado imortal.
Salve Ernesto Zwarg !!!
João V.Carrasco é advogado, foi vereador
entre 76 e 82 e Prefeito de Itanhaém 97-00

Livro: Almanaque da TV
de R$ 51,90 por

R$ 29.90
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“Adiós muchachos,
compañeros de mi vida,
Peruíbe querida”
“Adiós muchachos, compañeros de mi vida,
Peruíbe querida de aquellos tiempos.
Me toca a mi hoy emprender la retirada
debo alejarme de mi buena muchachada.
Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno,
contra el destino nadie la calla.
Se terminaron para mí todas las farras.
Mi cuerpo enfermo no resiste más....”
Foto: Arquivo

Carlos Berman faleceu em Bariloche, dia 15
de Maio
Berman, como todos o conheciam, morou
mais de 20 anos em Peruíbe, foi fundador do
Jornal Análise, publicação que dirigiu por 12
anos.
Fotógrafo gabaritado, lá estava ele, sempre
presente, nos eventos importantes da cidade,
com sua câmera na mão e muitas idéias na
cabeça.
Argentino de origem, adotou Peruíbe como
seu lar e Peruíbe o adotou como seu filho.
Fotográfo e jornalista fundou o Jornal Análise
em 1992. Divulgou Peruíbe na Espanha e na
Argentina, foi o criador da primeira edição em
espanhol do Jornal Análise. Sempre atuante
fez parte de muitas associações, foi Presidente
do Lions de Peruíbe, Fundador da Associação
de Cultura Brasil-Argentina, Membro
fundador da Academia Peruíbense de Letras.
Era escritor e pintor.
“Carlito” você deixará muitas saudades”
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Homenagens
Póstu
mas
Póstum

“Véio, beleza ”
Foto: Arquivo família

Bala: alegria, letras e
números
Faleceu no ultimo dia 24 de maio Milton Egreja,
mais conhecido como BALA. Pessoa extraordinária
sempre de bem com a vida, levava esperança e
alegria a todos que encontrava. Amante das letras
estava sempre com um bom livro na sua companhia.
Tiago do Pão de Maçã nos enviou uma nota “
...Bala. Notório vendedor de rifas e bilhetes da
Loteria federal, ele com seu poder de convencimento
enchia seus clientes e amigos com a esperança de
conquistar grandes prêmios. Figura carismática e
presente no consciente coletivo de Peruíbe, Bala
estava sempre caminhando no centro com sua agenda
de anotações na mão e seu indefectível chapéu
panamá. Sem sua presença a cidade ficará menos
alegre, com certeza. Afinal de contas, quem renovará
nossas esperanças agora? “
Assim como para o Tiago, para o Luiz da Yopa,
para o alexandre do Café Farol e para todos aqueles
que o conheceram tenho a certeza que o Bala deixou
sua marca especial de alegria e esperança e com
certeza deixará muitas saudades.
Bala, Peruíbe sentirá muito sua falta.
Foto: Tiago

Textos: Marcos Caramico

Com muita tristaeza comunicamos o
falecimento de um Grande Amigo.
Faleceu dia 21 de Março de 2009 em São
Paulo, Marcelo Craice.
Marcelo Antonio Craice, webdesigner e
empresário, nasceu em São Paulo dia 08 de
junho de 1967, mas sempre se considerou filho
de Peruíbe. Antes de completar um ano,
juntamente com seus Pais Enéas e Adelaide e
irmãos Fernando, Enéas e Renato mudaramse para Peruíbe e assim Marcelo Craice teve
sua infância e adolescência abrilhantada pela
natureza de Peruíbe. Foi o responsável direto
pela introdução de Peruíbe na Internet. Foi o
proprietário do primeiro provedor da acesso
na cidade.
Sempre muito criativo e com uma visão no
futuro, fundou a empresa HyNet e assim no ano
de 1993 foi o “Pai” da internet na cidade de
Peruíbe e o primeiro a divulgar a cidade através
do site www.peruibe.com.br Muito inovador
e a frente de seu tempo foi um dos primeiros
brasileiros a jogar pela internet jogos de RPG.
No jogo “UltimaOnline” era o respeitado Lord
Craice fundador da irmandade “Brazilian
Knights” Apaixonado pela saga “Star Wars”
foi criador da primeira página brasileira sobre
Guerra nas Estrelas. Juntamente com seu sócio
Marcos Caramico foram os criadores da
primeira Lan-House na cidade no ano de 1998.
Herdou de seu pai o tino comercial e a paixão
pela farmácia. Respeitado e querido pelos
funcionários, juntamente com seus irmãos
gerenciava algumas farmácias em Peruíbe.
Marcelo era um homem sincero e verdadeiro.
Sempre pronto a ajudar todos que solicitavam
sua ajuda, era um amigo leal e honesto.
Marido companheiro e pai carinhoso e
dedicado, Marcelo Craice deixa esposa e
filho, mãe, irmãos amigos e muitas saudades
em nossos corações.
Marcelo foi cremado e suas cinzas, jogadas
de ultraleve sobre a região da Barra do Una.

Livro: Almanaque dos Anos 90
de R$ 51,90 por
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28ª Expoflora - Holambra

Um programa “animal”

Evento começa no dia 3 de setembro e será realizado até o dia 27 de
setembro, de quinta-feira a domingo. A maior exposição de plantas e flores
ornamentais da América Latina atrai anualmente 300 mil turistas, que
representam 3.000% a população de Holambra(junção das palavras Holanda,
América e Brasil) , antiga colônia holandesas situada a 140km de São, hoje
responsável por cerca de 30% do comércio nacional de flores e plantas
ornamentais.

Foi implantado em Peruíbe o programa “Adestramento
Inteligente” que consiste em treinar cães em conjunto.
Os donos levam seus cães para se exercitarem (todos: os
donos e os cães....). Fazem curtas caminhadas, aprendem
comandos de obediência e o melhor da história: trabalham
com equipamentos chamados “agility” em que os cachorros
desenvolvem habilidades de orientação, senso e direção.
O programa é realizado todos os domingos de manhã no
Parque Turístico, com suporte da Clínica Veterinária Peruíbe,
sob a batuta do adestrador Lincoln Roberts.

Texto: Eugenia Flavian.
Fotos: Henrique Natividade.

R$ 29.90

ligue: 3453-3002

Sérgio Reis faz show no dia
26 de setembro Músico
apresenta os sucessos de 50
anos de carreira na maior
exposição de flores e plantas
ornamentais da América Latina,
realizada em Holambra (SP).
Show será realizado logo após
a Chuva de pétalas que acontece
diariamente às 18h, em
comemoração à primavera. O
show está incluído no valor do
ingresso.

250 mil metros quadrados
Exposição e venda de flores e
plantas ornamentais
Mostra de paisagismo Minha
casa & meu jardim
2ª Mostra de noivas, festas e
eventos
Novidades culinárias
Danças holandesas
Chuva de pétalas
Passeio turístico

Data: 03 a 27 de setembro, de
quinta-feira a domingo e no
feriado de 7 de setembro
Horário: das 9h às 19h
Localização: Holambra
(rodovia Campinas-Mogi
Mirim - SP 340 -, Saída 140)
Ingressos na bilheteria: R$
26,00. Crianças até 5 anos não
pagam
Informações: fone (19)
3 8 1 7 . 2 2 2 8
www.exploflora.com.br

“Mangia che te fa bene”
Selecionada pelo Conselho Nacional de Restaurantes- Filiado
ABRESI e CNTur “Padrão Qualidade Brasil 2006/2007”

Livro: Almanaque dos Seriados
de R$ 51,90 por

R$ 29.90

ligue: 3453-3002 - Livros novos sempre com descontos
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Shows e desfiles animam a
4ª Festa das Flores em
Peruíbe
Inscrições para o concurso ‘Garota e Garoto Primavera
Peruíbe’ estão abertas até o dia 14 de setembro

Os preparativos para a 4ª Festa das Flores de Peruíbe,
que marcará a chegada da primavera em grande estilo,
estão a todo vapor. O evento, organizado pelo
Departamento de Turismo, acontecerá nos dias 24, 25, 26
e 27 de setembro, no Parque Turístico, ao lado do Aquário
Municipal, que fica na avenida Governador Mario Covas
Junior, s/n.
Shows com Zezé di Camargo e Luciano, Maurício
Manieri, Falamansa, Henrique Marx e Evandro e Eduardo,
entre outros artistas da região prometem animar as
primeiras noites da estação.
Um desfile alegrará a festividade. Homens entre 18 e 25
anos e mulheres entre 16 e 23 anos concorrerão ao título
de ‘Garota e Garoto Primavera Peruíbe’. As inscrições
ainda estão abertas, até o dia 14 de setembro.
Os interessados poderão preencher uma ficha no
Departamento de Turismo, que fica na Praça Melvin
Jones, próximo ao Prédio Redondo, de segunda à sexta,
das 8h às 17 horas; sábados e domingos, das 10h às 16
horas; ou no na Associação Comercial e Empresarial de
Peruíbe, na avenida Padre Leonardo Nunes, 4610; de
segunda à sexta das 9h às 18 horas e de sábado, das 9h às
12 horas. Menores de idade devem apresentar autorização
dos pais ou responsáveis. É necessário levar o documento
de RG, no ato da inscrição.
Uma estrutura em área de 10 mil metros quadrados será
montada para que, além dos shows e do desfile, estandes
sejam dispostos no local com exposição de flores e
artesanatos alusivos ao tema. Uma praça de alimentação
será montada para que os turistas e munícipes possam
curtir todas as atrações com o maior conforto. (site PMP)
Programação de Shows:
24-09 Quinta- Henrique Marx e Evandro e Eduardo - 21h
25-09 - Sexta- Zezé di Camargo e Luciano - 22h
26-09 – Sábado - Maurício Manieri - 23h
27-09 - Domingo – Falamansa - 20h

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

Livro do Bebê - Dr. Rinaldo De Lamare
de R$ 89,90 por
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R$ 49,90

ligue: 3453-3002

La Vera Napolitana - Nove Anni - Tanti Auguri!

Noite de festa da família
La Vera Napolitana

Nanne, Ailton e Rógerio

Juliano e Gennaro: capricho nos
melhores sucos

Dra. Cristina, Massako e Laura

PENSOU EM PERUÍBE, PENSOU EM INTERNET : PENSOU WWW.PERUIBE.COM.BR
número um no Google com a palavra PERUÍBE

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).
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Parceria com municípios acelera construção de moradias
A atuação da Secretaria de Habitação é
marcada, principalmente, por dois fatores na
área da habitação popular: mudanças na
política governamental, cujo objetivo é
agilizar as obras no setor e a criação de um
novo padrão para as moradias, visando um
maior conforto para as famílias.
Ocupações ilegais e favelas também
tiveram atenção especial do governo. Ao
todo, 12.388 famílias que viviam em situações
precárias receberam um novo imóvel em
conjuntos habitacionais ou foram
beneficiadas por obras de urbanização. Cerca
de outras 12 mil pessoas foram beneficiadas
pela CDHU com imóveis ou cartas de crédito
para a compra de residências disponíveis no
mercado.
Parceria com os municípios
O Programa Parceria com os Municípios nas modalidades Administração Direta e
Autoconstrução -, foi criado para atender as
necessidades habitacionais da população
de baixa renda, através da edificação de
novas residências.
Pequenos e médios municípios participam
desta parceria que visa à construção de
moradias em áreas com infra-estrutura como,
esgoto, iluminação pública, asfalto, alem de
proximidade com o comércio, escolas, postos

de saúde, etc. As obras podem ser feitas de
duas maneiras: Administração Direta - na
qual a prefeitura se encarrega da construção;
ou através da Autoconstrução, onde as
obras
são
realizadas
com
o
acompanhamento. Em ambos os casos, a
CDHU repassa verba às prefeituras.
Projeto
Os projetos da CDHU sofreram algumas
alterações visando o bem estar das famílias
e melhorias ambientais. As novas plantas
são agora com 1, 2 ou 3 dormitórios e a área
útil foi expandida de 42 para 64 metros
quadrados. O acabamento também recebeu
melhorias, como a construção de laje ou
forro, azulejos nas áreas molhadas, piso
cerâmico em todos os cômodos, muros
divisórios entre os lotes, cobertura na área
de serviço, uso de esquadrias de alumínio
nas regiões litorâneas, aumento do pé-direito
de 2,4 para 2,6 metros, abrigo para botijão de
gás, medidores individualizados de água,
aquecimento solar para a água do chuveiro,
tratamento paisagístico nas ruas, calçadas e
espaços livres, e arborização dos espaços
públicos.
Nos novos projetos, serão seguidas as
diretrizes do Desenho Universal. Haverá
imóveis com características especiais para

portadores de deficiências físico-motoras,
auditivas, visuais e cognitivas, além de
idosos, gestantes e crianças. Para isso, a
Secretaria da Habitação associou-se à
Secretaria dos Direitos da Pessoa com
Deficiência e também à Associação Brasileira
dos Escritórios de Arquitetura para criar um
grupo de estudos, que já está em operação,
com o objetivo de aplicar esses conceitos
nos empreendimentos da CDHU.
Vila da Dignidade
Para garantir moradia digna e assistência
social à população idosa de baixa renda, a
Secretaria de Habitação desenvolveu um
projeto chamado Vila da Dignidade, um
programa voltado aos maiores de 60 anos e
com renda de até dois salários mínimos.
Com um investimento de R$10 milhões,
serão construídas, inicialmente, 120
unidades, com projetos que atendem aos
parâmetros de acessibilidade do desenho
Universal. Serão empreendimentos
horizontais, com até 24 unid. habitacionais
que terão sala conjugada à cozinha, um
dormitório, banheiro, área de serviço e uma
pequena área externa nos fundos.
Além disso, vários itens de segurança e
itens que facilitam a locomoção de pessoas
com mobilidade reduzida foram inseridos
nos projetos, como: barras de apoio, pias e
louças sanitárias em altura adequada, portas

e corredores mais largos, interruptores em
quantidade e altura ideais, rampas e pisos
antiderrapantes, entre outros.
Os conjuntos terão projeto paisagístico
que irá proporcionar um ambiente agradável,
além de contar com um salão, que poderá
receber festas, reuniões, cursos, etc.
Para se candidatar ao projeto, os
candidatos devem ter 60 anos ou mais, ser
independentes para a realização de tarefas
diárias, possuir renda mensal de até 2 salários
mínimos, ser sozinho e morar a pelo menos
dois anos no município.
Os municípios participantes são
responsáveis por indicar os beneficiados,
pela doação do terreno para a construção da
vila e pela gestão dos empreendimentos
após a conclusão das obras.
A Vila da Dignidade atende às diretrizes
do Plano Estadual para a Pessoa Idosa, e
será implantado através de uma parceria
entre as secretarias de Habitação,
Assistência e Desenvolvimento Social,
Economia e Planejamento, Cultura, a
Companhia
de
Desenvolvimento
Habitacional e Urbano - CDHU -, o Fundo de
Solidariedade e Desenvolvimento Social e
Cultural do Estado de São Paulo.
As primeiras cidades beneficiadas serão
Avaré, São José do Rio Preto, Cubatão,
Santos, Caraguatatuba, Ribeirão Preto e
Itapeva. (CDHU)

