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20 anos

NA ANCHIETA

Uma semana para 
o grande baile

ACONTECE 20 ANOS

COLUNA 
CIDO BARBOSA 02

Tribunal rejeita 
mais um recurso de 
Wagner Moura

Sérgio Peralta 
deve assumir como 
vereador na terça

Marco divisório: 
Prefeitura aumenta 
IPTU da Usiminas

Já que tem feriado 
na terça... segunda 
é ponto facultativo 

No dia 13 de julho o Acontece celebra duas décadas servindo a comunidade, com grande Baile de Máscaras na 
Acic. Os convites estão esgotando. 04

É nesse domingo!

‘Inversão de pista é 
tragédia anunciada’

Moradores à margem da Anchieta re-
latam o pavor que vivem quando o 
tráfego da pista norte (de subida) da 
Anchieta é invertido para descida. Pág 3
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Depois de quase cem 
anos, o pedido de perdão 
chegou às mulheres enter-
radas no Cemitério Israelita 
de Cubatão – que passou à 
história do Brasil como o 
“Cemitério das Polacas”. São 
69 lápides onde estão enter-
rados os corpos de 54 “pola-
cas” e de 15 homens, todos 
imigrantes do leste europeu: 
seis não estão identi� cados. 

Durante a cerimônia de 
reabertura do cemitério no 
domingo, 30 de junho, o 
presidente da Associação 
Israelita Chevra Kadisha, 
Mauro Zaitz, ao lado do his-
toriador Nachman Falbel e 
do rabino Shie Pasternach, 
pediu perdão em nome da 
comunidade israelita. “Só 
tem futuro quem reconhece 
seus erros passados”.

Importância 
histórica

A importância histórica 
da preservação foi ressalta-
da pelo prefeito Ademário 
que prometeu não medir 
esforços para que os alunos 
da rede municipal de educa-
ção tenham acesso, além do 
cemitério israelita, à própria 
história da imigração judai-
ca no Brasil. A Associação 

Perdão Polacas!

Comunidade israelita pede perdão às mulheres 
judias injustiçadas, sepultadas em Cubatão

rea� rmou que o intuito é 
abrir as portas do espaço 
histórico ao menos uma vez 
por semana para visitação, 
projeto que será estruturado 
ainda este ano.

Quem foram 
as polacas? 

No começo do século 
passado as judias do leste 
europeu eram trazidas para 
o Brasil por tra� cantes de 
mulheres. Atraídas com 
promessas de emprego e até 
mesmo de casamento, por 
outros judeus também do 
leste europeu, que as pros-
tituíram. 

Essas mulheres passaram 
à história e � caram conheci-
das em todo o Brasil como 
“as polacas”, porque todas 
eram muito brancas e loiras. 

Preconceito
Como trabalhavam no 

Porto de Santos, a partir de 
1924 eram  enterrados no Ce-
mitério Israelita de Cubatão, 
longe dos olhares indiscretos 
e, principalmente, preservan-
do a imagem da comunidade 
judaica. “A questão não era 
racial e sim social”, adverte 
a professora  e pesquisado-
ra cubatense Evânia Martins 

Alves. O último sepulta-
mento foi em 1966.

O historiador Na-
chman  Falbel, professor 
titular da Universidade de 
São Paulo, rea� rmou que 
a ética judaica mantém a 
condenação ao trá� co de 
mulheres e à prostituição, 
mas reconheceu que a si-
tuação de extrema miséria 
dos imigrantes do leste eu-
ropeu no início do século 

XX foi um fator que facilitou 
a ação dos marginais respon-
sáveis pelo trá� co de mulhe-
res para o Brasil.

Ação social
Mesmo à margem da so-

ciedade, montaram uma as-
sociação para cuidado de 
suas famílias e como eram 
impedidas de sepultarem os 
corpos dessas judias em ce-
mitérios nas regiões centrais, 

adquiriram um terreno no 
espaço onde hoje está ins-
talada a RPBC. Quando o 
cemitério municipal mudou 
para onde está agora, o ce-
mitério israelita foi transfe-
rido também ocupando um 
espaço com grandes portões 
de ferro e o símbolo de Is-
rael: a estrela de Davi. As 
ações sociais dessas mulhe-
res são fruto de estudos aca-
dêmicos até hoje.

Restauração
Tombado em 2010 pelo  

Condepac, o cemitério 
foi totalmente restaura-
do pela Associação Israe-
lita em convênio com a 
Prefeitura, preservando 
a importância histórica e 
cultural das sepulturas fei-
tas em cimento, granito e 
mármore com inscrições 
em hebraico. 

O ex-presidente da 
Câmara de Cubatão Wag-
ner Moura teve mais um 
despacho desfavorável no 
processo que trata da re-
jeição das contas quando 
exerceu a presidência em 
2013.  O despacho rejeita  
os embargos apresenta-
dos por Moura em face a 
decisão do Tribunal Pleno 
que também já havia ne-
gado outro recurso con-
tra a decisão que julgou as 
contas irregulares.

INELEGIBILIDADE
A cada decisão contrá-

ria a Moura cresce o bur-
burinho nos bastidores 

Wagner Moura tem mais 
um parecer contrário

políticos, pois se trata de 
um dos principais nomes 
para a sucessão municipal 
em 2020. A descon� ança 
recorrente é de que ele 
� que inelegível nas pró-
ximas eleições: o clássico 
caso onde o político até 
consegue registrar a can-
didatura que depois não e’ 
con� rmada.  Importante 
ressaltar que mesmo que 
a decisão seja mantida, a 
reprovação de contas não 
gera inelegibilidade auto-
mática.

OUTRO LADO
Porém o político se 

diz otimista e vai manter 

a peleja para reverter a 
decisão.

“É importante salien-
tar que se for mantida a 
decisão, eu só fui con-
denado a pagar multa 
de 160 UFESP, portanto 

Peralta assume 
na Câmara

Suplente de  verea-
dor Sergio Peralta vai 
assumir o mandato na 
Câmara Municipal de 
Cubatão por dois meses. 
Titular da vaga Rafael 
Tucla, pediu licença sem 
remuneração durante 
o período e justi� cou o 
motivo do afastamen-
to: fortalecer as relações 
partidárias. “O vereador 
foi eleito com o voto da 
coligação. É justo dar 
a oportunidade para 
aqueles que ajudaram 
o Partido a conseguir a 
cadeira de participarem 
do mandato e apresen-

tarem também seus 
projetos, pois foram 
legitimados nas urnas 
para isso”, disse tucla.

Facultativo na segunda (08)
ras-livres, � scalização 
da receita, obras pú-
blicas e particulares, e 
transporte de água em 
carro-tanque para con-
sumo doméstico, além 
da convocação de ser-
vidores públicos por 
absoluta necessidade 
do serviço. As demais 
repartições públicas 
municipais retornam 
na quarta-feira (10).

O comércio reclama, 
mas o prefeito Ademário 
decretou ponto faculta-
tivo na próxima segunda 
(08), por conta do feriado 
de 09 de julho. Nas repar-
tições públicas funcionam 
os serviços essenciais, 
como: Pronto-Socorro, 
Hospital, coleta de lixo 
domiciliar, vigilância mu-
nicipal, cemitério e veló-
rio, varrição de ruas, fei-

não houve nenhum prejuí-
zo ou devolução ao erário 
público. Portanto, não há o 
que se falar em improbida-
de ou inelegibilidade como 
estão falando por ai”, argu-
mentou Wagner Moura.

Segundo Lote:
R$180
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anchietaEcovias e autoridades 
não enxergam

“Inversão da pista é 
tragédia anunciada”

É preciso pagar um 
dos pedágios mais ca-
ros do Brasil, para ter 
direito a mais de meia 
hora de tensão na caó-
tica descida da Anchie-
ta, onde os acidentes 
são rotina há décadas, 
diante da inércia das 
autoridades. 

Segundo relato dos 
moradores dos bair-
ros Cota, ‘plateia’ dos 
constantes acidentes, a 
inversão da pista nor-
te para descida, piora 
a situação e é uma tra-
gédia anunciada. Todos 
sabem que a pista norte 
foi projetada para tráfe-
go de subida e a própria 
Ecovias, a� rma que só 
há um radar na pista 
norte contra 7 na sul, 
pois na subida os cami-
nhões não costumam 
alcançar alta velocida-
de. Porém não faz nada 
para compensar, quan-
do inverte o tráfego.  

A Ecovias não con-

Testemunhando tudo de cima do morro moradores da Cota se revoltam quando falam dos 
‘previsíveis’ acidentes quando há inversão da pista norte da Anchieta para descida

� rma a maior incidên-
cia de acidentes com 
a inversão, mas quem 
testemunha tudo, de 
cima do morro, a� rma 
categoricamente.

“Muita gente já per-
deu a vida por conta 
destas inversões. O pro-
blema é antigo, antes 
mesmo da reurbaniza-
ção muitos caminhões 
subiam na entrada do 
bairro antes de tombar, 
às vezes colidindo fron-
talmente com quem 
saía do bairro. Esta in-
versão é uma tragédia 
anunciada; isto não é 
opinião é fato”, de� ne 
o vigilante Eraldo Go-
mes.

O técnico de infor-
mática Marcelo Fer-
nandes argumenta que 
a inclinação do grau 
das curvas e a maior in-
clinação da pista norte 
torna inviável a descida 
de caminhões: “na al-
tura da balança as duas 

pistas estão no mesmo 
nível e na serra elas se 
distanciam revelando 
a maior inclinação da 
pista norte, inapropria-
da para descida. Tam-
bém é perceptível que 
em algumas curvas, 
os caminhoneiros são 
obrigados a invadir a 
faixa da esquerda para 
não subir no guardrail: 

tudo isto é visível para 
qualquer leigo. Anti-
gos moradores da Cota 
lembram que quando 
a Ecovias apresentou 
o projeto de Operação 
Descida, havia um es-
tudo técnico atestando 
esta inviabilidade; de-
pois, estranhamente, 
ninguém mais ouviu 
falar nisso”.

No dia 25 de junho a 
jornalista Jaque Barbosa 
conversou com morado-
res da Cota 200 durante 
a cobertura do acidente 
envolvendo três carretas, 
dois carros e uma van, na 
altura do km 50 da pista 
Norte na Rodovia Anchie-
ta, quando um homem 
morreu e mais seis pessoas 
� caram feridas. Houve 
congestionamento desde 
o � m da tarde chegando a 

SITE ACONTECE

Acidente na Anchieta deixa 
um morto e seis feridos

16 quilômetros e a pista só 
foi liberada após às 22h.

Na oportunidade os 
moradores atribuíram o 
acidente à inversão de pis-
ta e relataram que isto é 
fato recorrente, o assunto 
teve signi� cativa reper-
cussão no acontecedigital. 

Nesta semana um ou-
tro acidente na descida, 
desta vez na pista Sul, en-
volveu seis caminhões e 
um veiculo.

Sabrina Cardoso, 
comerciante.

 Eraldo Gomes, 
vigilante.

Marcelo Fernandes,
especialista em TI

Cintia Antunes, 
Decoradora 
de eventos

“Quando inverte 
são duas opções: 
fi car 4 horas no 
ponto ou arriscar 
a vida sozinho na 
pista de serviço” 

“Inversão da pista 
norte é uma tra-
gédia anunciada. 
Isto não é opi-
nião, é fato”

“A pista é inapro-
priada para des-
cida. Em algumas 
curvas o caminhão 
é obrigado a 
invadir a faixa da 
esquerda”

“Fiquei trauma-
tizada. Inversão 
desta pista para 
mim é sinônimo 
de morte”

E AÍ LEITOR?

A Seduc realiza entre 
10 e 19 de julho o reca-
dastramento do trans-
porte universitário. O 
serviço será realizado de 
segunda a sexta-feira, das 
9h às 16h, no auditório 
da Biblioteca Municipal 
Professor João Rangel Si-
mões (Av. Nove de 
Abril, 1977, Cen-
tro).  Para  renovar  
os universitários 
devem apresen-
tar a carteira de 

A Semam em parceria 
com a Seduc e grupo Mo-
rada da Floresta criaram 
projeto que visa mostrar a 
importância das compos-
teiras para o ecossistema. 
A idéia intitulada ‘Minho-
ca Amiga’ apresentou seu 
1º workshop, no Bloco 
Cultural, para professores 
e interessados no tema.

O secretário de Meio 
Ambiente, Mauro Had-
dad, explicou: “Elas de-
compõem nosso lixo. As 

Os aposentados e pen-
sionistas de Cubatão terão 
50% de desconto no paga-
mento do IPTU em 2020. 
A medida, prevista no ar-
tigo 91 da Lei 1383/1983, 
bene� ciará, também, os 
aposentados e pensionis-
tas que moram em imó-
veis de aluguel.

O prazo para solicitar 
o desconto vai até o dia 31 
de julho. Do proprietário, 
exige-se que o imóvel seja 
sua única propriedade e 

UNIVERSITÁRIO ECOSISTEMA DESCONTO

Transporte universitário: 
recadastramento

Composteira: 
ofi cina ensina

Aposentados: 50% 
no IPTU em 2020

transporte universitário 
do último semestre, cópia 
do comprovante de resi-
dência e da declaração da 
instituição de ensino. Ou-
tras informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
3372-1151.

minhocas são amigas das 
crianças, são amigas da 
educação e amigas do 
meio ambiente.” E anun-
ciou a compra de 40 com-
posteiras que serão enca-
minhadas às escolas que 
queiram adotar  o projeto.

que ele resida nela. 
Já os que pagam alu-

guel devem apresentar có-
pia do contrato de locação 
do imóvel, no qual conste 
cláusula que o obrigue a 
pagar o IPTU.

Respostas da Ecovias
Segundo a Ecovias, para considerar a a� r-

mação de que a inversão da pista norte au-
menta o número de acidentes, seria necessário 
fazer um amplo estudo considerando o tempo 
de inversão da pista, circunstâncias climáticas, 
quantidade de acidentes, entre outros aspectos 
ao longo dos últimos anos.

No entanto, uma característica peculiar da 
pista sul são os radares, implantados justamen-
te para manter os caminhões dentro dos limites 
de velocidade. Já na pista norte, que normal-
mente opera para subida da serra, o controle 
de velocidade é menos necessário, pois os ca-
minhões trafegam naturalmente de forma mais 
lenta. Há sete radares na pista sul contra um na 
pista norte.

segunda a sexta-feira, das 
9h às 16h, no auditório 
da Biblioteca Municipal 
Professor João Rangel Si-
mões (Av. Nove de 
Abril, 1977, Cen-
tro).  Para  renovar  
os universitários 
devem apresen-
tar a carteira de 

tras informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
3372-1151.

minhadas às escolas que 
queiram adotar  o projeto.
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Depois de quase cem 
anos, o pedido de perdão 
chegou às mulheres enter-
radas no Cemitério Israelita 
de Cubatão – que passou à 
história do Brasil como o 
“Cemitério das Polacas”. São 
69 lápides onde estão enter-
rados os corpos de 54 “pola-
cas” e de 15 homens, todos 
imigrantes do leste europeu: 
seis não estão identi� cados. 

Durante a cerimônia de 
reabertura do cemitério no 
domingo, 30 de junho, o 
presidente da Associação 
Israelita Chevra Kadisha, 
Mauro Zaitz, ao lado do his-
toriador Nachman Falbel e 
do rabino Shie Pasternach, 
pediu perdão em nome da 
comunidade israelita. “Só 
tem futuro quem reconhece 
seus erros passados”.

Importância 
histórica

A importância histórica 
da preservação foi ressalta-
da pelo prefeito Ademário 
que prometeu não medir 
esforços para que os alunos 
da rede municipal de educa-
ção tenham acesso, além do 
cemitério israelita, à própria 
história da imigração judai-
ca no Brasil. A Associação 

Perdão Polacas!

Comunidade israelita pede perdão às mulheres 
judias injustiçadas, sepultadas em Cubatão

rea� rmou que o intuito é 
abrir as portas do espaço 
histórico ao menos uma vez 
por semana para visitação, 
projeto que será estruturado 
ainda este ano.

Quem foram 
as polacas? 

No começo do século 
passado as judias do leste 
europeu eram trazidas para 
o Brasil por tra� cantes de 
mulheres. Atraídas com 
promessas de emprego e até 
mesmo de casamento, por 
outros judeus também do 
leste europeu, que as pros-
tituíram. 

Essas mulheres passaram 
à história e � caram conheci-
das em todo o Brasil como 
“as polacas”, porque todas 
eram muito brancas e loiras. 

Preconceito
Como trabalhavam no 

Porto de Santos, a partir de 
1924 eram  enterrados no Ce-
mitério Israelita de Cubatão, 
longe dos olhares indiscretos 
e, principalmente, preservan-
do a imagem da comunidade 
judaica. “A questão não era 
racial e sim social”, adverte 
a professora  e pesquisado-
ra cubatense Evânia Martins 

Alves. O último sepulta-
mento foi em 1966.

O historiador Na-
chman  Falbel, professor 
titular da Universidade de 
São Paulo, rea� rmou que 
a ética judaica mantém a 
condenação ao trá� co de 
mulheres e à prostituição, 
mas reconheceu que a si-
tuação de extrema miséria 
dos imigrantes do leste eu-
ropeu no início do século 

XX foi um fator que facilitou 
a ação dos marginais respon-
sáveis pelo trá� co de mulhe-
res para o Brasil.

Ação social
Mesmo à margem da so-

ciedade, montaram uma as-
sociação para cuidado de 
suas famílias e como eram 
impedidas de sepultarem os 
corpos dessas judias em ce-
mitérios nas regiões centrais, 

adquiriram um terreno no 
espaço onde hoje está ins-
talada a RPBC. Quando o 
cemitério municipal mudou 
para onde está agora, o ce-
mitério israelita foi transfe-
rido também ocupando um 
espaço com grandes portões 
de ferro e o símbolo de Is-
rael: a estrela de Davi. As 
ações sociais dessas mulhe-
res são fruto de estudos aca-
dêmicos até hoje.

Restauração
Tombado em 2010 pelo  

Condepac, o cemitério 
foi totalmente restaura-
do pela Associação Israe-
lita em convênio com a 
Prefeitura, preservando 
a importância histórica e 
cultural das sepulturas fei-
tas em cimento, granito e 
mármore com inscrições 
em hebraico. 

O ex-presidente da 
Câmara de Cubatão Wag-
ner Moura teve mais um 
despacho desfavorável no 
processo que trata da re-
jeição das contas quando 
exerceu a presidência em 
2013.  O despacho rejeita  
os embargos apresenta-
dos por Moura em face a 
decisão do Tribunal Pleno 
que também já havia ne-
gado outro recurso con-
tra a decisão que julgou as 
contas irregulares.

INELEGIBILIDADE
A cada decisão contrá-

ria a Moura cresce o bur-
burinho nos bastidores 

Wagner Moura tem mais 
um parecer contrário

políticos, pois se trata de 
um dos principais nomes 
para a sucessão municipal 
em 2020. A descon� ança 
recorrente é de que ele 
� que inelegível nas pró-
ximas eleições: o clássico 
caso onde o político até 
consegue registrar a can-
didatura que depois não e’ 
con� rmada.  Importante 
ressaltar que mesmo que 
a decisão seja mantida, a 
reprovação de contas não 
gera inelegibilidade auto-
mática.

OUTRO LADO
Porém o político se 

diz otimista e vai manter 

a peleja para reverter a 
decisão.

“É importante salien-
tar que se for mantida a 
decisão, eu só fui con-
denado a pagar multa 
de 160 UFESP, portanto 

Peralta assume 
na Câmara

Suplente de  verea-
dor Sergio Peralta vai 
assumir o mandato na 
Câmara Municipal de 
Cubatão por dois meses. 
Titular da vaga Rafael 
Tucla, pediu licença sem 
remuneração durante 
o período e justi� cou o 
motivo do afastamen-
to: fortalecer as relações 
partidárias. “O vereador 
foi eleito com o voto da 
coligação. É justo dar 
a oportunidade para 
aqueles que ajudaram 
o Partido a conseguir a 
cadeira de participarem 
do mandato e apresen-

tarem também seus 
projetos, pois foram 
legitimados nas urnas 
para isso”, disse tucla.

Facultativo na segunda (08)
ras-livres, � scalização 
da receita, obras pú-
blicas e particulares, e 
transporte de água em 
carro-tanque para con-
sumo doméstico, além 
da convocação de ser-
vidores públicos por 
absoluta necessidade 
do serviço. As demais 
repartições públicas 
municipais retornam 
na quarta-feira (10).

O comércio reclama, 
mas o prefeito Ademário 
decretou ponto faculta-
tivo na próxima segunda 
(08), por conta do feriado 
de 09 de julho. Nas repar-
tições públicas funcionam 
os serviços essenciais, 
como: Pronto-Socorro, 
Hospital, coleta de lixo 
domiciliar, vigilância mu-
nicipal, cemitério e veló-
rio, varrição de ruas, fei-

não houve nenhum prejuí-
zo ou devolução ao erário 
público. Portanto, não há o 
que se falar em improbida-
de ou inelegibilidade como 
estão falando por ai”, argu-
mentou Wagner Moura.
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A cerimônia de celebração do 7º aniversário de fundação do grupo Soroptimist de Cubatão, que 
aconteceu no anfi teatro da Câmara Municipal, foi marcado pela posse dos novos membros do gru-
po. Além disso o evento marcou o Dia Laranja, celebrado mensalmente pelo grupo com diversas 
ações pelo fi m da violência contra a mulher. 
Durante a cerimônia também houve o lançamento da nova edição do programa “Sonhe e Realize”, 
voltado para meninas de 15 a 17 anos.

Toda empolgada, 
Ana Julia 
dançou quadrilha 
na EMEI Piaui 
e a mamãe Adeli 
é só orgulho

A ARLS Aliança Fraterna GOB/Cubatão realiza, 
no dia 28 de julho, a nona edição da já tradi-
cional Festa da Tainha, na quadra da escola de 
samba Independência, no Jardim Casqueiro 
(Avenida Joaquim Jorge Peralta, 13).
Os convites são limitados e além do almoço 
haverá música ao vivo em clima que sugere a 
leveza do almoço de domingo em família. 
Quem quiser se deliciar com a tainha, o valor do 
convite é R$ 75,00 (serve duas pesssoas) e pode 
ser comprado em Cubatão nos Chaveiros Balu-
la (Rua Manoel Jorge/Avenida Joaquim Miguel 
Couto), ou no Bar do Chico e DK Hamburgueria, 
no Casqueiro.
A Festa da Tainha é realizado em prol da Casa da 
Esperança de Cubatão.
 Mais informações (13) 99110-9910

9ª Festa da Tainha

Ainda em clima de São João, na tarde de 1º de julho, o Adriano Sanfo-
neiro e amigos levaram alegria e música para os pacientes, acompa-
nhantes e funcionários do Hospital de Cubatão. A ação Julina ganhou o 
carinho e aplausos de todos que estavam no ambiente.

Dia de música no Hospital de Cubatão

Aniversário do Soroptimist marca posse de novos membros

Edvânia Gomes

Parabéns

Janaina Camargo

César Mar� ns

Rosangela Andrade, Petrobras

A TV Polo está promovendo um especial Almo-
ço Caipira, na sede da ACIC (rua Bahia, nº 171 
- Cubatão). O evento que promete um cardápio 
cheio de delícias acontece no dia 04 de agosto, 
a partir das 12h. Os ingressos já estão à venda, 
por R$60, e podem ser comprados com (13) 
99749-5982.

Almoço Caipira

Save thedate

Celina Maia completou 
100 anos no dia 30 do 
mês passado. 
A familia se reunio para 
marcar o momento com 
muito amor e carinho!Saiba onde se produzir e venha curtir o Baile do Acontece

No próximo 13 de julho, às 21h, acontece mais uma edi-
ção do traadicional Baile do Acontece, evento que reúne a so-
ciedade cubatense, todos os anos, para um jantar dançante.

O segundo lote está disponível para venda e os convites 
são limitados. So� sticado bu� et completo, com as mais va-
riadas entradas e o tradicional jantar, com sobremesa regada 
a chocolate e frutas. 

20 ANOS DO ACONTECE
Traje: Passeio completo (máscara opcional)
Data: 13 de julho às 21h
Local: Acic – Rua Bahia, 171- Vila Paulista
Reservas: Jaque Barbosa (13) 97414-8664
Segundo lote: R$ 180

MÁSCARAS
A festa traz uma temática retro e máscaras darão o tom à nossa grande noite, mas 
o uso da máscara não é obrigatório. Mas para quem já está em busca de uma más-
cara bem baacana, nossa sugestão é o Castelinho Fantasias,que oferece diversas 
máscaras venezianas para locação. Fica na avenida Pedro Lessa, 1661 - Sala 32, 
em Santos. Info 13 98100-6840 das 14h as 19h

Comerciantes parceiros do Acontece estão oferecendo descontos para quem se produzir no dia da festa. É só printar os cupons nas redes sociais 
do Acontece e dos parceiros e apresentar na hora do atendimento.

Renato Miranda,

AWM - Locação 

e transporte

A dra. Juliana Camargo colocou em prática o projeto Mulher Maravilha, que tem 
como objetivo ajudar as mulheres a desmistifi car a procura por auxílio multiprofi s-
sional, além de ensinar sobre valorização pessoal.
O projeto vinha sendo idealizado há três anos, onde diversas pesquisas foram 
realizadas sobre relacionamentos saudáveis, autoconhecimento, empoderamento 
feminino, dentre outros. O evento, que aconteceu no dia 30 de junho no Lions Club 
Cubatão, contou com a presença da psicanalista e profª Rania Luz.
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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 VilaNova 
R$180.000,00

• EXCELENTE 
CASA 5 quar-
tos - piscina - 
garagem p/ 
três veículos

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

Linda 
sobreposta  
com 3 
dormitórios, 
fi no 
acabamento 
por apenas 
R$ 270 mil
Tarek Ahmad 
Khalil
(13) 99144-6150Creci 198663

Hepatites Virais: Esse 
é o grande alvo da Cam-
panha “Julho Amarelo”, 
que faz referência a 28 
de julho, data escolhida 
pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) 
para celebrar o Dia 
Mundial de Luta contra 
as Hepatites Virais.  

O mês é destinado a 
chamar atenção e cons-
cientizar sobre os riscos, 
alertar sobre as formas 
de prevenção, estimular 
as pessoas a se vacina-
rem contra as hepatites e 
a buscarem o diagnósti-
co precoce.

A hepatite é a in� a-

julho amarelo

Hospital de Cubatão reforça a 
importância da conscientização

mação do fígado, uma 
doença que nem sem-
pre apresenta sintomas. 
Segundo o Ministério 
da Saúde, milhões de 
pessoas no Brasil são 
portadoras do vírus das 
hepatites B e C e não sa-
bem, correndo o risco de 
evoluírem para a doen-
ça crônica, cujas conse-
quências mais graves são 
a ocorrência de cirrose 
ou câncer hepático. 

Muitas pessoas só per-
cebem que estão doentes 
(principalmente dos tipos 
B e C) quando as mani-
festações já são graves, ou 
seja, levam anos para des-

cobrir que estão infecta-
dos. Por isso a realização 
do diagnóstico precoce 
das hepatites é um dos 
principais determinantes 
para evitar a transmis-
são ou a progressão des-
sas doenças e suas graves 
consequências.

“Trata-se de doença 
transmitida pelo sangue 
contaminado e que não 
causa sintomas em sua 
fase inicial, por isso que é 
fundamental que a popu-
lação realize o exame para 
o diagnóstico precoce, iní-
cio do tratamento e assim 
evitar o agravamento da 
doença”, reforça o médico 

infectologista do Hospi-
tal de Cubatão e também 
Consultor da OMS e do 
Ministério da Saúde para 
Hepatites Virais, Dr. Eval-
do Stanislau A� onso de 
Araújo.

O Brasil registrou 
40.198 casos novos de 
hepatites virais. O Bole-
tim Epidemiológico 2018 
informa que os casos da 
doença são maiores em 
homens de 20 a 39 anos.

A hepatite B não tem 
cura ainda, mas tem trata-
mento e pode ser evitada 
com a vacina, que é dispo-
nibilizada nos postos de 
saúde em todo o Brasil. 

Já a hepatite C é uma 
doença relativamente 
nova descoberta em 1989, 
para a qual ainda não pos-
sui vacina, mas o diagnós-

tico existe desde 1990. A 
testagem contra hepatite 
C passou a ser obrigató-
ria em todos os doado-
res de sangue no Brasil. 

O tratamento para as Hepatite Virais 
é de graça pelo SUS

Prevenir ainda é a melhor opção! Evite conta-
to com sangue, não compartilhe instrumentos de 
manicure e pedicure, escovas de dente, não utilize 
lâminas de barbear ou depilar de outras pessoas, 
use sempre preservativos e exija materiais esteri-
lizados ou descartáveis em estúdios de tatuagem e 
de piercings. 

O teste para as Hepatites B e C é gratuito, dis-
ponibilizado pelas unidades básicas de saúde dos 
municípios.  
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esporte
Projeto Cross de Rua 

promove doação de alimentos

A cerca de 1 ano e 8 me-
ses a Academia Team Mes-
quita (Rua Antonio Teixeira, 
nº 23 - Vila São José) vem 
realizando em Cubatão o 
projeto social Cross de Rua. 

O objetivo é dar a opor-
tunidade para as pessoas co-
nhecerem essa modalidade, 
que vem ganhando espaço 
na região. As aulas são di-
recionadas para pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
social, em razão disso no ato 
da inscriçõe é solicitada a 
doação de alimentos não pe-

recíveis. Com  os alimentos 
recolhidos a equipe produz 
cestas básicas para doação.

Nas aulas do projeto são 
realizadas atividades funcio-
nais, onde os praticantes me-
lhoram o condicionamento 
físico, aumentam a de� nição 
muscular, emagrecem e pre-
vinem lesões. As atividades 
são feitas com a utilização 
dos mais diversos e inusita-
dos objetos, desde: pneus, 
caixotes, cordas, cones, e 
principalmente o próprio 
corpo, explorando suas li-

mitações sempre de maneira 
controlada e supervisionada.

As aulas de Cross de Rua 
já foram realizadas, no cen-
tro de Cubatão, no Casquei-
ro e mais recentemente no 
Bolsão 8. A procura pelas 
aulas tem crescido gradual-
mente, mas as participações 
dependem mesmo do bairro 
em que elas acontecem. O 
professor de Educação física 
e idealizador do projeto, An-
dré Mesquita, conta que em 
aulas no Centro o projeto já 
chegou até 120 participantes. 

A inscrição pode ser realizada direto na Academia Team Mesquita ou através 
do facebook (@TeamMesquitaAcademia). Não há taxa de inscrição, mas 1kg 
de alimento não perecível é aceito como doação para a criação de cestas 
básicas.

O Festival de Inverno da Vila São José teve iní-
cio na quinta (27), o evento tem atrações para 
todas as idades. Barracas, brinquedos, música 
ao vivo e gastronomia são algumas das áreas 
mais esperadas. O evento segue até o dia 10 de 
julho, na Praça da Cidadania, na Vila São José. 
Vale a pena conferir

Festival de Inverno 
da Vila São José

Inaugurado Centro de Artes Marciais no Pita
O Centro Esportivo Pita 

(Rua Arlindo Leandro, 13 
- Vila Nova), oferece uma 
nova opção para os esportis-
tas locais. Trata-se do Cen-
tro de Artes Marciais que foi 
inaugurado no sábado (29). 
Assim que abriu as portas, 
o centro recebeu diversas 
inscrições de adolescentes e 
adultos para aulas de Muay 
� ay, Kickboxing, Jiu Jitsu, 
Judô, Karatê, Wrestling, Ca-
poeira, Futsal e Fitdance.

Esse novo espaço espor-
tivo foi criado por iniciativa 
do vereador Anderson De 
Lana Andrade, o Anderson 
Veterinário, que destinou 
emenda impositiva da Câma-
ra Municipal, no valor de R$ 
300 mil. O centro conta com 
equipamentos de treino, 200 
metros de tatame, ringue o� -
cial e, principalmente, equi-
pamentos de treino como 
aparadores de chute, sacos 

de pancada e luvas, além de 
uma van com 16 lugares para 
o transporte dos atletas para 
as competições. 

O centro, que será ad-
ministrado pela Associação 

Deus é Fiel, funcionará no 
piso superior do ginásio. A 
entidade terá a parceria da 
Fundação Francisco Xavier 
para os atestados médicos 
bem como acompanhamen-

to dos atletas.
Este Centro é mais uma 

etapa concluída da remode-
lação do Pita. A unidade foi 
completamente restaurada 
pela Prefeitura e entregue à 

população em dezembro do 
ano passado. Incluiu a refor-
ma da cobertura e das áreas 
com recalque (principal-
mente a quadra). Um novo 
centro administrativo e ves-
tiários foram construídos no 
pavimento térreo. A quadra, 
ampliada, passando de 16m x 

25m para 19m x 32m. A obra 
garante melhor segurança, 
mais espaço e acessibilidade 
uma vez que o salão de ginás-
tica foi ampliado e os sanitá-
rios e vestiários adaptados. 
Tanto as áreas internas como 
as externas ganharam nova 
pintura.

Atletas de Cubatão 
disputam Campeonato 

Brasileiro de Karate
Neste � nal de sema-

na, 8 cubatenses irão 
participar, pela Seleção 
Paulista, do Campeona-
to Brasileiro de Karate. 
Os atlestas são alunos 
do karateca Allan Vi-
cente, da academia Ken 
in Kan Cubatão (Av. 
Martins Fontes, nº 1241 
- UME Pieruzzi Neto). 

Os alunos da acade-
mia vem se destacando 
no esporte desde 2018. 
Ao lado per� l de três 
delas cidadas por Allan.

As aulas também 
acontecem na comu-
nidades da Vila Na-
tal, Vila Esperança e 
Vila Nova. Faixa Preta 
4ºDAN, Allan treina 
hà mais de 34 anos. Às 
aulas para iniciantes 
acontecem nas terças e 
quintas, das 19h até às 
20h; os graduandos tem 
aulas segunda e quarta, 
das 19h até às 20h30h.

A primeira é Luiza Alves 
Araújo de Jesus, praticante 
de Karatê desde os 05 anos 
e hoje aos 12 anos é faixa 
marrom. Luiza é Bi Campeã 
Paulista (2018 e 2019), é re-
serva da seleção Brasileira e 
já disputou o Panamericano 
no Rio de Janeiro. Nessa sexta 
(05), Luiza disputa na moda-
lidade kata kyu acima (para 
faixa roxa a preta), na cate-
goria sub14.

Agatha Marcelly da Silva 
Meireles, começou a praticar 
Karatê aos 7 anos. Agora com 
14 anos, Agatha é faixa Roxa, 
é reserva da Seleção Brasilei-
ra Escolar e Campeã Paulista 
2019. Ela disputa, também 
nesta sexta (05), na modali-
dade kata kyu acima (para 
faixa roxa a preta), categoria 
cadete.

Samara Alencar de Sena, de 22 
anos, treina apenas 2 anos na aca-
demia. Já na faixa verde, Sama-
ra também é Bi Campeã Paulista 
(2018 e 2019) e Campeã Brasileira 
de karatê de 2018. A disputa de Sa-
mara acontece no domingo (07), na 
modalidade kata e kumite kyu abai-
xo (para faixa branca a verde). 
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viva São João

A dona Luzinete abre as portas de casa todo ano, pro grande arraiá da dona Lulu. A festa reúne a família, 
os amigos e vizinhança com muita fartura na mesa, brincadeiras e até uma quadrilha improvisada e muito 
divertida. Esse ano a equipe do Acontece foi convidada para a grande festa e já está aguardando 
a próxima festança.

O Recanto da Melhor Idade (Rua Guarujá, nº 
200 - esquina com a Rua São Paulo) também 
entrou na brincadeira. No dia 29 de junho, os 
residentes, funcionários e visitantes fi zeram 
um super arraiá no local. 
Além de toda diversão a festa contou com 
comidas típicas e músicas ao vivo

Já virou tradição em 
Cubatão, todo ano o Arraiá 
da Katia Tudo de Bom, no 
Jardim 31 de Março, é re-
gado de comidinhas típicas 
e diversão. 
A festa reuni familiares, 
amigos e vizinhança para 
dançar quadrilha e pular 
a fogueira e celebrar o 
aniversário da Katia, 
idealizadora da festa.


