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Semana da Mata Atlântica 
reúne cidades da Baixada

Guarujá aprimora 
ensino de deficientes

Encontro será realizado entre os dias 27 e 29 de maio, com a participação das cidades da Região Metropolitana. Esta é a terceira edição do evento 

Pensando na Educa-
ção Inclusiva, a Prefei-
tura de Guarujá   benefi-
cia mais de 500 crianças 
com a Sala de Recursos 

Multifuncionais. A novi-
dade é uma continuação 
da sala de aula, usando 
brinacdeiras para a apre-
dizagem. 

Incêndio da Alemoa
e a ‘Carta de Santos’

Fórum na próxima 
quarta, 20, vai debater   
incêndio na Ultracargo.

Sob o tema “Incêndio 

na Alemoa - o que ocor-
reu e o que é preciso mu-
dar’, o encontro produzi-
rá a Carta de Santos.
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Antonieta recebe visita do 
novo coordenador do DADE

O objetivo foi a apresentação da nova estrutura do órgão que 
contará agora com núcleos regionais de atendimento aos 

municípios com potencial turístico no Estado de São Paulo
O novo coordena-

dor do Departamento 
de Apoio ao Desenvol-
vimento das Estâncias 
(DADE), o arquiteto e 
urbanista Adalberto Fer-
reira da Silva esteve em 
Guarujá, na última quar-
ta, dia 13, em visita à 
prefeita Maria Antonieta 
de Brito, apresentando as 
novas diretrizes do De-
partamento para efetivar 
a aplicação dos recursos 
destinados ao turismo, 
apoiar e desenvolver as 
estâncias turísticas do 
Estado. A reunião foi 
acompanhada pelo se-
cretário municipal de 
Planejamento, Marco 
Damin.

 Antonieta conside-
rou o encontro bastante 
produtivo. “O DADE 
está se reestruturando e 
a celeridade na aprova-
ção de novos projetos e 
liberação dos recursos 
já aprovados será muito 
importante para o desen-

volvimento da nossa Ci-
dade e da região metro-
politana.”

 Para o novo coorde-
nador, o Estado de São 
Paulo tem um imenso 
potencial e força para 
o turismo. “É o maior 
pólo turístico do País e 
o setor é essencial para 
a atividade humana, ge-

ESTÂNCIAS

rando renda e empregan-
do muita gente. Por isso 
a Secretaria de Turismo 
pretende ampliar a apli-
cação de recursos para 
mais 140 municípios de 
interesse turístico no Es-
tado”, disse Adalberto 
Ferreira da Silva.   Para 
agilizar esse processo, o 
DADE também irá criar 

escritórios regionais do 
órgão. Na Baixada Santis-
ta, deve funcionar dentro 
da Agencia Metropolita-
na de Desenvolvimento 
(Agem), atendendo toda 
a Região, que tem oito, 
dos nove municípios que 
a compõem,  inseridos nos 
programas de  investimen-
tos  do Departamento.

EM CEV Ultracargo 
não se compromete 
com pescadores

CEV discute desdobramentos 
do grave incêndio da Alemoa

A quinta reunião da 
Comissão Especial de 
Vereadores (CEV) que 
discute os desdobramen-
tos do incêndio ocorrido 
na Alemoa em Santos 
debateu a responsabili-
dade da Ultracargo no 
grave acidente. Os par-
lamentares cobraram ex-
plicações dos diretores 
da empresa e pediram 
para que alguma assis-
tência seja oferecida aos 
pescadores da cidade, 
prejudicados pela gran-
de mortandade de peixes 
no Rio Casqueiro.

O gerente executivo 
da empresa, Fernando 
Coutinho, admitiu que 
houve um vazamento 
de combustível dez dias 
antes do incêndio que 
atingiu seis tanques na 
unidade da Alemoa, em 
abril. Ele conta que cerca 
de 400 mil litros de ga-
solina vazaram em uma 
área da empresa, mas 
que o acidente foi conti-

do internamente, não ul-
trapassando os limites da 
Ultracargo. “Não houve 
correlação entre o vaza-
mento e o incêndio”. 

Questionado pelo 
presidente da CEV, o 
vereador Doda, sobre de 
quem seria a responsa-
bilidade pelo incêndio, 
o executivo afirmou que 
as investigações da Polí-
cia Científica é que vão 
apontar os responsáveis, 
mas que ‘a empresa não 
se eximirá de suas res-
ponsabilidades’. 

Sobre a situação dos 
pescadores, que estão 
passando por dificulda-
des por conta da conta-
minação do pescado, o 
vereador Dinho) afirmou 
que a Ultracargo, inde-
pendente da investiga-
ção e laudos da Cetesb, 
tem o dever moral de 
reparar os danos causa-
dos aos profissionais da 
pesca que atuam no Rio 
Casqueiro. 

CÂMARA

Roberto Sander Jr.
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por  Cristina Oliveira
jornalacontece@acontecedigital.com.br

 (13) 97404-6423 - ID: 35*18*103161 
“A vida é melhor para aqueles que fazem o possível para ter o melhor”

John Wooden

Duas professoras do 
Projeto Musicalização na 
Primeira Infância ministra-
ram uma aula aberta na tar-
de desta terça-feira, dia 19, 
no Centro Multimídia do 
Parque Anilinas. Na pla-
teia, monitores dos progra-
mas Mais Educação e Mais 
Cultura, englobados no 
Programa Cubatão Plural, 
realizado em parceria pelas 
secretarias municipais de 
Educação e de Cultura.

Para demonstrar a aula, 
foram convidados 14 alu-
nos de 2 e 3 anos da UME 
Dilce Ferreira Campos, lo-
calizada dentro do Parque 
Anilinas. As professoras 
Luciane Gouvêa e Cecília 
Mondelo, duas das nove 
educadoras que atuam no 
Projeto, realizaram com as 
crianças as atividades de 
sensibilização, percepção 
auditiva e rítmica, movi-

mento com ou sem loco-
moção e de lateralidade.

A aula aberta foi organi-
zada pela professora e ma-
estrina Sonia Maria Onuki, 
da Seduc, coordenadora do 

Projeto Musicalização na 
Primeira Infância, e pela 
chefe do Departamento de 
Políticas Públicas para a 
Diversidade, Juliana Cla-
bunde, da Secult. No dia 
7 de maio passado, as pro-
fessoras de Musicalização 

já haviam conhecido o tra-
balho desenvolvido pelo 
Programa Cubatão Plural, 
durante um encontro com 
Juliana Clabunde. “Ago-
ra, foi a vez de demons-
trarmos o nosso trabalho 
para a equipe do Cubatão 

Plural”, explicou Sonia 
Onuki.

O Projeto de Musicali-
zação na Primeira Infância 
é realizado desde maio de 
2010 nas creches munici-
pais. Atualmente, 17 uni-
dades escolares contam 

O Padre Carlos reuniu 
membros da comuni-
dade, patrocinadores 
e personalidades para 
um encontro no Salão 
Paroquial.
Depois da oração, e 
servido o farto café, o 
pároco da Igreja Matriz 
de Cubatão  anunciou 

Legenda

‘Musicalização na 
Primeira Infância’ 
traz novo sentido ao 
uso da música 

Aprendizagem

Parabéns ao Grupo de Escoteiros de Cubatão – ALBATROZ. São 25 anos de história, de envolvimento com os jovens, companheirismo, amizade, 
dedicação e humildade. O Reconhecimento no escotismo tem outro nome: Troféu Araucária!! Sempre Alerta!!!

os preparativos para a 
festa da padroeira da 
Cidade que, este ano, 
celebra também os 
50 anos da aparição de 
N.Sra. da Lapa. A pro-
gramação que começa 
dia 6 de agosto tam-
bém será divulgada 
em Acontece

“As crianças são es-
timuladas a viver 
uma experiência 
corporal de apren-
dizado, através da 
música” 
               

Sônia Onuki

com aulas do Projeto. O 
objetivo é iniciar as crian-
ças no mundo sonoro, de-
senvolvendo a percepção 
auditiva, melódica, rítmi-
ca, expressão corporal, es-
timulando o canto e a sen-
sibilidade à música.

Marcel Nobrega
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VENDE

LANÇAMENTO - AV HENRY BORDEN
Apartamentos de 1 e 2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, área de serviço e 1 vaga 
de garagem.

CASA COM 6 DORMITÓRIOS
5 suites, 2 salas, cozinha, 2 vagas de 
garagem.
Ref.: 954 - Valor R$ 680.000,00 

APARTAMENTO PRAIA GRANDE
2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro 
egaragem. 
Ref.: 911 - no valor de R$ 350.000,00

SOBREPOSTAS VILA NOVA - CUBATÃO
3 dormitórios, 1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro e garagem. 
Ref: : 730 - No Valor R$ 320.000,00

3361-4894   3372-7409

Rua Armando Sales de Oliveira, 
371 Centro - Cubatão

www.almeidasimoveis.com.br

ALUGA

CASA NA VILA NOVA
3 dormitórios, sala, cozinha banheiro 
e garagem.
Ref.: 927- No Valor de R$ 1.300,00

ALOJAMENTO COM 19 DORMS
Rua Belarmino do Amaral. 
REF.: 578 – Valor R$ 14.000,00

APARTAMENTO NO CASQUEIRO
2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro 
e garagem. 
Ref.: 924 - no valor de R$ 1.300,00 

Ref: AP0007 - Apto Novo - 02 dor-
ms, 1 vaga, á partir de R$ 221 mil
Prédio com elevador, próx. a co-
mércios, hospitais, escolas e etc
entrada: 20% restante financiamento
Contato: 7820-4982/7806-2562
Ref. AP0162-  Vila Nova - Apto 2 
dorms, s/garagem - Térreo R$ 180 mil
Ótimo estado, aceita financ. FGTS, CC
Contato: 7806-2562/7820-4982
Ref. 0190 - Apto - 2 dorms. novo 
Minha Casa Minha Vida - R$ 190 mil 
- últimas unidades
Contato: 7806-2562/7820-4982

Ref: 0140 - Casqueiro - apto 2 
dorms, em construção, R$ 200 mil. 
Entrada: 19 mil + parcelas mensais 
que cabem em seu bolso
Contato: 7820-4982/7806-2562
Ref. 0154 - Casqueiro - Apto novo, 2 
dorms. grande, 1 vaga. aceita finan-
ciamento, FGTS, CC. R$ 240 mil
Contato: 7806-2562-7820-4982
Ref. CA0086  - Vila Nova - Sobrepos-
ta 2 dorms. 1 vaga, em construção á 
partir de R$ 250 mil
Contato: 7806-2562/7820-4982

ALUGA

GALPÕES NO PQ SÃO LUIS 620M²  
CADA

CASA DE 2 DORMS NA VILA 
NOVA - R$ 1.203,00

APARTAMENTO DE 1 DORM NO 
JD CASQUEIRO
R$ 853,00

APARTAMENTO TÉRREO 3 DORM 
COM 1 SUITE NO JD CASQUEIRO 
R$1.303,00

SALAS PARA CONSULTÓRIO/
ESCRITÓRIOS NA RUA BAHIA DE 
41M², COM OPÇÃO DE INTEGRAR 
2 SALAS A PARTIR DE 
R$ 503,00  

SOBRADO (FUNDOS) DE 2 DORM 
NO JD. 31 DE MARÇO R$853,00

VENDE
APARTAMENTO NA VILA NOVA 
2 DORM 
R$ 180.000,00

CASA NA VILA COUTO DE 2 
DORM 
R$ 330.000,00

APARTAMENTO NA VILA 
NOVA 3 DORM COM SUITE, 
COZ PLANEJADA E GARAGEM 
FECHADA
R$ 320.000,00

APARTAMENTO 2 DORM VILA 
NOVA RUA FREI DAMIÃO 
R$ 200.000,00

SERVIÇOS

FUNERÁRIA

PASSO O PONTO
Loja de roupas no centro de Cubatão, 
facilito Tel: (13) 98124-5801
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Anilinas recebe feira 
de produtos orgânicos

SUSTENTABILIDADE PET

Precisando de um 
amigo fiel?  Então 
venha para a 
Feira de Adoção

Nos próximos dias 28 e 
29, a galera que toca o Canil 
Municipal, vai dar um in-
centivo à adoção. A distân-
cia é um obstáculo a menos 

População poderá fazer contato direto com os produtores

       Alimentos sem agro-
tóxicos, pesticidas, ou 
adubos químicos estarão 
a venda de 15 em 15 dias 
no Parque. Os produtos 
são comercializados dire-

tamente por produtores 
ou associações, do Vale 
do Ribeira e Alto Tietê. 

       O objetivo dos or-
ganizadores é difundir os 
benefícios do consumo 

de orgânicos em Cubatão 
e criar uma rede de con-
sumidores fixos. 

Apoiada pela Prefeitu-
ra de Cubatão, a promo-
ção é da Associação Uno 
e Verso, com apoio da 

14 
agrotóxicos

Usados no Brasil são 
proibidos na maior 
parte do mundo. Pro-
dução orgânica não 
utiliza agrotóxicos, 
fertilizantes químicos 
ou pesticidas

Associação dos Produ-
tores do Vale do Ribeira, 
que representa 25 pro-
dutores e da Associação 
de Produtores Orgânicos 
do Alto Tietê, com 14 
produtores. 

Cada grupo de produ-
tores ocupará duas ban-
cadas grandes com seus 
produtos, havendo tam-
bém uma quinta bancada 
com produtos orgânicos 
industrializados.

para dar um lar aos animais 
abrigados. 

A Feira será montada no 
coração da cidade, em frente 
a antiga entrada do Parque 
Anilinas. 

Também não é por falta 
de opções que os interessa-
dos não vão realizar o gesto. 
Há cães e gatos, filhotes e 
adultos, malhados, pretinhos 
ou branquinhos. Os que não 
estarão na feira podem ser 
conhecidos através de fotos, 
reunidas em um álbum. 

Reforma traz mais confor-
to; mas melhora definitiva

Cerca de 300 cães e 
gatos abrigados no Ca-
nil Municipal vão ganhar 
mais espaço enquanto 
aguardam a chegada de 
um amigo ou de uma fa-
mília inteira de amigos. 
Equipes da Secretaria de 
Manutenção da Prefei-
tura estão finalizando a 

construção de novas celas 
e um amplo solarium. A 
obra deve ser entregue até 
o final de junho. 

O prédio também re-
cebeu pintura e manuten-
ção dos sistemas elétrico e 
hidráulico. Lâmpadas an-
tigas ou queimadas foram 
substituídas por LEDs. 

ESPORTE

Liga comemora 60 anos 
com campeonato

ANIVERSÁRIO

Os cinquentões que 
ainda não penduraram 
suas chuteiras podem 
estram em campo para 
disputar a “Taça” come-
morativa. 

As inscrições vão até o 
próximo dia 08 de junho. 
O presidente João Ilário 
Filho, lembra que é pre-
ciso ser filiado e estar em 
dia com a documentação 

e contribuição financei-
ra. 

“Definidos os partici-
pantes, faremos reunião 
para estabelecer o for-
mato da competição, que 
deve começar no último 
sábado de junho ou uma 
semana depois, com os 
jogos realizados sempre 
nesse dia da semana”, 
afirmou.

Revelações

Cabeção – Lançado 
no Comercial Esporte 
Clube, da Fabril, chegou 
a profissional e seguiu 
carreira no SC Corin-
thians Paulista. 

Mineirinho - Reve-
lado pelo Guimarães, 
jogou no Clube Paulista 
de Jundiaí.

Adiel – Filho do Jar-
dim Costa e Silva, jogou 
no Santos FC e hoje está 
no exterior.

Toninho Silva - Re-
velado nas categorias de 
base, chegou ao profis-
sional no Santos

Cláudio Adão - Com 
passagem pela Sele-
ção, também jogou no 
Santos. Fato curioso é 
que dizem que Adão, 

nega de pé juntinho seu 
“DNA” cubatense

Pita – Do EC Jar-
dim Casqueiro foi para 
“portuguesinha”. Rapi-
damente foi levado pelo 
Santos. Mas, foi no São 
Paulo que Pita foi mais 
chamado de craque. Sob 
o comando do mestre 
Telê levantou a taça de 
Campeão da Libertado-
res e Mundial no início 
da década de 90. Do São 
Paulo foi para a França. 
Na seleção, só não foi 
titular absoluto por ter 
o “azar” ter nascido na 
geração do Galinho de 
Ouro, Zico

1955
Uma das mais 
antigas do Estado, 
entidade nasceu
em julho

Horizontais
8- Uruguaio, vice-artilheiroBrasileirão/07, jogando pelo Náutico.
10- Goleiro do Sobradinho contra o Atletico/MG 1x1em 1986.
12- Goleiro do Vitória, autor do 1º gol no triunfo sobre o Atlético 
Mineiro (3x2), na Arena do Jacaré em 2010.
13- Estevam Soares, zagueiro do Sampa, campeão do Brasileirão/77.
15- Autor dos gols do Bahia contra o Vasco 2x1, no Brasileirão/2009.
16- Atacante do Paraná Clube no Brasileirão de 2001, bicampeão
peloPalmeiras em 1993/94.
17- Zagueiro do Corinthians no Brasileirão de 2014.
18- Lateral-direito paraguaio do Grêmio, campeão do Brasileirão/96.
22- Sérgio (?), campeão brasileiro pelo Botafogo em 1995.
27- Zagueiro do Cruzeiro na conquista do Brasileirão/2013.
29- Atacante do Flamengo no Brasileirão de 2014, xará do 37º
presidente dos Estados Unidos.
31- Atacante do Palmeiras, bicampeão do Brasileirão em 1993/94.
32- Nome futebolístico de Valdir Bork, zagueiro do Coritiba no 
Brasileirão de 1974.
33- Paulo (?), técnico do Furacão, rebaixado no Brasileirão/1993.
34- Meio-campista do Grêmio em 2015, oriundo do São Paulo.
35- Título do Brasileirão obtido pelo técnico “Minelli” em 1976.

Verticais
1- (?) Braga, técnico do Corinthians na derrota pró São Paulo 1x3,
noBrasileirão de 2005.
2- Atacante do América/RJ, artilheiro do Brasileirão de 1979.
3- Oswaldo Oliveira, técnico do Timão, campeão do Brasileirão/1999.
5- Wilson (?), curinga do Timão na conquista do Brasileirão/1990.
6- Vice-campeão brasileiro em 1985.
7- Zagueiro do Fluminense no Brasileirão de 2015.
9- Saulo da (?) de Freitas, atacante do Grêmio no Brasileirão/1996.
4- João (?), técnico do Paysandu no Brasileirão de 1981.
11- Primeiro adversário da Ponte Preta no Brasileirão de 2015.
14- Urbano Caldeira, estádio palco de jogos do Peixe no Brasileirão.
19- Autor do 1º gol do Sport contra o Sampa 2x3, no Brasileirão/86.
20- (?) Culpi, técnico do Galo no Brasileirão de 2014.
21- Goleiro do Vitória, vice-campeão brasileiro em 1993.
23- Autor do gol do Treze contra o São Paulo (1x0), no Brasileirão/86.
24- Vogais de Félix, goleiro do Fluzão no Brasileirão de 1971.
25- Edição do Brasileirão, no qual o artilheiro Zico obteve a “Bola de Ouro”.
26- Atacante do Coritiba no Brasileirão de 1973.
28- Meia-atacante da Ponte Preta no Brasileirão de 1986.
30- Márcio Nobre, atacante do Cruzeiro, campeão do Brasileirão/03.

Solução Horizontais
8- Acosta; 10- Deo; 12- Viáfara; 13- ES; 15- Nen; 16- Maurílio; 17- Gil; 18- Arce; 
22- Manoel; 27- Dedé; 29- Nixon; 31- Evair; 32- Di; 33- Emílio; 34- Maicon; 35- Bi.

Verticais
1- Ademar; 2- César; 3- OO; 4- Avelino; 5- Mano; 6- Bangu; 7-Marlon; 9- Fé; 11- 
Grêmio; 14- UC; 19- Edel; 20- Levir; 21- Dida; 23- Dão; 24- EI; 25- XII; 26- Néo; 
28- Raí; 30- MN.

Aderbau Gama

05acontecedigital.com.br



06 acontecedigital.com.br



Fórum debate incêndio no 
terminal da Ultracargo, na Alemoa

Ao final do evento, a Carta de Santos reunirá recomendações para melhoria da segurança

‘Incêndio da Alemoa 
– o que ocorreu e o que é 
preciso mudar’ é o tema 
do fórum que será reali-
zado na próxima quarta-
-feira, dia 20, das 8h30 
às 17h30, na Associação 
dos Engenheiros e Arqui-
tetos de Santos (AEAS). 
O evento é organizado 
pelo Conselho Regional 
de Engenharia e Agrono-
mia de São Paulo (CRE-
A-SP), AEAS, Corpo de 
Bombeiros, Defesa Civil 
e Prefeitura, com o obje-
tivo de debater o aciden-
te ocorrido em abril no 
terminal da Ultracargo, 
na Alemoa Industrial, 
um dos mais graves do 

CARTA

Ao final, será concluí-
da a Carta de Santos, do-
cumento que irá reunir 
recomendações para me-
lhoria da segurança e do 
combate a sinistros nas 
áreas de armazenamento 
de combustíveis e produ-
tos químicos. “O objetivo 
é debater a reformulação, 

modernização, atualiza-
ção das normas técnicas e 
das legislações municipal, 
estadual e federal”, ex-
plica André de Fazio, ex-
-presidente do CREA-SP 
e conselheiro da Associa-
ção Brasileira de Enge-
nheiros Civis.

“Devido à gravidade 
do incêndio, o que for dis-
cutido servirá para a pre-

venção de ocorrências em 
outros locais similares do 
Brasil”, complementa o 
engenheiro da Secretaria 
Municipal de Assuntos 
Portuários e Marítimos, 
Adilson Luiz Gonçalves. 
Interessados em partici-
par do evento podem se 
inscrever  gratuitamente 
pelo site www.creasp.org.
br/incendioalemoa.

mundo.
No fórum haverá pa-

lestras de representan-
tes do CREA, Bombei-
ros, Cetesb, Associação 
Brasileira de Terminais 
Líquidos, Companhia 

Docas de São Paulo 
(Codesp), Instituto de 
Pesquisa Tecnológicas 
(IPT), Associação Bra-
sileira de Normas Téc-
nicas (ABNT) e das em-
presas Petrobras e Basf.

Divulgação
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Guarujá sedia 3ª Semana da Mata 
Atlântica da Baixada Santista

Evento é realizado entre os dias 27 e 29 de maio e reunirá representantes  de outras
 cidades da Baixada Santista

Guarujá sediará a 3ª 
Semana da Mata Atlân-
tica, entre os dias 27 e 
29 de maio, reunindo 
representantes locais e 
dos nove municípios da 
Baixada Santista, além 
de órgãos especializa-
dos que apresentarão 
projetos e atividades já 
desenvolvidas em suas 
Cidades. O objetivo é 
enfrentar o desafio de 
conciliar o desenvolvi-
mento com a preserva-
ção dos recursos natu-
rais e o meio ambiente, 
inserindo a população 
nesse contexto.

  A abertura da 3ª Se-
mana da Mata Atlânti-
ca será dia 27 de maio, 
às 19 horas, no Delphin 
Hotel (Av. Miguel Estéf-
no, 1295 - Enseada). No 

dia 28 serão desenvolvi-
das atividades pontuais e 
permanentes nos municí-
pios participantes.

Os representantes 
dos municípios poderão 

apresentar novas ideias 
de atividades e estudos, 
que estimulam os mu-
nícipes a se tornarem 
protagonistas de progra-
mas e projetos voltados 
a sustentabilidade, com 
a mensagem principal 
do evento: “O Homem 

envolvido pelo Bioma 
Mata Atlântica”.

 O objetivo principal 
da 3ª Semana da Mata 
Atlântica é tornar o que 
foi pensado e proposto 

durante o evento em 
ações regionais, em 
toda a Baixada San-
tista, que contribuam 
para a preservação 
do bioma (conjunto 
formado pelo clima, 
vegetação, hidrogra-
fia e relevo de uma 
determinada região).  

A Mata Atlântica é o se-
gundo bioma mais im-
portante do País. É tom-
bado pela Organização 
das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e 
a Cultura (Unesco) como 
patrimônio histórico da 
humanidade, devido a 

sua  biodiversidade.
 A cerimônia de encer-

ramento será dia 29, na 
Unaerp (Avenida Dom 
Pedro I, 3.300 – Ensea-

 Cidades da Baixada 
celebram ‘Nossa Senhora’

Santa é conhecida por ser a protetora dos
 trabalhadores do Porto de Santos

Homenagens, procis-
sões e missas. Foi assim 
que as cidades da Baixa-
da Santista celebraram o 
dia de Nossa Senhora de 
Fátima, comemorado no 
último dia 13.

A Santa é considera-
da a protetora dos Tra-
balhadores do Porto de 
Santos e dá nome a uma 
das igrejas do Guarujá. 
A data marca o 98º ani-
versário da aparição da 
imagem da Mãe de Je-
sus Cristo na cidade de 
Fátima, em Portugal.

Em Santos, ocorreram 
missas em homenagem a 
Santa, além de uma pro-

cissão, que saiu da Igreja 
Nossa Senhora Apare-
cida e foi até a igreja de 
São Benedito, em Santos.

No Guarujá, alem de 
missas, uma apresenta-

ção do Coro da Orquestra 
Sinfônica do Estado de 
São Paulo (Osesp) mar-

Semes abre vagas para 
várias modalidades

da), onde ocorrerá uma 
mesa redonda, das 15 às 
18 horas, na qual serão 
apresentadas as propos-
tas e ações de cada cida-

Encontro será 
realizado no 
Delphin Hotel, 
com encerramento 
na Unaerp

de. O encerramento está 
previsto para 19 horas, 
com palestra do secretá-
rio estadual  de turismo, 
Roberto de Lucena.

A Secretaria de Es-
portes (Semes) abre 
nesta segunda-feira (18) 
inscrições para aulas de 
esportes na Arena San-
tos. Serão 239 vagas dis-
ponibilizadas em diver-
sas modalidades e para 
pessoas de várias idades.

Interessados poderão 
se inscrever para aulas 

de pilates de solo (31 va-
gas), condicionamento 
físico (10), caratê (32), 
tai chi chuan (6), muay 
thai (39), judô (64), lam-
baeróbica (13), dança do 
ventre (4), zumba (7), 
dança de salão (25) e 
dança circular (8). 

As inscrições serão 
feitas na secretaria (Av. 

Rangel Pestana, 184, 
Vila Mathias), das 14h 
às 17h30, e a partir de 
terça das 8h30 às 12h e 
das 14h às 17h30. É ne-
cessário levar cópia do 
RG e do comprovante 
de residência (de San-
tos), duas fotos 3x4 e 
atestado médico atuali-
zado. 

Guarujá aprimora ensino
para crianças deficientes  
A Sala Multifuncional é uma continuidade da 

sala de aula, usando brincadeiras
Pensando na Educa-

ção Inclusiva e criando 
condições que assegu-
ram a participação de 
alunos com deficiência 
na sala de aula, a Prefei-
tura de Guarujá beneficia 
mais de 500 crianças da 
rede municipal de ensi-
no, com a Sala de Re-
cursos Multifuncionais 
(SRM), um dos serviços 
de atendimento educa-
cional especializado.

 A coordenadora de 
Educação Especial da 
Diretoria de Educação 
Infantil e Fundamental, 
Tamara Rocha Vieira 
explica que a Sala de 

Recursos é um programa 
do Governo Federal, em 
parceria com os municí-
pios, destinado aos estu-

dantes com deficiência 
intelectual, visual e audi-
tiva, facilitando o aces-
so, participação e apren-
dizagem dos alunos. No 
Guarujá as SRM´s foram 
montadas em 2009 e 38 
escolas da Rede Munici-
pal de Educação utilizam 
os equipamentos, benefi-
ciando 575 crianças. Os 

professores da sala são 
especializados nos mais 
diferentes tipos de ne-
cessidades educacionais 
e na educação inclusiva. 
“Com programas como 
esse buscamos garan-
tir a inclusão dos alu-
nos com deficiência em 
classes regulares”, com-
pleta Tamara.

cou as homenagens feitas 
a Santa na cidade. A Pre-
feita Maria Antonieta de 
Brito esteve presente na 
apresentação. Também 
houve missas e festejos 

em Praia Grande e Peruí-
be.

13 de maio 
é a data em que os católicas comemoram 
a data em que a virgem apareceu a três 
crianças na Cova da Ilha, em Portugal
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