Edição 78 | Setembro 2019 | R$ 3,00

Ilhabela comemorou
aniversário em
grande estilo!

CARAGUÁ

As obras estão em andamento e Região Sul do
município ganhará UPA e um CAPS-AD no
2º semestre de 2019

SÃO SEBASTIÃO

A administração municipal concedeu
anistia para aos contribuintes de até 100%
de desconto em juros e multas

OFF

DE 02/09 A 30/09

IMPERDÍVEL
RELÓGIOS - ÓCULOS - JÓIAS

São Sebastião

Caraguatatuba

(12) 3892-1696

(12) 3883-1396

Rua Armando Salles
de Oliveira, 74 - Centro

Rua São Benedito,
78 - Centro

Ilhabela

Av. Princesa Isabel,
1173 - Perequê

(12) 3896-2221

Não fa zem parte desta promoção os produtos: Perfumes, lentes de contato e serviços. Promoção válida até 30/09/2019 ou enquanto durar o estoque!

www.orss.com.br
Diversos estilos, um só lugar

LION STOCK
Guarde Tudo Aqui

Chegou a Lion Stock, um conceito de self storage, utilizado em todo o mundo, agora também em
Caraguá. Você terá um box para o tamanho que precisar, totalmente trancado com cadeado e as
chaves ficam com você!
Tudo com muita segurança, com a credibilidade e marca registrada do grupo Lion Zeladoria, desde
1997 prestando serviços no Litoral Norte!
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NEGOCIE SUAS DÍVIDAS
COM A CIDADE EM ATÉ

BOM PARA
A CIDADE,
MELHOR AINDA
PARA VOCÊ.

100%
DE DESCONTO NOS JUROS E MULTAS.*

Evite problemas com a lei. A chance que você esperava para ficar em dia com a cidade chegou.
A Prefeitura oferece a você contribuinte, condições imperdíveis para negociar suas dívidas.
A hora é agora. Escolha a melhor forma de pagamento e aproveite.

95%

DESCONTO

PARA PAGAMENTO EM ATÉ 3 MESES

90%

DESCONTO

PARA PAGAMENTO EM ATÉ 12 MESES

PARA MAIS
INFORMAÇÕES
E CONDIÇÕES:

85%

DESCONTO

PARA PAGAMENTO EM ATÉ 24 MESES

80%

DESCONTO

PARA PAGAMENTO EM ATÉ 36 MESES

Procure a Prefeitura de Ilhabela.
Rua Prof. Mariano Procópio de A. Carvalho, 86 Perequê.
Atendimento das 10h às 17h
(12)3896-9200 ou acesse www.ilhabela.sp.gov.br

* 100% de desconto somente à vista. 0 valor de cada parcela não pode ser inferior a R$50,00, para Pessoa Física e R$ 100,00, para pessoa jurídica. Sobre as parcelas incidem juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.
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1º de outubro, Dia do Idoso

No Brasil, o dia 1º de outubro se comemora o Dia Nacional do

Idoso. Venho através deste texto, pedir ao ser humano que seja mais
paciente, mais respeitoso, mais carinhoso, mais atencioso com os
idosos. Não se esqueça que um dia você também ficará mais velho
e irá precisar de todo o respeito dos mais jovens. “Que o jovem e
os idosos se respeitem, se cumprimentem com veneração, que se
encontrem e compartilhem as novidades.” O poder público tem por
obrigação cuidar dos nossos velinhos, mas a família e o cidadão tem
o dever de dar a atenção e a cordialidade aos idosos.
Lembre disto!

‘‘Guga’’

Administração de Condomínio
Venda e Locação

3892.6063
98143-6204

(12)
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Tiragem – 3.000 exemplares
Distribuição – Anunciantes,
Hotéis, Restaurantes, Clínicas,
Poderes Públicos e bancas.
Colaboradores – Assessoria de
Comunicação das prefeituras de
Caraguatatuba, Ilhabela e
São Sebastião.
Foto de Capa:
.
Comercial

ALEXANDRE
(12) 97405-0109

revistacelebridades@globomail.com
“Os artigos, colunas e anúncios,
não expressam necessariamente
a opinião da Revista
CELEBRIDADES.”

Pet Celebridades

Foto: Divulgação

Brincando com o Pet
JANAÍNA CASOTTI DE SOUZA
Esteticista e proprietária da Pontal Animal,
atua na área ha 11 anos e especialista
em cães e gatos de diversas raças,
tendo diversos cursos na área, inclusive
especialização internacional.

Olá queridos leitores, hoje eu estou de brincadeira!
Mas falando serio, brincar com o seu pet é muito
importante, devido ao nosso dia a dia corrido, muitas vezes deixamos de brincar com nossos pets, e é
ai que encontramos as surpresinhas em casa, como
um sofá detonado, uma lixeira revirada e até um colchão destruído.

trutura do brinquedo e ao tamanho do seu cão. Tente
levar em consideração também o poder destrutivo
do baixinho, tem cada cãozinho criativo, os gatinhos
também não podem ficar de fora, um bom arranhador, vai poupar seu sofá e sua cortina, uma bolinha
colorida ou um ratinho de pelúcia, sem duvida diversão garantida.

Brincar com seu bichinho, é muito gratificante
para ambas as partes, e uma ferramenta poderosa contra o stress: Brinquedos de pelúcia, bolinhas,
mordedores e arranhadores, são tantas opções, que
deixa a gente na dúvida. Então peça sempre orientações no Pet shop de sua confiança, atenção à es-

Como sempre falo e repito, cães são fabulosos e
gatos são maravilhosos, feliz somos nós que podemos ter e aprender com nossos amigos de quatro
patinhas. Amar um cão vai alem do afeto emocional.
Tratar bem um animalzinho é dar a ele além do amor,
um abrigo, uma alimentação de qualidade e higiene.

LABORATÓRIO PRÓPRIO
DE ANÁLISES CLÍNICAS!

(12) 3892-5067
98144-6699 / 98101-7106
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O colunista social Alexandre Platcheck prestigiando
um chopp Konde Beer e parabenizando a empresária Karin Alves Conde.

Encontro entre comunicadores e amigos na praça do
coreto, em São Sebastião: O colunista Alexandre Platcheck e os jornalistas Williams Souza e Rosangela Falato.

O escritor Ubirajara Nascimento presenteando os amigos Alexandre Platcheck e o professor Geraldo de Buta, com o livro:
Caiçara além Fronteiras, de sua autoria.

Na Ótica e Relojoaria São Sebastião, todos
bem informados lendo a Revista Celebridades, a revista onde você se vê!
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Aniversariantes dos meses de setembro e outubro, João Pedro e
Guilherme, além de irmãos, são grandes amigos!
Ano IX - Edição 78

Você em Evidência
By Alexandre Platcheck

Em evento realizado na noite de sexta-feira (30/08), no Esporte Clube Ilhabela,
Thuany Cordeiro foi coroada Miss IlhaAo longo dos anosbela
nessa
jornada
de cliques,
2019.
As misses
Rafaelafotografei
Correia e e tam
muitas personalidades,
alguns foram
até jáeleitas
se foram,
mas com
Thaís Garcia,
1ª Princesa
e cert
muito carinho noMiss
ladoSimpatia,
esquerdorespectivamente.
do peito e marcaram
As três prese
primeiras colocadas receberam prêmios
em dinheiro.
Muito obrigado!

Alexandre Platcheck

O tradicional concurso contou com o
apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão
Estratégica (Fundo Social de Solidariedade), e faz parte de uma série de
acontecimentos em comemoração aos
214 anos de emancipação Político-Administrativa da cidade, que ocorreu no
dia 3 de setembro.

A publicitária Monica Koyama
saboreando um delicioso capuccino em uma conceituada
cafeteria de frente para o mar
em São Sebastião.

A palestra com o tema “Inteligência Emocional” foi o
maior sucesso no Studio Vivafit! Em brave mais novidades, aguarde!

JUSTA HOMENAGEM
O Vila Amélia Futebol Clube venceu o torneio da 3ª Divisão de futebol sebastianense e
durante a comemoração, os jogadores e apoiadores prestaram uma homenagem a duas
pessoas queridas que faleceram recentemnte.Estamos falando do professor Carlos Freitas
“Professor de Educação Física” e de Carlos Alberto de Assis Leite, mais conhecido como
Nenê.
Também na última sessão de câmara, o vereador Onofre Neto encaminhou na ata do dia
os votos de pesar, onde todos os vereadores e pessoas presentes no plenário fizeram uma
oração e prestaram um minuto de silêncio.

(12)
(12)

TELHAS, BLOCOS
TIJOLOS, CIMENTO,
REVESTIMENTO
HIDRÁULICA E
TUDO PARA SUA
CONSTRUÇÃO E REFORMA!

3893-1966
97407-0653

ID NEXTEL 55*129*15755

Três gerações: O Vovô
Silvério é pura alegria
ao lado do filho Benicio
comemorando o nascimento de sua primeira
neta, a pequena Eva.
Parabéns!

68

Av. Vereador Antonio Borges, 960 - Varadouro - Varadouro - São Sebastião - SP
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Laurici e Ramires prestigiaram a noite do Caldinho no Mamutis, em São
Sebastião.

Encontro de amigos e grandes profissionais da tecnologia da informação,
áudio e vídeo nos bastidores, durante cerimônia de certificação no Teatro
Municipal.

O avô Roberto Platcheck recebendo o carinho dos netos Saul e Ruth
no domingo de dia dos Pais.

A Prefeitura de São Sebastião realizou mais uma
cerimônia de formatura dos cursos de qualificação, na noite de segunda-feira (02/09). Dessa
vez, foram 302 formandos nos cursos oferecidos
por meio do Centro Integrado Profissionalizante
(CIP).A solenidade ocorreu no palco do Teatro Municipal, e mais uma vez atestou o trabalho, vinculado às secretarias de Educação (SEDUC) e de Desenvolvimento Social (SEDES). Os cursos foram
realizados em parceria com o SENAI e SENAC.
O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, destacou a importância de investir na qualificação da
população em tempos de crise financeira. De acordo com o ele, investir em capacitação e em cursos
profissionalizantes é estimular o empreendedorismo no combate ao desemprego.

Ensino fundamental
Ensino Médio
Pré-vestibular
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Rua Santo Antônio, 79
São Francisco - São Sebastião - SP
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Você em Evidência
By Alexandre Platcheck

Ao longo dos anos nessa jornada de cliques, fotografei e tam
muitas personalidades, alguns até já se foram, mas com cert
muito carinho no lado esquerdo do peito e marcaram prese
Muito obrigado!
Alexandre Platcheck

O tradicional Desfile Cívico de 7 de Setembro, promovido em celebração à Independência do Brasil,
reuniu cerca de 10 mil pessoas na Rua da Praia,
centro histórico de São Sebastião.
A cerimônia foi antecedida pelo hasteamento das
bandeiras do Brasil, São Paulo e São Sebastião,
em evento realizado na Praça Almirante Tamandaré

(Praça da Marinha), com execução do Hino Nacional.
Com o tema “Eu Fortaleço Esta História”, o desfile
durou aproximadamente 3 horas e reuniu estudantes de escolas municipais, estaduais e privadas.
Contou também com representantes de entidades
civis e corporações, além de integrantes das secretarias municipais.

SE BEBER NÃO DIRIJA!

A cerveja artesanal
do Litoral Norte!

American Ipa | Weiss | American Lager

(12) 97406-1261

68 Beer
Konde
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Anistia fiscal tem desconto de até
100% em São Sebastião
Foto e Arte: Comunicação PMSS

Descontos em juros e multas chegam a 100%;
interessados terão 30 dias para aderir ao programa.
Tem início no dia 10 de setembro o Programa de
Regularização Fiscal da Prefeitura de São Sebastião, no qual, por meio da Secretaria da Fazenda
(SEFAZ), serão concedidos descontos para contribuintes em débito com a Administração.
Os pagamentos devem incrementar a receita pública, uma vez que a dívida total dos contribuintes é
superior a R$ 1 bilhão, sendo que cerca de 150 deles
devem R$ 600 milhões e outros até R$ 15 milhões.
O projeto considera a crise financeira no país,
que reflete também nos próprios contribuintes.
“Muitos encontram dificuldades em arcar com os
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tributos municipais, e a concessão desse benefício fiscal se faz necessária, pois, permite incremento na receita pública”, comentou o prefeito Felipe Augusto.
O Programa prevê o desconto de até 100% do
valor de juros e multa, para pagamento de débito
à vista de tributos municipais, adquiridos antes de
31 de dezembro de 2018. O objetivo é proporcionar
melhores condições de pagamento de dívidas com
o município.
A campanha alcança todas as dívidas com o município, como, por exemplo, o IPTU, mesmo que o
débito já esteja inscrito na dívida ativa. Os interessados terão 30 dias para aderir ao programa.
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São Sebastião
Descontos
Segundo o projeto, para casos em que o débito

for até R$ 10 mil será concedido 80% de desconto
no valor dos juros e da multa, podendo ser dividido em até 50 parcelas mensais e consecutivas de
igual valor.
Situações em que o valor a ser quitado seja até
R$ 30 mil, os descontos serão de até 70%, com
entrada de no mínimo 10% do valor, e saldo final
podendo ser parcelado em até 23 vezes mensais.
Débitos de até R$ 50 mil poderão ganhar 60%
de desconto, desde que também tenham entrada

de no mínimo 10% do valor na formalização da confissão, e saldo final podendo ser parcelado em até
23 vezes.
Já as situações acima de R$ 50 mil, o projeto estima descontos de 50%, mas também com entrada
de no mínimo 10% do valor.
Contudo, o projeto também pontua que havendo
atraso no pagamento de parcelas poderá cancelar
a concessão dos benefícios. O programa alcança
todas as dívidas com o município, como por exemplo, o IPTU, mesmo que o débito já esteja inscrito
na dívida ativa.

SERVIÇO:
Programa de Regularização Fiscal - Data: de 10 de setembro a 10 de outubro
Plantão: Rua Capitão Luiz Soares, 245 – Centro
Horário de atendimento: das 10h às 17h
Informações: www.saosebastiao.sp.gov.br/anistiafiscal2019/
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Caraguá

Região Sul de Caraguá ganhará UPA e
um CAPS-AD neste segundo semestre
Luis Gava / PMC

A Região Sul de Caraguatatuba vai ganhar dois
importantes equipamentos de saúde neste segundo
semestre.
A Unidade de Pronto Atendimento (UPA Sul), localizada no bairro do Perequê-Mirim, está na fase
final de construção.
O prédio ganha nova cobertura, instalações internas, instalação de gases medicinais, além de infraestrutura externa com área de estacionamento, acessibilidade e pavimentação. Além disso terá salas de
emergência, exames, consultórios médicos adulto e
infantil, espaço SAMU, entre outras benfeitorias.
Em junho deste ano, foi aprovado na Câmara
um projeto da Prefeitura de Caraguatatuba para a
destinação de um crédito adicional para contratação de profissionais e compra de equipamentos que
vão atual na unidade hospitalar que vai funcionar 24
horas e terá função de atendimentos de urgência e
emergência.
O investimento fica na ordem de R$ 3,7 milhões e
a previsão de entrega é para o começo de dezembro.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a UPA
Sul deverá ter capacidade para 500 atendimentos
por dia e irá beneficiar cerca de 50 mil munícipes da
Região Sul.
Com isso, Caraguatatuba passará a ter três Unidades de Atendimento 24 horas (Massaguaçu, Jardim Primavera e Perequê-Mirim), desafogando os

atendimentos e evitando que pacientes se desloquem até a região central em busca de atendimento.
CAPS-AD
Também na Região Sul será entregue no segundo semestre uma unidade do Centro de Apoio Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS-AD), localizada
também no bairro do Perequê-Mirim.
O local receberá consultas médicas, Centro de
Convivência, atividades recreativas terapêuticas e
treinamento de equipes. Estão previstos espaço de
acolhimento, banheiro adaptado feminino e masculino, sala de atendimento individualizado, sala de medicação, sala de arquivos, posto de enfermagem, sala
administrativa, sala de reuniões, refeitório, convivência, cozinha, vestiário, rouparia, almoxarifado, sala
coletiva, depósito de resíduos e sala de expurgo.
São investidos no local cerca de R$ 2 milhões,
através de verba do BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento) ao Governo do Estado de São
Paulo. A conclusão está prevista para novembro
deste ano.
O CAPS-AD será voltado aos pacientes da região
Sul atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde.
Com a entrega do prédio, os pacientes não precisarão mais se deslocar até o centro da cidade.

CARAGUATATUBA

Av. Castelo Branco,
87 - Sumaré
(12) 3882-1185 / 3883-9595

Av. Princesa Isabel, 1682
Loja 03 - Perequê
(12) 3896-2419
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Rua Capitão Luis Soares,
557, salas 7, 8 e 10 - Centro
(12) 3892-1034

Rua Cunhambele, 351
sala 02 - Centro
(12) 3832-3090

Nossa qualidade é a sua
tranquilidade!

Exames Laboratoriais
com eﬁciência e precisão
RESULTADO

www.duclin.com.br

Vem aí o portal da
Revista Celebridades
Pensando sempre à frente e em integrar ainda
mais tecnologia para o melhor bem estar e
conforto dos nosso leitores e anunciantes,
a Revista Celebridade lança o projeto do
seu portal de noticias, ágil e interativo. Além
disso, o site é adaptado para diversos tipos de
dispositivos, podendo ser acessado facilmente
pelo celular e tablet ou desktop.
A parceria é com a YG Marketing, uma das mais
conceituada Agencia de Marketing Digital do
Litoral Norte, responsável por diversos projetos
no Litoral, Vale e Capital, a data de lançamento
do Portal é para o final de Setembro.

www.revistacelebridades.com.br

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 50
Centro - (12) 3892.6008

Av. Prof. José Machado Rosa, 530
Topolândia - (12) 3892.5547
Ano IX - Edição 78
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PSDB - Litoral Norte elege nova
Coordenaria Regional
Fotos: Alexandre Platcheck

No domingo (18/08) ocorreu na sede da Câmara Municipal de São Sebastião, a convenção para eleição da
nova coordenadoria regional do PSDB Litoral Norte, que
elegeu Mateus Veneziani como novo coordenador regional e Sérgio Braz, como secretário. Na ocasião, 24
membros entre prefeitos, vereadores e presidentes de
diretórios votaram. No mesmo evento, a primeira dama
de São Sebastião, Michelli Veneziani, recebeu o título de
cidadã caraguatatubense, honraria de iniciativa do vereador Celso Pereira.
A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades como o presidente Estadual do PSDB e secretário Estadual de Desenvolvimento Regional, Marco
Vinholi, o tesoureiro nacional do PSDB, César Gontijo,
o Deputado Federal, Eduardo Cury, o deputado Estadual Geraldo Vinholi, o ex-deputado Estadual e ex-prefeito
de Caraguá, Antônio Carlos Júnior, os prefeitos de Ubatuba, Delcio Sato, de São Sebastião, Felipe Augusto, o
ex-prefeito de Caraguatatuba Antonio Carlos da Silva, o
ex-prefeito de São Sebastião, Luizinho Faria, e da primeira-dama de São Sebastião e membro da Executiva
Estadual do PSDB, Michelli Veneziani.
Marco Vinholi aproveitou oportunidade para reforçar a importância do encontro e enfatizou que o partido está fortale-
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cendo-se em todas as regiões do estado de São Paulo. “Estamos trabalhando no novo PSDB, nosso governador João
Doria, sabe do esforço e conta com o empenho de todos na
consolidação do novo momento político do partido”, disse.
O prefeito Felipe Augusto, ex-coordenador regional
desejou boa sorte a Mateus Veneziani , e ressaltou que
o partido encontra-se em boas mãos. “O Litoral Norte vai
sair forte nas próximas eleições, vamos trabalhar pelos
melhores resultados em nossa região. Precisamos do Litoral Norte fortalecido e parceiro do Governo do Estado,
quem ganha com isso é a população”, explicou.
Michelli Veneziani acredita que este é o momento ideal para agregar todas as regiões e fazer com que o Litoral
Norte tenha mais representatividade no cenário. “Precisamos que a nossa interlocução com o Governo do Estado seja mais firme e intensa. O governador João Doria
é nosso parceiro, porém é imprescindível que tenhamos
mais força como região”, enfatizou.
Já o novo coordenador regional, Mateus Veneziani,
agradeceu a confiança de todos e afirmou que irá trabalhar muito para ajudar nesta nova trajetória do partido. “O
novo PSDB irá crescer e prosperar no litoral, vamos nos
esforçar e buscar o melhor resultado sempre”, concluiu.
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Centro de Referência da
Mulher comemora seu 1º ano

Ilhabela

O Centro de Referência da Mulher “Júlia Carmina de Almeida Tenório”, um dos mais importantes
equipamentos da rede pública de saúde de Ilhabela,
completou seu primeiro ano de funcionamento com
a expressiva marca de 12.424 atendimentos. A rápida cerimônia comemorativa, realizada na manhã de
segunda-feira (16/09), no prédio do CRM, contou com
a presença da prefeita, Maria das Graças Ferreira, a
Gracinha, e do secretário de Saúde, Alberto Orro, que
anunciaram a ampliação dos exames e do atendimento.
Em um ano de funcionamento, após ser entregue
em 15 de setembro de 2018, o Centro de Referência da Mulher realizou 12.424 atendimentos, sendo
as três especialidades com maior atendimento a
Psiquiatria, como 3431; a Ginecologia com 1460 e
a Dermatologia com 1450. Nesse período foram realizados 1844 exames de mamografia. E de acordo
com a Secretaria de Saúde, o atendimento será ampliado, porque em breve deverão começar os exames
de densitometria óssea e de ultrassonografia e o funcionamento do centro cirúrgico.
O espaço nasceu da proposta de fornecer o melhor e mais completo atendimento às mulheres em
um só lugar, integrando especialidades, com equipe
preparada par oferecer serviços como prevenção, detecção precoce, diagnóstico e tratamento das enfermidades das mulheres. “O Centro de Saúde da Mulher
é um grande avanço nas ações de prevenção à saúde
das mulheres e por isso oferece serviços inéditos na
cidade, que antes precisavam sair da ilha para buscar
atenção”, lembrou a prefeita Gracinha.

merece sempre ser lembrada”, destacou Gracinha,
mostrando felicidade com o expressivo atendimento.
A homenageada, Júlia Carmina de Almeida Tenório, faleceu em fevereiro de 2018, após seis anos
de intensa luta contra um severo câncer de mama.
Júlia também presidia o Fundo Social de Solidariedade ilhéu. Em 2017, na sessão solene do 212º
aniversário de emancipação político-administrativa
de Ilhabela, em 3 de setembro, foi homenageada
com o título de Cidadã Honorária, proposto pelo
vereador Thiago Souza.
O Centro: Criado em 15 de fevereiro de 2018, com
o objetivo de atender a saúde da mulher, o Centro de
Referência da Mulher, oferece exames de prevenção
ao câncer e outros, além de atendimento médico em
diversas especialidades. O espaço disponibiliza mamógrafo, raio-X, um ambulatório com atendimento em
neurologia, dermatologia e otorrinolaringologia. Ainda este ano também deverá contar com um pequeno
Centro Cirúrgico para pequenas cirurgias, densitometria óssea e ultrassonografia.
Serviço: O prédio está localizado à Avenida
Princesa Isabel, 1673, no Perequê.

Na breve cerimônia, a prefeita parabenizou os
funcionários, a Secretaria de Saúde pelos trabalhos
e lembrou a homenageada com o nome do Centro
de Referência, Júlia Tenório. “Estamos atendendo as
pessoas com o carinho e o amor que ela sempre recomendou e demonstrou, sendo um exemplo de vida.
A importância de Júlia para esse projeto é enorme,
Ano IX - Edição 78

17

É hora,
é hora...
Parabéns aos Aniversariantes de setembro

Sônia de Fátima
05

Williams Souza
06

Lídia Sarmento
08

George Melis
11

Guilherme Martins
12

Vitória dos Santos
17

Karlinhos Alexandre
24

Alice Maravilha
27

Carlos Rogério
28

Alfredo Bricks
29

CABELEIREIRO
Cortes personalizados
Cortes tradicionais
Cortes modernos
Barbearia

3892.3570
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 126 - Centro
São Sebas ão - SP
18
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Fotos: Alexandre Platcheck

Com direito a um delicioso
coquetel e a presença de
clientes e amigos, a nova
Praça Rochinha inaugurao
seu novo espaço, no mesmo
local, porém com uma
ambiente muito aconchegante!

Ano IX - Edição 78
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Maré

Veículos

fotos meramente ilustrativas

Compra - Venda - Financiamentos
Semi novos e Zero Km

Renault / Duster

Honda / Civic

Honda / CRV

VW / Gol

Hyundai / Tucson

GM / S-10

Nissan / Versa

Honda / Fit

Trabalhamos com as melhores ﬁnanceiras e
parcelamos em até 60 meses!
Carro Zero Km, cobrimos qualquer oferta!

Av. Guarda Mor Lobo Viana, 1581
Porto Grande São Sebastião SP
20
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Inauguração do Pets
Cães, Gatos & Você
Inauguração ocorreu no dia 12 de agosto e os clientes aprovaram o novo espaço, que conta com: Consultório veterinário,
Banho e tosa, Táxi dog, Disk ração, Farmácia pet, acessórios
em geral e ainda a novidade da região, a Padaria Pet.
Fotos: Alexandre Platcheck

Vale a pena conhecer!

Ano IX - Edição 78
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PSL de São Sebastião recebeu o
Senador Major Olímpio

A Executiva do PSL-Partido Social Liberal de São
Sebastião, Litoral Norte de SP participou da “Campanha
Nacional de Filiação”
O evento ocorreu no sábado (17/08) no plenário da
Câmara Municipal e contou com a presença do Senador da República Major Olímpio, que veio a convite do
Diretório Municipal e prestigiou o evento, não ficou até o
final, pois tinha uma agenda de programação na capital
paulista.
Marcaram presença também outras autoridades,
como o prefeito Felipe Augusto (PSDB), o presidente do

Legislativo Edivaldo Pereira Campos (PSB), o secretário adjunto Diogo Nascimento, entre outras autoridades
regionais, membros da executiva do PSL, convidados e
simpatizantes.
O PSL é a sigla representante da mesma legenda
partidária do Presidente Jair Bolsonaro.
A presidente Vanda Lopes e o vice Flávio Pereira
agradeceram a presença de todos e ficaram satisfeitos
com o evento e em breve muitas novidades serão divulgadas referentes aos projetos de políticas públicas e
composição do partido com os trabalhos a serem desenvolvidos pelo PSL em São Sebastião.
Fotos: Beto Silva
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Variedade

,
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14 ANOS

DE CREDIBILIDADE!

(12) 99783-1031
(12) 98156-3121

Revista Celebridades
A revista onde você se vê!

TROCA DE ÓLEO E FILTROS DIARIAMENTE, INCLUSIVE
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS!
AUTOMÓVEIS, UTILITÁRIOS, SUV E OUTROS.
GASOLINA COMUM
ADITIVADA (GRID)
ETANOL
DÍESEL S-10
CONVENIÊNCIA

Av. Dr. Remo Correia da Silva, 431 Centro - São Sebastião / SP

Tel. 3892-3730
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CHAME CHAME Inaugura Loja
no Centro de São Sebastião

Variedade

Recentemente inaugurda, a Loja Chame Chmae traz uma varieadade de acessários para informática, celular e games para a região central da cidade e com
total estrutura e profissionais altamente qualificados, a Chame Chame tem preços
imbatíveis e vale a pena conferir!

TÁ SEM GÁS? APERTOU O SUPERBOTÃO, A GENTE TRAZ!

LOJA 1

Rua Marechal D. da
Fonseca, 100 / Loja 5

Centro
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LOJA 2

Av. Walkir Vergani,
354 / Loja 2
Boiçucanga

25
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SHANÁ TOVÁ!
Artes e Fotos: Divulgação

Rosh Hashaná
Ano Novo Judáico

No último dia 29 de setembro, se comemora o “Rosh Hashaná”, que significa
o Ano Novo Judáico, referente aos 5780 anos, data em que o povo Judeu conta
através do nascimento de Adão e Eva!

SIGNIFICADO

O início de um período de reflexão e meditação de dez dias (Yamim Noraim)
que acaba no primeiro dia de Yom Kipur, um período no qual se crê que o Criador julga os homens, escrevendo-os no livro da vida.

TRADIÇÃO

Começamos a celebração de Rosh Hashaná com um maravilhoso jantar,
acompanhado de algumas orações específicas para este dia, e se tem o costume de comer neste dia maças com mel, como o símbolo do desejo de um ano
novo doce e agradável a todos!
Feliz Ano Novo a todos, ou simplesmente Shaná Tová!
Um grande abraço!

Alexandre Platcheck
Ano IX - Edição 78

27

Prefeitura de
Caraguatatuba e
você conectados
por uma cidade
melhor.

CARAGUATATUBA

Você já conhece a Central de
Relacionamento de Caraguá?
O 156 vai aproximar você da Prefeitura de Caraguatatuba. Todos os serviços
da Prefeitura podem ser solicitados em um mesmo lugar. Baixe o App, acesse o
portal ou ligue 156 e experimente! Nossos atendentes estão prontos para verificar
e responder você. É assim que vamos construir uma cidade cada vez melhor.

Pedido de varrição

Poda de árvores

Tapa-buracos

Manutenção da iluminação

Limpeza de bueiros

Outros

Acesse o portal e saiba mais: 156.caraguatatuba.sp.gov.br
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