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TJ mantém liminar. Câmara 
ignora e mantém leitura

Esquenta 
disputa pela 
vaga de vice 
de Paulo 
Alexandre

O Tribunal de Justiça 
de São Paulo entendeu 
como acertada a liminar 
concedida em 1ª Ins-
tância pelo juiz Ricardo 
Fernandes Pimenta Jus-
to, da 1ª Vara Cível de 
Guarujá. 

Para o presidente do 
TJ, desembargador José 
Renato Nalini, procede o 
argumento da defesa da 
prefeita de que houve 
cerceamento de defesa, 
por parte da Comissão. 
A defesa diz que a Co-

missão não poderia en-
cerrar a fase processual 
sem que todas as tes-
temunhas de defesa ti-
vessem prestado depoi-
mento. Também estão 
sendo questionados na 
Justiça outras questões 

referentes aos trabalhos 
da Comissão, como pro-
cedimentos, legitimida-
de e legalidade.
Apesar disso a Câmara 

insiste na continuação 
dos trabalhos, aumen-
tando a desconfiança de 

motivação política. 
Em nota, a Câmara afir-

ma que não estaria des-
respeitando a Justiça. 
Diz ainda que o proces-
so e andamento das ses-
sões de leitura estariam 
amparadas. Por fim, o 

presidente Nicolaci afir-
ma que procedimentos 
do Tribunal teriam pre-
judicado o trabalho de 
defesa da Câmara e que 
será apresentado  novo 
recurso contra a liminar 
do TJ. 07

Com avaliação pesso-
al e de seu governo em 
rota de subida, o prefei-
to assiste de longe a dis-
puta de bastidores pela 
vaga de vice-prefeito. 
Por ora a praxe é ne-

gar a disputa pela vice e 
defender que o projeto 
partidário é lançar can-
didatura própria e tal. 
Contudo, internamen-

te, partidos como PSB 
e PMDB tratam do as-
sunto como prioridade. 
Como não esconde o 
jogo, o presidente esta-

dual da legenda socialis-
ta já disse que o projeto 
do PSB, em todo o esta-
do, é ampliar a aliança 
com o PSDB. Assim para 
bom entendedor, meia 
palavra basta.
Um pouco mais conti-

do o presidente da Câ-
mara de Santos, Mar-
cus de Rosis, diz que 
no momento o partido 
discute o lançamento de 
candidatura própria, até 
como forma de marcar 
posição e fortalecer um 
nome na cidade. 02

VERBAS 
GARANTIDAS

Faculdades de medicina em 
Guarujá, Cubatão e Bertioga

Os ministérios da Edu-
cação e da Saúde anun-
ciaram o resultado do 
processo de escolha da 

instituição responsável 
pela implantação dos 
cursos. 
São 107 vagas ao todo, 

50 em Cubatão e 57 em 
Guarujá. Os cursos estão 
alinhados ao programa 
Mais Médicos. Foram 

anunciadas a criação de 
39 cursos em pequenas 
e médias cidades, em 9 
estados do país. 03

Marcel Nobrega

Marcel Nobrega

Em Cubatão população 
se revolta com trata-
mento do Itaú.
Agência Bradesco da 

Ana Costa não resolve 
problema de demora no 
atendimento e é fecha-
da por 24 horas. 03

Bancos

Visita de Fátima a 
Santos 08

2ª INSTÂNCIA

Marcelo Lobregatt

Antonieta 
libera R$ 13 
milhões 
para obras
Recursos do Mi-

nistério das Cidades 
vão ser aplicadas na 
pavimentação de 
ruas e na macrodre-
nagem da cidade. 
Os detalhes técnicos 
dos projetos foram 
discutidos na capital 
federal entre a pre-
feita  e técnicos da 
pasta. 02

Vandalismo
Trabalhadores e ho-

mens mascarados im-
puseram verdadeiro 
terror no centro da ci-
dade, durante a manhã 

da última quarta.  O ras-
tro de destruição con-
tabiliza 5 ônibus quei-
mados, lojas fechadas, 
banca de jornais semi-

destruída, trânsito pa-
rado em toda a Baixada 
e muitos prejuízos para 
empresas do Polo e do 
Porto. 05
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Guarujá

Prefeita libera R$ 13 milhões 
para pavimentação e drenagem

Jornal Acontece

@AconteceDigital

@AconteceDigital

Com objetivo de discutir 
demandas relacionadas a li-
beração de recursos do PAC 
1, do PAC 2 e de emendas 
parlamentares para Guarujá, 
a prefeita Maria Antonieta 
de Brito participou de audi-

Recurso está garantido pelo Ministério 
das Cidades e teve detalhes discutidos 
em audiência na última semana 

ência em Brasília. A audiên-
cia foi articulada pelo Itamar 
Borges (PMDB).  

Sobre a agilidade na li-
beração dos recursos já 
conveniados, Antonieta 
lembrou que Guarujá está 

com obras em execução 
correndo risco de paralisa-
ção, por conta do atraso na 
liberação dessas verbas, que 
já ocorre há alguns meses.

 Large

Em Brasília, Antonieta viabiliza recursos para realização das obras

“São obras de pavi-
mentação, drenagem, 
macrodrenagem, de 
habitação, de infraes-
trutura habitacional, 
e estamos tentando 
colocar isto em ordem. 
Precisamos saber em 
que momento esses 
recursos estarão sen-
do liberados para que 
possamos dar alguma 
garantia às empresas 
que estão fazendo as 
obras, afim de que não 
haja paralisação”, 

Antonieta

• Região do Rio Acaraú (a organização das obras de 
drenagem do Canal)

• Ruas da Cidade Atlântica
• Interligação entre os bairros Morrinhos
• Vila Edna
• Vila Zilda

Bairros beneficiados

Emenda 
Parlamentar 
Outro assunto tratado 

em Brasília foi a liberação 
de uma emenda parla-

mentar no valor de R$ 3,5 
milhões do deputado fede-
ral Beto Mansur, já empe-
nhada na pavimentação de 
ruas. 

Santos 2016

Com a aprovação do 
prefeito Paulo Alexandre 
Barbosa nas alturas, o que 
está esquentando é a dispu-
ta pela vaga de vice na cha-
pa tucana. em 2016

Nos bastidores os no-
mes mais comentados são 
do atual secretário munici-
pal de Cultura, Fábio Ale-
xandre Nunes, o Professor 
Fabião (PSB); o do presi-
dente da Câmara, Marcus 

Esquenta a disputa 
pela vaga de vice 
O atual vice-prefeito, Eustázio Alves 
Pereira, corre por fora na disputa com 
ao menos cinco outros nomes

De Rosis (PMDB); e o em-
presário Marcelo Teixei-
ra, presidente de honra do 
PSD santista.

Estreante 
Entre Fabião e De Rosis, 

Marcelo Teixeira pode ser 
uma surpresa. Pesquisas 
de opinião e resultados de 
eleições passadas deixam 
empresários bem sucedi-
dos e estreantes na política 

em boa situação frente aos 
políticos mais tradicionais.

Correndo por fora 
Homem discreto, o atual 

vice-prefeito Eustázio Al-
ves Pereira, do PTB, pode 
não ser escalado para con-
tinuar na chapa. A avalia-

MARCELO TEIXEIRA 

Marcelo Pirilo Teixei-
ra, 50 anos.
Formado em adminis-
tração de empresas na 
Fundação Lusíadas e 
direito na UNIMES. 
Elegeu-se presiden-
te do Santos F.C pela 
primeira vez em 1991, 
onde ficou por dois 
anos, e novamente em 
2000, permanecen-
do até o ano de 2009. 
Além do destaque 
como dirigente espor-
tivo, Teixeira é pró-
-reitor administrativo 
da Universidade Santa 
Cecília, de proprie-
dade da sua família e 
presidente do Sistema 
Santa Cecília de Rádio 
e Televisão Educativa.

EUSTÁZIO ALVES 

Servidor público mu-
nicipal desde 1980, 
é advogado formado 
pela UniSantos e psi-
cólogo formado em 
1980 pela Metodista.
Atual vice-prefeito, 
desenvolveu carreira 
sólida em Santos na 
implantação de polí-
ticas públicas sobre 
drogas e no tratamen-
to de dependentes. 
Atuou em programas 
de saúde mental da Se-
cretaria de Estado da 
Saúde até meados dos 
anos 1990.
 Assumiu uma cadeira 
na Câmara de Santos 
por 30 dias, entre abril 
e maio de 2010, como 
suplente pelo PTB. 

MARCUS DE ROSIS

Marcus Vinícius Go-
mes De Rosis 
Formado em Adminis-
tração iniciou na vida 
política em 1989, aos 
28 anos, sendo o mais 
jovem a alcançar a ve-
reança na cidade. 
Um dos políticos mais 
tradicionais da cidade, 
é vereador pelo sexto 
mandato, reeleito, em 
2012, com 5.719 votos. 
Atual presidente da 
Câmara, pelo PMDB, 
cargo que ocupa pela 
quarta vez.
Filho do Dr. Oswal-
do Carvalho De Rosis, 
que  empresta hoje seu 
nome ao plenário da 
nova sede do Legisla-
tivo.

ção geral é que o governo 
precisa de uma certa dose 
de oxigenação na chapa. 
Um nome novo, de fora do 
governo pode vir a calhar. 

Também está 
na briga 
Presidente do PSB san-

tista, o vereador Benedito 
Furtado, também é lembra-
do como uma das opções.

Pesa contra o socialista 
os posicionamentos, algu-
mas vezes contundentes no 
plenário da Câmara em re-
lação ao Executivo.

Em público Furtado 

lança a possibilidade de o 
partido lançar candidatura 
própria. Contudo, sabe-
-se que essa possibilidade 
é praticamente nula, face a 
relação do presidente esta-
dual do PSB e vice-gover-
nador Márcio França com 
o tucanato paulista.

De cada três morado-
res de Santos, dois (66,8%) 
aprovam a administração-
do jovem prefeito Paulo 
Alexandre Barbosa (PSDB) 
.  11,2%, consideram a 
gestão de PAB ótima; 32,8 
creditam boa avaliação e 
38,8%, consideram regular. 
Apenas 7,8% avaliam como 
ruim e 6,9% péssimo. O 
resultado é fruto de sonda-
gem realizada pelo Institu-
to de Pesquisas A Tribuna 
(IPAT) que ouviu 800 mo-
radores em junho.

No quesito credibilida-
de 62,9% dos entrevista-
dos responderam confiar 
no atual prefeito, contra 

Pesquisa indica alto índice 
de avaliação positiva

29,7% descrentes. 35,4% 
acreditam que, ao final do 
mandato, em  2016 a admi-
nistração será boa e para 
19,9% chegará a ótimo.

PROFESSOR FABIÃO

Fábio Alexandre de 
Araújo Nunes. 
Iniciou na vida política 
em 2000, como verea-
dor em Santos. Reelei-
to em 2004 e 2008. Em 
2012 disputou as elei-
ções como candidato a 
prefeito de Santos, ter-
minando o pleito em 4º 
lugar. De 2010 a 2012 foi 
secretário do Meio Am-
biente de Santos.
Formado em Biologia 
pela Universidade Ca-
tólica de Santos e pro-
fessor há 30 anos. Foi 
responsável pela cria-
ção do Fundo Munici-
pal do Meio Ambiente e 
do Fundo Municipal de 
proteção e Bem-Estar-
-Animal.
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Marcel Nobrega

FILA

Itaú larga clientes 
no sol e na chuva

Conforme matéria pub-
licada em nossa última 
edição do 30 de junho, cli-
entes do banco Itaú sofrem 
para obterem atendimento. 

Desta vez o transtorno 
começa antes mesmo de 
entrar na agência. De baixo 
de sol e de chuva os cor-
rentistas da agência 0097, 
na avenida 9 de abril, che-

gam a esperar mais de 20 
minutos do lado de fora. 

Revoltados, os cor-
rentistas afirmam que a 
coisa piorou ainda mais, 
depois que a agência decid-
iu obriga-los a passar pela 
porta giratória, com detec-
tor de metais, até mesmo 
para acessar a área dos 
caixas eletrônicos. Antes 

da inexplicável mudança 
era possível chegar ao lo-
cal sem entrar passar pela 
revista eletrônica. 

Facebook
Por iniciativa do 

comerciante e ex-
presidente da Câma-
ra, Sebastião Carlos 
Henriques Silva, o 
Tião, a reclamação 

foi parar na rede social. 
Rapidamente outros 

correntistas do Itaú e sim-
patizantes de outros bancos 
aderiram ao grupo, que já 
conta com quase 200 par-
ticipantes. 

Diante das manifesta-
ções negativas por parte 
dos clientes o Banco Itaú se 

manifestou através de sua 
página oficial. A instituição 
se limitou a informar que 
o caso seria direcionado à 
área competente e que re-
tornaria em seguida. Con-
tudo, Tião, administrador 
da página, nenhuma res-

Revoltados, corren-
tistas usam redes 
sociais para pro-
testar. Nem mesmo 
acesso aos caixas 
eletrônicos fica livre 
dos transtornos 

Os ministros da Edu-
cação e da Saúde, Renato 
Janine Ribeiro e Arthur 
Chioro anunciaram, na 
última semana, as institui-
ções vencedoras do pro-
cesso público de escolha 
das instituições que vão 
implantar os cursos de me-
dicina, na Região.

Ao todo foram autori-
zados a criação de 39 fa-
culdades em todo o país. A 
prioridade é para implan-
tação em cidades de mé-
dio porte, que ainda não 
dispõem de cursos na área. 

+ Médicos

MEC confirma faculdade de 
medicina em Cubatão e Guarujá

A abertura de novas vagas 
está relacionadas a outras 
ações do Ministério da 
Saúde para fortalecimento 
e descentralização dos ser-
viços de saúde em todo o 
país, incluindo o Programa 
Mais Médicos.

Hospital 
Municipal 
Serão oferecidas 50 va-

gas. Os alunos vão cumprir 
a residência médica no 
Hospital Municipal, atu-
almente gerenciado pela 
Pró-Saúde. De acordo com 

50 vagas
serão oferecidas na Facul-
dade de Cubatão. Um dos 
critérios avaliados pelo 
MEC foi a oferta de vagas 
para alunos carentes com 
base nos critérios do Enem

A agência Gonzaga do 
Bradesco, que fica nada Av. 
Ana Costa, 480, ficou com 
as portas fechadas nesta 
quarta, dia 15. A medida 
foi tomada porque a Ou-
vidoria da Prefeitura rece-
beu três denúncias contra 
a instituição financeira.

Outras duas agências 
bancárias da cidade já ti-
veram o mesmo destino 
este ano. Itaú e Santander 
também foram alvo de re-
clamações de clientes por 
excessiva demora no aten-
dimento. 

 
Clientes se 
revoltam 
A empresária Ângela 

Carvalho Mastrogiacomo, 
37 anos, disse que o pro-
blema se repete em ou-
tras agências e nos demais 
bancos. “É preciso mesmo 
que eles tomem um susto 
porque tem muito guichê 
e pouco caixa”.

O aposentado Antônio 
Furlan, 86 anos, observou 
que o banco é o único seg-

SANTOS

Fiscalização fecha 
Bradesco do Gonzaga
Reclamação por demora no atendimen-
to gera multa e fechamento temporário. 
Se persistir o alvará pode ser suspenso 

mento da economia que 
não sofre com a crise atual 
e deveria empregar mais. 
“Mesmo no caixa prefe-
rencial o idoso fica mais 
de meia hora esperando. É 
um desrespeito!”

 
Reincidência 
A primeira queixa con-

tra essa agência do Brades-
co foi realizada em 25 de 
fevereiro, devido a espera 
de 50 minutos, o que ge-
rou multa de R$ 5.938,13. 
Asegunda foi em 8 de 
maio com nova multa, no 
valor de R$ 11.876,26 com 
tempo de espera de 43 mi-
nutos. A terceira reclama-
ção chegou à Ouvidoria 
Municipal no último dia 
3 de junho. Desta vez o 
tempo de espera na fila foi 
de 34 minutos. Desta vez, 
a penalidade imposta foi 
de fechamento da agência 
por 24 horas. Se a situa-
ção não for regularizado o 
banco pode ter seu alvará 
de funcionamento cance-
lado. 

a prefeita Márcia Rosa os 
sistemas públicos de Santos 
e São Vicente também vão 
servir de laboratório aos 
alunos. 

“Quero mais uma vez 

agradecer o apoio dos 
prefeitos de Santos e São 
Vicente que endossaram 
nossa proposta. Trata-se 
de um exemplo importante 
de ação metropolitana que 
trará benefícios para toda 
a região”, completou a pre-
feita.

Unoeste vai
tocar curso 
em Guarujá 
Tradicional instituição 

da região oeste do estado 
do Paraná, a Unoeste foi a 
selecionada para oferecer 

Para o Ministro da Saúde a abertura dos cursos de medicina em médias e pequenas cidades, em todo o país, 39 no 
total, também é importante para o fomento de pesquisas científicas e porque possibilita a atualização dos conhe-
cimentos dos profissionais já formados e em atividade

“Todos os equipamentos 
do Hospital Santo Amaro e 
unidades poderão receber 
esses estudantes. Os demais 
profissionais, já formados, 
terão oportunidade de am-
pliar seus conhecimentos. 
A implantação do curso de 
medicina significa um ganho 
para o Guarujá e Região. Hoje, 
por exemplo, faltam pedia-
tras em todo o país. Esse é um 
desafio que todos os prefeitos 
têm de enfrentar”

Maria Antonieta
 prefeita de Guarujá 

“É o resultado de muito 
trabalho e de muita luta por 
parte de nosso Governo e da 
Cidade. A chegada da Facul-
dade de Medicina vai con-
solidar o processo de trans-
formação e crescimento de 
Cubatão. Essa conquista vai 
atrair ainda mais investimen-
tos e melhorias também para 
o nosso sistema de Saúde,  
e se juntar a outras iniciati-
vas que estão melhorando o 
atendimento à população”

Marcia Rosa  
prefeita de Cubatão

55 vagas na Faculdade de 
Medicina.

Bertioga 
 A cidade também será 

beneficiada pela chegadoa-
do curso. 

Os futuros alunos vão 
cumprir o período de re-

sidência médica no Hospi-
tal Santo Amaro, Hospital 
de Vicente de Carvalho e 
também na UPA Matheus 
Santa Maria, em Guarujá. 
Bertioga está colocando o 
seu Hospital Municipal e 
Unidades Básicas para dar 
suporte ao curso. 

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

R$ 5,7 bilhões 
foi o lucro do Itaú apenas nos três 
primeiros meses de 2015

R$ 1,2 bilhão 
foi o ganho da instituição 
em 2014 apenas com a co-
brança de taxas dos clientes

“Mandei e-mail para a gerente do banco e a respos-
ta foi que eles fecham mesmo porque não podem 
ter duas portas de acesso à agência; não dá para 
aceitar essa resposta.Todas as vezes que precisar-
mos sacar dinheiro durante o expediente bancário 
seremos obrigados a acessar a agência. O banco 
que faça uma reforma e melhore sua. Pagamos ta-
xas e merecemos respeito”. 

Sebastião Carlos Henriques Silva – 
Tião, comerciante e ex-presidente 

da Câmara de Cubatão

posta foi enviada até o mo-
mento.

Agências fechadas por 24 horas 
DIA  BANCO AGÊNCIA 
11/03 Itaú  R. General Câmara, 01
28/04 Santander        Rua João Pessoa 147
14/07 Bradesco Av. Ana Costa 480
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Protesto termina 
em selvageria

Sobrou até para o jorna-
leiro. Passava das 10 horas 
da noite quando o proprie-
tário da banca de jornais e 
revistas, instalada em fren-
te o posto Shell e o Senai, 
na avenida 9 de abril, ten-
tava salvar alguma coisa do 
seu pequeno comercio. 

O local ficou destruído 
depois que as chamas de 
um, entre os cinco ônibus 
queimados, se alastraram 
e atingiram a banca. Co-
merciantes do Centro da 
cidade e do Polo Industrial 
contabilizam os prejuí-
zos causados pela onde de 
vandalismo. 

Minoria que fez 
a diferença
Autoridades enxergam 

legitimidade na reivindi-
cação de trabalhadores do 
Polo Industrial que pedem 
preferência nas vagas de 
emprego disponibilizadas 
no PAT Cubatão. Argu-
mentam que toda a alga-
zarra foi causada por um 
pequeno grupo infiltrado. 

De acordo com a asses-
soria da Secretaria de Segu-
rança Pública as ações de 
destruição de patrimônio 
e as tentativas de agressão 
estão registradas e será in-
vestigado pela Polícia Civil.

Perfeccionismo x 
Aperfeiçoamento

Falamos na primeira 
parte deste artigo sobre 
o que é, a meu ver, o per-
feccionismo. Continuarei 
mostrando o que é o aper-
feiçoamento.

 Aperfeiçoamento: Pos-
sibilidade de aprendizado 
e crescimento constantes.. 

Partimos do princípio 
de que somos seres huma-
nos e a nossa premissa é 
poder errar: “Errar é hu-
mano”. Essa afirmação ao 
contrário de ser permis-
siva é o nosso passaporte 
para a evolução: “O erro 
é o caminho do acerto, só 
erra quem tenta fazer algu-
ma coisa.” 

Eu chamo isso de liber-
tação, a possibilidade de 
errar até aprender; e nós 
podemos aprender sem-
pre, sobre tudo, com todo 
mundo.  E aqui vai a mi-
nha dica para que você que 
está lendo este artigo possa 
aplicar mais este aprendi-
zado:

“Concentre-se em acer-
tar, não em não errar”. Pen-
se a respeito e veja como 
são duas coisas opostas, 
completamente diferentes 
e que, portanto, nos levam 
a lugares bem diferentes. O 
aperfeiçoamento é o aqui, 
o presente. Você pensa 
somente naquilo que está 
fazendo, seja comer, falar 
ao celular, preparar uma 
comida, sair para almo-
çar com algum amigo, ver 
televisão ou dirigir. Tudo 

o que for fazer esteja intei-
ro nisso; faça uma coisa de 
cada vez. Não tente sair com 
o carro do semáforo olhan-
do para trás para ver o que 
o outro motorista está pen-
sando de você. Concentre-
-se nos seu pés, na ação que 
você vai desempenhar. Isso 
é se concentrar em acertar. 
Os dois finais são totalmen-
te diferentes. O primeiro 
leva ao erro, à vergonha e 
à frustração; o segundo ao 
acerto pela tentativa, pelo 
treinamento e pela criação 
do hábito (assunto do arti-
go passado). Fico realmen-
te muito triste ao ver o so-
frimento dos meus alunos 
presos no perfeccionismo 
e na ansiedade. Espero ter 
ajudado àqueles que sofrem 
com esse mal a serem mais 
livres, felizes e “presentes”.

Um grande abraço e até 
o próximo artigo.

Continuação

PERCA O

MEDO
DE

DIRIGIR

Olívia Antonio Personal driver 
Facebook: Centro de Treina-

mento Veicular 
3061-1064/98803-6962

Zona de
GUERRA

Saldo do caos: 

25 
milhões

é a estimativa 
de prejuízos 

8 
mil

trabalhadores 
parados

30 
km

5 
de congestiona-
mentos

ônibus 
queimados

6 1suspeitos presos ônibus tombado 

Enquanto o posto físico do Pat está fechado, por tem-
po indeterminado, o cadastramento de vagas continua 
pelo site do sistema Mais Emprego, do Ministério do 
Trabalho: bit.ly/cadastropat.

Marcel Nobrega

Cinco ônibus foram queimados no Centro de Cubatão

Marilia Marcela

Cadastro para vagas na Petrobras
O cadastramento de can-

didatos será apenas em um 
posto móvel dentro da Re-
finaria e somente terá início 
após a assinatura do contra-
to da empresa com as em-

preiteiras, o que deve ocor-
rer nas próximas semanas. 
Todas essas informações 
têm sido divulgadas pela 
Administração com antece-
dência e de forma pública.

Reflexos para outras cidades
Os protestos e atos de 

vandalismo ficaram restri-
tos à Cubatão. Tudo come-
çou com o bloqueio, nos 
dois sentidos, das pistas da 
rodovia Cônego Domênico 
Rangoni. 

Após esgotar todas as 
tentativas de liberar o trá-
fego, a Tropa de Choque 
avançou sobre os manifes-
tantes e conseguiu liberar 
uma das pistas. Enquanto 
isso, homens mascarados 
atravessaram um ônibus da 
EMTU na pista e atearam 
fogo no veículo. 

O congestionamento 

chegou a outras rodovias e 
cidades da Região. As liga-
ções entre Cubatão e San-
tos ficaram completamente 
bloqueadas por toda a ma-
nhã. 

Por volta do meio dia 
os problemas afetaram a 
travessia de balsas entre 
Santos e Guarujá. A fila de 
espera atingiu picos de 1 
hora e 20 minutos. 

A situação obrigou a 
Ecovias a segurar ônibus 
e caminhões no Planalto. 
O Ciesp e as empresas que 
operam no Porto ainda 
calculam os prejuízos. 
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VENDE
Apartamento novo 
02 dorms, 1 vaga. 
Prédio com eleva-
dor, próx. a comér-
cios, hospitais, es-
colas e etc
entrada: 20% res-
tante financiamento
R$ 221.000,00
Apartamento na 
Vila Nova 2 dormi-
tórioss, s/garagem 
- Térreo. Ótimo es-
tado, aceita financ. 
FGTS, CC.
R$ 180.000,00
Apartamento novo 2 
dormitórios. Minha 
Casa Minha Vida úl-
timas unidades.
R$ 190.000,00

VENDE
LANÇAMENTO  - 
AVENIDA 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, banhei-
ro e garagem. 
R$ 350.000,00
Sobrepostas com 3 
dormitórios, 1 suíte, 
sala, cozinha, ba-
nheiro e garagem. No 
bairro Vila Nova, em 

3361-4894
3372-7409

Rua Armando Sales 
de Oliveira, 371 - 
Centro - Cubatão

www.almeidaimoveis.com.br

CRECI 57407

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

3363-2209
Casqueiro

3361-8686
Vila Nova

Casa

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
Apartamento 2 Dor-
ms, 104.75 m² de 
área útil - Padrão, 
Grande - Jardim 
Guassu - São Vicente
R$ 270.000,00
Apartamento 2 Dor-
ms, 1 Suíte, 65 m² 
de área útil - Padrão, 
Médio - Jardim Cas-

3363-2276
99708-9177

rodriguesja@hotmail.com
www.imobiliariacoimbrense.com.br/

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 

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

queiro - Cubatão
R$ 250.000,00
Apartamento 2 Dor-
ms, 56 m² de área 
útil - Padrão, Médio
Jardim Casqueiro - 
Cubatão
R$ 230.000,00
Apartamento - Pa-
drão, Terreo, 2 Dor-
ms, 52 m² de área 
útil - Vila Nova - 
Cubatão
R$ 160.000,00
Casa 1 Dorm 
60 m² de área útil
- Padrão, Sob.Baixa
Vila Nova - Cubatão
R$ 190.000,00
Apartamento Pa-
drão Médio - 2 Dor-
ms, 43.02 m² de 
área útil - Vila Couto 
- Cubatão
R$ 200.000,00

Cubatão
R$ 320.000,00

ALUGA
Casa na Vila Nova 
3 dormitórios, sala, 
cozinha banheiro e 
garagem.
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 

Apartamento no 
Casqueiro 2 dormi-
tórios, em constru-
ção. Entrada: 19 mil 
+ parcelas mensais 
que cabem em seu 
bolso
R$ 200.000,00
Apartamento novo 
no Casqueiro, 2 
dormitórios. grande, 
1 vaga. aceita finan-
ciamento, FGTS, 
CC. 
R$ 240.000,00
Casa Sobreposta 
na Vila Nova 2 
dormitórios. 1 vaga, 
em construção.
R$ 250.000,00
Cotato: 7820-4982 
7806-2562

Carro

3361-7316
id: 129*6500
Vidros e
Tapeçaria
para autos

- Oficina
- Acessórios
- Mecânica

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

Mecânica em 
Geral

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

  3361-8145
98876-7227
98193-2481

Direção: João Carlos (Geladeira) e Paulo

Av. Nações 
Unidas, 90 Vila 
Nova - Cubatão

- Funilaria
- Pintura
- Usinagem de 
Cabeçote

Travessa 
Guarujá, 25 Jd. 
São Francisco  
Cubatão

3361 - 1070
7850 - 4971
id: 41*1671

Parcelamos 
Cheque em até 18x
Cartão de Crédito 
em até 12x

Direção: Junior

Rua Assembléia 
de Deus, 226-Jd 
São Francisco  
Cubatão - SP

www.wddespachantes.com.br
wddespachante@ig.com.br

autovidroscristal@pop.com.br

Direção: Emerson e Emidio

3361-4680
3372-0755

Funilaria 
Pintura e 
Mecânica

Av. Washington 
Luis, 385 - Vila 
Nova - Cubatão

www.oficinanovacubatao.com.br
oficinanovacubatao_sp@hotmail.com

Trabalhamos 
com todas  as 
seguradoras

Especializada 
em:
Injeção Eletrô-
nica de Carros 
Nacionais e 
Importados

3361-3038     
99*9176

Rua Padre 
Primo Maria 
Vieira, 238 
- Jd. São 
Francisco - 
Cubatão - SP

arpcsouza@ig.com.br

3372-5325

- Retoques em 
Geral 
- Polimentos e 
Lubrificação

Rua Heládio Vi-
cente Ferreira, 
888 – Fundos 
– Vila Nova – 
Cubatão 

99727-0280 
98804-6598 
ID: 966*7382

- Elétrica
- Mecânica
- Injeção Ele-
trônica

Nacionais e 
Importadas

Av. Nações 
Unidas, 710 
- Loja - Vila 
Nova - Cubatão

3363-2207

Manutenção 
e revisão de 
motos 

Nacionais e 
importados 

AV. Brasil, 557 
- Jd. Casqueiro 
- Cubatão

3304-0416
ID: 113*101889

- Alinhamento
- Balanceamento
- Câmbio
- Escapamentos
- Filtros

- Injeção Ele-
trônica
-Supensão
-Troca de Óleo

Rua Rio de 
Janeiro, 527
Vila Nova - Cu-
batão

correia-alves2011@hotmail.com
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Bertioga retoma audiências 
públicas nesta segunda, 20

Ruas bloqueadas 
para obras

Questões que dizem 
respeito ao uso do solo, 
zoneamento urbano, meio 
ambiente e sustentabilida-
de fazem parte da revisão 
do Plano Diretor de De-
senvolvimento Sustentado 
(PDDS) de Bertioga, que 
vem sendo discutido por 
representantes do poder 
público e entidades de di-
versos setores da socieda-
de, desde 2013.

Nesta  segunda-feira 
(20), recomeçam as dis-
cussões, quando o cidadão 
estará elencando propos-
tas e sugerindo o que que-
rem para o futuro da Cida-
de. A ampla participação 
popular, com mais de 800 
pessoas, marcou as três úl-
timas audiências públicas 
realizadas na semana pas-
sada. 

O processo de revisão 
tem continuidade com a 

Conferência Pública para 
avaliação do PDDS, que 
será realizada no dia 10 de 
setembro, no Espaço Cida-
dão-Centro. O encontro é 
aberto ao público, entre-
tanto, nesse dia, somente 
os delegados eleitos terão 
direito de manifestar e vo-
tar as propostas colhidas 
durante as audiências pú-
blicas. Após a Conferência 
Pública, o documento será 
aprovado e encaminhado 
para apreciação do Poder 
Legislativo.

As inscrições para de-
legado continuam abertas 
na Casa dos Conselhos 
Municipais (Rua Luiz Pe-
reira de Campos, 1.117) e 
seguem até 19 de agosto, 
quando acontece a eleição, 
que será realizada no gal-
pão anexo à Secretaria de 
Educação, no Paço Muni-
cipal (Rua Luiz Pereira de 

Campos, 901 – Centro). A 
Casa dos Conselhos rece-
be inscrições de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 12 
horas; e das 13h às 17 ho-
ras. 

Nas audiências da pró-
xima semana, a exemplo 
das anteriores, o cidadão 
terá direito à manifesta-
ção, cujo tempo será de-
terminado pelo número 
de inscrições que houver.  
A Prefeitura de Bertioga 
reforça a importância da 
participação popular nos 
encontros, que destacam 
as revisões das diretrizes 
do PDDS (Lei 315/98), 
do Código de Obras (Lei 

316/98), do Código de Uso 
do Solo (Lei 317/98) e, ain-
da, a instituição do Código 
de Posturas e a consolida-
ção de mais de 30 leis es-
parsas. 

Vale ressaltar que é a Lei 
do Plano Diretor que pla-
neja, define, e organiza o 
crescimento e o funciona-
mento da Cidade. Bertioga 
teve seu primeiro Plano 
criado em 1998 e agora, se-
guindo a legislação federal 
e o Estatuto das Cidades, 
faz a primeira revisão das 
diretrizes que estavam em 
vigor desde então, algo que 
passará a se repetir obriga-
toriamentea cada 10 anos. 

Encontros discutem os critérios que vão 
orientar o planejamento, as obras e as 
ações que trarão desenvolvimento para 
Cidade nos próximos dez anos 

A Rua Silva Jardim, 
entre as Avenidas Con-
selheiro Rodrigues Alves 
e Afonso Pena, será blo-
queada totalmente para 
o tráfego entre as 8h de 

sábado (18) e 5h de se-
gunda-feira. O motivo é 
a construção de passagem 
em nível, para as obras do 
Veículo Leve sobre Trilhos 
(VLT).

A CET orienta que os 
motoristas utilizem a Rua 
Padre Anchieta como rota 
alternativa. Já os morador-
es do trecho compreen-
dido pelas obras deverão 
acessar pela ruas Gervásio 
Bonavides, entre a Cam-
pos Melo e Silva Jardim, 
seguindo pela Paulo 
Setúbal.

 Pavimentação 
Nesta sexta inicia o 

serviço de pavimentação 
da Av. Siqueira Campos 
(canal 4), no trecho en-
tre as ruas Liberdade e 
Lobo Viana. Por isso,  fi-
cará bloqueada das 9h às 
17h até segunda. Entre as 
ruas Nabuco de Araújo e 
Lobo Viana, a interdição 
se estenderá até o dia 24. 
Os motoristas devem uti-
lizar as avenidas Consel-
heiro Nébias ou Senador 
Dantas.

Ainda para pavimen-
tação, a CET bloqueia 
a Rua General Câmara, 
entre as ruas Aguiar de 
Andrade e Constituição, 
dos dias 20 a 24, das 8h 
às 18h; e a Av. Santo An-
tônio do Valongo, entre a 
São Marcos e Av. Nossa 
Senhora de Assunção, no 
Morro São Bento, tam-
bém dos dias 20 a 24, das 
9h às 17h. 

O Tribunal de Justiça 
de São Paulo (2ªInstância) 
manteve a decisão da  1ª 
Vara Cível de Guarujá, que 
determinou a suspensão 
da leitura de parecer da 
Comissão Processante, que 
tenta cassar a prefeita Ma-
ria Antonieta de Brito.

Para o presidente do TJ, 
desembargador José Rena-
to Nalini, não há nenhum 
vício na liminar concedi-
da  em primeira instância, 
mantendo a decisão do juiz  
Ricardo F. Pimenta Justo.

Relatório

SantosPlano Diretor

Tribunal mantém suspensão. 
Câmara desacata 

Antonieta afirma 
que Comissão 
tenta antecipar 
eleições de 2016
 Após a Comissão Pro-

cessante ser instalada, a 
prefeita Maria Antonieta 
de Brito foi ouvida nas oiti-
vas, porém algumas de suas 
testemunhas de defesa não 
foram ouvidas. 

A prefeita argumenta 
ainda que solicitou uma 
perícia técnica, para com-
provar a lisura do processo 
licitatório e que os preços 

praticados pela Prefeitu-
ra estão de acordo com o 
mercado, além de que a 
qualidade da merenda ofe-
recida na rede é adequada, 
o que foi negado pelos ve-
readores.

Desacato 
Com a manutenção da 

leitura do relatório pela Câ-
mara a defesa da prefeita, 
dirigida pela advogada An-
drea Bueno Melo, registrou 
Boletim de Ocorrência na 
Delegacia Sededa cidade, 

Apesar do revés jurídi-
co a Câmara insiste e diz, 
através de nota,  que o pro-
cesso de leitura do parecer 
da Comissão Processante e 
os trabalhos realizados tem 
amparo legal.

No intuito de desquali-
ficar a defesa da prefeita e 
contra argumentar a deci-
são do TJ, a Câmara diz que 
o processo tem amparo no                                                                            
Decreto Lei 201/67, que 
nada tem a ver com o Regi-
mento Interno, argumento 
usado para conseguir as li-
minares acrescenta a nota. 

Além da decisão de 2ª 
instância, a Câmara tam-
bém considera nula a limi-
nar concedida pela 1ª Vara 
de Guarujá, pelo fato de 
que a mesma estabelecia a 

Presidente da Câmara 
diz que defesa quer 
retardar processo

“suspensão temporária” do 
processo com seu retorno 
dependendo do envio de 
informações da Câmara. 
Oque segundo o legislativo 
foiprontamente atendido, 
ainda na terça, dia 14.

Por fim a nota enviada 
pela diretoria de comuni-
cação da Casa,  questiona a 
legalidade da liminar, pro-
ferida em Guarujá e que 
trata-se de uma afronta 
a independência dos po-
deres, já que o Legislativo 
contaria com “amparo de 
duas sentenças, em primei-
ra e segunda instâncias, 
que atestam a legalidade 
dos trabalhos, além de dois 
pareceres do Ministério 
Público Estadual, reforçan-
do tal entendimento”.

apontando crime de deso-
bediência por parte do pre-
sidente do legislativo.

O que diz a 
defesa da prefeita 
O mandado sustenta 

que os vereadores convo-
caram a sessão de julga-
mento no meio do recesso 
de maneira ilegal, pois há 
a necessidade, para uma 
convocação extraordiná-
ria, que a maioria absoluta 
assine o pedido de convo-
cação da sessão.

Marcel Nobrega

Diante do que considera uma tentativa de antecipação da disputa eleitoral de 2016, a prefeita Antonieta convo-
cou uma coletiva de imprensa para rebater as acusações.
Após responder todas as perguntas a prefeita afirmou que fiscalizar o governo, de fato, é uma prerrogativa da 
Câmara. “Contudo, não posso me calar diante daqueles que querem comparar o nosso governo ao passado. Isso 
não aceito. Nós resgatamos a credibilidade e tiramos Guarujá do noticiário policial”, disse.

 Dos 17 vereadores, ha-
via necessidade de nove 
assinarem, o que não 
aconteceu, alega a defesa.  
“Além disso, foi ultrapas-
sado o limite de 10 dias 
entre a convocação e a 
sessão. A convocação foi 
feita no dia 23 de junho e 
a sessão teve início em 15 

de julho, portanto 22 dias 
após o que a lei determi-
na”, sustenta.

 
Prazo 
A Comissão Processan-

te tem 90 dias para con-
cluir os trabalhos, prazo 
que termina na próxima 
quarta-feira (22).

Audiência pública
• 20/07 – Espaço Cidadão-Boracéia (Rua José Costa, 

138) – 19 horas.
• 21/07 - Espaço Cidadão-Centro (Avenida Anchieta, 

392) – 19 horas.
• 22/07 - Emeif Vista Linda (Avenida Anchieta, 

8.619) - 19 horas.

Conferência Pública:
• 10/09 - Espaço Cidadão-Centro (Avenida Anchie-

ta, 392) – 19 horas

O motivo das obras é a construção 
de passagem em nível, para as 
obras do Veículo Leve sobre 
Trilhos (VLT)

O bloqueio irá acontecer 
entre as 8h de sábado (18) 
e 5h de segunda-feira
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Bertioga abre inscrição para 
Festival Gastronômico

Diretoria eleita para 
o ano 2015/2016 
– Valdice Matos, Ro-
sangela Sant´ana, 
Josias Candido, 
presidente João 
Haroldo, Sergio 
Rubido, Jailson 
Leutz, Maria José 
de Freitas (Ziza), 
HassenHammoud e 
Orlando Junior.

Novo sócio do Lions Club Guarujá Sul: Benedito Gui-
marães e sua esposa Célia Guimarães junto com seus 
padrinhos Sergio Rubido e Eliete Rubido.

CaLRitukoYamazaki recebeu do presidente do 
Lions empossado CL João Haroldo o Pin de 15 
anos de serviços prestados a comunidade.

Posse Lions Guarujá   

Fátima em Santos
Neste domin-

go, dia 19, a Ima-
gem Peregrina de 
Nossa Senhora de 
Fátima chega a San-
tos, de helicóptero, 
em comemoração 
ao centenário da 
Paróquia do Imacu-
lado Coração de 

Maria. Será no estádio da 
Portuguesa Santista (Av. 
Pinheiro Machado, 240, 
Marapé), com início às 8h. 
O bispo emérito dom Jacyr 
Braido, celebrará missa, se-
guida de carreata pelas ruas 
da Cidade.

  A imagem, que também 
percorrerá igrejas de outros 

Marcaram presença 
também os com-

panheiros do Lions 
Astúriase Lions 

centro: CL Marcio 
junto com seu filho, 

CL Ademir Nasci-
mento, CaL Silvana 
Arthur, Domadora 
Aurora Madrid e o 

CL Erasmo Fonseca.

municípios da Baixada San-
tista, permanece na região 
até o dia 30 de agosto. Ela 
pode ser visitada todos 
os dias, das 7h às 20h, na 
Paróquia do Imaculado 
Coração de Maria (Av. Ana 
Costa, 74, Vila Mathias), 
exceto nas datas em que es-
tiver em peregrinação.

A partir da próxima se-
gunda-feira, dia 20, a secre-
taria municipal de Turismo, 
Esporte e Cultura de Ber-
tioga, em parceria com o 
CDL abre inscrição o Fes-
tival Gastronômico, no mês 
de agosto. O prato sugerido 
para o próximo mês será o 
preparado à base de camarão 
e os restaurantes interessa-
dos podem se inscrever até o 
dia 24, no Receptivo Turísti-

co, localizado na entrada da 
Cidade, no bairro Albatroz.     
A proposta é incentivar os 
restaurantes a produzir um 
prato de destaque à base de 
um mesmo produto, aprovei-
tando as festas acontecem na 
Cidade. Mais Informações 
pelo telefone: 3317- 3567

O público pode conferir 
mais informações na página 
do evento: www.bertioga.
sp.gov.br/gastronomia 
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