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20 anos

DIA DO TRABALHADOR

ÔNIBUS EM CUBATÃO 

ACIDENTE EDUCAÇÃO

Suman 
antecipa 13º 
do servidor

Encontro do 
Trabalhador 
no Kartódromo

Começa o certame do transporte

Objetivo realiza ‘Leitura 
na praça’ com piquinique 04

Mais uma morte
na Imigrantes 

No Dia do Trabalhador, 
prefeito anuncia an-
tecipação da primeira 
parcela para junho 02

O valor do pedágio é 
de primeiro mundo,  já 
a segurança continua 
deixando a desejar.

O dia era do trabalhador 
mas foi a criançada que 
fez a festa no Kartódromo 
de Cubatão 02

Duas empresas demonstraram interesse em administrar o sistema de transporte público de 
Cubatão e apresentaram suas propostas na última quinta (02). Comissão de Licitação está 
analisando toda a documentação entregue para dar sequência no processo e avaliar as pro-
postas econômicas. Veja o que acontece daqui para a frente. 02

Mais um ciclista 
morre atropelado no 
Sistema Anchieta/Imi-
grantes 02

EM TEMPO

MANGE NA CÂMARA

CONTRATOS DA TV LEGISLATIVA 
NA MIRA DO MP

Saiu a portaria aposentando o delegado Wan-
derley Mange. Conforme Acontece noticiou, na 
na semana passada, o presidente da Câmara 
cubatense já prepara a papelada para nomear 
o futuro diretor secretário da Casa

O MP está de olho nos contratos da TV Costa 
Norte com algumas Câmaras: em um caso já 
houve bloqueio de bens. Na Baixada contratos 
em Cubatão e Bertioga apresentariam indícios. 
Acontece apura o caso. 

Na véspera do Dia do 
Trabalhador, o Sintra-
comos se reuniu com 
lideranças dos trabal-

hadores do Estado. Na 
pauta, possíveis mobi-
lizações contra a atual 
proposta de Reforma 

da Previdência. 02
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Licitação do transporte 
começa a andar

Começou nesta quin-
ta (02) o processo licita-
tório que vai escolher a 
nova empresa de trans-
porte público de Cuba-
tão. Duas empresas apre-
sentaram seus envelopes 
com toda a documenta-
ção necessária para se 
credenciar à licitação.

Neste momento, a 
comissão de licitação da 
Prefeitura está na fase 
de veri� cação de toda 
a documentação neces-
sária para credenciar 
ou não uma empresa à 
apresentar a proposta 
econômica. 

Vencida essa etapa, o 
próximo passo é avaliar 
as propostas, fato que 
deve ocorrer na próxima 
semana. A empresa que 
apresentar a maior ofer-
ta, será a vencedora.

Recursos
De agora em diante, 

apenas as empresas que 
participam do processo 
licitatório podem apre-
sentar recursos para in-
terromper ou questionar 
o processo.

Isso também vale para 
o período recursal obri-
gatório que existe após a 
escolha da empresa ven-
cedora.

Transição
Vencidas todas as 

etapas anteriores, será 
marcada a assinatura do 
contrato com a empresa 
vencedora. A partir daí, 
ela terá até 180 dias para 
completar a transição e 
operar todo o sistema de 
transporte público mu-
nicipal.

Ônibus modernos, 
com acessibilidade, 
wi-�  e ar condiciona-
do estão entre os itens 
do edital, que pre-
vê concessão por 15 
anos, renováveis por 
mais 5 anos confor-
me prevê a legislação 
municipal com inves-
timento inicial de R$ 
16 milhões. Ao todo, 
serão 49 veículos 
(sendo 4 de reserva 
operacional) que cir-
cularão em 15 linhas, 

Investimento será de R$ 16 milhões
transportando cerca de 
500 mil passageiros por 
mês (média de 2018).

Além da renovação 
da frota, a empresa ven-
cedora terá como meta 
a implantação de um 
sistema de acompanha-
mento em tempo real 
da localização do ônibus 
por meio de aplicativo e 
o controle de qualidade, 
que será feito pelos usuá-
rios, pela CMT e tam-
bém pela empresa. Nesse 
controle serão avaliados 

itens como a pontualida-
de, o funcionamento do 
aplicativo, a disponibili-
dade da frota, limpeza e 
conservação dos veícu-
los, entre outros itens.

Integração - No atual 
sistema, a integração 
ocorre apenas entre os 
ônibus municipais da 
concessionária que ope-
ra as linhas do transpor-
te público. Com o novo 
modelo, a intenção é am-
pliar a integração. Após 
reuniões com a EMTU 

e os permissionários 
do transporte alter-
nativo, a integração 
passou a ser uma das 
exigências para a nova 
empresa que deverá 
adotar um sistema de 
bilhetagem eletrôni-
ca que permita ao 
usuário usufrua in-
tegração com os ôni-
bus intermunicipais, 
VLT (Veículo Leve 
sobre Trilhos) e com 
o Transporte Alterna-
tivo.

Tarifa mantida 
O edital garante 
a manutenção do 
atual valor total 
da tarifa de 
R$ 3.40, na catra-
ca ( A empresa 
recebe R$ 4.10 - 
R$ 3,40 na catra-
ca mais R$ 0,70 
subsidiado pela 
Prefeitura). 

$
Tributos poderão ser 
parcelados no cartão

Por unanimidade 
de votos, o plenário 
da Câmara Municipal 
de Guarujá aprovou, 
na noite de terça (30), 
em primeiro turno, o 
Projeto de Lei Com-
plementar 006/19, do 
Executivo, que permite 
o pagamento de tribu-
tos municipais através 
de cartões de crédito e 
débito. 

A iniciativa atende 
indicação dos vereado-
res Edilson Dias (PT) 
e Manoel Francisco 
Nequinho (PMN), que 
recentemente apresen-
taram trabalhos suge-
rindo a inclusão dessas 
novas modalidades de 

quitação.
O objetivo é ampliar as 

formas de pagamento de 
créditos tributários aos 
contribuintes, permitin-
do também a redução da 
inadimplência e conse-
quente aumento das re-
ceitas arrecadadas pelo 
Município.

 
Trâmite
Caso novamente apro-

vado, o texto seguirá para 
a sanção do prefeito e 
passará a valer como lei a 
partir de sua data de pu-
blicação no Diário O� cial 
do Município (DOM). O 
prazo estimado para este 
trâmite, após a segunda 
votação, é de 15 dias.

DÍVIDAS 
AJUIZADAS

De acordo com a 
proposta aprovada, 
as dívidas ajuizadas 
também poderão se 
inserir na forma de 
pagamento por car-
tão de débito ou cré-
dito. Ainda assim, o 
Execu� vo terá prazo 
de 90 dias para re-
gulamentar a nova 
lei. Ou seja, para es-
tabelecer, através de 
decreto, os porme-
nores e demais dis-
posições que viabili-
zarão a aplicação da 
mudança. 

 Igreja São Francisco 
se despede de Paulinho

A notícia da morte de 
Paulo Pimenta de Carva-
lho, o Paulinho, membro 
da Paróquia São Francisco, 
em Cubatão, foi a notícia 
de maior repercussão da 
semana. O velório e se-
pultamento na tarde des-
ta sexta (03) no cemitério 
Municipal.

Ele foi encontrado no 

Ainda nesta quinta, 
um ciclista de meia ida-
de morreu  atropelado 
na Imigrantes, próximo 
ao viaduto Mário Co-

Ciclista atropelado Imigrantes 
vas. Ele estava sem do-
cumentos. Chegou ao PS 
com vida, mas não resis-
tiu aos ferimento. O veí-
culo fugiu e a polícia de 

Rio Cubatão, nesta quinta 
à tarde quando havia uma 
grande mobilização na 
cidade, por conta de seu 
desaparecimento. Ele foi 
visto com vida pela última 
vez no feriado do Dia do 
Trabalhador, quando saiu 
para ir à Matriz Nossa Se-
nhora da Lapa fazer adora-
ção, como era de costume.

Cubatão busca por ima-
gens de câmeras de mo-
nitoramento da rodovia 
para identi� car o veículo 
e o motorista.
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Trabalhadores reunidos 
em Cubatão

Embora o feriado fos-
se para os trabalhadores 
quem ganhou os presen-
tes foram as crianças que, 
com a família, se diverti-
ram durante todo o dia 
em um parque de diver-
sões, com muita opção de 
lazer, churrasco, pipoca e 
algodão-doce.

Além de muita alter-
nativa de lazer e shows 
musicais, a festa promo-
vida pela Prefeitura de 
Cubatão, com apoio da 
Associação Comercial 
e Industrial de Cubatão 
(Acic) e de vários sindi-
catos de trabalhadores 
como os Petroleiros, Me-
talúrgicos, Sintracomos 
e Construção Civil, ofe-

receu ainda muita ati-
vidade de ações sociais 
com aferição de pressão, 
vacinação contra a gri-
pe, campanhas educacio-
nais em Defesa do Meio 
Ambiente, de combate 
às Doenças Sexualmente 
Transmissíveis - DST, de 
Assistência ao Trabalha-
dor e de Trânsito - com os 
buggies da CMT.

O prefeito Ademário 
Oliveira também esteva 
no evento. "O papel do go-
verno é ser agente fomen-
tador do desenvolvimen-
to econômico e social. É 
isso que estamos fazendo 
no nosso governo e, aos 
poucos, vamos colocando 
a casa em ordem".

O DIA DO TRABALHO

A chegada dos imigrantes euro-
peus ao Brasil, no início do século 
XIX, trouxe ideias sobre princípios 
organizacionais e leis trabalhis-
tas, já implantadas na Europa. Os 
operários brasileiros começaram a 
se organizar. Em 1917 aconteceu a 
Greve Geral, que parou indústria e 
comércio. A classe operária se for-
talecia e, em 1924, o dia 1º de Maio 
foi decretado feriado nacional 
pelo presidente Artur Bernardes.

Guarujá antecipa 1ª parcela do 13º salário
Benefício será pago no dia 14 de junho, aos mais de 6 mil servidores do município

A Prefeitura de 
Guarujá antecipa, 
para o dia 14 de ju-
nho, o pagamento da 
primeira parcela do 
13º salário. Serão de-
positados cerca de R$ 
16 milhões nas con-
tas dos mais de 6 mil 

servidores do quadro do 
funcionalismo. O anún-
cio foi feito pelo prefeito 
Válter Suman, na última 
quarta-feira, 1º de maio, 
Dia do Trabalhador.

“Em nosso governo, 
os servidores têm sido 
de fundamental impor-

tância e, sem os mesmos, 
não teríamos chegado 
ao nível de transforma-
ção positiva que estamos 
vivendo no Município. 
Não é coisa simples ga-
rantir, em meio a tantas 
demandas e di� culda-
des, a condição de ma-

nutenção dos pagamen-
tos em dia. Porém, isso 
deve ser prioridade e 
alvo de atenção especial, 
e assim temos feito e fa-
remos sempre, contando 
com o apoio imprescin-
dível da categoria, para 
a continuidade de um 

projeto de melhoria de 
qualidade de vida que 
abrace a todos”, ressalta 
o prefeito.

Suman lembra ain-
da que a antecipação da 
primeira parcela do 13º 
salário aos servidores 
permite uma movimen-

tação � nanceira es-
tratégica para a eco-
nomia da Cidade, 
pois viabiliza um � u-
xo de R$ 16 milhões 
no mercado, espa-
lhando benefícios a 
todos os seus nichos 
e população.

ARTIGO

1º de maio

O que comemorar 
no 1º de maio?

Ano passado, a 
classe trabalhadora 
não teve o que come-
morar: desemprego e 
perda de direitos tra-
balhistas. Este ano 
estamos assistindo 
uma grande reforma 
na Previdência e, in-
felizmente, apesar de 
algumas mudanças 
serem necessárias, ou-
tras cortam na carne e 
aniquilam a esperança 
de poder viver digna-
mente com a aposen-
tadoria.

A Comissão de 
Constituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara dos 
Deputados aprovou 
no � m da terça-feira 
(23) a admissibilidade 
da Reforma da Previ-
dência, ou seja, deu 
aval à tramitação da 
proposta, que agora 
vai criação de uma 
comissão especial na 
Câmara; depois para 
discussão e votação da 
proposta na comissão; 
discussão e votação da 
proposta no plenário 
da Câmara, em dois 
turnos; e, em caso de 
aprovação, será envia-
da ao Senado.

Alguns pontos fo-
ram retirados, mas 
segundo o governo 
não comprometem a 
espinha dorsal da Re-
forma nem o impacto 
� scal, estimado pelo 
governo em mais de R$ 
1 trilhão em dez anos. 
Para o acordo, � cou de 
fora o � m da multa do 
FGTS para demissão 
de trabalhador que 
já for aposentado; a 
restrição do foro para 
apresentação de ações 
sobre Previdência; a 
exclusividade da ini-
ciativa do Executivo 
em propostas sobre o 
tema e um trecho que 
permitira reduzir a 
idade de aposentado-
ria compulsória por lei 
complementar.

No geral, o que 
mais me parece erra-
do, além do aumento 
do tempo de trabalho 
para poder ter direi-
to a aposentadoria e 
a concessão futura da 
aposentadoria somen-
te por idade, é que: se 
hoje a aposentadoria 

por invalidez é de 100% 
da média salarial, quando 
decorrente de acidente do 
trabalho, se não for este o 
caso, será apenas de 51%, 
mais 1% para cada ano 
completo de contribuição, 
até totalizar o 100%. Ou 
seja, a pessoa trabalhou 
um ano e � cou inválida, a 
aposentadoria será apenas 
de 52% da média salarial.

No caso da Pensão por 
Morte, esta passará a ser 
dividida em pedaços. Se-
rão: 50% de parcela fami-
liar, � xa, mais 10% para 
cada dependente, até o 
máximo de 100%. À medi-
da que o dependente com-
pletar 21 anos, seus 10% 
acabam. A esposa vai rece-
ber de acordo com a idade 
(aquela tabela criada ano 
passado). Portanto, duran-
te um ano a pensão será de 
70%; quando o � lho atin-
gir os 21 anos, a pensão vai 
cair para 60%. Além disso, 
a pensão pode ter valor in-
ferior a um salário míni-
mo. Se já é difícil viver com 
1 salário mínimo, imagi-
nem com menos.

No caso dos benefícios 
“programáveis”: aposenta-
doria por idade, por tempo 
de contribuição (para os que 
estão na transição) e apo-
sentadoria especial. Cada 
um destes terá um conjun-
to de regras diferentes, por 
exemplo, para pessoas com 
de� ciência são pelo menos 
oito regras, dependendo da 
idade, do sexo, do grau de 
de� ciência.

É triste assistir a oposi-
ção lutar sozinha pelos di-
reitos dos mais sofridos que 
são banalizados. Triste ver 
que muitos trabalhadores 
não percebem que o rom-
bo da previdência é uma 
mentira e quem vai sofrer, 
como sempre, será a classe 
mais fraca. Torço para que 
mudanças positivas ocor-
ram até a aprovação � nal.

 

Edilson Dias
Presidente da Câmara 
Municipal de Guarujá

Na manhã de terça (30), o presidente da Sintracomos se reuniu com diversas outras lideranças 
políticas dos trabalhadores do estado de São Paulo. O encontro aconteceu na sede da Força Sin-
dical, Em São Paulo, para tratar de possíveis mobilizações contra a atual proposta da reforma da 
Previdência Social, que se encontra em discussão no Congresso Nacional. 
Na reunião também foram acertados os detalhes para uma grande concentração que aconteceu, 
neste feriado (1º), na Praça da República, também em São Paulo. O ato, em comemoração ao 
Dia do Trabalhador, promoveu uma comemoração unifi cada entre as Centrais Sindicais.
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O Crea-SP encerrou na 
sexta (26) a quinta etapa 
das ações de � scalização 
programadas para o 1º se-
mestre de 2019. A força-
-tarefa, constituída de 20 
duplas de Agentes Fiscais, 
visitou em uma semana 
cerca de 100 cidades do 
Litoral Sul, Vale do Ribei-
ra e de parte da Grande 
São Paulo. As ações inte-

gram o programa anual de 
� scalização do Conselho, 
que, desde o início do ano, 
já � scalizou atividades da 
área tecnológica em mais 
de 300 localidades do Es-
tado.

No primeiro semestre 
de 2019 os Agentes Fiscais 
do Conselho estão � scali-
zando o exercício pro� s-
sional em diversas áreas.

Os resultados desta 5º 
semana de � scalização 
serão apresentados na 
reunião do Colégio Re-
gional de Inspetores a ser 
realizada em Praia Gran-
de, nos dias 14 e 15 de 
junho, simultaneamente 
ao Congresso Regional de 
Pro� ssionais – CRP, em 
preparação para o Con-
gresso Estadual de Pro� s-

Força-tarefa visitou cerca de 100 municípios das 4ª e 5ª Regiões

Crea-SP encerra outra etapa da fi scalização do 1º semestre

Ficalização das obras da AMBEV, em Cubatão

O cubatense Rafael 
Lima Miranda, realiza 
nesta sexta (03) o lança-
mento de “Espectros da 
Inação”, seu segundo li-
vro. O evento começa às 
19h e conta com entrada 
franca.

Formado em Letras, 
na Unesp de Araraquara, 
Rafael teve sua estreia 
como escritor em “100 
poemas 100 poetas”, da 
editora Literacidade, em 
2013. No ano seguinte, 
Rafael lançou seu pri-
meiro livro solo “Nas-
cente de palavras”, uma 
coletânea de poemas 
publicado pela mesma 
editora.

O conjunto de poe-
mas que Rafael apre-
senta em “Espectros da 
Inação” foram escritos 
entre 2015 e 2018. O 

Cubatense
lança seu 2º livro 

livro, desta vez pela 
Editora Patuá estará a 
venda no evento des-
ta sexta, na Biblioteca 
Municipal de Cubatão 
(Av. 9 de Abril - Centro, 
Cubatão).

Rafael Lima Miranda apresenta um 
novo conjunto de poesias

Laranja é a cor do dia 25
Todo dia 25, o clube 

Soroptimist de Cubatão, 
realiza atividades em tons 
laranja para chamar aten-
ção para a violência con-
tra a mulher.

Os números são alar-
mantes entre agressões 
e feminicídios (este au-
mentou 76% no 1º tri-
mestre de 2019), por 

isso o Soroptimist, clube 
formado por mulheres, re-
solveu ir às ruas no dia 25 
de cada mês e gritar contra 
a violência.

No último dia 25, foi a 
vez do Campus Cubatão 
do Instituto Federal de São 
Paulo e o Clube Soroptimist 
Cubatão vestirem a camisa 
com o objetivo 

de conscientizar e incen-
tivar as pessoas a dizerem 
NÃO à violência contra a 
mulher.

Unidas, as instituições 
realizaram diversas ativi-
dades envolvendo estu-
dantes, servidores e tra-
balhadores terceirizados. 
Também estiveram pre-
sentes Eliana Tavares e So-
nia Onuki, integrantes do 
SI Cubatão,

Ponto do abraço, en-
trega de laços, roda de 
conversa e chuva de bexi-
gas tudo em tom laranja, 
foram algumas das ati-
vidades compartilhadas. 
Ainda, foi amplamente di-
vulgado o número 180, da 
Central de Atendimento à 
Mulher, que recebe denún-
cias sobre violência e for-

Coordenadoria de Comunicação/Câmpus Cubatão

sionais (CEP) e o para 
Congresso Nacional de 
Pro� ssionais (CNP), 
promovidos pelo Con-
fea a cada três anos.

A 6º e última etapa 
das ações de � scaliza-
ção para o 1º semestre 
de 2019 está prevista 
de 13 a 17 de maio, nos 
municípios de Taubaté 
e Santo André.

Objetivo de Cubatão promove importancia da leitura
A escola Objetivo 
de Cubatão, trouxe 
outra segunda de 
interação com o 
Projeto de Leitura 
na Praça. O en-
contro envolve os 
familiares e integra-
ção de diferentes 
turmas. O último 
encontro aconteceu 
no dia 27 de abril, 
sábado, cujo tema 
abordado foi grati-
dão à Família, aos 
Pais e a importância 
do equilíbrio entre 
dar e receber, com a 
participação das turmas do Infantil ao 2º ano do Ensino Fundamental. 
Em meio a um piquenique compartilhado, todos puderam apreciar Monteiro Lobato, Turma da Mônica, 
além de uma refl exão sobre o verdadeiro sentido da Páscoa e a importância dos sentimentos. A direto-
ra pedagógica da unidade comentou que é um momento de partilha das atividades. “A Roda de Leitura 
na Praça proporciona a confraternização entre as famílias com uma pequena mostra do Projeto de 
Leitura desenvolvido em nossas Unidades”.

O Projeto
Projeto de Leitura 
é desenvolvido nas 
Unidade de Cubatão 
desde sua fundação 
e tem por objetivo 
colocar em ação di-
ferentes modalida-
des de leitura como: 
ler para buscar 
informação, ler para 
se entreter, ler para 
aprender, divertir-
-se, emocionar-se e 
surpreender-se. 

nece orientação sobre di-
reitos e legislação vigente.

Para que cada vez mais 
esse tema seja discutido, o 
Câmpus Cubatão aderiu à 
campanha e todo dia 25 de 
cada mês novas atividades 
acontecerão na unidade.

Com o objetivo de qualifi car mulheres em 
condição de vulnerabilidade social, o Projeto 
Mulheres Iniciativa e Criatividade- MIC da IFSP 
Cubatão também marcou presença na ação.
O MIC assim como o clube Soroptmist tem 
forte atuação na área de empreendedorismo, 
sustentabilidade e arte para as mulheres.PR

O
JE

TO
  M

IC
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Essas divinas passistas !!!

Izildo dos Santos, ass. de 
imprensa da LICESS

OPINIÃO

Passistas são mulheres 
lindas, graciosas, carismá-
ticas que com a sua dança, 
elevam o astral de qual-
quer ambiente. 

Eu não consigo con-
cordar com Hiram Araú-
jo, que criou os quesitos 
de julgamento dos des� -
les, e classi� cou a Comis-
são de Frente, o Casal de 
Mestre Sala e Porta Ban-
deira e ainda a Bateria 
como responsáveis pela 
pontuação da escola, e 
não deu o mesmo desta-
que para a ala de passistas. 

Quando eu cheguei 
no Império do Samba, lá 
na década de 70, existiam 
os intérpretes,  o Casal 
de Mestre Sala e Porta, e 
outros dois grupos mais 
numerosos que eram os 
ritmistas e os passistas, 
que aliás, eram as maiores 
estrelas da companhia. 

A ala de passistas femi-
nina, é o vestibular para 

se chegar a corte de bate-
ria ,integrada por rainhas, 
musas e princesas, além 
das � guras de destaque e 
composições das alegorias. 

Cada uma no seu esti-
lo, mas todas lindas, todas 
sorridentes, cada uma com 
o sua ginga, sua sensuali-
dade e suas formas.

Me sinto muito feliz, 
em ver essas alas se multi-
plicando nas escolas atual-
mente, resgatando assim, a 
tradição do Samba no pé, 
que andava meio esque-
cido nessa nova ordem de 
des� les em alas de evolu-
ção. 

Fuça aqui então a nossa 
homenagem, a essas gran-
des passistas da região, que 
começaram lá atrás como 
: Celeste,  Sandrinha, Iara 
, Negra Pastel, Torta de 
Chocolate, Néia Ferreira, 
Cida Maris, Batinha, Simo-
ne Bispo e tantas outras.

E também as atuais não 

menos talentosas : Juliana 
Leones, Janaína Paiva, Ja-
naína Morena, Néia Scai-
ch, Sue Neves, Tati Jacson, 
Rose Preta, Jenifer , Ro-
sani, Najara, Natália, Hi-
lary, Vânia Hak, Michele 
Mibow, Gisele , Priscila 
Mara, Sol Vargas e tantas 
outras que abrilhantam o 
nosso Carnaval com sua 
graça e beleza.

“SALVE A BELEZA 
DA MULHER BRASI-
LEIRA “

(13) 99185-6069   98146-6153 
Rua são Paulo, 220   sala 21 - Centro - Cubatão

ALUGA
• Imóvel comercial na Av. Nove de 

Abril, Centro, 1º andar.  130,50 m2
• Salão comercial no Centro
• Salão Comercial na Av. Nações 

Unidas
• Apartamento no Casqueiro
• Sobrepostas no Vale Verde
• Galpão no Centro

VENDE
• Lindo sala living na 

Ilha Porchat
• Apartamento 

02 quartos, na 
Vila Nova R$ 
180.000,00

• EXCELENTE CASA 
5 quartos - piscina 
- garagem p/ três 
veículos

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

Gade em novo endereço
De casa nova, a Gade 

agora realiza suas ativi-
dades no Lions Club de 
Cubatão (Rua Armando 
Salles de Oliveira, 432 - 
Vila Couto). A escola tem 
aulas em diversas modali-
dades, que vão de ginás-
tica rítmica, BarreFit e 
Ballet ao Jazz. 

Ano passado as alunas 
da Gade foram premiadas 
em várias competições, 
tanto no individual quan-
to nos conjuntos, sendo 
notícia na região o ano 
inteiro. A aulas são reali-
zadas de segunda a sexta 
e aulas experimentais po-
dem ser agendadas, é uma 
ótima oportunidade para 
conhecer melhor os traba-
lhos e as novas instalações.

ESPORTE

MAIS INFORMAÇÕES: (13) 99143-1780 
OU GADEGINASTICARITMICA@GMAIL.COM


