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20 anos

Olha o trem!

Escritura 
defi nitiva 
na Cota

Boteco desapego 
traz novidades

Capricho na Festa a 
Fantasia do Rotary

Parque dos Sonhos dá 
um show no Anilinas 03

CAPITAL X BAIXADA

Foi assinada nesta 
semana, a ordem de 
serviço determinando 
a execução dos tra-
balhos técnicos  que 
permitirão à  Prefeitu-
ra registrar as áreas no 
Cartório de Registro 
de Imóveis e entregar 
títulos de propriedade 
aos moradores. 02

Com proposta de oferecer 
qualidade, bom preço e 
interatividade, a primeira 
edição do Boteco desape-
go tá recheada de novi-
dade. Vai ter sorteio de 
brindes, porções, música 
ao vivo e muita roupa e 
acessórios a preço justo. 
Além de diversos mode-
los semi novos, também 
estarão a venda produtos 
novos, na etiqueta. 02

O público levou a sério 
e a disputa no concurso 
de melhor fantasia foi 
acirrada. A 7ª Festa a 

Está em fase de teste o trem de passageiros, que vai ligar a Baixada 
à Capital. O primeiro teste foi aprovado tecnicamente e pela popu-
lação. Vai ter parada em Cubatão antes de subir a serra. 02

MORADIA

BRECHÓ PATINAÇÃO ARTÍSTICA FANTASIA

Fantasia do Rotary foi 
sucesso de organização. 
Parabéns aos envolvi-
dos. 07

Aderbau Gama
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Casas da Cota 200 com escritura

O secretário estadual 
de Habitação, Flávio 
Amary, assinou, na se-
gunda (17), a ordem de 
serviço determinando a 
execução dos trabalhos 
técnicos  que permitirão 
à  Prefeitura registrar as 
áreas no Cartório de Re-
gistro de Imóveis e en-
tregar títulos de proprie-
dade aos moradores.

A titulação dos bair-
ros Cota começará pela 
Cota 200, por ser de pro-
priedade do Governo 
Estadual, que procederá 
à abertura da matrícula 
da área. Nessa fase, serão 
regularizadas  806 edi� -
cações.

“Após todo o processo 
de reurbanização daque-
les núcleos, faltava aos 
bairros Cota o último e 
de� nitivo passo: a titula-
ção  de seus moradores, 
que é a garantia jurídi-
ca da posse”, explicou a 
secretária municipal da 
Habitação, Andrea Ma-
ria de Castro, que,  com 

o prefeito Ademário Oli-
veira, participou do ato 
de assinatura da  ordem 
de serviço na Capital.

O trabalho autoriza-
do pelo secretário esta-
dual consistirá em  um 
levantamento técnico 
especializado, com a de-
limitação dos lotes de 
cada morador, de� nição 
do  sistema viário o� cial 
e registro do comércio 
e dos equipamentos pú-
blicos existentes.  Esses 
serviços serão realizados 
pela Prefeitura em  par-
ceria com o Programa 
Cidade Legal da Secre-
taria Estadual de Habi-
tação.  A assinatura da 
ordem de serviço foi pre-
cedida de um longo tra-
balho de campo em que 
foram realizadas reu-
niões com os moradores 
esclarecendo-os sobre 
todos os procedimentos 
a serem adotados para 
que tenham os títulos de 
propriedade dos imóveis 
que ocupam.

Etapas
Para facilitar o trabalho e obedecendo a critérios 
técnicos discutidos entre as equipes da Prefeitura, 
Companhia Estadual de Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano (CDHU) e Cidade Legal, o núcleo 
da Cota 200 foi subdividido em cinco etapas: 

Etapa 1: Jardim Europa (80 edifi cações); 

Etapa 2: Mangueira/Maria Helena (262); 

Etapa 3: Maria Helena/ Shopping (163 moradias); 

Etapa 4: Shopping/ Caminho do Rio (234 casas);

Etapa 5: Caminho do Rio (67 edifi cações).

A Prefeitura de 
Cubatão cumpriu 
o acordo realizado 
com os servidores 
públicos municipais 
e pagou os valores 
atrasados das ces-
tas básicas dos anos 
de 2015 e 2016, sem 
atualização monetá-
ria. Dentre estes pa-

Pagamento dos 
valores das cestas 
básicas em atraso

gamentos, que aconte-
ceu no dia 19,  também 
foram contemplados os 
servidores aposentados 
e os desligados. Porém, 
os ex-servidores que ti-
veram inconsistência 
técnica ou dados desa-
tualizados, terão até a 
próxima semana para 
receber.

Em agenda na Baixada, o deputado federal Alexandre Leite visitou o DEM Cubatão, em encontro que aconteceu no 
anfi teatro da Câmara, com casa cheia. Compôs a mesa os vereadores Anderson Veterinário e Lala, o presidente do 
DEM Cubatão Raimundo Pinheiro e o prefeito Ademário Oliveira. Alexandre Leite é presidente nacional do Demo-
cratas e além de Cubatão, visitou Pedro de Toledo, Peruíbe, Itanhaém, SV e Santos.

Cubatão celebra Dia de Portugal
Jornalista Maneco, falecido em 2018, será homenageado

O Dia das Comuni-
dades Portuguesas será 
celebrado nesta segunda 
em Cubatão. Represen-
tantes da Associação Lu-
so-Brasileira de Cubatão 
(Alubrac), líderes comu-
nitários e integrantes dos 
poderes públicos estarão 

reunidos na Praça Portu-
gal, localizada em frente 
à Igreja Matriz Nossa 
Senhora da Lapa, a par-
tir das 10h de segunda 
(24), em Cubatão. Na 
ocasião, o jornalista Ma-
nuel Alves Fernandes, o 
Maneco, falecido em 26 

de outubro de 2018, será 
homenageado.

Maneco sempre 
atuou em prol da co-
munidade luso-brasilei-
ra local. Reconhecido 
como cidadão cubaten-
se, foi um dos fundado-
res da Alubrac.

O secretário de Habitação do Esta-
do, assinou a ordem para execução 
dos trabalhos técnicos. 806 casas 
serão regularizadas.

As cotas
Os bairros Cota � veram origem nos acampamen-
tos, nas encostas da Serra do Mar, de operários do 
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem 
(DER) que, há 80 anos, trabalhavam na construção 
da  Via Anchieta. Seus nomes (Cotas 500, 400, 
200, 100 e 95)  fazem  referência à suas  alturas 
em relação ao nível do mar.
Eles foram o principal alvo do Programa de Recu-
peração Socioambiental da Serra do Mar, desen-
volvido pelo Governo do Estado, com recursos do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento ( BID). 
Nos bairros Cota, foram atendidas 7.532 famílias , 
sendo 5.232, antes instaladas em áreas de ris-
co,  removidas para conjuntos habitacionais em 
outros pontos da cidade e da Baixada San� sta,  e 
2.300 benefi ciadas com obras de reassentamento, 
caso dos moradores da Cota 200.
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Trem que liga São Paulo 
à Baixada terá parada em Cubatão

Trem de passageiros foi 
testado nesta terça (18) 
saindo da estação da luz, 
em São Paulo. O vagão da 
CPTM administrado pela 
EMTU, desceu a Serra do 
Mar até o terminal de Pas-
sageiros de Navio de Cru-
zeiros, em Santos. 

Com o sucesso do teste, 
o deputado estadual Ken-
nedy Mendes (PP), autor 
do projeto, acredita que 
ainda este ano, o trem já 
começa a circular. O per-
curso o� cial passa por São 
Vicente, Santos, Guarujá e 

Cubatão, sendo esta a últi-
ma parada antes de subir 
a Serra. O projeto prevê 
ainda que haja integração 
entre o trem e o VLT. 

Outras estações estão 
em fase de estudo para 
serem implementadas no 
percurso. Além disso o 
preço da passagem, em-
bora ainda esteja sendo 
averiguado, tem previsão 
de R$15 à R$20. O projeto 
visa desafogar as rodovias 
já saturadas, principal-
mente em feriados e épo-
cas festivas.

Um novo conceito em brechó

Com uma proposta 
nova, que mistura mú-
sica, happy hour e bom 
preço, nasce o Boteco 
Desapego.

A primeira edição, 
que será no Espaço 
Acontece, já tem diver-
sas parcerias fechadas 
e promete casa cheia.

Roupas novas e semi 
novas, calçados, aces-
sórios e fantasias são 
algumas das opções 
que podem ser encon-
tradas no brechó que 
vai sortear brindes du-
rante todo o evento.

A Pauli Calçados e a 
Corpo Belo Estética já 
disponibilizaram seus 
brindes.

O evento vai ter mui-
to pop e MPB ao vivo 
com Felipão Santos, 
além de cervejas, por-
ções, caldos e doces 
que serão vendidos no 
local. ‘A ideia é promo-
ver interação entre as 
pessoas, de forma 
que seja um lu-
gar não só para 
comprar pe-
ças, mas para 
encontrar os 
amigos, bater 
papo e dar boas 
risadas’, comen-
ta Daniele Sara-
bando, uma das 
organizadoras 

do evento.
Na programação, 

a maquiadora Cecilia 
Andrade dará dicas e 
truques de auto ma-
quiagem para a mu-
lherada arrasar no 
fi m de semana.

O conceito do bre-
chó é que, além de 
comprar, você pos-
sa também desape-
gar daquela roupa 
que está há um ano 
guardada, para isso 
basta consultar o regu-
l a m e n t o 
com as 
m e n i n a s 
da orga-
n i z a ç ã o : 
Jaque Bar-
bosa 97414-
8664 | Dani 
S a r a b a n -
do 99102-
7556.

pessoas, de forma 

Na programação, 
a maquiadora Cecilia 
Andrade dará dicas e 
truques de auto ma-
quiagem para a mu-
lherada arrasar no 

O conceito do bre-
chó é que, além de 
comprar, você pos-
sa também desape-
gar daquela roupa 
que está há um ano 
guardada, para isso 
basta consultar o regu-

Alunos de 
Escola Pública 

dão show 
em Cubatão

No último dia 13 de junho, as alunas da Pati-
nação Artística, um dos projetos da EE Parque 
dos Sonhos, realizaram uma única apresenta-
ção para a cidade de Cubatão, com um público 
formado por mais de 400 pessoas entre alunos 
de escolas públicas estaduais e pessoas que fre-
quentam os Parque Anilinas, local da apresen-
tação. O evento emocionou quem assistiu.

Além da EE Parque dos Sonhos, outra es-
cola também de ensino integral, participou do 
evento, a EE Júlio Conceição, que apresentou a 
Eletiva Geometria da Moda. 

O espetáculo teve des� le de roupas feitas 
pelos próprios alunos, depois seguiu com as 
apresentações de patinação, com a coreogra� a 
do Gargamel e Smorfs, e exibições solo, com o 
tema da Moana, Garota de Ipanema, Linda e 
Shakira. O clímax do evento foi a apresentação 
da Bela e Fera ao som da Orquestra Cubatão 
Sinfonia.

“Desapego” será no dia 29, às 15h, no espaço acontece
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por Jaque Barbosa jaquebarbosa@acontecedigital.com.br
         13 97414-8664         13 97414-8664

Viviane Figueira, jornalista 

Parabéns

Ana Maria Domingues

Ana Beatriz, 
Colégio ABC

Fabiana Halls 

João Carlos (Geladeira), 

mecânico

A pequena Isa recebeu o sacramento do batismo em cerimônia no último 
domingo, na Paróquia São Judas Tadeu no Casqueiro.

Monique celebrou 23 anos entre amigos, 
com muito samba e alegria. Na foto, 
com o pai Emerson, da Ofi cina Nova Cubatão

Roberto Amaral, o popular Beto Macaco, Presidente do E. C. 31 de Março apresenta sua nova diretoria com mandato até 2022.
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E aconteceu no último 
sábado (15) o primeiro 
Arraial Studio Ana 
Conceição. O evento 
contou com a presença 
de alunas e familiares 
com direito a quadrilha 
e muita comida boa.

Felipão Santos anda arrebentando na noite da Baixada. No último domingo, foi 
o lançamento do projeto Felipão Santos e Amigos no Lava Rápido e Estaciona-
mento Onix. O convidado da noite foi  Anderson Fernades. O projeto acontece 
todo domingo, a partir das 17h na Av. Joaquim M Couto 397

Fabão reuniu os amigos no Licas Bar para comemorar mais um aniversá-
rio. Totalmente reformado e sob nova direção, o Licas, dos amigos Elder 
e Amaral está se tornando cada vez mais o point queridinho da galera.
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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 quar-
tos - piscina 
- garagem p/ 
três veículos

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

Janaina Lima, 

Professora

A 7ª Festa à Fantasia 
do Rotary Club Cubatão, 
coordernada por Sérgio 
Roberto de Oliveira, foi um 
grande sucesso. O evento 
já se tornou referência na 

Toda a verba será revertida para a Casa da Esperança de Cubatão 
e para os projetos sociais do Rotary.

7ª Festa à Fantasia 
é mais um sucesso

cidade pela organização 
impecável e diversão que 
proporciona à todos.

Além de muita música 
boa, que � cou por conta 
de Felipão Santos e Ban-

da, um grupo de dança 
também local animou a 
festa. O evento teve con-
curso de fantasias nas ca-
tegorias de luxo, origina-
lidade e infantil.

Fotos: Aderbau Gama
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Filho de João Afonso Schmidt e de Odília Brun-
ckenn Schmidt, o escritor foi morar em São Paulo, no 
bairro do Brás, em 1904. Foi onde iniciou seus primei-
ros estudos no Grupo Escolar do Brás, e mais tarde, no 
Grupo Escolar do Oriente. De acordo com a Biblioteca 
Nacional Digital, seu interesse pelo jornalismo surgiu 
ainda criança, aos 12 anos, quando “compôs e impri-
miu jornaizinhos, que não tinham leitores, a não ser 
pessoas da casa”. Desde então, Afonso passou a ideali-
zar suas primeiras aventuras jornalísticas.

Aos 16 anos, iniciava a trajetória como escritor pu-
blicando com Oduvaldo Viana (1892-1972) o semaná-
rio literário Zig–Zag. Antes, entretanto, já colaborava 
em alguns jornais da cidade. Nesse mesmo ano (1906) 
viajou para a Europa. Na época contava somente com 
a ajuda � nanceira de seu pai. Nesta aventura, primei-
ramente, foi para Lisboa e depois seguiu para Paris. 
Tempos depois voltou ao Brasil � xando-se na Baixada 
Santista, onde funda o periódico Vésper. Em 1911, pu-
blica seu primeiro livro de poesias, intitulado Janelas 
Abertas.

Em 1913, pela segunda vez volta à Europa, e desta 
vez vai para Milão. Lá consegue emprego em um jornal 
como correspondente em língua portuguesa. Permane-
ce em Milão por apenas três meses. Volta para o Brasil, 
e mais uma vez se estabelece em Santos. Mais tarde 
retorna ao Rio de Janeiro, tornando-se diretor do jor-
nal Voz do Povo da Federação Operária, periódico de 
tendências esquerdistas, no período entre 1918 e 1924.

De volta para São Paulo, trabalhou nos jornais Fo-
lha de São Paulo e no Estado de São Paulo. Foi na Fo-
lha que publicou, como folhetim, os romances A Som-
bra de Julio Frank, Zanzalá e A Marcha, este fazendo 
referência à abolição.

A obra de Schmidt é extensa e marcada por roman-
ces no qual fala sobre lutas sociais e política nacional. 
Em A Locomotiva escreve sobre a Revolução Consti-
tucionalista de 1932.  Foram mais de 40 livros publi-
cados, dentre os quais destacamos: O Menino Filipe 
(romance), A Vida de Paulo Eiró e São Paulo de meus 
Amores (crônicas), O Tesouro de Cananéia (contos) e 
A Primeira Viagem (autobiográ� co).

Ganhou o Troféu Juca Pato, em 1963, como intelec-
tual do ano. Patrono da cadeira 138 do Instituto His-
tórico e Geográ� co de Santos, e membro da Academia 
Paulista de Letras ocupando a cadeira de nº 10 cujo 
patrono é Cesário Mota Jr. (1847-1897)

Biografi a
Exposições, palestras e oficinas movimentam Biblioteca Municipal 
e praças de Cuabtão

Cubatão irá promover 
uma maratona de eventos 
na 44ª Semana Afonso Sch-
midt, de 24 a 28 deste mês, 
por meio da Secult (Secre-

taria de Cultura). Além de 
exposição de fotos e proje-
ção de � lmes, haverá o� ci-
nas de arte e de produção 
de texto, lançamento de re-

vista, exposições e encon-
tro de escritores.

Afonso Schmidt nasceu 
em Cubatão em 29 de ju-
nho de 1890 e morreu em 

São Paulo em 3 de abril de 
1964. Foi jornalista, escri-
tor, dramaturgo, e partici-
pou ativamente da política 
brasileira.

24 de junho (segunda)
Às 10h e 15h: Palestras do historiador Francisco Rodrigues Torres sob o tema “Afonso Schmidt – Cida-
dão do Mundo”, no auditório da Biblioteca Muncipal. 
Das 8h às 12h e das 13h às 17h: Abertura da Sala Afonso Schmidt, com objetos e fotos do poeta-escri-
tor, e também a Exposição Fotos e Fatos, em murais dispostos na calçada e corredores da biblioteca.
Das 14h às 16h: Ofi cina de arte “Releituras: Poesias de Afonso Schmidt interpretadas por desenhos”, 
na sala de pesquisa, com a artista visual Dani da Guarda. Evento para crianças de 7 a 12 anos.

25 de junho (terça)
Das 9h às 12h: Manhã musical, com recital da Escola Técnica de Música e Dança.
Das 14h às 16h: Ofi cina de arte “Autorretratos com carimbos”, coordenada pela ilustradora Nice 
Lopes. Evento para crianças de 7 a 12 anos.

26 de junho (quarta)
Das 9h às 12h: Manhã musical com a Associação Laranjeira, do bairro Pilões.
Das 15h às 17h: Bate-papo literário com escritores cubatenses. 
Das 14h às 16h: Ofi cina de arte “Dobradura”, com a contadora de histórias Nalva Leal, na sala de pesquisa.

27 de junho (quinta)
Das 15h às 17h: Sessão de curta-metragens e ‘teasers’ variados com o tema universo literário, sob 
a curadoria de Madeleine Alves. 
Das 19h às 22h: Editores Valdir Alvarenga e Irene Estrela Bulhões lançam a edição nº 105 da Revista Mirante.

28 de junho (sexta)
Das 8h às 12h: Banca para doação de livros, com o apoio da Editora Escala, na calçada em frente 
à biblioteca. No mesmo horário terá a exposição de textos de alunos da rede municipal de ensino 
elaborados com base nas obras de Afonso Schmidt.
Às 10h: Atividades culturais, incluindo sarau literário na Praça Afonso Schmidt, Vila Couto.
Das 15h às 17h: Bate-papo com o arquiteto Carlos Roque sobre seus trabalhos com Urban Sket-
chers Santos e Rio de Janeiro e uma exposição de desenhos.
Das 19h às 22h: Noite de autógrafos do escritor cubatense Natan Alencar, junto com o lançamento 
do livro “Flores e Pedregulhos”.

29 de juhno (sábado)
Às 20 horas: Ensaio aberto Coletivo 302 – Espetáculo “Vila Parisi”, no Cruzeiro Quinhentista.
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