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Falta de dinheiro 
compromete 
mobilidade na BS

Importantes obras 
viárias e de mobili-
dade urbana nas ci-
dades de Cubatão, 
Santos, São Vicente 
e Guarujá foram com-

pletamente paralisa-
das, sofrem com atra-
sos ou podem não 
sair do papel. O corte 
no primeiro semestre 
deste ano é superior 

a 24% em relação ao 
mesmo período do 
ano passado. Além da 
falta de dinheiro, al-
guns empreendimen-
tos tiveram orçamen-

to subdimensionado, 
como é o caso da du-
plicação do viadu-
to Rubens Paiva, no 
Jardim Casqueiro, em 
Cubatão.  03

Mais celeridade no 
início da segunda fase 
da avenida Perimetral, 
maior calado no canal 
de entrada e a libera-
ção de áreas para am-
pliação do Retroporto. 

O encontro foi arti-
culado pela prefeita e 
contou com a partici-
pação de empresários 
do setor, deputados, 
secretários municipais 
e outras autoridades 
municipais. O objetivo 
de manter proximida-
de com o ministro Edi-
nho Araújo e reuniões 
em Brasília é atração  
de mais investimen-
tos para a cidade e 
ampliação de escala e 
produtividade do Por-
to. 08

Pedro Rezende

Marcel Nobrega

Antonieta e empresários 
recebem Ministro do Porto

Ronaldinho Gaúcho deixa sua 
marca na ‘casa’ do Rei Pelé

ESPORTE 07

©Hebert Passos Neto/HPN Mídia

FAS na TV
Cobertura do 6º Fórum Acontece de Susten-

tabilidade vai ao ar neste final de semana nos 
Associação promove debate e 
passeio ciclístico em Cubatão

programas Alta Qualidade e Canal Indústria 
Brasil. 05

Divulgação
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PARCERIA

Ciesp e Prefeitura de 
Guarujá ratificam parceria

UPA Central terá gestão compartilhada

A prefeita e a dire-
toria regional do Ciesp 
definiram cronograma 
de ações conjuntas para 
os próximos meses. Pre-
feitura e indústria acer-
taram a continuidade 
das parcerias existentes 
e o desenvolvimento de 
novos projetos. 

“Criamos uma agen-
da positiva que con-
grega as empresas. 
São quatro pontos a 
serem alavancados: a 

Novas ações também estiveram na 
pauta do encontro entre a prefeita 
Antonieta e dirigentes da indústria 

qualificação baseada 
em demandas do PAT 
(Posto de Atendimento 
ao Trabalhador); ava-
liação do modelo de 
gestão do Posto e apoio 
do Ciesp a atletas e pa-
ratletas que defendem 
a cidade em  competi-
ções. Outro ponto im-
portante é nosso apoio 
total e participação na  
Feira do Emprego, no 
próximo mês de julho. 
Vamos trazer oficinas 

vocacionais, para o 
evento”, destaca o di-
retor titular do Ciesp, 
Valdir Caobianco.

O novo modelo de 
gestão do PAT Guaru-
já, que será mapeado 
entre junho e julho, foi 
destacado pelo gerente 
regional do Ciesp, Val-
dir Ramos Ruiz. “En-
contrar mão-de-obra 
qualificada ao custo 
adequado é bom para 
quem busca uma vaga 
no mercado de traba-
lho e também para o 
empregador. Um PAT 
Fortalecido é um muni-
cípio fortalecido”, ava-
liou.

“Esta reunião 
com a diretoria 
da Ciesp foi mui-
to produtiva. Fi-
zemos uma agen-
da positiva sobre 
PAT, 
Senai, contrata-
ção de pessoas 
com deficiência, 
apoio aos atle-
tas, entre outros 
assuntos”

Maria Antonieta, 

Os dirigentes do Ciesp Valdir Caobianco, Gerson Scartoni e Valmir Ramos Ruiz; são recebidos pela 
prefeita Maria Antonieta e pela secretária-adjunta de Desenvolvimento Empresarial, Eliane Belfort

Pedro Rezende/PMG

A Prefeitura de 
Santos está selecio-
nando organização 
social (OS) para com-
partilhar a gestão da 
Unidade de Pronto 
Atendimento Central 
(UPA Central), em 
fase de acabamento

O processo de sele-
ção está publicado no 
Diário Oficial de sex-
ta, à página B5, e é o 
primeiro após a cria-
ção pela Prefeitura do 
Programa Municipal 
de Publicização (lei n° 
2.947/2013).

O resultado final 
será homologado pela 
Comissão Municipal 
de Publicização e, em 
seguida, publicado no 

Diário Oficial, o que 
deve ocorrer até agos-
to.

Critérios 
A Comissão Especial 

de Seleção escolherá a 
OS que apresentar a me-
lhor proposta técnica, 
obtendo a maior pon-
tuação, em 100 pontos 

possíveis, nos quesitos: 
Atividade - até 32 

pontos
Ações voltadas à 

qualidade - até 16 pon-
tos

Qualificação técnica 
- até 22 pontos

Preço - até 30 pontos

A OS selecionada 
formalizará contrato 

de gestão de 24 meses, 
prorrogável até o limite 
de 60 meses. 

Os recursos necessá-
rios à contratação são de 
R$ 19,1 milhões por ano. 

Somente para o res-
tante de 2015, o limite 
máximo será de R$ 5,5 
milhões, proporcional 
aos meses de operação  
da nova unidade.

Isabela Carrari

UPA Central funcionará na rua Joaquim Távora, 260, na Vila Mathias

Estimativa: 
12 mil exames diag-
nósticos
17.500 atendimen-
tos/procedimentos 
ambulatoriais (con-
sultas, administra-
ção de medicamen-
tos, curativos etc)
300 saídas em ob-
servações clínicas
2 mil procedimen-
tos odontológicos 

SAIBA MAIS: 

“A nossa expectativa é que o número de atendimentos 
diários na UPA Central seja em torno de 600. Hoje o PS 
Central atende em torno de 450 pessoas/dia, mas na 
UPA iremos agregar outros serviços, como a pediatria”, 

Marcos Calvo, secretário de Saúde

HOMENAGEM

Cidadão guarujaense

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, José Renato Nalini, recebeu na 
última sexta. dia 12, o título de cidadão Guaru-
jaense em cerimônia realizada no plenário da 
Câmara Municipal.

Comunidade Japonesa

O advogado geral do município, Leandro Mat-
sumota, recebeu na última terça, dia 16, uma 
honraria em comemoração ao Dia Municipal da 
Migração Japonesa. A homenagem ocorreu em 
sessão solene realizada na Câmara Municipal

O Terminal Químico 
Aratú S/A (Tequimar), 
do Grupo Ultracargo, 
que sofreu incêndio de 
grandes proporções no 
início de abril, recebeu 
duas autuações que so-
mam R$ 42 mil.

As multas foram apli-
cadas pela Seção de Vi-
gilância e Referência em 
Saúde do Trabalhador 
do município (Sevrest).

A 1ª intimação exigia 
apresentação de com-
provantes de que os tra-
balhadores são submeti-
dos a exames de saúde 
e que o terminal possui 
plano de prevenção de 
riscos ocupacionais, e 

Prefeitura de Santos cobra 
multa da Ultracargo

Medida foi aplicada pelo não 
cumprimento de intimações do 

setor de Vigilância Sanitária

outros documentos que 
atestem a aptidão dos 
profissionais que exer-
cem atividades no local.

Já a 2ª, requisitava 
itens como medição de 
resíduos e laudos de 
possíveis poluidores. 

Em nota, “A Ultracar-
go reitera que sua ope-
ração se dá em acordo 
com a legislação, regu-
lação e normas técnicas 
pertinentes à sua ati-
vidade.  A companhia 
atua em acordo com as 
melhores práticas e as 
obrigações relativas à 
saúde e segurança de 
seus colaboradores”.

Moradores de palafi-
tas e encostas têm prio-
ridade nas inscrições 
para o curso de forma-
ção de mais um Núcleo 
Comunitário de Defesa 
Civil (Nudec). O pri-
meiro módulo será de 
prevenção e combate a 

Defesa Civil
princípios de incêndio, 
com parceria do Cor-
po de Bombeiros, no 
dia 25, na sede da De-
fesa Civil. Interessados 
podem se inscrever de 
segunda a sexta, em ho-
rário comercial, ou pelo 
telefone 3208 1000.

02 acontecedigital.com.brSEXTA-FEIRA  19 de junho 2015



“Calote eleitoral. É 
disso que se trata. Ini-
ciaram a obra a toque 
de caixa, às vésperas 
da eleição, com a pro-
messa de entregar 
tudo em agosto de 
2014. Depois a previ-
são foi para outubro 
do mesmo ano. Depois 
março. Agora só Deus 
sabe se haverá entre-
ga.   É uma injustiça”. 

24%
É o percentual de 
corte de recursos 
segundo dados do 
1º trimestre em 
relação a 2014

Marcel Nobrega

Outro lado 
Procurado para comentar 

a paralisação da obra, o DER 
da Secretaria de Transpor-
tes, afirma que o contrato 
passa por readequação orça-
mentária. O departamento 
não indicou novos prazos, 
seja para retomada da obra 
ou para sua finalização. 

Corte de investimento 
Estadual compromete 
mobilidade na Baixada

Esvaziamento
133

33
03
00

funcionários contratados no início 
da obra

funcionários trabalhavam no início 
do ano

funcionários ficaram responsáveis por 
levantarem acampamento

funcionários na obra atualmente

Obras de viaduto e ponte 
paralisadas em Cubatão. Se-
guidos atrasos na reforma da 
Ponte Pênsil e nas obras do 
VLT. 

Indefinição sobre o futuro 
do projeto do túnel submer-
so entre Santos e São Vicente, 
são os aspectos mais latentes  
que do corte de 30% nos in-
vestimentos do Estado.

Demissões no Polo Indus-
trial, baixo crescimento na 
movimentação de cargas no 
Porto e, mais recentemente, 
os cortes drásticos nos in-
vestimentos do Estado em 
importantes obras na Região 
escancaram a crise.  

Obras que antes iam de 
vento em popa, agora estão 
totalmente paradas. 

Piorou o que já era ruim
Para o caminhoneiro autô-

nomo João Dantas; 30 anos de 
estrada, era melhor ter deixa-
do do jeito que estava. “Desde 
o início a obra trouxe imensos 
transtornos para todos nós. 
Contudo, pensávamos, que os 
aborrecimentos seriam passa-

geiro. Agora, o que ficou foi o 
bloqueio no acesso para quem 
deixa a Marginal da Anchieta 
para subir o viaduto. Temos 
que ir até a entrada da avenida 
Brasil. O trecho é curto, mas 
o nó no trânsito é gigantesco”, 
desabafa. 

O ritmo das obras come-
çou a desacelerar no final de 
fevereiro. 

Nos meses seguintes os 
funcionários foram minguan-
do. Diante do aumento da in-

Maior parte dos testes e operação do 
VLT estão atrasados em mais de 1 ano

Seja pelo montante do in-
vestimento, estimado em mais 
de R$ 2,5 bilhões, ou seja pela 
própria complexidade da obra, 
o fato é que não há sinais cla-
ros de que a obra do submerso 
vá mesmo começar no próxi-
mo mês. 

Responsável pela  obra, a 
Dersa, empresa do Governo 
do Estado, obteve licença am-

Câmara instala Comissão 
Especial para apurar atraso

satisfação popular o vereador 
Fábio Moura (Pros), recolheu 
assinaturas e aprovou a forma-
ção de uma Comissão Especial 
para apurar o caso e cobrar a 
finalização da obra. 

As obras do VLT come-
çaram no dia 29 de maio de 
2013 e sua previsão de entre-
ga era para junho de 2014. 
Foram prorrogadas até o ini-
cio de 2015. 

O trecho de Santos é o 

mais atrasado e tem previsão 
de entrega para o segundo 
semestre deste ano. Em são 
Vicente, as obras estão pron-
tas em boa parte do trajeto, 
faltando chegar à Ponte dos 
Barreiros. 

Marcel Nobrega

Divulgação

Outra que está quase, mas 
que também foi abandonada, 
é a obra de duplicação do via-
duto sobre o Rio Casqueiro. O 
viaduto está pronto, as pistas 
dos viadutos prontas e os tre-

Abandono na obra gera dúvidas sobre
liberação da via antes da temporada 2016

chos das cabeçeiras também 
estão adiantas. 

Contudo, o que se vê nos 
últimos dias, é a desmontagem 
do canteiro e a diminuição de 
homens e máquinas na obra. 

Prometida para julho, início das obras é incerta
biental prévia do empreendi-
mento em abril.  

Além dos embaraços téc-
nicos a obra está enfrentando 
uma série de questionamentos 
jurídicos apresentados pelos 
consórcios e outras demandas 
do próprio TCE ( Tribunal de 
Contas do Estado) que chegou 
a determinar que o edital fosse 
completamente refeito. 

2,5
bilhões, é a 
estimativa de 
investimento 
para a obra

D
iv

ul
ga

çã
o

A última previsão do DER é 
que a Ponte Pênsil seja rei-
naugurada em agosto. Nas 
redes sociais a previsão virou 
piada. “Agosto de Deus” es-
crevem vários internautas. 
Com três interrupções segui-
das a Ponte deixa ilhada há 
mais de 3 anos o bairro  Ja-
puí. 

Fabio Moura dos Santos, 
vereador (Pros/Cubatão)
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Socialpor  Cristina Oliveira
jornalacontece@acontecedigital.com.br

 (13) 97404-6423 - ID: 35*18*103161 

Festa Portuguesa
Mais um fascinante evento organizado pela Alu-
brac - Associação Luso Brasileira de Cubatão. 
No dia 13 de junho, a ‘Festa Portuguesa’, pra 

variar, foi sucesso 
de público e organi-
zação. Já na manhã 
do dia  10, na Praça 
Portugal, evento 
formal comemorou 
a Data. 
Ao lado da dire-
toria, o atual pre-
sidente Maurício 
Campina, recepcio-
nou as autoridades 
nos eventos.

“O arraiá da Escola ABC Infantil e Master foi pra lá de animado!!!
Com brincadeiras, comidas e danças típicas, o evento foi um sucesso!
“Obrigada aos alunos, pais, amigos e funcionários pela presença...”

Parabéns João Lucas  e 
Antonio Jorge

Jantar Romântico Vovó Mafaldan
147 casais se emocio-
naram em deslumbran-
te jantar, sob a organi-
zação do comunicador 
Renato Barbosa. Pa-
rabéns à Vovó Mafal-
da, por mais este belo 
evento. Casais
foram  homenageados

  Edmilson, do Bloco 
Cultural 

Welington Costa;
o cabeleleiro  

Léia e Roberto José Berto e Maria LuciaAndré e Samara
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O Fórum Acontece de 
Sustentabilidade - FAS 
2015 - começou com 
uma grande atividade 
realizada no Parque Eco-
lógico do Perequê. Du-
rante a semana crianças 
do ensino fundamental 
da cidade participaram 

de uma série de ativi-
dades voltadas ao meio 
ambiente e sustentabi-
lidade orientados pelos 
biólogos do CEPEMA 
e alunos do PJ Mais de 
Cubatão.

No centro de ativida-
des do Parque, as crian-
ças participam de pales-
tra sobre a história e as 
curiosidades do Parque 
Ecológico do Perequê. A 

10 mil mudas

já  foram plantadas 
nos eventos realizados 

pelo Jornal Acontece 

Ajude-nos a tornar o 
evento ainda mais sus-
tentável. Vamos conti-
nuar plantando árvores 
para zerar a pegada de 
carbono do evento. 

Em 2014 zeramos 
nossa pegada, conside-

Pelo segundo ano 
consecutivo o Forúm  
ganhou espaço na pauta 
da Assembleia Legislati-
va do Estado. 

No plenário, o depu-
tado Paulo Correa Júnior 
(PEN) destacou a impor-
tância do evento como 
instrumento de fomen-
to ao desenvolvimento 
sustentável e espaço para 
debate de temas atuais. 

Trilha ecológica e 
plantio de mudas 
abrem atividades
Crianças aprendem sobre 
meio ambiente e preservação
com biólogos do CEPEMA

aluna do PJ Mais Bruna 
Almeida, encantou os 
participantes com diver-
sas histórias do parque e 
do projeto.

O viveiro de mudas, 
outra atração do FAS 
2015, ensina as crian-
ças como preparar uma 

muda para plantio fu-
turo. Sob o auxílio dos 
biologos Alex Bernardo 
e Elaine Gama, as crian-
ças prepararam algumas 
dezenas de mudas que 
em breve estarão prontas 
para o plantio.

Além da preparação 
das mudas, os alunos visi-
taram as mudas que foram 
plantadas no ano passado, 
como uma das atividades 
do FAS 2014. Algumas ár-
vores já chegam a um me-

tro de altura.
Em outra atividade, 

os participantes percor-
rem uma trilha de pou-
co mais de 10 minutos 
de caminhada pela mata 
que leva a uma casa em 
ruínas existente no par-
que. Os jovens do PJ 
mais contaram um pou-
co sobre a casa, que era 
usada desde o início do 
século 20 para controle 
de quem subia e descia 
para o planalto.

Marcel Nobrega

Alunos do Ateneu preparam mudas para plantio no Parque Perequê

FAS NA TV

Hebert Passos Neto/HPN Mídia

Pegada de carbono
rando a energia consu-
mida para a realização 
do evento em si. Este 
ano, queremos zerar 
a pegada gerada pelo 
maior valor do evento, 
que é você. 

Sabemos que para 

você estar aqui com-
partilhando conosco 
deste ideal, foi neces-
sário certa quantidade 
de energia. Ajude-nos a 
calcular.

Depois, você também 
é nosso convidado para 

FAS na Alesp
Deputado Paulo Correa 
parabeniza evento

“É fundamental atrair-
mos novos investimen-
tos ao mesmo tempo que 
a preservação de nosso 
manguezal, de nossas 
praias e da Mata Atlân-
tica sejam alavancas para 
o fomento das atividades 
turísticas. Por isso, ini-
ciativas como a do Jornal 
Acontece precisam de 
apoio e incentivo”, escre-
veu em sua mensagem. 

as ações de plantio. Ou, 
se tiver um espaço perto, 
ou na frente da sua casa , 
plante uma árvore. Nos-
so parceiro, o Cepema/
Usp está nos ajudando a 
distribuir algumas mu-
das aqui no evento. 

Marcel Nobrega

Santa Cecília TV Sábado (20) às 13h30. Reprises no sábado à meia noite, domingo às 14h e terça às 19h. Tv Brasil/Unisantos Sábado (20) às 20h30. Reprises na segunda, quarta e quinta feira, sempre às 20h30. 

VTV/SBT - Sábado (20) às 9 da manhã

TV Câmara Cubatão - Disponível online pelo site 
www.camaracubatao.sp.gov.br

PROGRAMA ALTA QUALIDADE

CANAL INDÚSTRIA BRASIL

PATROCÍNIO

05acontecedigital.com.br SEXTA-FEIRA  19 de junho 2015



VENDE
Apartamento novo 
02 dorms, 1 vaga. 
Prédio com elevador, 
próx. a comércios, 
hospitais, escolas e 
etc
entrada: 20% restan-
te financiamento
R$ 221.000,00
Apartamento na Vila 
Nova 2 dormitórioss, 
s/garagem - Térreo. 
Ótimo estado, aceita 
financ. FGTS, CC.
R$ 180.000,00
Apartamento novo 2 
dormitórios. Minha 
Casa Minha Vida úl-
timas unidades.
R$ 190.000,00
Apartamento no Cas-
queiro 2 dormitórios, 
em construção. En-
trada: 19 mil + par-
celas mensais que 
cabem em seu bolso
R$ 200.000,00
Apartamento novo 
no Casqueiro, 2 dor-
mitórios. grande, 1 
vaga. aceita financia-
mento, FGTS, CC. 
R$ 240.000,00
Casa Sobreposta na 
Vila Nova 2 dormi-
tórios. 1 vaga, em 
construção.
R$ 250.000,00
Cotato: 7820-4982 
7806-2562

VENDE
Apartamento na 
Vila Nova 2 dorm 
R$ 180.000,00
Casa na Vila 
Couto de 2 dorm 
R$ 330.000,00
A p a r t a m e n t o 
na Vila Nova 3 
dorm com suíte, 
cozinha plane-
jada e garagem 
fechada 
R$ 320.000,00
Apartamento 2 

VENDE
LANÇAMENTO - 
AV. HENRY BORDEN
Apartamentos de 1 e 
2 dormitórios, sala, co-
zinha, banheiro, área 
de serviço e 1 vaga de 
garagem.
Casa com 6 dormitó-
rios 5 suites, 2 salas, 
cozinha, 2 vagas de 
garagem.
R$ 680.000,00
Apartamento Praia 
Grande 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro 
e garagem. 
R$ 350.000,00
Sobrepostas com 3 
dormitórios, 1 suíte, 
sala, cozinha, banheiro 
e garagem. No bairro 
Vila Nova, em Cubatão
R$ 320.000,00

ALUGA
Casa na Vila Nova 3 
dormitórios, sala, co-
zinha banheiro e ga-
ragem.
R$ 1.300,00
Alojamento com 19 
dormitórios Rua Be-
larmino do Amaral. 
R$ 14.000,00
Apartamento no Cas-
queiro 2 dormitórios, 
sala, cozinha, ban-
heiro e garagem. 
R$ 1.300,00 

3361-4894
3372-7409
Rua Armando 

Sales de Olivei-
ra, 371 - Centro 

- Cubatão
www.almeidaimo-

veis.com.br

CRECI 57407

DIREÇÃO:
WAGNER MOURA. CRECI 41.128
SOLANGE MOURA. CRECI 
47.414

3363-2209
Casqueiro

3361-8686
Vila Nova

Carro

Emprego

Casa

3361 - 1070
7850 - 4971
id: 41*1671

Direção: Emerson e Emidio

3361-4680
3372-0755

3361-7316
id: 129*6500

Vidros e
Tapeçaria
para autos

- Oficina
- Acessórios
- Mecânica

3361-9605

3062-8032
98182-7589 
98882-4475 
99705-1813 
id: 966*17230

Parcelamos 
Cheque em até 
18x
Cartão de Crédi-
to em até 12x

Direção: Junior

Funilaria 
Pintura e 
Mecânica

Trabalhamos 
com todas  as 
seguradoras

3221-5910
São Vicente

CRECI: 46.855-F
João Rodrigues do Nascimento

VENDE
Casa - Geminada, 
Sob.Baixa - Jardim 
Casqueiro - 3 Dor-
ms, 1 Suíte - 84 m² 
de área útil Ref.366

R$ 340.000,00
Apartamento- Pa-
drão, Grande - Jar-
dim Casqueiro - 2 
Dorms, 1 Suíte 81.66 
m² de área útil Ref.354

R$ 275.000,00

3363-2276
99708-9177

rodriguesja@hotmail.com

CRECI: J 20394

3382-2232
Av. D. Pedro I, 
917 - Enseada - 

Guarujá
www.linaimoveisguaruja.

com.br

VENDE
2 sobrepostas altas, com 
2 dormitórios sendo 1 
suíte, sala, cozinha, área 
de serviço, sacada com 
churrasqueira, 1 vaga de 
garagem, ótima localiza-
ção. R$260.000
Sobrados com 2 suítes, 
lavabo, sala 2 ambientes, 
cozinha, área de serviço 
com acesso a área priva-
tiva nos fundos. Vaga de 
garagem. Localizado no 
final da Enseada em rua 
asfaltada de fácil acesso 
a praia.R$290.000

Mecânica em 
Geral

Av. Joaquim Mi-
guel Couto, 185 - 
Jd. São Francisco 
- Cubatão

  3361-8145
98876-7227
98193-2481

Direção: João Carlos (Geladeira) e Paulo

98838-3636
99655-7742  

Estacionamento

Lava Rápido
Lavagem 
Simples
Lavagem Completa 
c/ Cera
Limpeza de 
Motor

Josiel Rodrigues 
de Brito
Advogado 

Consultoria e
Advocacia

josiel@adv.
oabsp.org.br

dorm V. Nova na 
Rua Frei Damião 
R$ 200.000,00

ALUGA
Galpões Pq. São 
Luis 620m²  cada
Casa de 2 dorms 
na Vila Nova 
R$ 1.203,00
Apartamento de 
1 dorm no Jardim 
Casqueiro 
R$ 853,00
Apartamento  té-

rreo 3 dorms com 
1 suíte no Jd. 
Casqueiro 
R$ 1.303,00
Salas para con-
sultório / escritóri-
os 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

EDITAL DE CITAÇÃO

O Sindicato dos Professores Municipais de Cubatão, convoca todos os Pro-
fessores da Rede Municipal de Cubatão/ SP, para participarem da Assem-
bleia Geral, que será realizada em nossa sede, na Rua São Luiz, nº267. 
Vila Nova. Cubatão, no dia 1 de julho de 2015, com a primeira chama-
da às 17h30 e em segunda chamada às 18h, com qualquer número de 
professores presentes. Assunto: Situação do SINDPMC (frente ao Sindi-
cato que apareceu na cidade após receber a Contribuição Confederati-
va/2015 de todos os docentes). Presidente:  Elenízia de Oliveira Garcia; 
Rua: João Carvalhal Filho, nº 189 / 91. Bairro Campo Grande - Santos. 

CPF: 108.304.718-39. PASEP. PIS N°12181034240.

        Cubatão/SP, 19 de junho de 2015.
     Elenízia de Oliveira Garcia

     Presidente SIND.P.M.C

PAT Cubatão 
Av. 9 de Abril, 1.775 - 
Centro - Cubatão/SP
Fone: (13) 3362-6150  
patcubatao@gmail.com

Analista de Marketing - 
Ensino Superior - Inglês 
Fluente – 01 Vaga
Enfermeiro - Ensino Su-
perior – 06 Vagas
Mecânico de Motor a 
Diesel - Ensino Funda-
mental – 01 Vaga 
Operador de Retva -ro-
-Escavadeira - Ensino 
Fundamental – 01 Vaga
Soldador a Oxigás - Ensi-
no Médio – 01 Vaga

PAT Guarujá
Rua Cunhambebe, 500 
- Jardim Cunhambebe, 
Guarujá - SP, 11450-090
Fone: 13) 3341-1134
pat.guaruja@hotmail.com

Auxiliar de Enfermagem - 
10 Vagas
Auxiliar de Almoxarifado - 
01 Vaga

PAT Bertioga
Centro (Avenida 

Anchieta, 392 
Fone 3319-9700
segunda a sexta-feira, 
das 9 às 16 horas.

Recepconista Secretário 
(a) -  01 Vaga

Síndico Profissional - 01 
Vaga

Realce Recursos 
Humanos
(Cubatão)
(13) 3372-6086 e 
3219-2791 (Santos)
www.realcerh.com.br

Ajudante Geral - 01 
Vaga
Consultora de Vendas - 
01 Vaga
Eletromecânico - com 
Curso Profissionalizante 
- 05 Vagas
Garçom – Desejável 
segundo idioma - 01 
Vaga
Mecânico Hidráulico  
com curso Profissionali-
zante - 03 Vagas
Mecânico de Refrigera-
ção - Necessário NR10 
- 01 Vaga

Operadora de Caixa - 
01 Vaga
Operador de Produtor 
(Laboratório) – Técnico 
em Química - 01 Vaga
Serralheiro (Ferro e alu-
mínio) - 02 Vagas

Nurture Recursos 
Humanos
(13) 3329-4262 GUARUJÁ
(13) 359-2914 SÃO 
VICENTE
www.nurturerh.com.br

CUBATÃO
Engenheiro Civil  - 01 
Vaga
GUARUJÁ
Recepcionista Bilíngüe – 
01 Vaga
SANTOS
Vendedor (a) de loja de 
decorações - 01 Vaga
Estágio em Publicidade 
-01 Vaga
Gerente ADM/FIN - 01 
Vendedor Interno Peças 
Automobilísticas 1 Vaga
Representante 
Comercial - 01 Vaga

 SÃO VICENTE -Vende-
dor (a) ótica - 01 Vaga

No artigo passado termina-
mos com um questionamento: 
Os homens pilotam carros; as 
mulheres fogão. Vamos pes-
quisar a origem desse conceito? 

Quando nasce um menino 
seu primeiro presente prova-
velmente será um carrinho. Ele 
vai se acostumar desde peque-
no com os “roncos” do motor, 
com as manobras, com a ima-
gem de ser estar dirigindo, so-
nhando em ser um motorista, 
crescer, fazer 18 anos para po-
der tirar sua habilitação e po-
der enfim realizar esse sonho 
para o qual foi “treinado”.

Quando nasce uma menina 
“tão meiga, bonitinha, com-
portada” ganhará de presente: 
uma boneca para cuidar como 
sua filha, um fogãozinho para 
brincar de cozinhar, uma vas-
sourinha para se acostumar a 
limpar a casa e por aí vai.

Mas o mundo mudou. As 
mulheres tiveram grandes con-
quistas. Hoje podemos votar, 
fazer dupla ou tripla jornada e 
também, por que não, dirigir. 
Afinal é uma necessidade por 
causa do tempo, das distân-
cias e das obrigações. Então, 
encontramos um outro proble-
ma: precisamos ser treinadas 
para dirigir “ao completarmos 
18 anos”, às vezes 30 ou até 50. 
As dificuldades são muitas: 
falta tempo, falta a coragem, 
falta aceitação do processo de 
aprendizagem ( por que dirigir 
se aprende) falta vencer o pre-
conceito, etc.

Eu poderia ainda inumerar 
uma série de problemas que 
me são relatados pelos meus 
alunos ao iniciarem seu treina-
mento ao volante de um carro, 

mas este artigo ficaria mui-
to longo, então resumirei a 
resposta à pergunta inicial 
desta maneira: Eu acredito 
que se você aprendeu a an-
dar, escrever, falar, trabalha, 
estuda e tirou sua habilita-
ção, você é capaz de dirigir.

A menos que a pessoa 
tenha uma deficiência tal 
que a impeça de realizar 
essas “simples” tarefas aci-
ma, ela é totalmente capaz 
de dirigir. E o sucesso do 
meu treinamento se baseia 
principalmente no  fato de 
eu acreditar que quando 
uma pessoa me procura ela 
já passou por todos esses 
aprendizados portanto é 
capaz de executá-los e cabe 
a mim mostrar a ela que ela 
também é capaz de dirigir, 
pilotar ou realizar qualquer 
sonho que ela tenha. Um 
aliado poderoso que desen-
volvemos nesse processo é o 
hábito. Quando alguma coi-
sa se torna um hábito, deixa 
de ser um problema, deixa 
de causar medo e fica auto-
mático. Explicarei mais so-
bre isso no próximo artigo.

Eu acredito em você que 
tem esse sonho e deseja torná-
-lo realidade no seu dia a dia.

Será que eu não 
nasci para dirigir?

Parte 2

www.wddespa-
chantes.com.br
E-mail: wddes-
pachante@
ig.com.br

Rua Assembléia 
de Deus, 226 
- Jd São Francis-
co  Cubatão - SP

josiel@grillodi-
reitodotransito.
adv.br

Rua São José, 
236/238 - Térreo - 
Centro - Cubatão

www.grillodi-
reitodotransito.
adv.br

Buscamos e
levamos no 
local

Expediente:
8h30 às 19h30
Segunda à 
Sábado

Av. Joaquim 
Miguel Couto, 
185 - Jd. São 
Francisco

Av. Washington 
Luis, 385 - Vila 
Nova - Cubatão

www.oficinanova-
cubatao.com.br
E-mail: 
oficinanova-
cubatao_sp@
hotmail.com

vidroscristal@
pop.com.br

Av. Nações 
Unidas, 90 Vila 
Nova - Cubatão

- Funilaria
- Pintura
- Usinagem de 
Cabeçote

Travessa 
Guarujá, 25 Jd. 
São Francisco  
Cubatão

Anuncie
Aqui

3361-5212

Olívia Antonio 
Personal driver

Facebook: Centro de 
Treinamento Veicular

3061-1064/98803-6962
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Esporte

Romilson Castro

Gaúcho deixa 
pegadas no 
templo do Rei 

Rogério Bomfim

Atleta está 
eternizado 
na Calçada da 
Fama do 
Museu Pelé

A comemoração do 
primeiro aniversário do 
Museu Pelé, contou com 
a presença do craque Ro-
naldinho Gaúcho. Uma 
multidão de fãs e jorna-
listas compareceu para 
acompanhar a passagem 
do jogador. 

Ronaldinho afirmou 
que tem vontade de co-
nhecer melhor a Cidade. 
“Sempre vim aqui para 
jogar, era do hotel para a 
Vila Belmiro. Este é um 
bom começo para eu vi-
sitar Santos”, disse Ronal-
dinho, que está de férias 
do Querétaro, time do 
México em que atua.

O atleta Antônio 
Leme representará Gua-
rujá nos Jogos Parapan-
-Americanos de Toron-
to, no Canadá, em julho. 
Treinado pela equipe da 
Associação Paradespor-
tiva da Baixada Santista 
(APBS), com o apoio da 
Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer, Leme 
compete na modalidade 
bocha paralímpica.

 Leme disputará na ca-
tegoria BC 3, para 
jogadores com 
deficiências mais 
complexas. Nesta 
categoria, os jo-
gadores usam um 
dispositivo auxiliar 
e podem ser ajuda-
dos por uma pes-
soa.  Na competi-
ção, o atleta conta 
com a ajuda de seu 
auxiliar, Fernando 
Leme. O auxiliar 
fica na área de jogo 
do atleta, mas, se 
mantêm de costas 
para os juízes evi-
tando olhar para o 
jogo.

 O técnico da 

A Associação Brasi-
leira de Ciclistas/Skate/
Patins e Cadeirantes 
(ABCSPC), em parce-
ria com a Prefeitura de 
Cubatão e Liga Santista 
de Ciclismo, realiza no 
dia 26, das 9 às 12 ho-
ras, no mini auditório 
do Paço Municipal, o 
1º Debate do Uso da 
Bicicleta na Cidade de 
Cubatão. 

Debate e passeio promovem 
uso da bicicleta em Cubatão
Interessados 
devem se 
inscrever 
por email

Segundo o presidente 
da entidade, Jessé Teixei-
ra Félix, três debatedores, 
especialistas na mobili-
dade através da bicicleta, 
interagirão com os de-
mais participantes sobre 
políticas adotadas e ex-
periências. Ao final do 
debate, a prefeita Marcia 
Rosa será homenageada 
com a entrega do Troféu 
Amiga da Bicicleta 2015.

Jessé informa que as 
inscrições já estão aber-
tas, e são limitadas a 40 
pessoas. Os interessa-
dos podem se inscrever 
pelo e-mail: jessetfelix@
ig.com.br. 

Passeio
No domingo, dia 28, 

acontece o passeio ciclís-
tico. A concentração será 
as 9h30 na praça em fren-
te ao Paço Municipal. O 
percurso será de 8 quilô-
metros e só poderão parti-
cipar maiores de 18 anos. 
Cada pessoa deve levar 
sua própria garrafinha de 
água.

 Interessados podem 
se inscrever na página do 
Face da Associação Bra-
sileira de Ciclistas, na Bi-
cicletaria do Mineiro, no 
Costa e Silva, ou no local, 
até o início do passeio.

Atleta de Guarujá vai 
competir em Jogos 
Parapan-Americano

O competidor de bocha 
paralímpica da APBS estará 

no Canadá em julho

seleção de bocha para-
límpica, Vagner Lopes 
Lima e o fisioterapeuta e 
vice-presidente da APBS, 
Marcos Antônio Ferreira 
Alves, também darão as-
sistência ao competidor, 
no Parapan. Experien-
te, Leme já disputou em 
2009, o mundial da Chi-
na e no ano passado, par-
ticipou do torneio, Flan-
ders International Team 
Challenge, na Bélgica.

HORIZONTAIS 4- Carlos (?), goleiro do Paysandu no Brasileirão de 2003. 7- Adriano (?), autor do 1º gol no jogo Cruzeiro x 
Inter (4x2) - 2002. 8- Gustavo (?), autor do gol do Inter contra o Galo (1x1) - 2005. 9- Ponta-esquerda do Inter, bicampeão 
brasileiro em 1975/76. 10- Clóvis (?), autor do 2º gol do Grêmio contra o Corinthians (2x0) - 1998. 11- Volante do Bragantino 
no Brasileirão de 1995. 13- Volante do Coritiba no Brasileirão de 2001. 14- Goleador do Bahia na vitória diante do Paraná 
(3x0), - 2001. 15- Fábio (?), atacante do Fluminense no Brasileirão/03. 17- Zagueiro do Cruzeiro no Brasileirão/01, revelado 
no Corinthians. 19- The (?), apelido de Valdeir, meia-atacante do Fluminense em 1995. 20- Rafael (?), autor do único gol no 
jogo Paraná x Atlético/MG -  2005. 22- Estádio Major (?) Sobrinho, palco do Corinthians x Fluminense (1x2) -2001. 24- Marcos 
(?), atacante do Botafogo de Ribeirão Preto no Brasileirão de 2001.. 25- Autor do único gol do jogo Corinthians x Fluminense 
(1x0), no Brasileirão de 2010. 26- Goleiro do Vasco no Brasileirão de 2003. 29- Autor dos gols do São Caetano na vitória con-
tra o Galo (3x2), no Brasileirão de 2005. 30- Volante do Grêmio no Brasileirão de 1995. 31- Artur (?), técnico do Figueirense no 
Brasileirão de 2003. 32- Lateral-direito do São Paulo no Brasileirão de 2012, negociado com o Barcelona. VERTICAIS
1- Zagueiro do Flamengo no Brasileirão de 2003. 2- Sílvio (?), goleiro do São Caetano no Brasileirão de 2003. 3- Goleiro do 
Atlético Mineiro no Brasileirão de 1996. 5- Lateral-direito do Sport no Brasileirão de 1995. 6- Atacante do Palmeiras no Bra-
sileirão de 2012, natural de Bell Ville-Argentina. 10- Dito (?), meio-campista do Coritiba no Brasileirão de 1973. 11- Zagueiro 
argentino do Cruzeiro no Brasileirão de 1973. 12- Juca (?), meio-campista do América Mineiro no Brasileirão de 1973. 13- 
Goleador do jogo Santos x Vasco (2x0), no Brasileirão de 2012. 16- Atacante do Atlético Paranaense, campeão do Brasilei-
rão em 2001. 18- Autor de 4 gols no triunfo da Ponte Preta diante do Vitória (5x2) no Brasileirão de 2001. 21- Autor do único 
gol no jogo Coritiba x Atlético Mineiro, no Brasileirão de 1996. 23- Carlos Alberto (?), volante do Fluminense no Brasileirão 
de 1973. 27- Autor de 3 gols na goleada do Palmeiras sobre o Coritiba (5x0), no Brasileirão de 1996. 28- Lateral-esquerdo do 
Coritiba no Brasileirão de 2001.

SOLUÇÃO
Horizontais: 4- Germano; 7- Chuva; 8- Papa; 9- Lula; 10- Cruz; 11- Pires; 13-Messias; 14- Róbson; 15- Bala; 17- Cris; 19- Flash; 20- Muçamba; 22- Levy; 24- Denner; 25- Chicão; 26- Fábio; 29- 
Claudecir; 30-Dinho; 31- Neto; 32- Douglas. Verticais: 1- Juan; 2- Luiz; 3- Taffarel; 5- Ayupe; 6- Barcos; 10- Cola; 11- Perfumo; 12- Show; 13- Miralles; 16- Adauto; 18- Washington; 21- Alex; 
23- Pintinho; 27- Luizão; 28- Badé.

 “Agradeço o carinho de todos. Não tenho pala-
vras para expressar a emoção de ver toda a his-
tória do rei e receber este convite”, disse Ronal-
dinho Gaúcho.

Divulgação
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dimento geral é de que 
é fundamental manter a 
articulação e as reivindi-
cações em alta. 

“O acesso aos ter-
minais é uma obra que 
precisa de engenharia, 
criatividade e empe-
nho. O novo acesso aos 
terminais tem tempo 
determinado, porque 
daqui a três anos esta-
rá saturado de novo. A 
Santos Brasil oferece seu 
total apoio para con-
quistarmos mais desen-
volvimento e geração de 
empregos no Porto”

Antônio Carlos Se-
púlveda, diretor-presi-
dente da Santos Brasil 

Reivindicações
Liberação de quatro 

milhões de área destina-
dos à instalação retro-
portuária                Cons-
trução de novas áreas 
para estacionamento de 
caminhões.

 
Outros assuntos 

 - Viabilização de no-
vos acessos hidroviários

- Fomentar novos 
investimentos na área 
do Complexo Indus-
trial Naval de Guarujá 
(CING), onde atual-
mente está localizada a 
empresa multinacional 
Saipem, que atua na 
base off shore de Petró-
leo e Gás.

Perimetral 
Principal item da 

pauta, a continuidade 
das obras da avenida 
Perimetral dominou 
boa parte das conver-
sas. A reivindicação da 
prefeita foi ratificada 
por todos os principais 
empresários. 

A expectativa ante-
rior era de que as obras 
começassem no início 
do ano. Como o cro-
nograma não foi cum-
prido, a prefeita inten-
sificou articulações em 
Brasília e o prazo foi es-
tendido para abril. 

Agora, Prefeitura e 

Antonieta quer mais 
investimentos para o 
Porto de Guarujá

Ministro Edinho Araújo esteve no gabinete da prefeita em encontro com empresários da área portuária

setor privado cobram e 
apostam todas as fichas 
para que a obra comes-

se ainda este ano. Diante 
do cenário de crise e cor-
te nos investimentos do 
governo federal o enten-

Pedro Rezende/PMG

“A continuidade 
da Perimetral não 
pode ser sonho 
para anos, porque 
corremos o risco de 
engargalar. Precisa-
mos urgentemente 
agilizar esse proces-
so. Na primeira fase 
conseguimos segre-
gar o trânsito de 
caminhões e da Ci-
dade, criamos o via-
duto e reduzimos 
assim o conflito en-
tre os caminhões e 
ferrovia”, justificou 
a prefeita.

“As obras de infraes-
trutura são as molas 
para o desenvolvi-
mento no setor, as-
sim como pensar no 
acesso intermodal e 
ferroviário. O cala-
do também é outro 
desafio, o assore-
amento é um pro-
blema sério deste 
Porto, precisamos 
permanentemente 
de dragagem”.

60%
é a participação 
da Santos Brasil 
na movimenta-
ção do Porto 
de Guarujá

No destaque, em amarelo, estão as áreas onde 
a Prefeitura e as empresas do Porto entendem 
como ideias para instalação do Retroporto 

Após a reunião 
foi realizada 
uma visita ao 
Terminal da San-
tos Brasil e pas-
sagens do grupo 
por algumas vias 
de acesso e bair-
ros próximo ao 
complexo por-
tuário. De acor-
do com a prefei-
ta, é importante 
que o “ministro 
conheça nossa 
realidade de 
perto e continue 
sendo um de-
fensor de nossas 
demandas”.

O Ministro dos Portos Edinho Araújo participou de en-
contro, organizado pela prefeita Maria Antonieta, que 
reuniu autoridades e empresários do setor. Os deputados 
Vanessa Damo, estadual e Itamar Borges, federal tam-
bém prestigiaram o encontro

Edinho Araújo
Ministro dos Portos

08 acontecedigital.com.brSEXTA-FEIRA  19 de junho 2015


