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Peruíbe em ondas internacionais

Peruíbe é
nossa Pandora
Você que assistiu o filme Avatar
sabe muito bem que Peruíbe é nossa
Pandora, resta agora a você que já se
conectou com as plantas e com os
animais, lutar pela vida consciente,
justa, respeitando a natureza e
valorizando os homens de bem. Afinal
são 51 anos de uma cidade que ainda é
muito jovem e tem todo o potencial
natural para crescer e nela termos uma
vida plena e perfeita.(M.C.)
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Acesse
Este site tem alma

Ricardo Baldim é homenageado
com a chave da cidade de Peruíbe
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Jovens Talentos de
Peruíbe

Mamma Bruschetta
em Peruíbe
Peça de teatro no Núcleo
da 3ª Idade trouxe para
Peruíbe Mamma
Bruschetta,
apresentadora da TV
Gazeta. Mamma
conheceu a Academia
Peruibense de Letras e
jantou no Escondidinho.

O Jovem surfista de Peruíbe, Wesley Santos
Souza estará no Hawaii, Austrália, Nova
Zelândia e Indonésia. Sucesso !!!

Procuro um lar
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Noticias de última hora

 Primeiro roteiro ufoturístico do Brasil é
criado em Peruíbe
 Prefeita Milena é vencedora do Prêmio
Sebrae Prefeito Empreendedor
Confira estas notícias no site
www.peruibe.com.br

Uma pessoa simples e de
muita garra, Fenando
Lucas é o “Bochecha”,
desenhista, grafiteiro e
criador da grife “For
Life”, nosso jovem
talento desta edição
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Dicionário Michaelis - Inglês - Português - Inglês
de R$ 39,90 por

R$ 15.90
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ESTOU “CRIANDO” O
MOSQUITO DA DENGUE

Edilene
Sobe um anjo desde a terra
Ainda que bastante nova
Deus acerta – nunca erra!
Ao permitir esta prova.

Com tantos anos de luta contra a dengue, as duas únicas e
insuficientes maneiras até hoje existentes de se combater o
mosquito são evitar águas paradas nos domicílios e o fumacê.
A grande maioria da população e o poder público se uniram
nesta luta. Mas é uma briga incompleta, inútil em alguns
municípios, visto o número alarmante de casos registrados.
Isto se explica porque, por mais que se evitem águas paradas
nas casas, o aedes aegypti sempre vai achar outros locais pra
depositar seus ovos. Estes locais são os terrenos baldios e,
em cidades turísticas, as milhares de casas de veraneio
fechadas na maior parte do ano. Em Peruíbe é frustrante para
os agentes da saúde não poder vistoriar as casas fechadas, os
inacessíveis terrenos cheios de mato e as pequenas chácaras
urbanas.
Aí surgiu a idéia de colocar vasilhas com água no meu
quintal. Isto mesmo: água parada em casa! Em vez de evitar
ou espantar o bicho, que fatalmente depositaria seus ovos em
outro local, atraio o maldito e mato suas larvas com cloro ou
fervura, numa verdadeira estratégia de guerra. O
monitoramento constante das vasilhas é um lazer, mesmo
porque evitar água parada é um trabalho de resultado meiaboca, insuficiente.
Afirmam que o habitat do mosquito é urbano e doméstico,
então, se a população e o poder público adotassem esta tática
de guerra, não seria o fim da dengue?
De qualquer maneira, se a idéia não for em frente, não
permitirei visitas dos agentes de saúde em casa, porque, ao
ver água parada no quintal, não vão entender que estou
“criando” o mosquito da dengue; para exterminá-lo no ninho.

Poema escrito por Washington Luiz de Paula, dedicado a
Edilene Coutinho Aguiar falecida recentemente

Da catequese era serva,
De tantos filhos na fé;
Deus acerta – mas preserva
Molde igual a Barnabé.
Fica conosco a saudade
Da que foi mulher incrível;
Deus acerta – tem bondade,
É alento na dor terrível.
Desde o céu por todos vela
Em rogo e zelo perene;
Deus acerta: flor mais bela,
Levou com Ele Edilene.

Esposo Jose Alves, Filho Douglas, Edilene e familiares

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 2010

EDISON MARASSI

AJUDE A COMBATER A DENGUE
FAÇA A SUA PARTE

Marcos Caramico, Presidente

FARMÁCIA
do

Terraplanagem - Pavimentação
Edificações
Venda de Blocos, Lajotas,
Tubos e Guias

(13) 3455-7990
Rua Francisco Moratore,146

ODAIR
Medicamentos em Geral
Aberto de 2ª a Sabado das 8:00 às

AGORA COM
DISNEY CHANNEL

ATENDEMOS EM DOMICÍLIO

Telefax: (013) 3458.2617
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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Prefeita Milena Bargieri fala nos 51 anos de Peruíbe
Qual é a maior dificuldade do mandato até
Tendo terminado de cumprir seu primeiro
ano de mandato à frente da Prefeitura de agora?
Peruíbe e também o primeiro de sua carreira
A Saúde e o Emprego. A Saúde estava
política, a prefeita
caótica, e é um problema
Milena Bargieri (PSB)
não só de Peruíbe, mas
fez um balanço de um
generalizado. Médico é
2009 de dificuldades
uma raridade, princieconômicas que, entrepalmente na região, não
tanto, registrou bom
só na Baixada, mas no
desempenho na geraVale (do Ribeira), os
ção de empregos, por
prefeitos têm reclamaexemplo. Ela também
do. Então, em 2010,
revelou um plano auvamos ousar, mas com
dacioso que promete reo pé no chão. Antes de
solver a problemática
tomar decisão procuda Saúde no Município
ramos o Tribunal de
e garantiu que entrega
Contas (do Estado) e
ainda este ano um partivemos parecer favoque público e câmeras
rável a um projeto de lei
de monitoramento.
de credenciamento,
Acompanhe os princique já está nas comispais trechos da entresões da Câmara.
vista.
E o que é isso?
Prefeita Milena Bargieri
O ano de 2009 foi o
Além de ter encamiprimeiro da Sra. na
nhado
uma proposta
cortando o bolo do
Prefeitura e também o
para melhorar o salário
aniversário da cidade
primeiro da sua
dos médicos efetivos,
carreira política. Qual é o balanço que a
que vai de R$ 4 mil e pouco para R$ 7 mil e
Sra. faz dele?
pouco, aos que cumpre 40 horas, medida
O balanço é positivo. O ano passado foi para valorizar o médico que já está na rede,
de muito aprendizado. Eu sempre digo que vamos criar o credenciamento. Esse sistema
ninguém faz nada sozinho. Na verdade, eu vai isentar a Prefeitura de encargos trabasou só um detalhe. É um trabalho de equipe lhistas. Vamos arcar somente com a Previque envolve todos os funcionários públi- dência, mas muito menos do que se fosse um
cos, a sociedade. Foi também um ano funcionário efetivo. Não só pessoas físicas
atípico,acredito que para todas as podem se credenciar, jurídicas também. É a
prefeituras,porque foi um ano de crise. E nossa grande proposta na Saúde em 2010.
para mim, por ser a primeira gestão, teve Poderemos pagar R$ 2 mil por plantão, conuma dificuldade a mais. Por que até você tra os R$ 1.200,00 atuais. Vamos poder soluentrar, tomar conhecimento, começar a dar cionar nosso problema de falta de médicos.
a cara da nossa gestão, isso leva tempo.
E os outros planos da área?
Sem contar que a gente pega PPA (Plano
Vamos reformular toda a rede básica. Os
plurianual, LDO (Lei de Diretrizes Orça- nove postos de saúde serão reformados. Os
mentárias) da gestão anterior. São fatores que funcionam em imóveis alugados serão
que acabam dificultando mais este início. O reavaliados e se não tiverem o perfil que
ano de 2010 será o ano da Administração. desejamos, vamos alugar outro prédio perto
Todos nós estamos empenhados, muito de alguma via de grande circulação com
bem planejados para que muitas coisas acesso a ônibus. Além disso, em 2010 tereaconteçam este ano.
mos um novo pronto-socorro.

E a geração de empregos, que a Sra. citou pública, pista de Cooper, quadra coberta.
como outro problema, quais os obstáculos? As obras já estão para começar.
E na Educação, como vão os investimenQuando assumimos o Governo, havia no
PAT-Sine (Posto de Atendimento ao Traba- tos?
Teremos a unidade do Senai e uma Escola
lhador/ Sistema Nacional de Emprego) uma
média de 15 mil inscritos. Mesmo se levar- Técnica Estadual, que será construída. Ano
mos em conta que nem todos estes trabalha- passado implantamos o ensino integral já
dores estão desempregados, é um número com 1.100 crianças. É a menina dos olhos da
elevado para uma população que no último Administração. Teremos 16 laboratórios
senso apareceu com 54 mil habitantes. Te- para a inclusão digital, com verba de R$ 1
mos como vocação turística natural as prai- milhão de emenda do deputado federal
as e o verde, já que Peruíbe está no meio de Márcio França (PSB). Teremos computaquatro reservas ecológicas. Estamos inves- dores e lousas digitais.
tindo muito nisso, implementando o turismo
Um dos principais problemas de Peruíbe
rural e resgatamos o calendário anual de atualmente é a séria ameaça de fechamento
eventos, para atrair turistas fora da tempo- do aterro sanitário. O que a Sra. está fazenrada de verão, de março a novembro. Todos do para prolongar ao máximo a vida útil
os meses terão eventos. Em maio, por exem- deste aterro até conseguir implementar um
plo, teremos a encenação do Padre Leonar- novo?
do Nunes, semelhante à de São Vicente. Será
Já apresentamos a proposta de um
na praia, provavelmente.
novo aterro. Segundo nossos técnicos,
Apesar de a Sra. classificar o Emprego o atual aterro pode ser prolongado em
como uma área-problema, Peruíbe se saiu 30 meses, com as medidas que estamos
bem, criando quase 600 postos a mais em tomando agora. (AT-digital)
2009 em relação a 2008.A que atribui isso?
Estamos investindo muito na questão do
Milena Bargieri
microempreendedorismo,
fazendo um trabalho
forte para acabar com a
informalidade. Aliás,
ganhamos um prêmio
porque ficamos como
terceira melhor cidade
de 50 a 100 mil habitantes em termos de financiamentos do Banco
do Povo.
Como estão as
tratativas para o Parque da Cidade?
Além do Parque da
Cidade, temos o ParInauguração da Quadra de Esportes na
que Ecológico. Este
será um diferencial na
EMEF José Veneza Monteiro
região. Será feito com
verba Dade de 2010.
Tem também o Parque
da Cidade, que já tem verba garantida e uma
“Ninguém faz nada sozinho”
empresa já venceu licitação. Terá piscina

Tatuagens Artísticas
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3453-6600

Av.Padre Anchieta, 2.326
Peruíbe - SP

Av. Beira Mar, 1301 - Centro

Fone: (13) 3455-7843

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

R$ 39.90

ligue: 3453-3002 - Livros novos sempre com descontos
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Professor Carlão fala das
conquistas do Governo Lula

Onira homenageia
líder comunitária

“Os benefícios do Governo Lula ao
A vereadora Regina, de Itanhaém,
povo brasileiro é uma conquista de também participou do evento, realçando
todos”. Assim sintetizou o Professor a importância do Governo Lula para o
Carlos Ramiro de Castro (Carlão) o mo- conjunto da população.
mento que o País vive, em palestra realiCarlão é professor de biologia, leciozada em Peruíbe, no último dia 27.
nando em diversas escolas de Peruíbe
Carlão, que é suplente do Senado Fede- (EE Carmem Miranda, EE Maya Alice
ral, ressaltou conquistas como o Prouni, o Ekman), onde morou por diversos anos.
Minha Casa Minha Vida, o PAC, o Bolsa Foi presidente do PT Peruíbe e candidato
Família, Luz para Todos, entre outros à prefeito pelo partido, em 1996. Presidiu
programas do Governo Federal, sob o a APEOESP e, atualmente, além de
comando do presidente Lula e da ministra suplente do Senador Eduardo Suplicy, é
Dilma Roussef.
vice-presidente da CUT São Paulo.
Segundo Carlão “a população brasileira não pode perder estas conquistas, ao contrário, temos que
reafirmar os benefícios adquiridos pela população”.
A palestra reuniu militantes do PT
da cidade e da região, tendo como
tema a conjuntura nacional e os desafios do partido em 2010.
“Peruíbe é um exemplo do compromisso do Governo Lula, que
também foi beneficiado com recursos para os pescadores, agricultura familiar, o pólo da Universidade Aberta, saúde, educação, entre outros setores”, ressaltou Onira, que participou do evento. Carlão, Onira e militância do PT na palestra

Em Sessão Solene realizada no último dia 18 de
fevereiro, na Câmara Municipal, em decorrência do
51º. aniversário de emancipação político-administrativa de Peruíbe, dez
municípes receberam o título de Amigo de Peruíbe,
dentre elas, a líder comunitária Maria Cilene Peixoto
dos Santos.
Homenageada por indicação da vereadora Onira, Dona
Cilene, como é conhecida, é
moradora da cidade desde
1976, tendo forte atuação na
Sociedade São Vicente de
Paulo. Nesta instituição, realiza intenso trabalho social
Vereadora Onira e Maria Cilene
junto à comunidade, em especial na região da Vila
Erminda, Jardim dos Prados e tribuindo para os mais necessitados
há anos”, afirmou Onira.
adjacências.
“Ao homenagear D. Cilene, agra“Conceder este título a D. Cilene é
uma honra para mim e para esta decemos a todos os voluntários, que
Casa Legislativa, que reconhece nela no dia a dia, ajudam pessoas carenuma pessoa comprometida com a tes e necessitadas de nossa cidade”,
população e com nossa cidade, con- conclui Onira.

Adoção é tudo de bom

Prefeita Milena Bargieri
institui o vale-alimentação

Abandonados por donos negligentes ou filhotes não planejados, muitos
animais sofrem com a falta de um lar.
Você, que gosta de animais e deseja
dar e receber muito carinho faça a
sua parte: Adote. Os gatos e cachor-

ros recolhidos pelo Centro de Controle de Zoonoses de Peruíbe só estão esperando você para retribuir este
gesto de amor.
O Centro de Controle de Zoonoses,
localizado à Rua Encarnación Fumagalli,
nº 1031 – Leão Novais, responde pelo controle de agravos de doenças transmitidas
por animais. Suas principais
ações se dão a través de Combate à dengue, controle de
animais nocivos, prevenção
de raiva, prevenção de acidentes com animais de grande porte e controle da população de cães e gatos. No ano
de 2009, foram mais de 302
doações entre cães e gatos,
153 castrações e palestras
com orientações para pessoas de baixa renda. Foram vacinados mais de 16500 animais contra raiva.
O diretor, Dr. Antonio
Carlos Abud e o coordenador
administrativo Israel dos Santos (Magal) estão à disposição para maiores informações
no telefone 3456-1872.

A tradicional cesta-básica distribuí- lhão de reais estarão circulando por
da aos trabalhadores da Prefeitura foi ano na cidade.
substituída por um cartão-alimenta“Este benefício atende as reais neção. Instituído pela prefeita Milena cessidades dos servidores, que terão a
Bargieri, o cartão magnético traz con- liberdade de compra, além de resgatar
sigo muitas vantagens.
Todos os meses, 240
funcionários recebiam
cestas-básicas. A novidade agora é que o
benefício se estende a
891 servidores. O titular do cartão pode escolher uma série de
c o m é r c i o s
conveniados, como e
onde efetuar suas
compras.
Esta medida, além
de contemplar quem
Prefeita Milena, Secretário Gilson e funcionários
não era atendido,
acaba com a dificuldade e o cons- a sua dignidade. Ninguém mais vai
trangimento de carregar a desajei- precisar sair em baixo de chuva, cartada cesta, além de aquecer o co- regando peso em cima das costas”,
mércio local, pois mais de meio mi- concluiu Bargieri.

Livro: Almanaque dos Anos 90
de R$ 51,90 poPL r
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Ricardo Baldim recebe Chave da Cidade
Ricardo Baldim é homenageado com a chave da
cidade de Peruíbe pelo
sucesso em sua vida profissional à frente da
Ambrósio Baldim Mat.
para Construção

é construido um galpão coberto, com ponte rolante de
5 toneladas, e balança rodoviária de 60 toneladas,
únicos na região ainda
hoje, voltado para a armazenagem e comercialização
de aço para a construção.
Em 1980 o Sr. Ambrósio
participa da Fundação do
Rotary Clube de Peruíbe e
Histórico da Empresa
da Associação Comercial e
Empresarial de Peruíbe. Em
Em 01/01/1975 tem inicio o sonho do caRicardo e Adolfo Baldim seguram a chave simbólica
1982 aluga o pátio da ensal Ambrósio Baldim e Aracy Amélia de
da cidade
tão FEPASA em Peruíbe,
Moraes Baldim, sendo o Sr. Ambrósio restornando-se pioneiro no
ponsável pela produção e a Dona Aracy
transporte
de
areia para construção de
pela parte administrativa da empresa. Nas- deve-se à oportunidade do Código de Obras
Juquiá
para
Peruíbe,
utilizando a ferrovia.
cia assim a empresa Indústria e Comércio da época em permitir neste local a existênEm
1986,
após
passar
por um problema do
cia do ponto de vende Materiais p\
coração,
traz
o
caçula
do casal Ricardo de
das junto à produção
Construção
Moraes
Baldim,
então
Técnico Nuclear
de blocos e lajes no
Ambrosio Baldim
formado
e
que
já
trabalhava
no IPEN, tenmesmo local, sendo
Ltda.; na Rua Profª
do
que
trancar
a
matricula
já
cursando o
ele também o pioneiTe r e z i n h a
2°
ano
de
Engenharia
Civil
para
ajudar na
ro na produção de laRodrigues Kalil nº.
administração
da
empresa,
iniciando
asjes pré-moldadas em
979, Jd. Brasil,
sim
os
novos
projetos
de
modernização
Peruíbe.
onde continua até
Inicialmente, os na empresa, começando pela troca de toda
hoje. Naquela époprodutos oferecidos frota de caminhões de entrega,
ca já revelava o
além dos da sua pro- empilhadeiras para carga e descarga.
empreendedorismo
No início de 1988 junta-se à adminisdução eram tidos
Geraldo da Associação Comercial e
e arrojo do Sr.
tração
da empresa o primogênito Adolfo
como
o
básico
para
a
Ricado Baldim
Ambrósio em colode Moraes Baldim, Engenheiro Civil. Em
construção;
em
1979
car o Depósito em
1995 inicia-se o processo de
um local tão distante do Centro, mas isso revelando novamente empreendedorismo
informatização da empresa, e, em 1996

moderniza as suas instalações ampliando o mix de produtos, passando a vender materiais de acabamento. Em 03/08/
2000 vem a falecer o Sr. Ambrósio Baldim
e, em 08/09/2003, a Sra. Aracy, ambos após
passarem por longo período de enfermidade; desde então, a empresa é administrada pelos irmãos Adolfo e Ricardo até
a presente data. Em 2001 a empresa passa a fazer parte da REDELAR, uma Rede
Associativista de Materiais de Construção do Litoral, com sede na Praia Grande

Prefeita Milena Bargieri, Geraldo
Bonvecchio e Ricardo Baldim
onde, desde 2006 o Sr. Adolfo, é o Presidente da Redelar.
O Sucesso dos 35 anos do Deposito
Ambrósio Baldim, é a honestidade, a qualidade e a competitividade, que faz esta
empresa ser reconhecida pelos profissionais e clientes da nossa querida Cidade e
Região.

“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$ 34,90
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Peruíbe é homenageada
por escola do Morumbi

Mamma Bruschetta em Peruíbe
Mamma Bruschetta, apresentadora das fofocas dos famosos nas tardes da
TV Gazeta trouxe a peça “Fantasma da minha sogra” para o Núcleo da 3ª
Idade de Peruíbe, ao final atendeu os fãs no final, conheceu a Academia
Peruibense de Letras e deliciou-se com um jartar no restaurante Escondidinho

Felipe do Escondidinho e Mamma
Bruscheta

D. Lourdes

Uma poesia sobre Peruíbe de Marcos Caramico, Presidente da Academia
Peruibense de Letras foi publicada na revista “Il Girasole”, boletim da Escola
Italiana “Eugenio Montale” com sede no Morumbi em São Paulo. A Scuola
Italiana Eugenio Montale foi fundada em 1982 por um grupo de pais italianos
comprometidos com a produção de uma proposta pedagógica de base filosófica
e humanista. É uma escola bilíngüe e bicultural, com títulos de estudo legalmente
reconhecidos pelo Governo Italiano e pelo Governo Brasileiro.
(www.montale.com.br)
Foi uma pequena homenagem aos 51 anos de nossa cidade , que tem uma forte
ligação com a colônia italiana – haja visto que já tivemos um “Circolo Italiano”,
hoje temos a “Colônia Venezia”e muitos “oriundi” que habitam em Peruíbe.

Mamma e o livro da Academia Peruibense
de Letras

Sr. e Sra. André Santana, Maria Amélia e Dra.Julieta

Vera

Escritora da Academia Peruibense de Letras
lança livro nos 51 anos de Peruíbe
Nascida em Miracatu, Theresa Costa adotou
Peruíbe como sua morada. Membro da Academia
Peruibense de Letras ocupa a cadeira de numero
5 tendo Bedenito Calisto como patrono. Nos 51
anos de emancipação a escritora lançou seu livro
“Peruíbe, Juréia, Cânticos do Mar”. Neste livro
Thereza fala sobre o mar de Peruíbe e a Juréia em
forma de poesias, crônicas e romance. Numa visão
sensível e as vezes sensual. Thereza defende a
natureza e o meio ambiente. Vale a pena conferir.
Pedidos de Livros - 3453-3002

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

SINTRAPE
Chapa única vence
Em eleição de chapa única dia
5 de fevereiro, com muitos
tumultos e com a grande ajuda
da Força Sindical, Eduardo Teles
permanece na presidência do
Sindicato dos Funcionários
Públicos de Peruíbe.

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

ligue: 3453-3002

Jovens Talentos de Peruíbe
O entrevistado desta edição é o
grafiteiro Fernando Lucas, o “Bochecha”. Rapaz humilde e simples, ele
luta pelo espaço de sua arte em nossa cidade.
JA - Quem é Fernando Lucas?
Cara, que pergunta difícil (risos)... Eu
sou um cara tranqüilo, gosto das coisas
simples, entendeu? Moro na cidade,

horas olhando cada foto, cada desenho,
e a partir daí tomei a decisão de seguir
esse padrão. Meu amigo tinha muitas,
todos os dias eu ia à casa dele pra pegar uma, comecei a fazer meus desenhos e nunca mais parei, hoje é meu
estilo de ver as coisas. Comecei a procurar sites e revistas, às vezes xerocava
algumas páginas. Apaixonei-me pelo
grafite e se não tivesse
tido esse contato, talvez não tivesse feito
algumas viagens
nem saberia o que
querer da vida...
Hoje, cada desenho
meu é inspirado em
alguma vivência minha, cada desenho
possui um título ou
até uma história, tais
como Viva seu amor,
O Vale dos Corações, Diário dos Pássaros, etc.

nasci aqui e gosto daqui. Gosto do mar,
de olhar para esse morro... Também
ando de skate, toco violão, gosto de conversar e fazer amizades. Gosto de observar as coisas, as expressões. Apesar de me estressar fácil e ter essa cara
de bravo, sou bem sossegado. Idade é
uma coisa que não falo. Às vezes tem
que ter mais, às vezes menos (risos)...
Resumindo, eu sou um cara sossegado.
Sou evangélico.
JA - Como e quando surgiu sua
vontade de desenhar? Qual é a técnica ou o tipo de desenho que você
faz?
Sempre fui um péssimo desenhista (risos). Nunca consegui copiar um desenho, nunca fiz um curso de desenho ou
algo parecido, mas gostava de colorir.
Um dia, enchi o saco da minha mãe pra
ela comprar caderno e canetinhas pra
mim e a partir daí comecei a criar meus
próprios desenhos, cara. Precisava
ver!!! (risos) Meus desenhos eram muito
feios, mas eu gostava deles. Acho que
quando eu tinha uns 15 anos, veio um
colega meu e mostrou-me uma revista.
Eram desenhos diferentes e do jeito que
eu gostava, com olhos, pés e mãos grandes. Estava andando de skate e parei
na hora e, folheando a revista, senti
como um choque na minha mente; levei a revista embora, e ficava horas e

JA - Quais projetos ou trabalhos
você já realizou?
Já fiz alguns
projetos com a escola
Carmem
Miranda, onde participei do projeto
“Escola da Família”, onde dava aulas
de grafite e coordenei, junto com a
Fábia, a pintura dos
muros do colégio.
Acho que será o terceiro ano que eu pinto a
fachada do colégio. Fiz
também um jornalzinho
de nome “escritores. Era algo simles,
xerocado, mas tinha admiradores.
JA - Existe algum ídolo ou artista
em quem você se inspira?
Ídolo não, mas tem muitas coisas
que me inspiram como: as minhas dificuldades e limitações, a rua, a sociedade, aquela mina que faz meu coração bater mais forte (risos), conforme a gente vai vivendo vai adquirindo
conhecimento e isso acaba me inspirando. Eu gosto de desenhar as bonecas, os corações e as nuvens, isso é
constante nos meus “trampos”, parece até repetitivo, mas não é. Cada um
é um momento pelo qual eu passei.

JA - Você se considera um artista?
Ao contrário de muitas pessoas, eu
não me considero um artista, também
não me preocupo com nenhum rótulo.
Quando você chega em algum lugar e
as pessoas dizem “esse aí é um
grafiteiro”, eles ficam esperando que
você faça algo fora do comum, e isso
te compromete, e não é o que eu quero.
Considero-me apenas uma pessoa que
pinta usando spray e látex.
JA - Qual o seu maior sonho?
Você tem algum projeto na área?
Sonhar nunca é demais, né? (risos)
Acho que se eu vivesse daquilo que eu
faço seria como um sonho, porque é difícil viver do que a gente gosta de fazer.
Tenho alguns projetos para este ano, como
ir para o ABC para pintar meus “trampos”
por lá, pretendo fazer mais uma série de
roupas, usando meus desenhos para minha própria marca, a “For Life” (comprem camisetas For Life (risos), pretendo lançar um livro de desenhos para colecionadores e

que sempre deixaram suas portas abertas para mim, porém seria muito legal se
tivéssemos o apoio do comércio e da prefeitura, porque existem muitos lugares
abandonados e sujos, e a prefeitura podia organizar alguns eventos junto com
os comerciantes. Tem um monte de terrenos abandonados, os muros poderiam
ser pintados, isso para a melhoria da cidade. Iria deixá-la mais limpa e incentivar muitos jovens em busca da arte, sei
lá. Organizar lugares para que houvesse
exposições de todo tipo de arte (tem gente
que pinta telas, quadros, panos de prato...). Seria legal se tivéssemos o apoio
de todos, principalmente nós que somos
jovens. E seria uma maneira de ganhar
um dinheiro com ordem e decência.
JA - Qual a sua mensagem para
os jovens de Peruibe?
O homem não vive sem Deus. Temos
que estar ligados a Ele para que tudo em
nossas vidas vá bem. O tempo passa, não
retrocede. Não faça de sua vida um rascunho, talvez não haja tempo para apagála e escrever novamente. Vamos ser sábios e aproveitar com sabedoria a nossa
vida aqui na Terra. Amor, respeito e humildade são coisas que não podem nos
faltar. Seja feliz, mas não uma felicidade
artificial. Seja verdadeiro: Leia mais, tenha mais informação, tenha consciência
do que irá falar. Leia a bíblia. Vá à igreja. Viva bem. Tenha fé. “Ame a Deus
sobre todas as coisas, e ao próximo
como a você mesmo”.
JA - A Prefeita Milena está realizando um grande projeto com as
indústrias de confecções quem
sabe não surge uma oportunidade
para você profissionalizar a sua
grife “For Life”? Idéias e excelente
futuramente
design você já tem. Desejo sucesso!
um livro totalmente ilustrado e
Grife “For Life
colorido com todos os
meus “trampos”. Também pretendo organizar uma exposição de
arte; acho que tudo
isso é como um sonho...
JA - Existe algum tipo de incentivo pelos comerciantes, empresários
ou prefeitura?
Os únicos incentivos que eu tive foram
de algumas escolas e
da All Tribe Skate Park,
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REDELAR comemora 11 anos
União de esforços para o crescimento da região

A REDELAR com sede na
Praia Grande, reúne 10 (dez)
lojas na baixada santista: Depósito Ambrósio Baldim em
Peruíbe, Nascer do Sol com
duas lojas em Itanhaém,
Adolfo e Ricardo da loja
Lucimar Materiais para ConsAmbrosio Baldim
trução em Mongaguá, Depósito Solemar em Mongaguá, Depósito Itapoan em Praia Grande, Depósito Vila Tupy em Praia Grande, Market Materiais em São Vicente,
Kastelinho Materiais em São Vicente e Depósito São Pedro no
Guarujá, realizou uma grande festa que reuniu aproximadamente 300
pessoas no Juréia Park Hotel em Itariri no domingo, dia 31 de Janeiro,
e contou com a participação de seus colaboradores, familiares e
proprietários.
O presidente da Redelar Sr.
Adolfo de Moraes Baldim
agradeceu a presença de
seus convidados e patrocinadores:
Quartzolit,
Lorezetti, Otto Baumgart,
Sato, Taschibra, Viapol, Aliança Metais, Classinox, Astra
e Plastilit, que além de patroEquipe de funcionários da
cinarem a festa também proCooperlar

porcionaram 30 prêmios que
foram sorteados entre os colaboradores das lojas associadas. Sr. Ambrósio
Baldim também lembrou
que a festa comemora 11 Fun
cioná
r
anos de existência da
loja A ios e conv
id
mbro
REDELAR, que a cada ano
sio B ados da
aldim
está sendo fortalecida, amadurecendo e
enalteceu que a união entre lojas proporciona melhores negociações e o relacionamento com os fornecedores fortaleceu o treinamento dos nossos colaboradores e profissionais da
construção civil através dos parceiros com a indústria, condições
estas que são transferidas aos nossos clientes.
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Sorteada Eliane da loja Itapoan

