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PALAVRA DO PRESIDENTE
Este é um momento decisivo na vida de uma comunidade!
As eleições mobilizam políticos, indústria, comércio, a população como um todo. Mobilizam também as entidades de classe,
sociedades amigos de bairro, etc.
Este é o momento de negociar! Negociar com cada candidato
suas propostas de governo, claramente definidas com metas e prazos que possam ser cobrados durante o mandato e não ao final
deste!
A diretoria da A.Q.C. insiste em afirmar que NÃO É MAIS POSSÍVEL AOS QUIOSQUEIROS PERMANECEREM ALHEIOS AO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÕES NO MUNICÍPIO, DECISÕES
ESTAS QUE MUITAS VEZES MUDAM NOSSO DESTINO DA NOITE
PARA O DIA!
Se praticamente todo o turismo do município passa pelo atendimento dos quiosques de praia, NÓS TEMOS O DIREITO DE SER
OUVIDOS SEMPRE! NÃO PODEMOS MAIS ACEITAR DECISÕES IMPOSTAS, QUE SÃO TOMADAS IGNORANDO TOTALMENTE A REALIDADE DE CADA PRAIA, À EXEMPLO DA MUDANÇA RADICAL QUE
OCORREU NA PRAIA MARTIN DE SÁ, SEM QUE OS
QUIOSQUEIROS DAQUELA PRAIA FOSSEM SEQUER COMUNICADOS! - Com a proibição de estacionar e criação de mão única, o
turista que entra na Praia Martin de Sá é conduzido quase que
forçadamente para fora, COMO QUE NUMA ESTEIRA ROLANTE NÃO É POSSÍVEL PARAR NEM ALI PERMANECER ATÉ PRATICAMENTE O FINAL E, SE TENTAR RETORNAR...
NÃO É ESSE O TRATAMENTO QUE TEMOS DE DAR AO TURISTA!
Nós quiosqueiros que representamos cerca de 3.000 empregos diretos e indiretos na temporada TEMOS O DIREITO DE PARTICIPAR DE TODAS AS DECISÕES QUE ENVOLVAM O TURISMO
NAS PRAIAS!

Depois do S.O.S. Tabatinga
a A.Q.C. lança o S.O.S. TURISMO
UM APANHADO ABRANGENTE DOS PROJETOS E PROPOSTAS
PRINCIPAIS, NECESSÁRIOS AO INCREMENTO DO TURISMO E
GERAÇÃO DE EMPREGOS, VISTO SOB A ÓTICA DOS
VERDADEIROS ANFITRIÕES DO TURISMO EM CARAGUÁ:

OS PROPRIETÁRIOS DOS QUIOSQUES DE PRAIA!

O QUE A ASSOCIAÇÃO DE QUIOSQUES ESPERA DO FUTURO PREFEITO, SEJA ELE QUAL FOR, É UMA GESTÃO DEMOCRÁTICA QUE CONTEMPLE A PARTICIPAÇÃO EFETIVA DA NOSSA ENTIDADE, NO CONSELHO DELIBERATIVO PARA ELABORAÇÃO DO
PLANO DIRETOR, COM DIREITO A VOTO, ASSIM COMO JÁ OCORRE NO CONSELHO DE TURISMO.
Em suma, é muito mais do que uma simples cadeira! O que a
A.Q.C. deseja, assim como todas as demais entidades é uma mudança na postura dos próximos governantes que nos ajudem a
ajudá-los a administrar Caraguatatuba, com o pé no chão e em dia
com as reais necessidades da população.
Mozart Russomanno
Presidente
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S.O.S. TURISMO
No último dia 14, a diretoria da
Associação de Quiosques de Praia A.Q.C., realizou reunião com o atual
candidato a prefeito Sr. José Pereira de
Aguilar. A reunião aconteceu na sede
da associação, no Sumaré, durou cerca
de 3 horas e contou com a participação
de cerca de 70 associados, além de outros ouvintes. Durante o encontro, o presidente da A.Q.C., Sr. Mozart Russomanno entregou ao candidato a prefeito
Aguilar documento contendo a "PAUTA RESUMO DAS REIVINDICAÇÕES DOS QUIOSQUEIROS PARA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
GESTÃO 2005-2008".
Na pauta estão incluídos, entre
outros temas, a reativação do terminal
turístico das Flexeiras (Projeto Flexeiras), a Urbanização das praias da Tabatinga, Mococa e Massaguaçu, e a
emissão de carnê de IPTU para os quiosques. Veja abaixo o resumo do que
foi apresentado com a íntegra da pauta
de reivindicações.

1ª REIVINDICAÇÃO APRESENTADA: REATIVAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DE CARAGUÁ,
LOCALIZADO NA PRAIA DAS
FLEXEIRAS:
Nossos associados e leitores conheceram através do jornal Fatos &
Feitos o PROJETO FLEXEIRAS, publicado em nossa primeira edição, onde
apontamos o Terminal Turístico de Caraguatatuba que está desativado há
anos.
O projeto proposto consiste inicialmente em:
1. CRIAÇÃO DE COMISSÃO CONJUNTA DE TRABALHO
PARA REATIVAÇÃO IMEDIATA
DO TERMINAL TURÍSTICO DE
CARAGUATATUBA, composta por
membros desta Associação e da administração municipal, representando as
diversas Secretarias.
2. CRIAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO PARA
ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA
DO TERMINAL com vistas a tornálo auto-suficiente, capaz de gerar recursos para sua própria manutenção e conservação, bem como para elaboração de
novos projetos que contemplem o desenvolvimento das demais praias. Isto
quer dizer: os recursos arrecadados deveriam ser utilizados não só na manutenção do terminal, mas também para
reverter benfeitorias para as demais
praias de Caraguá. Propomos uma co-
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Vice Presidente: Jair da Costa Bueno
(Praia do Indaiá); 1º Tesoureiro: Filomena
Rodrigues (Prainha); 2º Tesoureiro:
Carlos Alberto Cunha Martins (Praia da
Cocanha); 1º Secretário: Renato F. M.
Lambiasi (Praia de Massaguaçu); 2º
Secretário: José Terentin (Praia das
Palmeiras); 1º Conselheiro: Adalberto
Guedes da Silva (Praia da Tabatinga); 2º
Conselheiro: Jorge Luiz Monteiro (Praia
da Mococa); 3º Conselheiro: Edson
Rebello de Almeida (Praia da Lagoa);
Representantes de Praia: Diogo Cabelo
(Alemão) - Palmeiras; Andréa Lia Florian
- Indaiá; Jair Brumati - Cocanha; Antonio
Marcos de Oliveira - Mococa; Nelson
Presidente: Mozart Abaeté Peruíbe Arturo A. Solinos - Tabatinga; Geraldo
Russomanno (Praia da Cocanha)
Pedro Caldeira - Lagoa.
Diagramação e Arte:
Instituto HUB Noroeste News

operativa, com fins lucrativos, com o
propósito de administrar o terminal e
criar atrativos para o incremento, organização e canalização dos ônibus de
excursão para o terminal, disciplinando
a prática do "turismo de um dia" sempre no intuito de conciliar ordem, bem
estar, e interesses da comunidade como
um todo.
Em contato com a Associação
de Músicos de Caraguá, e com a Associação dos Taxistas, recém criadas,
Russomanno, que ajudou a fundar também essas 2 entidades, propôs uma parceria para a organização de eventos
todo o final de semana dentro do próprio terminal. Isso representaria oportunidades de trabalho para os músicos
locais e inclusive para os taxistas que
colaborariam na divulgação do evento!
"Quando as entidades dão as mãos, o
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resultado é ainda melhor.
Para garantir a conciliação desses interesses, por vezes conflitantes, a
Cooperativa seria fiscalizada pela Associação de Quiosques, Prefeitura Municipal e quaisquer outros órgãos competentes, imbuídos desses mesmos propósitos.
2ª REIVINDICAÇÃO APRESENTADA: EMISSÃO DE CARNÊ DE
IPTU PARA OS QUIOSQUES DE
PRAIA:
Muitos cidadãos ainda acreditam
que os quiosques de praia são obras da
prefeitura entregues prontas aos quiosqueiros! Mal sabem quanto nós suamos
pra conseguir construir cada um desses
quiosques, integralmente com nossos
próprios recursos, ainda tendo de nos
submeter às regras estabelecidas nos
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projetos da Secretaria de Obras. Nada
mais justo do que sermos proprietários
legais não do ponto comercial como atualmente, mas sim do próprio imóvel. Não
é justo pagar aluguel daquilo que nós
mesmos construímos!
O que a A.Q.C. propõe é tratamento equivalente ao que ocorre com
os quiosques de Ubatuba. Os quiosqueiros naquele município são proprietários
dos seus quiosques, pagam IPTU e demais tributos previstos, além de alvará
de funcionamento, abertura de firma,
etc., pertinentes a qualquer outro tipo de
negócio.
A A.Q.C. PORTANTO,
ATRAVÉS DE SEU PRESIDENTE
MOZART RUSSOMANNO, SOLICITA A EMISSÃO DE CARNÊ DE
IPTU, A PARTIR DE 2005, E EXTINÇÃO DEFINITIVA DA COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO!

NESSES ÚLTIMOS ANOS E A SITUAÇÃO DESSAS PRAIAS QUE
NÃO RECEBEM MELHORIAS HÁ
ANOS! OS QUIOSQUEIROS ESTÃO DISPOSTOS A CONSTRUIR
SUAS EDIFICAÇÕES COM SEUS
PRÓPRIOS RECURSOS! CABE À
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
APENAS APROVAR O PROJETO!
NÃO HÁ ÔNUS PARA OS COFRES
PÚBLICOS!
4ª REIVINDICAÇÃO APRESENTADA: PARTICIPAÇÃO ATIVA NO CONSELHO DELIBERATIVO PARA ELABORAÇÃO DO
PLANO DIRETOR COM DIREITO À CADEIRA E VOTO:

5ª REIVINDICAÇÃO APRESENTADA: REVISÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA
PRAIA MARTIN DE SÁ COM ESTUDO DE NOVO PROJETO
3ª REIVINDICAÇÃO APRE- PARA ESTACIONAMENTO
SENTADA: URBANIZAÇÃO DAS
PRAIAS DA TABATINGA, MO6ª REIVINDICAÇÃO APRECOCA E MASSAGUAÇU:
SENTADA: COMPLEMENTANa opinião do presidente da ÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA AV.
A.Q.C., Russomanno, e de toda a dire- GERALDO NOGUEIRA DA SILtoria, NÃO É MAIS POSSÍVEL ADI- VA, ATÉ O RIO JUQUERIQUERÊ,
AR A URBANIZAÇÃO DESSAS CONTEMPLANDO A FAIXA DO
PRAIAS! HÁ UMA DISCREPÂN- TERMINAL TURÍSTICO.
CIA GRITANTE ENTRE O GRAU
DE URBANIZAÇÃO DA CIDADE
7ª REIVINDICAÇÃO APRE-

SENTADA: DESCENTRALIZAÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS:
Na administração Antonio Carlos,
vários eventos foram trazidos para o
município. Entretanto, para alguns quiosques, esses eventos não são sentidos
no movimento de vendas por estarem
sempre centralizados nas mesmas praias. Propomos a descentralização do local desses eventos, de forma que as
demais praias também se beneficiem e
fiquem conhecidas pelo público que,
uma vez atraído àquela praia devido a
um evento, se encante pelo local e passe a freqüentá-lo assiduamente. Queremos ter a oportunidade de cativar o
cliente à nossa maneira, nas diversas
praias!
8ª REIVINDICAÇÃO APRESENTADA: PROJETO DE PAISAGISMO ESPECÍFICO PARA
CADA PRAIA, SEMPRE PRESERVANDO AS ÁRVORES JÁ EXISTENTES NO LOCAL. ARBORIZAR AS PRAIAS É UM DOS MEIOS MAIS EFICIENTES DE ATRAIR O TURISTA, ESPECIALMENTE OS MAIS ESCLARECIDOS
9ª REIVINDICAÇÃO APRESENTADA: IMPLEMENTAÇÃO
DE GUARDA-VIDAS EM TODAS
AS PRAIAS PELO MENOS DURANTE TODO O VERÃO E FE-
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RIADOS.
10ª APOIO AO PROJETO
PROPOSTO PELA A.Q.C. DE
NAUFÁGIO PARA CRIAÇÃO DE
ARRECIFES ARTIFICIAIS PARA
QUE CARAGUÁ TENHA ATRATIVOS TAMBÉM AO TURISMO
DE MERGULHO QUE MOVIMENTA DIVERSOS SETORES
ONDE SE INSTALA.
Após a apresentação da pauta de
reivindicações, Russomanno passou a
palavra ao candidato a prefeito, Senhor
Aguilar que apresentou seu programa
de governo "Diretrizes para Governo
2005/2008, já registrado em cartório e
disponível nos comitês.
A A.Q.C espera agora poder reunir-se com os candidatos Álvaro
Alencar e Dr. Mansur. Já estamos agendando reunião do mesmo teor, com vistas a entregar a cada candidato à prefeitura de Caraguá, a "PAUTA RESUMO DAS REIVINDICAÇÕES DOS
QUIOSQUEIROS PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL". Ouviremos
cada candidato, suas metas e programas de governo especialmente no tocante ao desenvolvimento do turismo e
urbanização das praias. Cabe às entidades uma posição imparcial diante das
questões políticas, pois os interesses da
categoria que a entidade representa estarão sempre acima de qualquer ideologia político-partidária
Aguardem a próxima edição!
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OLHA A DICA JURÍDICA DO MÊS!

PARABÉNS TAXISTAS!

Para quem gosta de se manter informado, o Fatos & Feitos apresentará em
todas as edições uma "dica jurídica" - são perguntas ou dúvidas mais
freqüentes que podem ser de grande utilidade para você. Fique atento!

Os ainda pouco conhecidos
direitos do consumidor
propositura de ações contra a Telefônica objetivando a devolução das importâncias pagas a título de assinatura
e o seu cancelamento em futuras contas. A aparente simplicidade da questão indica, como apropriado, o Juizado
Dentre as prerrogativas com as Especial Cível, isento de custas procesquais passaram a contar nas suas rela- suais.
ções está o de reclamar do produto deAo contrário do que populares
feituoso no prazo de um mês da aquisição. Nas relações de consumo a obri- imaginam, a devolução, caso a ação se
gação de fazer prova, agora, é do for- mostre vencedora, não deve atingir cinecedor. É a "inversão do ônus da pro- fras elevadas, como 70 ou 100 mil reva", que pende em favor do adquirente ais, mas algo em torno de 5 a 7 mil. Por
mais que se atualizem os valores pado produto ou serviço.
gos nestes cinco anos a título de assiO novo Código Civil inovou ao natura (34,75 reais/residencial e 52,38
contemplar o "estado de perigo" como reais/comercial), se lhes acrescentem
motivo para se anular a venda de um juros e ainda haja devolução em dobro,
bem efetuada a preço muito abaixo do é temerário afirmar que ultrapassem a
mercado para conseguir dinheiro para casa dos 10 mil reais por linha.
uma emergência como uma cirurgia, por
Da mesma forma, precipitado é
exemplo. Nesse caso, depois de provar
ao juiz a situação desfavorável que o afirmar-se que os juízes de primeiro
levou a se desfazer de um determinado grau prefiram levar a decisão contra a
bem, o consumidor pode reavê-lo, de- Telefônica para uma segunda instânvolvendo o dinheiro que recebeu do com- cia, tida mais segura e uniforme, como
se tem visto na imprensa, como fator
prador.
para desestimular a propositura de
E as questões que se suscitam a ações. Como precipitado é suspeitar
respeito da polêmica levantada sobre a que nos Juizados Especiais Cíveis, em
legalidade ou não da cobrança de assi- razão da celeridade, acabam por se
natura para se dispor de aparelho tele- decidir apressadamente, sem uma avafônico? Particularmente entendo que é liação segura dos direitos em conflito.
ilegal. Essas questões devem ser discu- Não há dúvidas de que os nossos juízes
tidas como decorrentes de uma relação têm responsabilidades com o seu meio
de consumo comum. Como se trata de social, competência bastante e nunca
tarifa cobrada por prestadora de servi- abriram mão de sua prerrogativa de
ço público, não de taxa como muitos dizer o direito, ainda que inovando em
entendem, está afastada a possibilidade alguns campos jurídicos, como o caso
presente parece sugerir.
de incidência da legislação tributária.
As pessoas ainda não estão suficientemente familiarizadas sobre os direitos garantidos no Código de Defesa
de Consumidor e, mais recentemente,
no novo Código Civil.

A Associação de Taxistas acaba de conquistar sua sala para
a sede da entidade! Aliás, um espaço especial! - Dentro do próprio
Terminal Rodoviário! Perfeito para a finalidade a que se propõe a
sede!
Quem diria!!! Agora os associados vão ter sua sala para reuniões, para um cafezinho, e mais... não têm que permanecer na rua
ou nos veículos aguardando a corrida! É uma conquista especial!
Parabéns!
E se o Russomanno, presidente da A.Q.C. é o padrinho da
Associação dos Taxistas, então a A.Q.C. já se sente madrinha dessa
entidade!
Estamos na torcida por vocês! Contem conosco por aqui pro
que der e vier!
Associação de Quiosques de Praia de Caraguatatuba
A diretoria

Alguns dos cerca de 150 colegas SÓSTENES RODRIGUES - Advogado
que hoje militam na Comarca de
Fone (12) 3883-3890
Caraguatatuba têm arriscado a E-mail: sostenesadvogado@uol.com.br

