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20 anos

POLÍTICA

“Cuidado com 
gente que não 
tem dúvida, 
porque ela fica 
sempre no 
mesmo lugar”

A palestra do filósofo 
Mário Sergio Cortella 
instigou três mil edu-
cadores na abertura do 
Simpósio de Educação 
Guarujá 2019. Professo-
res da rede municipal de 
ensino e entidades con-
veniadas da Prefeitura 
passaram dois dias in-
teragindo com renomes 
da Educação, no País. 
O medalhista olímpico 
e apresentador da TV 
Globo Flávio Canto, en-
cerrou o evento.

SIMPÓSIO EDUCAÇÃO
Helder Lima |PMG

Partido de Bolsonaro faz 
evento de filiação na Baixada

Neste sábado, as maio-
res lideranças do partido 
do presidente Bolsonaro 

estarão em Santos para fi-
liar novos membros do PSL 
na Baixada Santista.

 De olho na região onde 
Bolsonaro teve votação ex-
pressiva, o Partido anun-

ciou esta semana o nome 
do novo coordenador re-
gional, Tenente Coimbra: 

ele tem a missão de orga-
nizar o Partido para as elei-
ções municipais do ano que 

vem, com objetivo de ele-
ger prefeitos e vereadores 
nas cidades da Baixada. 02

Invasões noturnas na cidade já se 
tornaram recorrentes e até alvo de pe-

Mais uma escola invadida em Cubatão
dido de cassação contra o prefeito. 

Esta semana foi a vez da UME Goiás; 
comércio do centro também sofre com 
assaltos. 02
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Partido de Bolsonaro faz 
fi liação regional sábado Esta semana aconte-

ceu mais uma invasão 
contra escolas munici-
pais em Cubatão, crime 
que já está se tornando 
recorrente. Desta vez, 
homens armados ren-
deram e assaltaram 
um vigilante na UME 
Goiás, que � ca na Vila 
Nova. Não foi levado 
nada da escola e nin-
guém foi preso. 

VIGILANTE 
Pior para o vigi-

lante que, abordado 
pelos assaltantes du-
rante a ronda teve o 
carro, celular e dinhei-
ro roubados. A Prefei-
tura informou que está 
prestando assistência 
ao vigilante.

Assaltos em escola e 
comercios de Cubatão

3 mil educadores prestigiam 
Simpósio de Educação Guarujá 2019

NA CÂMARA 
Recorrentes invasões 

às escolas municipais de 
Cubatão renderam até 
um pedido de cassação 
na Câmara, feito por um 
munícipe que responsabi-
lizando o prefeito.

Só nos últimos 15 dias 
três escolas foram alvo dos 
ataques: além da Goiás, a 
Princesa Isabel foi invadi-
da pela quinta vez no ano, 
além da UME Amazonas, 
pela oitava vez no ano.

 COMÉRCIO 
O centro comercial da 

cidade também tem sido 
alvo de abordagens crimi-
nosas. Nesta semana uma 
padaria na avenida Miguel 
Couto, há uma quadra da 
Cia da PM, foi assaltada.

Cerca de três mil edu-
cadores da rede municipal 
e de entidades convenia-
das, passaram dois dedi-
cados à re� exão sobre o 
futuro da educação bra-
sileira no So� tel Guarujá 
Jequitimar nos últimos 
dias 12 e 13, durante o 
Simpósio de Educação 
de Guarujá 2019. 

O evento foi realiza-
do na Prefeitura, através 
da Secretaria Municipal 
de Educação, Esporte e 
Lazer (Sedel), sob o tema: 
“Educando em todas as 
dimensões – Conheci-
mento, Fazeres e Emo-
ções”, abordou eixos como 
internet, a educação das 
novas gerações, lingua-
gem midiática e memori-
zação.

PALESTRANTES
Além do � lósofo, Mário 

Sérgio Cortella e o judoca, 
medalhista olímpico, Flá-
vio Canto, participaram 
renomados professores: 
Nelson Gonçalves, Débo-
ra Marreiro, Adolfo Tan-
zi Neto, Mércia Martins, 
Douglas Dantas e Valther 
Maestro.

O vice-prefeito e secre-
tário de Educação, Renato 
Pietropaolo, comemora o 

Acontece neste sábado, 
(17) o primeiro encon-
tro regional de � liação do 
PSL na Baixada Santista. 
Será às 14 horas no Clu-
be XV, em Santos. Gran-
des lideranças do Partido, 
no cenário nacional, além 
dos deputados da região 
Júnior Bozzella e Tenente 
Coimbra, estarão no pa-
lanque. O presidente Jair 
Bolsonaro também é espe-
rado mas, até o fechamen-
to desta edição, não tinha 
con� rmado presença. 

O PSL quer fortale-
cer a sigla para a dispu-
ta municipal do ano que 
vem. A meta é aumentar 
de 270 mil para 500 mil 
� liados até outubro deste 
ano e chegar na eleição de 
outubro do ano que vem 
com 1 milhão de � liados. 
Até 2018 o partido era 
inexpressivo mas, além 
de eleger o presidente, se 
tornou a segunda maior 
bancada de deputados em 

Brasília, elegeu senadores 
e deputados estaduais por 
todo o país.

Em 2020 o Partido vai 
tentar repetir a ‘tacada’ 
nas eleições municipais, 
a primeira depois da elei-
ção de Bolsonaro. O PSL 
ainda é inexpressivo em 
quantidade de prefeitos, 
vices e vereadores. 

AVANÇAR 
NA BAIXADA 
O deputado estadual 

Tenente Coimbra assu-
miu a coordenação do 
PSL na Baixada Santista, 
com a missão de fazer o 
Partido avançar na Baixa-
da. Cabe a ele organizar o 
PSL para eleger prefeitos, 
vices e vereadores do par-
tido na Baixada ano que 
vem. 

A decisão foi anuncia-
da após reunião da dire-
toria do PSL de São Paulo 
nesta semana, com a pre-
sença do � lho do presi-

dente e ‘futuro embaixa-
dor do Brasil nos EUA’, 
deputado federal Eduar-
do Bolsonaro. “Desejo 
sucesso ao colega deputa-
do neste árduo trabalho”, 
publicou Eduardo em sua 
rede social.

Coimbra já era coor-
denador do partido em 
Santos e vem atuando 
para que os moradores 
da região possam conhe-
cer melhor o partido e 
seus ideais. “Fico muito 
honrado de receber esta 
função e poder ajudar 
ainda mais a quem tam-
bém almeja fazer parte 
dessa importante fase 
de renovação que nosso 
país atravessa. Estamos 
de portas abertas e nosso 
mandato está à disposi-
ção de todos”, disse o par-
lamentar.

HOSPITAL 
DE CUBATÃO
Na última semana o 

deputado visitou lideran-
ças políticas e da comu-
nidade para identi� car as 
principais necessidades 
do município. A prin-
cipal demanda encami-
nhada ao deputado foi 
com relação ao hospital 
municipal. Ele esteve no 
gabinete do presidente 
Roxinho com vereadores 
e representantes da FSFX 
e também em reunião 
particular com o prefei-
to Ademário e conheceu 
sobre os problemas pecu-
liares, inclusive sobre as 
di� culdades geradas pela 
falta de transparência do 
sistema de regulação de 
vagas na região. Coimbra 
se comprometeu a incluir 
emendas parlamentares 
para saúde de Cubatão já 
a partir do próximo ano 
e também fazer gestões 
para melhorar o sistema 
de regulação de vagas, 
que tem gerado ‘dor de 
cabeça’, na cidade.

Entre os palestrantes, o fi lósofo, Mário Sérgio Cortella e o judoca, medalhista olímpico, Flávio Canto

sucesso do Simpósio: “Su-
peramos todas as nossas 
expectativas e � co feliz 

em ver que os professo-
res abraçaram a ideia. Foi 
uma oportunidade para 
a troca de experiências 
e busca da re� exão com 

convidados renomados”, 
frisou. 

O professor, escritor 
e � lósofo, Mário Sérgio 
Cortella, natural de Lon-
drina trouxe a palestra: 
Gestão do Conhecimen-
to: Um Desa� o Necessá-
rio.

 O auditório � cou lo-
tado nas duas palestras 
em que ministrou. Den-
tre os assuntos aborda-
dos, Cortella - que esteve 
em Guarujá pela primei-

ra vez há 47 anos – fez a 
sua observação quanto à 
tecnologia na educação. 
“As pessoas não vão em-
bora quando estão conec-

tadas! Às vezes, vamos 
trazer a tecnologia como 
ferramenta pedagógica. 
Claro, que ela não pode 
ser distração”, frisou o 
professor da necessidade 
dela ser incorporada ao 
nosso cotidiano.

Cortella trouxe ainda 
re� exões de Clarice Lis-
pector. “Aquilo que eu 
desconheço é a minha 
melhor parte. Aquilo que 
não sei me renova”, numa 
referência às pessoas que 
não tem dúvidas, o que 
vem na contramão na 
busca pelo conhecimento. 
“Cuidado com gente que 
não tem dúvida, porque 

ela � ca sempre no mesmo 
lugar”. Mário Sérgio Cor-
tella começou a lecionar 
em 1974 e teve seu pri-
meiro livro  publicado em 
1988.

REAÇÃO, 
SUPERAÇÃO 
E PROPÓSITO
Ouro convidado de 

peso no Simpósio de 
Educação foi o judoca 
e medalhista olímpico, 
Flávio Canto. O ex-atleta 
palestrou no último dia 
13, onde tratou do tema: 
“Reação, Superação e 
Propósito”.

Ele discorreu sobre sua 

trajetória dentro do judô 
e sobre o projeto social 
que desenvolve no Rio de 
Janeiro, através do Insti-
tuto Reação, que em nove 
anos, já formou mais de 
15 mil alunos. Em sua 
palestra, o judoca abor-
dou os obstáculos que en-
frentou durante a vida de 
atleta e de como é preciso 
superá-los. “É necessá-
rio vermos a quantidade 
de vezes que nos levan-
tamos, e a quantidade de 
pessoas que levantamos. 
Estou muito feliz de estar 
aqui, entre tantos senseis 
(como professor é chama-
do no judô). E onde tem 
professor, sempre será 
para mim, um lugar de 
muito valor”.   

O apresentador da TV 
Globo e SporTV comen-
tou como os professores 
ainda são pouco valori-
zados no País. “Parabéns 
ao Guarujá por promover 
essa discussão, pois o pro-
fessor é uma pro� ssão tão 
importante porque forma 
todas as outras. E o moti-
vo de eu estar aqui é trazer 
um pouco desse olhar para 
a educação. A� nal, cons-
truir, conquistar e com-
partilhar é o caminho para 
tudo na vida”, � nalizou.

Helder Lima | PMG

“As pessoas 
não vão embora 
quando estão 
conectadas”

Cortella
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Coral Canto Mágico celebra 
25 anos em grande estilo 

Apresentações musicais, 
homenagens, exposição no 
Bloco Cultural, testemunhos 
de quem teve a vida impac-
tada positivamente e muita 
emoção. O Coral Canto Má-

gico completa 25 anos e, para 
celebrar, a Associação Vozes 
da Arte, responsável pelo 
projeto, realizou uma soleni-
dade na última sexta (9), no 
Bloco Cultural.

A programação contou 
com apresentações dos co-
ralistas e ex-integrantes. Em 
momento de grande emoção 
a coordenadora Sonia Onuki, 
foi homenageada. O Arquivo 

Histórico municípal, rece-
beu um memorial descritivo. 
Além disso, aconteceu uma 
exposição com o acervo do 
coral, incluindo elementos 
cênicos e uniformes.

Sônia Onuki, 
coordenadora 

do Coral

O Jornal Acontece recebeu esta bela placa durante homenagem às instituições que apoiam e fazem parte desta história.

“A música desenvol-
ve o ser de maneira 
muito ampla, não só 
no aspecto cultural 

e artístico. Trabalha 
a concentração e 

atenção das crian-
ças, contribuindo 

para o aprendizado, 
além da sociabili-
dade. Trabalho em 
equipe, empatia e 

interação com a 
comunidade em que 

elas estão inseridas”

Para mais infor-
mações, o Canto 
Mágico conta com 
um blog onde 
compartilha agen-
da de apresenta-
ções, cursos e ins-
crições – https://
coralcantomagico.
blogspot.com/.

O Coral
Com mais de 20 apresentações/ano, o coral encanta por onde passa. Desde 23 de junho 

de 1994, atendeu mais de 2 mil crianças e jovens de 6 a 17 anos. Apoiado pela Petrobras, 
Prefeitura e Rotary de Cubatão, atualmente tem 65 coralistas e mais 10 pro� ssionais que 
atuam em diversas áreas – regência, aulas, coordenação, administrativo e comunicação. 

Com uma metodologia própria, o coral não realiza testes. “Realizamos uma audição 
com todos os interessados para classi� car o timbre. Não reprovamos nenhuma, pois não 
existe criança desa� nada, mas em desenvolvimento. Quanto mais ela tiver contato com 
a música, mais ela desenvolverá a aptidão”, explicou Sônia. Os coralistas têm aulas de 
técnica vocal, percussão corporal, expressão cênica e ensaios de repertório. A Associação 
também atua com a capacitação de educadores em musicalização infantil e de bebês.
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Parabéns

Mariana, 
Pau Brasil Madeiras

Sandra Carvalho, 

Ótica Sidney

Thaís Silva Santos, 
Racco Cosméticos 
Cubatão

A reinauguração do Bar do Martan aconteceu no início do 
mês com muita gente e muita música. A roda de samba da 
Monna animou a festa. 
Na foto, Frank, Célia Azevedo, Carlos Martan, Rosália 
Simonetti, Edson Bombril e Professor Reginaldo 

O almoço do Dia dos Pais, na Acic, foi uma deliciosa feijoada com pagode. Na foto, os pais: 
Adiran Pinheiro, com os fi lhos Matheus Dias e Rebeca Dias, Aderbau Gama e Monique 
Gabriele, Pérsio Moblicci e Giovana Moblicci com Geraldo, presidente da Acic

Antonio Camargo

César Nascimento, 
Secretário de 
Governo, PMC 

Fabio Bueno, 

radialista

Jussara Resende 

Meilin Neves, 
comunicação PMG

O atleta cubatende, Luís Nunes, sagrou-se 
campeão da terceira etapa do Campeonato 
Paulista de Jiu Jitsu, categoria master 
pesado, em Barueri. É a sexta vez que o 
atleta conquista o campeonato
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esportes

A academia Smart 
Fit organizou uma cor-
rida solidária, que será 
realizada neste domingo 
(18), a partir das 8 horas, 
na Praia da Enseada. Os 
participantes percorre-
rão 6 km, começando na 

faixa de areia, próximo 
ao primeiro posto dos 
bombeiros, e terminan-
do no mesmo local.

O evento é apoiado 
pela Secretaria de Edu-
cação, Esporte e Lazer e 
tem como objetivo zelar 

pelo bem-estar físico dos 
participantes. Além dis-
so, visa à arrecadação de 
alimentos para o Fundo 
Social de Solidariedade 
do Município e doação 
de sangue ao Hospital 
Santo Amaro.

Praia da Enseada recebe 
corrida solidária Smart Fit

Linda sobreposta  
com 3 dormitórios, 
fi no acabamento por 
apenas R$ 270 mil

Tarek Ahmad Khalil
(13) 99144-6150

Creci 198663

CASA:
01 dormitório, sala, cozinha, 
banheiro e área de lazer
Ilha Caraguatá/Cubatão 
Por apenas R$500,00

APARTAMENTO:
Térreo ou Altos - 01 dormitório, sala, 
cozinha,  banheiro e área de serviço
Próximo ao centro de Cubatão
Por apenas R$600,00

APARTAMENTO:
Térreo ou Altos - 01 dormitório, sala, 
cozinha,  banheiro e área de serviço
Próximo ao centro de Cubatão
Por apenas R$600,00

Aluga-se

Venha conferir!
Contato: 13 97418-1913

Imóveis

(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 
quartos - piscina - 
garagem p/ três 
veículos

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

 CAMPEONATO ESTUDANTIL

Karatecas de Cubatão 
se classifi cam 

para Final Nacional
A academia Ken in 

Kan Cubatão partici-
pou da Final do Paulis-
ta de Karate Estudantil. 
A disputa aconteceu na 
cidade de São Bernar-
do do Campo, no iní-
cio do mês. 

Três atletas da aca-
demia representaram: 
Arthur Cunha de An-
drade, que foi campeão 
no Shiai Kumite, na ca-
tegoria Sub 12 (de 10 à 
11 anos), kyu abaixo 
branca à verde; e Ága-
tha Marcelly da Silva 
Meireles, que fi cou em 
segundo lugar no Kata, 
cadete kyu acima roxa 
à preta. 

Entre eles estava a 
grande estrela da aca-
demia Ken in Kan, 
Luiza Alves Araújo de 
Jesus, que mais uma 
vez se destacou sendo 
campeã na categoria 
kata kyu acima roxa a 
preta. Toda a equipe 
foi classifi cada para 
participar em outubro 

da fi nal do Campeonato 
Brasileiro de Karatê Es-
tudantil, que acontece em 
Belo Horizonte (MG).

Allan Vicente, sensei 
da academia, deixa claro 
sua gratidão pelos apoia-

dores: Fórmula do Corpo 
Vila Natal, Gomes even-
tos, Móveis Kristal e Nu-
tricionista Stephanie Nu-
nes; mas ressalta o talento 
e esforço dos atletas para 
estar entre os melhores.

Allan Vicente 
com a aluna 

Ágatha Marcelly 

Luiza Alves e  
Arthur Cunha, 
campeões em 
suas categorias

2º COPA EVANGÉLICA

O Brasil para Cristo 
vence grande fi nal

A igreja ‘O Brasil para 
Cristo-JUBRAC’ venceu 
a 2º Copa Evangélica de 
Cubatão. A vitória tão 
celebrada veio com cinco 
gols de diferença para a 
segunda colocada, ‘Vida 

Nova Centro Familiar’. 
Com oito à três a equipe 
ganhou a disputa contra 
a velha concorrente, com 
quem havia empatado na 
primeira edição da Copa. 

A equipe da ‘O Brasil 

para Cristo-JUBRAC’ se 
consagrou nesta edição 
após uma ótima fase, em 
que com doze gols teve 
uma abertura triunfal 
desta edição da Copa. 
“Além da prática espor-
tiva, o maior objetivo de 
todos é a comunhão e in-
teração das congregações 
da cidade de Cubatão”, 
conta  Willian Caxambú, 
organizador.

A competição encer-
rou no dia 07, após um 
mês de partidas todas as 
quartas, no Centro Es-
portivo Armando Cunha, 
no Jardim Casqueiro.
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No feriadão da Inde-
pendência, sambistas se 
reúnem em grande show 
para ajudar o menino 
Luis Roberto, que sofreu 
choque anafi latico, uma 
reação alérgica grave que 
surge poucos segundos, 
ou minutos, após se es-
tar em contato com uma 
substância a que se tem 
alergia.

Encabeçada por Fer-
nandinho, a ação que 
carrega o lema ‘+ amor 
por favor’, promete muito 
samba e pagode, das 21h a 
01h, no Lions Clube, com 
os convidados: Papo de 
Samba e Resenha, Felipão, 
D’Preto, Sandro Simões, 
Everton BB,  Trio de Ferro 
e Cleuber Souza. 

Engajado na causa 
social, o presidente do 
Lions, Douglas Guima-
rães de Brito, cedeu o clu-
be para que esta grande 
corrente de amor pudesse 
acontecer.

Os ingressos anteci-
pados custam R$ 10,00 
e a renda arrecadada vai 
ajudar na compra de uma 
cama, ou maca ortostática 
para Luis Roberto, com 
isso o menino poderá fi -
car em pé novamente para 
que aos poucos ele crie se-
gurança para reaprender a 
andar.

O evento tem o apoio 
de Patricia Curls, Natus 
Barber Shop e Noslhama 
Agência Digital. 

O Lions fi ca na Rua Ar-
mando Sales Oliveira, 432 
- Vila Couto - Cubatão)

Sambistas se reúnem em 
prol do menino Luis Roberto

+ AMOR POR FAVOR

Os convites custam $10.
Info: Douglas (13) 99110-8695, 

Silas (13) 99752-7183

“RESPEITO”

Câmara de Guarujá 
traz exposição 

de Vladimir Lordi
Até 06 de setembro 

acontece, no Espaço 
Cultural Vereador Al-
berto Marques, a expo-
sição “Respeito”. A mos-
tra individual conta com 
telas abstratas, em um 
misto de trabalhos an-

tigos e atuais do 
artista 

plástico Vladimir Lordi.
Para o artista, as obras 

transmitem o que existe 
de mais nobre na palavra 
respeito. “Os quadros 
são fortes, pois respeito 
é uma palavra resisten-
te, indispensável para o 
melhor convívio entre os 
seres. Assim, superan-
do as diferenças e sendo 

coerente, promo-
vendo a 

h a r m o -
nia e a 
gratidão”, 

afi rma Vladimir.
Ele ainda destacou 

que a exposição é um 
“universo de cores, com 
técnicas variadas e for-
mas ‘quase’ orgânicas”.

O Espaço Cultural 
Vereador Alberto Mar-
ques fi ca aberto de se-
gunda a sexta, das 9 às 
17 horas e a visitação 
é gratuita, na Câmara 
Municipal de Guarujá, 
localizada na avenida 
Leomil, 291, no bairro 
Pitangueiras.

Vladimir Lordi aprendeu sozinho 
a pintar e a produzir quadros abs-
tratos, tendo um acervo artístico 
com mais de 200 criações.
Ele já expôs em inúmeras gale-
rias, como a Galeria de Arte Braz 
Cubas, que fi ca em São Paulo; em 
Santos no Espaço Cultural Paulo 
Bonavides e na Galeria de Arte 

Patrícia Galvão; e na Casa do Barão 
em São Vicente. Em Guarujá é sua 

primeira exposição.

telas abstratas, em um 
misto de trabalhos an-

tigos e atuais do 
artista 

é uma palavra resisten-
te, indispensável para o 
melhor convívio entre os 
seres. Assim, superan-
do as diferenças e sendo 

coerente, promo-

Patrícia Galvão; e na Casa do Barão 
em São Vicente. Em Guarujá é sua 

primeira exposição.


