
Ano XIX    17 de maio de 2019     Nº 1017     R$ 0,75CIDO BARBOSA  Diretor presidente acontecedigital.com.br

20 anos

CIA DE DANÇA

De Guarujá para 
o mundo

Cubatão de volta no 
Challenge Day

É neste domingo no Faustão

COLUNA DO CIDO BARBOSA 02

Cubat]ao estará muito bem representada no domingo, 19, no Domingão do Faustão. A Cia de Dança foi selecionada para participar da primeira 
temporada do Dança de Grupo do programa. Não perca. 03

Rodando o mundo com a sua arte, a 
artista guarujaense Silvana Perez fala do 
seu trabalho sustentável e das experiên-
cias vividas através do seu talento. 03

Depois de dois anos de fora das atividades, Cubatão monta 
vasta programação para participar do Dia do Desafio, em 
29 de maio. Guarujuá ainda não tem programação.  08

Alceu Bett

Escola invadidas em Cubatão
Só neste mês foram três escolas do ensino infantil, inva-
didas e pais reclamam da falta de vigilância. Prefeitura 
diz que está licitando para resolver o problema, mas não 
apresenta uma solução imediata para o problema

Edifício Castro voltará a ser habitado
Dória deve vir a cidade para assinar termo de coope-
ração técnica da Prefeitura com o Estado. Ademário 
diz que é hora de projetos habitacionais comtempla-
rem quem paga imposto e aluguel em áreas regulares.

Prefeitura e Acic avançam
Reunião ontem na sede da Acic sinaliza que 
entendimentos entre e comerciantes e administra-
ção estão avançado. Objetivo é buscar soluções 
conjuntas para superar a crise no comercio local

Nilton Fukuda/Estadão
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ENCONTRO COM COMERCIANTES

VANDALISMO

Aconteceu nesta quinta-fei-
ra (16) na sede da Acic, mais 
uma reunião dos comercian-
tes com o prefeito Ademário. 
O objeto é encontrar saída 
conjunta para superar a forte 
crise que o comercio atraves-
sa. A reunião foi marcada por 
muitas tratativas, sugestões e 
cobranças, mas resultou em al-
guns avanços práticos.

Taxa de Iluminação
Está agendada reunião en-

tre representantes da CPFL na 
Prefeitura dia 30 de maio. O 
comerciante que teve cobrança 
indevida da taxa de iluminação 
deve combinar com a Acic a 
participação na reunião.

 A CPFL estaria cobrando 
valor indevido de alguns co-
merciantes, em desacordo com 
o escalonamento: ‘erram para 
mais e nunca erram para me-
nos’, ironizavam alguns comer-
ciantes para a reportagem.

Cartão Servidor
Demanda dos servidores e 

de parte de comerciantes que 
acreditam que a iniciativa vai 
aquecer o comercio local, a li-
citação para o cartão Servidor 
tem abertura dos envelopes 

Prefeitura e Acic anunciam avanços

marcada para o dia 23 de maio.

Taxa de publicidade
A pedido dos comerciantes 

o governo já está fazendo estu-
dos sobre o assunto. O prefeito 
lembrou da isenção em até 10 
metros quadrados, orientando 
o comerciante para procurar 
o departamento de receita da 
Prefeitura para  eventuais reen-
quadramentos e cancelamento 
de cobranças indevidas.

Boulevard
O secretário Marcos Espíri-

to Santo trata hoje com o pre-
sidente Geraldo os detalhes 
para direcionar uma doação da 
Indústria para custear parte do 
projeto. Trabalhando em par-
ceria com o comercio, o secre-
tário pediu que os comercian-
tes disponibilizem suas vagas 
para contratar através do PAT.

O governo municipal já 
trabalha para viabilizar a pas-
sagem coberta no centro co-
mercial e outras iniciativas no 
centro comercial que está sen-
do repavimentado.

 Incentivos fi scais
O secretário de Finanças 

Genaldo Santos anunciou que 

está sendo concluída a minuta 
do projeto de incentivos � s-
cais, que deverá ser encami-
nhada à Câmara. O objetivo 
é iniciar um novo ciclo de ex-
pansão imobiliária e empresa-
rial na cidade.

O projeto apresentará uma 
série de reduções e isenções 
tributárias para atrair novas 
empresas para a cidade. Os 
incentivos também preten-
dem animar os empresários 
da construção civil para cons-
trução de prédios e para quem 
pretende ampliar sua constru-
ção ou negócio.  

A cidade também deve 
avançar em investimentos atra-
vés do IPTU do Bom Empreen-
dedor.

Refi s até julho
Fruto de reunião com a 

Acic no ano passado está em 
vigor e foi adiado para até 29 
de julho o prazo para quem 
tem dívidas com a Prefeitura 
aderir ao REFIS.

A dívidas ajuizadas e não 
ajuizadas, podem ser parcela-
das em até 120 meses com anis-
tia total dos juros e multas para 
pagamento a vista e desconto 
escalonado em parcelas.

Ainda dentro da reunião 
com os comerciantes o prefeito 
anunciou um investimento com 
grande valor histórico para a ci-
dade e com impacto direto no 
comercio na região central. As 
duas torres do Edifício Castro 

Três escolas de ensino infantil 
foram invadidas neste mês, em 
Cubatão. Em um dos casos uma 
sala de aula foi dani� cada, já nos 
outros dois houve roubo. A prin-
cipal reclamação dos pais é a falta 
de segurança e ausência de vigi-
lantes noturnos. 

As primeiras invasões, no dia 
06, aconteceram nas UMEs Ana 
Luiza Victor do Couto e Estado 
do Maranhão, do Vale Verde e 
Vila Natal respectivamente. O 
pior dos casos aconteceu no Vale 
Verde, onde uma sala de aula 
teve todo o material de ensino 

Escolas de Cubatão sofrem 
com falta de segurança

arruinado. Já na UME Estado do 
Maranhão os invasores levaram 
um botijão de gás. 

O ato mais recente foi no Jar-
dim Costa e Silva, no dia 11, onde 
diversos produtos de limpeza fo-
ram levados, além de alimentos 
reservados para a merenda das 
crianças da UME Estado do Rio 
Grande do Sul.

Os pais de alunos das escolas 
públicas querem respostas para 
a falta de segurança e reforçam 
a necessidade de vigilantes nos 
locais. A equipe do Acontece en-
trouem contato com a Prefeitura 

e segundo o secretário de Segu-
rança, Je� erson Cansou, o pro-
cesso de ampliação do sistema de 
videomonitoramento está em fase 
� nal de adequação do projeto bá-
sico cuja execução será licitada. 
Por ora, � ca a cargo da Secretaria 
de Educação a atribuição de ins-
talar alarmes em todas as unida-
des de ensino do Município.

Ainda segundo o secretário, 
em relação ao contingente de vi-
gilantes e controladores de aces-
so, o atual contrato só pode ser 
ampliado após um ano de vigên-
cia e este completa um ano em 

Aderbau Gama O valor mínimo de cada 
parcela é de R$ 100 e entram no 
Re� s: IPTU ISSQN, ITBI), ta-
xas diversas e, inclusive, multas 
de trânsito.

Para iniciar o procedimen-
to pessoa física deve ir ao tér-
reo da Prefeitura com cópias 
do CPF, RG e comprovante de 
residência e jurídicas com con-
trato social e suas alterações, 
cópias do CNPJ e RG do repre-
sentante legal e comprovante 
de residência.

Autoridades:
Além do prefeito e do presi-

dente da Acic Geraldo Freitas 
estiveram presentes os secretá-
rios: chefe de gabinete Renata 
Almeida, de Finanças, Genaldo 
Santos; de Comercio e Indús-
tria, Marcos Espirito Santo, de 
comunicação Fabiano Caldei-
ra, de Manutenção Gilvan Gui-
marães e pela Câmara Sérgio 
Calçados.

Edifício Castro vai 
virar moradia

no Centro de Cubatão serão re-
cuperadas para abrigar 300 fa-
mílias: metade deve ser destina-
da a servidores municipais  e a 
outra parte contemplar famílias 
que pagam aluguel na cidade. 
O governador do Estado João 

Doria, aliado político do 
prefeito Ademário, deve 
vir a Cubatão no próxi-
mo mês para assinatura 
do termo de cooperação 
técnica com o Estado, 
através da CDHU. Com 
isso, o prefeito pretende 
cumprir a promessa de 
extinguir os principais 
elefantes brancos da ci-
dade: o principal era 
o ‘antigo futuro teatro’, 
que virou Centro médi-
co de Alta Complexida-
de, a ser inaugurado nas 
próximas semanas pela 
FSFX.

Ademário justi� cou 
a necessidade de os pro-
jetos habitacionais con-
templarem famílias que 
pagam impostos e alu-
guel em áreas regulares 
já que, até agora, a prio-
ridade do Estado era as 
áreas de invasão.

Neste sábado, a praça Prin-
cesa Isabel, na Vila Nova, recebe 
o pessoal do MBL (Movimento 
Brasil Livre) Cubatão fará um 
ato para tirar dúvidas sobre a 
Reforma da Previdência. O en-
contro acontece a partir das 15h 
e pretende debater os principais 
pontos da reforma, a � m de es-
clarecer a população e desmisti-
� car narrativas falsas.

O ato será realizado pelos 
membros e líderes do movi-
mento. Contará com pan� etos, 
mesas, cadeiras, caixa de som 
e microfone em prol de uma 
melhor comunicação com os 
munícipes.

Encontro sobre 
a Reforma da 
Previdência

MBL

setembro, portanto não há pre-
visão de ampliação na vigilância.

PS Infantil
Esta semana um leitor do 

Acontece ligou para a redação e 
relatou um caso no PS Infantil, 
em que a falta de um vigilan-
te no local foi ainda mais grave. 
Uma médica e as enfermeiras 
da unidade receberam ameaças 
de agressão após um desenten-
dimento com o pai de uma pa-
ciente. O relato ressalta a falta de 
vigilante em espaços públicos na 
Cidade.
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Cultura
Cia de Dança no

 Domingão do Faustão
A Cia de Dança de 

Cubatão foi seleciona-
da para participar da 
primeira temporada do 
Dança de Grupo no Do-
mingão do Faustão, da 
Rede Globo. A estreia 
deste novo quadro foi no 

dia 12, mas os cubatences 
se apresenam no dia 19 
de maio.

O anúncio foi feito 
na semana passada, sur-
presa para os bailarinos 
que receberam a visita da 
ex-jogadora de basque-

te Hortência, madrinha 
do Grupo nesta disputa. 
“Esse grupo é incrível 
e vamos com todo esse 
talento para o palco do 
Faustão. Tenho certeza 
de que eles irão brilhar 
lá”, a� rmou Hortência, 

que já teve experiência 
com a dança quando par-
ticipou do quadro “Dan-
ça dos Famosos” (2003).

No próximo domin-
go, a partir das 18h, a Cia 
sobe ao palco do Domin-
gão de Faustão apresen-
tando uma montagem 
inédita assinada por Zeca 
Rodrigues, coreógrafo 
residente da Cia, com o 
mais puro jazz e toda sua 
energia. 

Para vencer o concur-
so, que vale um prêmio 
de R$ 100 mil, o grupo 
precisa ser o mais votado 
pela população e plateia 
durante a apresentação 
no palco. “Por isso desta-
camos que é importante 
as pessoas já se cadastra-
rem no site da Globo para 
votarem no momento da 
apresentação”, destaca 
Vanessa Toledo, diretora 
artística da Cia e secretá-
ria municipal de Cultura.

Formada por 16 bailarinos, a Cia de Dança 
de Cubatão é ofi cializada como um Grupo 
Artístico de Cubatão. Teve início ainda na 
década de 70 como Linha de Frente da 
então Banda Musical da cidade. Ao receber 
bailarinas da Escola Técnica da cidade, a 
transformação aconteceu naturalmente. A 
Banda Musical tornou-se Banda Sinfônica 
e a Linha de Frente, a Cia de Dança tal qual 
conhecemos hoje.
Ao longo dos anos, a Cia conseguiu estabe-
lecer uma linguagem artística para a equipe 
por meio das criações jazz contemporâ-
neas de Zeca Rodrigues. A gestão compe-
tente da Cia, da diretora Vanessa Toledo, 
também fez toda a diferença ao longo 
do anos, buscando uma equipe coesa, de 
talento e de experiência, dando oportu-
nidades a novos coreógrafos mostrarem 
seus trabalhos. Desta forma, profi ssionais 
de grande capacidade como a coreógrafa 
Flávia Sá, criaram montagem premiadas e 
até mesmo um espetáculo de dança con-
temporânea - o primeiro da Cia, premiado 
com o Circuito Cultural Paulista.

Cia de Dança

Artista de Guarujá vira 
sucesso internacional

Ha quase 18 anos, Silva-
na se dedica às artes, mas 
em 2015, quando passou a 

utilizar colagens sobre ma-
deira ou tela com aplicação 
de recortes de revistas, li-
vros e jornais, criou uma 
arte sustentável mundial-
mente reconhecida.

“As colagens não são 
convencionais. A minha 
ainda é um mosaico de pa-
pel, tem esse diferencial. A 
maioria aproveita a própria 
imagem da revista e faz 
uma montagem. Eu faço o 
mosaico inteiro. A técnica 
eu mesma que � z, não � z 
curso nem nada, só � uiu. 
A inspiração foi no próprio 
mosaico”, contou Silvana.

Os trabalhos de Silva-
na chamaram a atenção da 
curadora brasileira Heloi-
za Azevedo, que mora em 
Paris. Ela levou as obras da 

artista guarujaense para 
o Salão Internacional de 
Arte Contemporânea, no 
Carrousel do Louvre, em 
Paris. A exposição acon-
teceu em 2017, os quadros 
de Silvana também foram 
expostos no Museu de 
Arte Vivante, em Paris, no 
mesmo ano. Todos os tra-
balhos foram feitos com a 
técnica de colagem e retra-
tavam mulheres no estilo 
pin-up com pop-art.

As obras também fo-
ram parar no Guide Inter-
nacional d’Art Contempo-
rain 2018. O catálogo do 
Louvre, como é conheci-
do, uma espécie de anuá-
rio internacional que dá 
a oportunidade para o 
artista de apresentar seus 

trabalhos para arquitetos, 
decoradores, designers, 
colecionadores e que é dis-
tribuído em várias galerias 
da Europa.

Ainda em 2018, Silva-
na foi chamada para expor 
seus trabalhos no Art & 
Design Gallery, em Miami. 
Ela participou da mostra 
com oito, mas infelizmen-
te a artista não conseguiu 
enviar as obras e, por isso, 
a curadora fez impressões 
em papéis fotográ� cos, 
uma espécie de reprodu-
ção dos trabalhos origi-
nais.

“O público escolheu os 
melhores e � quei em 3º lu-
gar com as impressões dos 
quadros a ‘Pureza da Alma’ 
e a ‘Sucena’. Ganhei troféu 

e certi� cado da premiação, 
além da exposição”, conta.

Em outubro, ela foi con-
vidada pela segunda vez 
para expor seus trabalhos 
no Carrousel Du Louvre. 
As obras foram parar no-
vamente no Guide Inter-
national d’Art Contempo-
rain 2018. 

Em abril deste ano ela 

esteve na Dinamarca para 
mais uma exposição, mas 
para aqueles que desejam 
conhecer de perto as obras, 
a artistas tem um ateliê em 
Guarujá (Av. Marjory da 
Silva Prado, 1687 - Praia 
do Pernambuco). O local 
� ca aberto de terça a sá-
bado, das 09h às 18h, e aos 
domingos, das 09h às 16h

Para participar, basta acessar o 
site www.gshow.com/faustao e 
cadastrar seu e-mail. Há um es-
paço no topo, lado direito da pá-
gina ao clicar em "entrar". No dia 
da apresentação, retorne o site 
do programa e dê nota para a Cia 
de Dança de Cubatão durante o 
tempo em que os bailarinos esti-
verem no palco. 

Saiba como votar
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Meio ambiente
Mutirão vai limpar 

o Rio Casqueiro
O Rio Casqueiro vai 

receber um mutirão de 
gente no próximo dia 21, 
a partir das 9h da ma-
nhã. Os alunos da Etec 
de Cubatão, da Ong Nu-
daer, os funcionários da 
JR Segurança do Traba-
lho, Coutinho Locações 
e Transportes, e o pessoal 
do Grupo da Terceira 
Idade e da ABC Marbas 
farão um grande mutirão 
de limpeza do Rio, para a 

retirada de lixo das mar-
gens. O ponto de encon-
tro da ação será na Praça 
Independência, no Jar-
dim Casqueiro. “O objeti-
vo dessa ação é fazer com 
que as pessoas se conscie-
tizem sobre um dos gran-
des problemas do mundo 
moderno, o lixo dos ma-
res e vias � uviais”, decla-
rou Patrícia Barbosa, di-
retora de Saneamento e 
Gestão Ambiental.

As engenheiras Civil/Meio ambiente, Thailane 
e Thais de Sousa, também participarão do 
multiram no proximo dia 21.

Inspirados no slogan 
'Ajude a Recarregar o Pla-
neta', servidores da Câma-
ra Municipal de Guarujá 
iniciaram, neste mês de 
maio, projeto experimental 
para estimular o descarte 
correto de pilhas, baterias 
e lixo tecnológico. A ideia 
nasceu da vontade em cola-
borar com a preservação do 
meio ambiente. Para tanto, 
foi instalado, na recepção 
do parlamento local, um 
recipiente adequado para o 
público jogar fora esse tipo 
de material.

Em poucos dias, já fo-
ram depositadas dezenas 
de pilhas, baterias e outros 
materiais análogos. Todos 
serão posteriormente enca-
minhados para reciclagem. 
"Existe uma empresa, em 
Suzano, que recebe esses 
materiais para depois fazer 
o reaproveitamento da ma-
neira correta. Nós reuni-

CÂMARA DE GUARUJÁ

Novo ponto 
de descarte para 

lixo eletrônico
mos tudo aqui e, depois, 
enviamos", informa o 
servidor Antônio Carlos 
Davi, um dos responsá-
veis pela iniciativa.

 
Mais parcerias
O objetivo da iniciati-

va é atrair parceiros que 
também possam somar 
esforços, seja no trabalho 
de destinação dos mate-
riais coletados, seja no 
trabalho de conscientiza-
ção do público - conforme 
explica a servidora Sonia 
Oliveira Lima. “Temos 
buscado dialogar com 
cooperativas e associa-
ções para fortalecermos 
essa experiência. Que-
remos angariar o maior 
número de pessoas para 
atuar nesse projeto”. In-
teressados podem entrar 
em contato pelo telefone 
(13) 4009.2185, Setor de 
Eventos.

O receptor de pilhas e baterias fi ca disponí-
vel na recepção da Câmara Municipal de Guarujá
(Av. Leomil, 291 – Pitangueiras), sempre de 
segunda as sexta, das 9 às 17 horas.
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Solidariedade

O frio está chegan-
do e os nossos amigos 
de quatro patas também 
precisam se aquecer e se 
proteger das baixas tem-
peraturas. Por este moti-
vo, a Diretoria de Prote-
ção e Bem Estar Animal 
de Guarujá começou 
a ‘Cãopanha Inverno 
Quentinho’ para arreca-
dar lençóis, cobertores 
ou toalhas para os cães e 
gatos abrigados na uni-
dade.

Os interessados de-
vem estar com coração 
quentinho para ajudar a 
causa animal. As peças 
devem estar em bom es-
tado e as doações devem 
ser realizadas de segunda 
a sexta, das 9 às 11 horas 

No último dia 05, o 
Centro Esportivo Rome-
rão foi palco de uma noi-
te de ritmos, movimentos 
precisos e solidariedade. 
Cerca de 1000 pessoas 
acompanharam 250 baila-
rinos, de 20 academias e/
ou grupos de Santos, São 
Vicente, Cubatão e Peruí-
be apresentando coreo-
gra� as de alto nível du-
rante o “Levanta e Dança”.

O evento, organizado 
por Juliana Luiz, é em prol 
da professora Alessandra 
Palucci, uma das mais an-
tigas empreendedoras de 
dança de Cubatão e que 
passa por um momen-
to delicado enfrentando 
uma doença.

“Levanta e Dança”
O “Levanta e Dança” 

teve apoio da Fatu’s Aca-
demia, Amigos da Dan-
ça Alessandra Palucci , 
Academia de Dança Ex-
podance, Studio Tatiana 
Carvalho, Realce Dance, 
Studio de Dança Cynthia 
Riggo, Cia de Dança de 
Cubatão, Hype Studio, 
Na Onda da Ginastica, 
Arabesque Studio, Proje-
to de Dança Fitness Pro-
fª Sabrina Nunes, FDAC 
academia e suplementos, 
Impacto Dança e Movi-
mento, Everton Andrade, 
Gade Ginastica Ritmica, 
Studio Star Dance, Dan-
çart Studio, Lê Dança, 
Corpo Coreográ� co de 
Cubatão.

Um lar para crianças 
e adolescentes cuja famí-
lia passa por problemas e 
que precisam de um lu-
gar para � car enquanto 
os pais reestruturam suas 
vidas. Esse é o intuito do 
projeto “Família Acolhe-
dora”, que cadastra famí-
lias para receber crianças 
e adolescentes nessa si-
tuação.

Atualmente, são 10 
famílias cadastradas e 10 
crianças em famílias aco-
lhedoras (irmãos não são 
separados). Nos últimos 
cinco anos, o programa 
já atendeu 161 crianças.

 Segundo a responsá-
vel pelo Programa, a psi-
cóloga Elisabete de Melo 
Moura, o Família Aco-
lhedora é uma alternativa 
ao acolhimento institu-
cional. “Esse cuidado in-
dividual e personalizado 
só um acolhimento fa-

‘Cãopanha’ arrecada 
cobertores em Guarujá
As doações devem ser realizadas de segunda a sexta, 
em horário comercial, no Canil Municipal

ou das 14 às 16 horas, no 
Canil Municipal de Guaru-
já, que � ca na Rua Profº Ma-
ria Lídia Rego Lima, n° 301 
no Jardim Conceiçãozinha. 

Para mais informações 
ou qualquer dúvida, basta 
ligar no (13) 3387-7197, nos 

‘Família Acolhedora’ 
promove ação na Mauá

miliar pode proporcionar, 
principalmente para aque-
las crianças que acabaram 
de nascer e precisam de 
atenção integral. É muito 
importante a divulgação do 
nosso trabalho, pois pou-
cos conhecem e nós preci-
samos de famílias interes-
sadas em se cadastrar”.

 A família que acolhe 
recebe R$ 524,63 ao mês 
por criança recebida. A 
ajuda de custo é � nancia-
da pelo Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente. O serviço 
funciona na Rua Miguel 
Presgrave, 26, Boqueirão, 
em Santos, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 18h. 
Telefone: 3251-9333.

Praça Mauá
Para divulgar o progra-

ma, a Prefeitura de Santos 
e a Comissão de Direitos 
Humanos da OAB-Santos 

aproveitou a comemoração 
do Dia Internacional da Fa-
mília para promover uma 
ação com o intuito de escla-
recer aos santistas sobre as 
diferentes estruturas fami-
liares e também informar 
sobre o Programa Família 
Acolhedora.

Uma tenda com ma-
terial explicativo � cou à 
disposição dos munícipes 
durante a tarde da última 
quarta (12).

horários citados acima. 
Pelo telefone, quem quiser 
fazer doações de grandes 
quantidades (sejam pes-
soas físicas ou empresas) 
pode sanar as dúvidas so-
bre os procedimentos a se-
rem tomados.
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(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
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por jaque barbosa jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

         13 97414-8664         13 97414-8664

A esteticista Samantha Bertoldo, da 
clínica Corpo Belo, trouxe para a Bai-
xada mais novidades com o curso de 
primeira linha de Massagem Linfáti-
ca, do método Renata França.
A massagem conta com pressão fi r-
me e ritmo acelerado, além de bom-
beamentos e manobras exclusivas 
que permitem resultados imediatos. 
A técnica reduz edemas, ativa a 
circulação sanguínea e potencializa 
uma rede complexa de vasos que 
movem os fl uídos do corpo, redu-
zindo a tão temida celulite. O resul-
tado é um corpo menos inchado e 
torneado, com metabolismo mais 
acelerado e, portanto, uma sensação 
de bem-estar.
Além do novo método Samantha 
atua a 12 anos com diversos proto-
colos estéticos, como tratamento 
facial, peeling, laser soprano, crioli-
pólise, depilação a laser, redução de 
estrias e celulites e drenagem pré e 
pós operatório.
Esteticista e proprietária da Cor-
po Belo, tem vasta experiência em 
procedimentos faciais e corporais. 
Cursos e congressos em Miami EUA,  
Buenos Aires e Córdoba trouxeram 
grande bagagem de conhecimento 
que fazem a Corpo Belo ser febre 

Novo método de drenagem já conquistou 
o coração da mulherada

em Cubatão por tanto tempo e 
alçar novos voos, agora o pouso 
será na Praia Grande, com nova 
sala de atendimento. ‘A clínica 
é conhecida por buscar sempre 
inovação com foco no resultado, 
o método Renata França veio para 
agregar ainda mais, a mulherada 
está provando e pedindo mais, o 
resultado é imediato e está com 
promoção de lançamento’, co-
menta Samantha.

Cubatão: R. Assembléia de Deus, 39 - sala 108 - Centro
Praia Grande: Rua Campinas, 08 - Boqueirão
Agendamento de avaliação: (13) 981421922.

Na semana anterior a 
o Dia das Mães (12),  o 

Colégio ABC já estava em 
festa. A escola fi cou cheia 

de mães, pais, respon-
sáveis e convidados que 
foram prestigiar as apre-

sentações das crianças, 
nas unidade I e II. 

As apresentações conta-
ram com danças e músi-

cas, para demonstrar todo 
carinho e amor. A festa 

em homenagem às mães  
conta com o objetivo de 
promover maior aproxi-

mação entre a escola e a 
comunidade.

Festival do Palmito 
acontece neste fim de semana

Prepare a 
sua fantasia!

Nesta sexta (17), a cidade se 
anima com a 3ª edição do Festi-
val do Palmito, no Kalabalis (Av. 
Joaquim Jorge Peralta, 70 - Cas-
queiro). O evento terá música ao 
vivo com MONNA - piano & voz.
Além de um cardapio recheado 
de delicias, como espaguete de 
palmito pupunha a vinagrete, 
mix de folhas e maionese com 
palmito pupunha, palmito pupu-
nha oriental.
Os convites podem ser anteci-
pados pelo telefone (13) 3363-
4000, custa R$39,99. Crianças 
de 6 a 12 anos pagam meia e 
menores de 5 não pagam. O con-
vite garante comida a vontade e 
parte da arrecadação será rever-
tida para o Clube Soroptimist 
International Região Cubatão.

• Escalope ao molho de palmito 
pupunha.

• Lasanha de palmito pupunha ao 
molho vermelho.

• Arroz ao molho de palmito pupunha.
• Fricassê de frango com palmito 

pupunha.
• Lombo recheado de palmito pupunha.
• Abadejo ao molho de camarão e 

palmito pupunha.
• Moqueca de palmito pupunha com 

banana da terra.
• Espaguete com atum e palmito 

pupunha.
• Lambe-lambe com palmito pupunha.
• - Farofa de palmito pupunha.

Para complementar a noite de 
muito sabor há uma grande 
diversidade de pratos, confi ra:

Já estão a todo vapor 
os preparativos para 
a 7ª edição da Festa à 
Fantasia do Rotary Club 
Cubatão. O evento, que 
acontece no dia 15 de 
junho, já se tornou re-
ferência na cidade pela 
organização impecável. 
A festa acontece na 
sede do Rotary Club de 

Cubatão (Rua 15 de 
Novembro, 90 - Vila 
Nova), a partir das  
20h.
Vale caprichar na fanta-
sia porque haverá pre-
miação nas categorias 
de luxo, originalidade e 
infantil.
A animação da festa 
fi ca por conta de Fe-

lipão Santos e Ban-
da, com muito anos 
70,80,90 e atual. O pas-
saporte para a diversão 
custa R$ 30,00 em 
preço promocional que 
vale até 30 de maio 
(mesas com quatro lu-
gares custam R$ 10,00) 
e a verba será revertida 
para a Casa da Esperan-
ça de Cubatão e para 
os projetos sociais do 
Rotary.
Os convites podem ser 
adquiridos nos pontos: 
Chaveiro Balula (Rua 
Manoel Jorge, 155) 
Chaveiro Universal 
Balula (Av. Joaquim Mi-
guel Couto, 726), Mai-
son Khalil (Av. Martins 
Fontes, 328  - Cubatão), 
Jornal Acontece com 
Jaque Barbosa (Rua 
Guaruja, 13 – whats 
97414-8664) e com 
colaboradores: 97407-
1121 / 97402-7917.
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Esporte

Cubatão volta a participar
do Challenge Day

Todos estão 
convidados a 

participar, seja 
na academia, 
na empresa, 
em casa ou 

participando da 
programação 

da cidade

Bryane dos Reis, 
Diretora de Lazer 

Criando em 1983, no 
Canadá, como uma for-
ma de espantar o frio de 
um inverno rigoroso, o 
Dia do Desa� o se tornou 
a maior campanha mun-
dial de incentivo à práti-
ca de atividades físicas. 

Trazido para o Brasil em 
1990, a atividade che-
ga em sua 25ª edição no 
país, e após dois anos de 
ausência Cubatão volta a 
integrar o conjunto de ci-
dades participantes. Co-
memorado sempre na úl-

tima quarta de maio, este 
ano o evento começa às 
00h do dia 29 e termina 
às 23h do mesmo dia.

A Prefeitura de Cuba-
tão, por meio da Secre-
taria de Esporte e Lazer, 
organizou uma extensa 

programação aberta ao 
público. “Todos estão 
convidados a participar, 
seja na academia, na em-
presa, em casa ou intera-
gindo com a programa-
ção da Cidade”, contou 
Bryane dos Reis, Diretora 
de Lazer do Município. 
“O mais importante, além 
de realizar a atividade, é 
registrá-la para que pos-
samos contabilizar todas 
as participações. Para que 
isso seja possível a pre-
feitura irá disponibilizar 
um ‘0800’, para que sejam 
informadas atividades, o 
número de participantes 
e o nome do responsável 
técnico.”

A abertura da progra-
mação começa com uma 
caminhada, às 00h do dia 
29, e a concentração co-
meça às 22h do dia ante-
rior, no Centro Esportivo 
Professor Ayrton Romero 
da Nóbrega - Romerão 
(Rua Embaixador Pedro 
de Toledo, 365 - Vila Pau-
lista). O cronograma do 

Dia do Desa� o tem ativi-
dades em todos os centros 
esportivos da de Cubatão 
durante todo o dia. 

25ª edição do Dia do Desafi o 
no Brasil

A principal prá� -
ca do evento será 

o Biathlon, às 
17h30, no Rome-
rão. Mesclando 
corrida e nata-
ção, a compe� -
ção, sendo essa 

a única a� vidade 
que contará com 
premiação, será 

dividida em cinco 
turmas separa-
das por idade.

Para par� cipar é 
necessário fazer 
a inscrição até o 
dia 24 de maio, 
no próprio cen-
tro espor� vo. 

Embora não seja 
obrigatório, será 
aceito um quilo 
de alimento não 
perecível como 
doação no ato 
da inscrição.

Divulgação PMC

Em 2017, Cubatão 
não par� cipou 

do evento pois os 
centros espor� vos 
estavam sendo u� -
lizados para abrigar 
famílias ví� mas de 
fortes chuvas na 
mesma época.

Já no ano passado 
a Greve dos 

Caminhoneiros 
foi a responsável 
por impossibilitar 

as a� vidades 
no Município.

Confi ra a programação:
Centro Esportivo Romerão
28/05 - 22h - Concentração
0h00 - Caminhada (professoras Vera e Lili)
7h00 - Hidroginás� ca (professores Adriana e Ademir)
7h00 - Volei 3ª idade (professores Vanderli Leite/Lili)
7h30 - Ginás� ca 3ª idade (professores Vanderli Leite/Lili)
8h00 - Jogos de Mesa (professores Vanderli Leite/Lili)
8h30 - Futsal (professor Beto Miguel)
12h00 - Fit Dance (professora Carol)
12h00 - Fitght mix (professores Vanderli Leite/Lili)
12h00 - Hidroginás� ca (professores Adriana/Ademir)
13h00 - Aula Funcional (professor Beto)
14h00 - Futsal (professor Beto Miguel)
15h00 - Judô (até as 22 horas com professor Alex)
17h00 - Basquete (até as 20 horas com professor Melado)
17h30 - Biathlon (professores Adriana, Rosa, Paulo, Galinha)
18h00 - Ritmos (professor Acácio)
18h30 - Fit Dance (professora Carol)
20h00 - Artes Marciais (professores David/Abel)

Centro Esportivo Pita
9h00 - Ritmos e Alonagamento (professoras Vera Lucia/Leila)
14h00 - Handebol (até às 17 horas com professor Danilo)
19h00 - Vôlei (professora Luciana)

Centro Esportivo Armando Cunha
8h00 - Ginás� ca/Alongamento/Funcional (professor Sinóca)
13h00 - Vôlei ABC/Volei ANE (professor Moreira)
14h00 - Ginás� ca/Alongamento/Funcional (professor Sinóca)

Raia Olímpica

8h00 - Caminhada/ Atle� smo/Aulas de Tênis (Adilson)

Poliesportivo Roberto Dick

8h45 - Aulas de Canoagem (professora Cris� na)
14h00 - Aulas de Canoagem (professora Cris� na)

Guarujá não 
divulgou a 

programação 
para o dia do 

desafi o

O Fundo Social de Solidariedade de Guarujá recebeu a doação de 144 kg de alimentos. 
Os itens foram arrecadados no Coast Fight, maior evento de MMA, do litoral. A competição foi 
realizada no fi m de abril no Ginásio Duque de Caxias, no Jardim Tejereba, em Guarujá. Contou 
com a participação do prata da casa, Charles do Bronx e apoio da Secretaria de Educação, 
Esporte e Lazer.

CUBATÃO: Rua Assembléia de Deus,  39 - sala 108 - Centro
PRAIA GRANDE: Rua Campinas, 08- Boqueirão

13 | 98142-1922


