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 Na região, serão 
1581 militares partici-
pando da mobilização. 
Destes, 1.392 fazem 

parte do Exército, 117 
são da Marinha e os 72 
restantes representam 
a Força Aérea. A coor-

denação das ações fica 
a cargo da 1ª Brigada 
de Artilharia Antiaérea 
Forte dos Andradas, do 

Guarujá. Os trabalhos 
serão realizados entre 
as 8h e 17horas deste 
sábado (13). O Dia Na-

Forças Armadas reforça 
guerra contra Zika

cional de Mobilização 
deve atingir três mi-
lhões de famílias, em 
350 municípios.  03
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DEFESA CIVIL

Antonieta recebe medalha
Reconhecimento pelos trabalhos foi con-
cedido nesta quinta-feira (11), em São 
Paulo; escolas de Guarujá vão receber 
ensinamentos sobre Defesa Civil

Em cerimônia realiza-
da na manhã desta quin-
ta-feira (11), no Palácio 
dos Bandeirantes, em São 
Paulo, a prefeita de Gua-
rujá, Maria Antonieta de 
Brito recebeu a Medalha 
da Defesa Civil, em reco-
nhecimento pelo trabalho 
que vem sendo feito pela 
Prefeitura de Guarujá des-
de 2009 nas ações da pas-
ta. A solenidade aconteceu 
durante o aniversário de 
40 anos da Coordenadoria 
Estadual da Defesa Civil 
de São Paulo. 

 “Sempre trabalhamos 
com parcerias e graças a 
elas superamos as adver-
sidades desde que assumi 
meu mandato, em 2009, 
e até agora com o aciden-
te da Localfrio, em 2016. 
Em todas elas, os prepa-
rativos e treinamentos que 
tivemos anteriormente, 
juntamente com o apoio 

das instituições estaduais 
e federal, foram funda-
mentais para que tudo te-
nha sido solucionado da 
melhor maneira possível. 
Agradeço a todos pelo 
empenho, nos possibili-
tando receber esta hon-
raria”, destacou a chefe do 
Executivo guarujaense, 
que também comemorou 
a assinatura do convênio 
do curso “Defesa Civil – 
A Aventura”, jogo intera-
tivo a ser implantado nas 
escolas. 

 A honraria, instituí-
da pelo Decreto Estadual 
26.856, de 1987, é desti-
nada a pessoas físicas e 
jurídicas que se destacam 
nas ações de Defesa Civil. 
A prefeita foi a única chefe 
de executivo de São Pau-
lo que recebeu a medalha 
nesta ocasião. Além dela, 
o diretor de Defesa Civil 
de Guarujá, Ademir Alt-

man também recebeu a 
medalha.  

 O secretário-chefe 
da Casa Militar, coronel 
da PM José Roberto Ro-
drigues de Oliveira, que 
coordena a Defesa Civil 
Estadual, enalteceu orgu-
lhoso os heróis anônimos 
que trabalham nas ações 
da Defesa Civil. “São 40 
anos de uma organização 
que procura cuidar de 
gente. O órgão trabalha 
com todas as partes do 
sistema e isso é funda-
mental para a prevenção e 
nas ações de emergência”, 
apontou. 

 
 Histórico 

No segundo mês de 
mandato, em fevereiro de 
2009, o Governo Munici-
pal enfrentou o escorrega-
mento de terra no Morro 
da Vila Baiana, provocado 
por fortes chuvas. A fata-
lidade resultou na destrui-
ção de vários barracos e 
na morte de duas crianças. 
Diante desta situação e do 
panorama histórico da 

falta de investimento nesta 
política pública, a prefei-
ta Antonieta determinou 
que esta realidade fosse 
mudada e superada, inves-
tindo no setor, ampliando, 
capacitando, equipando e 
reestruturando a equipe 
municipal de Defesa Civil. 

 Ao longo dos anos, fo-
ram constituídos Núcleos 
Comunitários de Defesa 
Civil (Nudecs), intensi-
ficado o trabalho com a 
população e ampliado o 
monitoramento das áreas 
de risco. Além disso, fo-
ram criados projetos habi-
tacionais em parceria com 
os Governos Estadual e 
Federal para transformar a 
realidade histórica da Ci-
dade de ocupação irregu-
lar de moradias em áreas 
vulneráveis.

 Além disso, Guarujá 
foi o primeiro municí-
pio da Baixada Santista a 
aderir à campanha “Cons-
truindo Cidades Resilien-
tes. Minha Cidade está se 
preparando”. Pelo trabalho 
preventivo realizado por 
sua equipe de Defesa Civil, 

Guarujá conquistou, em 
2013, o certificado para 
participar da Campanha 
Mundial de Desastres 
2010/2015, promovida 
pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU). 

 Recentemente, a Pre-
feitura e a Defesa Civil 
do Estado atuaram con-
juntamente, dividindo o 
comando do Gabinete de 
Gestão de Crise instalado 
pela chefe do Executivo 

para atuar no sinistro ge-
rado pelo incêndio nos 
contêineres do terminal 
portuário da empresa 
Localfrio. O Governo 
Municipal e a Casa Mi-
litar do Estado iniciaram 
ainda, nesta temporada 
de verão, um trabalho 
em parceria no combate 
aos focos de prolifera-
ção do mosquito Aedes 
aegypti, transmissor de 
doenças como a dengue, 

SEI

Começa a valer o Sistema 
de Embarque Inteligente 
em Cubatão
O público tem o primeiro contato com as 
catracas eletrônicas, que integram o Sis-
tema de Embarque Inteligente.

Já está funcionando em 
Cubatão, desde a última 
sexta-feira (5), o Sistema de 
Embarque Inteligente (SEI), 
conhecido como bilhete 
único ou bilhetagem eletrô-
nica. Os veículos da linha 
7, que fazem o trecho Vila 
dos Pescadores-Centro-Ce-
mitério já estão atendendo 
a população com as novas 
catracas, que tem o intuito 
de facilitar a vida de quem 
utiliza o transporte coletivo.

Depois do secretário 
de Governo, Fábio Inácio, 
inaugurar o SEI, quem pas-
sou pela primeira vez pelo 
equipamento foi o morador 
do Jardim Casqueiro, Edi-
valdo Quirino dos Santos 
Júnior, 41 anos. Ele aprovou 
a mudança: “Tudo o que for 
para melhoria do transporte 
público é bem vindo e vá-
lido. Essas catracas trazem 

agilidade no atendimento e 
mais segurança”.

No percurso inicial esti-
veram presentes, também, 
o diretor operacional da 
empresa concessionária 
Trans Líder, Ronaldo Alves 
Sales e alguns moradores 
para representar o bairro da 
Vila dos Pescadores, que é o 
ponto final do trajeto dessa 
linha de transporte munici-
pal.

O filho de Fernanda 
Crislaine dos Santos Silva 
foi a primeira criança com 
menos de 5 anos a utilizar 
o serviço. Agora, o pequeno 
não precisa mais passar por 
baixo da catraca para ter di-
reito à gratuitadade. Com o 
SEI, a passagem é liberada. 
“Todos os dias eu utilizo o 
transporte público para tra-
balhar e levar o meu filho 
para escola. Era um grande 

problema ter que passá-lo 
no meu colo e ainda com a 
mochila. Ou pior: ele pre-
cisava passar por baixo da 
catraca. É muito bom expe-
rimentar um sistema que vai 
facilitar muito a nossa vida”, 
ressaltou. Vale lembrar que 
idosos e pessoas com defi-
ciência também têm direito 
à gratuitade.

De acordo com o analista 
de sistemas da Trans Líder, 
Rafael Rodrigues Lima, o 
sistema operou por uma se-
mana em fase de testes e as 
catracas operaram perfei-
tamente, sem erros. “A sen-
sação é de dever cumprido. 
Foram seis meses de traba-
lho intenso nesse projeto. 
Vamos continuar aprimo-
rando o Sistema mas acredi-
to ser uma grande conquista 
para a Cidade”, afirmou.

Continuação dos Passes 
- Mesmo com o inicio da 
implantação do SEI, até o 
dia 29 de fevereiro, os passes 
serão normalmente aceitos 
tanto para o embarque co-

mum quanto para os passa-
geiros que precisarem utili-
zar a integração das linhas 
municipais. Segundo Sales, 
a colocação das catracas ele-
trônicas será realizada gra-
dativamente, contudo, nesse 
período de implantação do 
sistema, o munícipe que ti-
ver o passe terá o direito de 
fazer a integração. “Enquan-
to isso, colocaremos dois 
veículos percorrendo o mu-
nicípio para divulgar, orien-
tar e cadastrar as pessoas. O 
objetivo é, após colocação 

Divulgação

Benefícios dos Cartões

SEI Escolar 
Com ele o estudante terá 50% de desconto na tarifa

SEI Comum e Comum VT 
Específico para todos os trabalhadores, 
inclusive autônomos.

SEI Idoso 
Para organizar o acesso dos maiores de 60 anos

SEI Especial 
Tem objetivo de oferecer igualdade de acesso 
às pessoas com deficiência.

do SEI nas 14 linhas mu-
nicipais, que os passageiros 
utilizem a integração das 

linhas municipais somente 
com o cartão, completou 
Rafael Rodrigues.

02 digital.com.br12 de fevereiro de 2016



Baixada recebe 
mais de 1500 
militares para 
mutirão 
Dia de Mobilização para Combate ao Ae-
des aegypti neste final de semana em 
todo o país. Ao todo, mais de 200 mil mi-
litares serão envolvidos na ação

O governo federal pro-
move neste sábado (13) 
o Dia Nacional de Mo-
bilização para o Com-
bate ao Aedes aegypti. A 
ideia é mobilizar famílias 
no combate ao mosquito 
transmissor do Zika, que 
também é vetor da den-
gue e da chikungunya.  
Três milhões de famílias 
deverão ser visitadas em 
suas casas, em 350 muni-
cípios do país.

Além da mobilização 
popular, as Forças Ar-
madas foram convocadas 
para auxiliar na caça ao 
mosquito transmissor da 
Dengue,  Chikungunya 
e Zika vírus. Na região, 
serão 1581 militares par-
ticipando da mobilização. 
Destes, 1.392 fazem parte 
do Exército, 117 são da 
Marinha e os 72 restan-
tes representam a Força 
Aérea. A coordenação 
das ações fica a cargo da 
1ª Brigada de Artilharia 
Antiaérea Forte dos An-
dradas, do Guarujá. Os 
trabalhos serão realiza-
dos entre as 8h e 17h.

Em Santos, já está con-

firmada a presença do 
ministro dos Secretaria 
de Portos da Presidên-
cia da República, Helder 
Barbalho. Às 11h, o mi-
nistro participa do Dia 
Nacional de Mobilização 
Zika Zero no auditório 
do Centro de Treinamen-
to da CODESP e área ex-
terna do Porto de Santos 
(Cais).

O ministro da Defesa, 
Aldo Rebelo, esclareceu 
o que os 220 mil milita-
res que participarão dos 
mutirões pelo Brasil não 
ficarão restritos à distri-
buição de panfletos. Eles 
irão aplicar inseticidas e 
larvicidas nas casas entre 
segunda e quinta-feira 
para exterminar focos do 
Aedes aegypti. 

“A campanha é de 
mobilização, de convo-
car toada a população a 
fazer parte do esforço de 
combate ao mosquito e 
essa mobilização terá que 
ser feita de casa em casa. 
Nosso propósito é alcan-
çar pelo menos 3 milhões 
de domicílios e distribuir 
pelo menos 4 milhões de 

folhetos neste sábado”, 
acrescentou Aldo Rebe-
lo.

Emergência 
internacional

No início do mês, a 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) declarou 
emergência internacional 
de saúde pública em vir-
tude do aumento de casos 
de microcefalia associados 
à contaminação pelo vírus 
Zika. A situação é preocu-
pante, segundo a diretora-
-geral da OMS, Margaret 
Chan, por causa  de fatores 
como a ausência de imuni-
dade entre a população, a 
falta de vacinas, tratamen-
tos específicos e testes de 
diagnóstico rápidom além 
da possibilidade de disse-
minação global da doença.

Transmitido pelo Ae-
des aegypiti, o mesmo 
transmissor da dengue e 
da chikungunya, o Zika 
provoca dor de cabeça, fe-
bre baixa, dores leves nas 
articulações, manchas ver-
melhas na pele, coceira e 
vermelhidão nos olhos. 
Outros sintomas menos 
frequentes são inchaço no 
corpo, dor de garganta, 
tosse e vômitos. A grande 
preocupação, no entanto, 
é a relação entre o Zika e a 
ocorrência de microcefalia.

Capacita multiplicadores para 
acabar com o Aedes aegypti

As 126 famílias que resi-
dem no núcleo Mantiquei-
ra, na encosta da Serra de 
Piaçaguera, têm encontro 
marcado com os agentes de 
vigilância ambiental em Saú-
de de Cubatão neste sábado 
(13) à tarde. Com o apoio da 
sociedade de melhoramen-
tos, os moradores participa-
rão de uma roda de conversa 
para conscientização sobre o 
grave risco que representam 
os criadouros do mosquito 
Aedes aegypti e, em segui-
da, partirão para a ação, eli-

minando qualquer ponto de 
água parada. A mobilização 
começa às 8h30 na Avenida 
Nove de Abril, com ações 
educativas, e às 13 horas os 
agentes percorrerão o núcleo 
Mantiqueira.

“Teremos visitas casa a 
casa nos dois últimos finais 
de semana de cada mês, até 
junho”, informou a diretora 
do Departamento de Vigi-
lância Ambiental à Saúde, 
Maria Adelaide Gonzalez, 
que espera a ativa participa-
ção da comunidade na guer-

ra contra o mosquito trans-
missor da dengue, zika vírus 
e febre chikungunya. Com 
mais de 400 moradores, o 
núcleo Mantiqueira está lo-
calizado na divisa Santos/
Cubatão, na área continental. 
O assentamento, na margem 
da pista Guarujá-Cubatão da 
Rodovia Cônego Domênico 
Rangoni, começou na déca-
da de 1970, mas recebeu o 
maior fluxo de moradores 
na década de 90. A maior 
parte das famílias veio do 
Nordeste, principalmente de 
Pernambuco (42%).

 Orientação  
Quem procurar por assis-

tência médica na Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
do Jardim Casqueiro ou nos 
prontos-socorros Central e 
Infantil amanhã poderá tam-
bém esclarecer dúvidas sobre 
os sintomas da dengue, zika 
e chikungunya. Os agentes 
de vigilância ambiental esta-
rão de plantão nas salas de 
espera para orientar, cons-
cientizar e distribuir panfle-
tos educativos. Essa ação está 
programada para ocorrer das 
8 às 16 horas.

Sintomas
Febre alta, acima de 38 

graus, fraqueza e dores no 
corpo e nas juntas são alguns 

dos sintomas que indicam 
possível contágio pela den-
gue. No caso de também 
ocorrerem sangramentos e 
suor intenso, pode ser a for-
ma hemorrágica.

Já a febre chikungunya 
tem sintomas semelhantes 
aos da dengue, mas se carac-
teriza por atingir as articula-
ções, com o vírus avançando 
nas juntas dos pacientes e 
causando inflamações com 
dores fortes, inchaço, verme-
lhidão e calor local.

E a infecção pelo vírus 
zika provoca febre baixa, 
olhos vermelhos sem secre-
ção e sem coceira, dores em 
articulações, pontos brancos 

GUARUJÁ

CUBATÃO

Ação envolve funcionários do comércio, 
professores e pais de alunos

ou vermelhos na pele, dores 
musculares, de cabeça e nas 
costas. Os sinais e sintomas 
duram, em geral, de 2 a 7 
dias.

Estrutura
Cubatão conta com 11 

Unidades de Saúde da Fa-
mília e 7 Unidades Básicas 
de Saúde. Para atendimento 
de urgência e emergência 
tem uma Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) e dois 
prontos-socorros, Central 
e Infantil, todos com pro-
fissionais e equipamentos 
necessários para o atendi-
mento a casos de dengue, 
chikungunya e zika.

Divulgação PMC
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Escolas emocionam 
no desfile de Cubatão

450 componentes da ca-
çula do samba cubatense, 
abriram a festa sob o re-
frão: “Tem cheiro bom no 
ar, pode aplaudir, se arre-
piar. Sou Costa e Silva, que 
felicidade. Sou a caçula en-

Desfile comoveu os mais de 10 mil 
espectadores presentes na Passarela do 
Samba da Avenida Beira-Mar

A estreia do 
Costa e Silva 

cantando a Cidade”. A GR-
CES Costa e Silva, do bair-
ro de mesmo nome, trouxe 
uma homenagem ao pão 
de cada dia, com o enredo 
“Do trigo da terra... a arte 
do pão”. 

Nações Unidas 
lembra João Madeira 
A segunda escola de 

samba a entrar na aveni-
da em Cubatão foi a GRES 
Nações Unidas, da Vila 
Nova, que foi cinco ve-
zes vencedora na Cidade 

Unidos do  Morro      
 e Nelson Mandela 

O ativista negro Nel-
son Mandela foi o tema 
do samba enredo da GRES 
Unidos do Morro, a terceira 
escola a entrar na passarela 
com o enredo “África... O 
sonho de Mandela” com o 
objetivo de chamar a aten-
ção para a discriminação 
racial. “Nelson Mandela 
lutou por amor e paz. Car-
naval é alegria, prisioneiros 
nunca mais”, enfatiza a le-
tra. A Unidos desfilou com 
800 componentes. Criada 
há 27 anos, foi duas vezes 
vice-campeã do carnaval 
cubatense.

e uma em Santos. Os mil 
componentes fizeram uma 
emocionante homenagem 
ao sambista João Madeira, 
criador da primeira esco-
la da Cidade, na década 

Divulgação PMC

Matinê e Carnazumba 
agitam o Anilinas

Alegre, criativo e cheio 
de disposição: assim foram 
os quatro dias de matinê e a 
Carnazumba no Novo Anili-
nas. As marchinhas embala-
ram o clima de brincadeiras 
entre as crianças e a imagi-
nação dos pais correu solta, 
na hora de vestir seus pe-
quenos. Lá era possível en-
contrar bailarinas, palhaços 
e até super-heróis.

Entre marchinhas car-
navalescas de outras épocas 
e os sucessos do momento, 
as crianças aproveitaram 
para desfilar suas fantasias e 
participar do concurso que 

escolheu a melhor fanta-
sia do dia. Todos os dias, as 
fantasias mais bonitas eram 
escolhidas e premiadas com 
brinquedos, calçados e rou-
pas doadas pelos comercian-
tes da cidade. 

O Secretário de Cultura, 
Wellington Borges, destacou 
o envolvimento das crianças 
no concurso de fantasias e 
elogiou o empenho e parti-
cipação dos pais. “Este ano, 
os comerciantes da cidade 
doaram brinquedos, calça-
dos e roupas, que serão os 
prêmios para as crianças que 
estiverem com as fantasias 

mais bonitas”, disse.

Carnazumba
Logo após a festa da 

criançada teve início o Car-
nazumba, que acontece 
pelo terceiro ano seguido. 
Comandada pelo professor 
de Zumba e ginástica Acá-
cio César Sampaio, as duas 
horas de dança ainda con-
taram com o apoio de mais 
quatro professores.

Acácio explicou que o 
objetivo principal do even-
to, é resgatar músicas tradi-
cionais e valorizar a diver-
são em família, com o ritmo 

Antes da entrada da 
escola, se apresentaram 
o Bloco Elas por Elas, do 
Centro de Referência da 
Mulher, e o Bloco Afoxé 
Filhos de Ganga Zumba, 
além da corte carnavalesca.

de 1960, a Unidos da Vila 
Paulista. “Ele foi um dos 
precursores do Carnaval na 
Baixada Santista”, explicou 
o presidente da agremiação 
Thiago Oliveira de Deus.

que é sucesso 
aqui no Brasil 
e no estrangei-
ro. “A Zumba 
hoje está pre-
sente em mais 
de 150 países”, 
completou.

E tão ani-
madas quanto 
o professor, 
estavam as 
dançarinas e 
alunas. En-
tre as dezenas 
que ocuparam 
quadra do 
Novo Anili-
nas, estavam as amigas Ve-
ronice de Holanda, Eunice 
Moira, Leda Garijo e Ga-
briela Akemi. Elas começa-
ram a praticar a modalidade 
recentemente, exceto Ve-
ronice, que já dança há um 

ano. Mas, a opinião de todas 
é unânime. “Carnazumba é 
ótimo!”, disseram. E ainda 
fizeram um pedido: podia 
ter o ano inteiro.

E quem pensa que a 
Zumba é uma modalidade 
de interesse apenas das mu-

lheres, se engana. A prova 
disso é o Seu Raimundo de 
Assis. Ele deu um verdadei-
ro show na quadra. Nascido 
na Bahia, seu Raimundo 
mora na cidade há cinco 
anos e afirmou que a dança 
está no sangue do brasileiro.

Aderbau Gama

Divulgação PMC Ale Souza
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Independência vence 
disputa popular
A história se repete: campeã do desfile 
oficial por 10 anos consecutivos, escola 
do Casqueiro fatura eleição popular pro-
movida pela Prefeitura, com apoio do 
Jornal Acontece. Nações é vice.

Os internautas escolhe-
ram a melhor Escola de 
Samba de 2016 em Cuba-
tão: a Independência, do 
Jardim Casqueiro, que foi a 
última a desfilar na passa-
rela da Beira-Mar. Este ano 
não houve disputa oficial 
nem premiação, apenas a 
apresentação das Escolas, 
mas a população escolheu, 
por voto online, a agremia-
ção que mais a agradou: ao 
total foram 285.667 votos 
registrados desde sábado, 
no início do desfile, até às 
23h59 de segunda-feira 
(8). A Prefeitura dispo-
nibilizou um hotsite com 
informações específicas 
sobre o evento http://car-
naval2016.cubatao.sp.gov.
br.

Exatamente 103.115 
votantes escolheram a GR-
CES Independência, o que 
representa 36.2% do total 
dos votos. A Agremiação 
levou à avenida, o tema 
“Da folia, um rei”, que con-
tou a trajetória do carna-
valesco carioca Joãozinho 
Trinta. A Independência 
desfila há 40 anos no mu-
nicípio e mostrou que a 
cada Carnaval está mais 
profissional. Participou 
com 1.500 integrantes em 
15 alas, levantando o âni-
mo do público em cerca 
de uma hora de apresenta-
ção. 

Em segundo lugar na 
votação popular, aparece 
a GRCSES Nações Uni-
das, com 93.414 (32.8%). 

A Nações foi a segunda a 
pisar na Passarela do Sam-
ba Mestre Lú. Cinco vezes 
vencedora na Cidade e 
uma em Santos, os 1.000 
componentes fizeram 
uma emocionante home-
nagem ao sambista João 
Madeira, criador da pri-
meira agremiação cuba-
tense, na década de 1960, 
a Unidos da Vila Paulista. 
“Operário do samba, fez 
a Vila Parisi sambar. De 
vermelho, amarelo e bran-
co na Nove de Abril foi 
desfilar”, explica o samba 
enredo de autoria de Fa-
brício Lopes.

A estreante Acadêmi-
cos do Costa e Silva ficou 
em terceiro lugar. Criada 
ano passado, contou com 
uma votação expressiva: 
59.361, representando 
20.8% do total. A agre-
miação abriu o desfile ofi-
cial na noite de sábado e 
falou sobre a história do 
pão. “Com fertilidade se 
espalhou, o grão que a 
humanidade conquistou”, 
disse o samba enredo. Os 
cerca de 450 componen-
tes representaram com 
paixão a estreante cuba-
tense, que desfilou boni-
to, pintando a avenida de 

branco, preto e dourado, 
agitando o público na ar-
quibancada com capaci-
dade para 2.600 pessoas.

A Unidos do Morro 
contou com 29.203 par-
ticipações, que são 10.2% 
dos votos. Penúltima a en-
trar na Av. Beira Mar, com 
800 componentes, trouxe 
o enredo “África, o sonho 
de Mandela”, celebrando a 
vida e obra do político e 
ativista sul-africano, tam-
bém chamando a atenção 
para luta pelo fim da dis-
criminação racial no Bra-
sil. Criada há 27 anos na 
Vila Fabril, foi duas vezes 

vice-campeã do carnaval 
cubatense. 

“Esta foi a primeira vez 
que abrimos a eleição da 
melhor Escola de Samba 
para votação popular. E 
a participação foi muito 
boa. Notamos a mobili-
zação das agremiações 
para que seus integrantes 
e simpatizantes partici-
passem da eleição online. 
Desta vez, o júri não foi 
técnico: a escolha veio 
do coração. A votação foi 
simbólica, porém, mostra 
que o Carnaval cubatense 
continua sendo um dos 

mais fortes da Baixada”, 
afirmou Fernando Alber-
to Henriques Junior, se-
cretário de Comunicação 
da Cidade. 

Disputa
não oficial - Vale 

lembrar que em 2016, não 
houve disputa oficial por 
premiação entre as agre-
miações, apenas a apre-
sentação dos enredos. 
Entretanto, todas preci-
saram manter o nível dos 
quesitos para ter direito a 
desfilar no ano que vem. 
Esta votação popular não 
interfere na pontuação 

e cumprimento desses 
quesitos. Para a escolha 
online, foi utilizada pla-
taforma de enquetes do 
Google, sem restrições 
de votos por usuário. Fo-
ram 285.667 votos, sendo 
285.093 válidos, já que 
574 pessoas votaram sem 
escolher a agremiação, 
apenas para registrar a 
participação. E embora 
não tenha efeito oficial, 
a escolha popular foi a 
maneira que a Prefeitura 
encontrou para prestigiar 
as agremiações com uma 
escolha simbólica.

Escola homenageou o carnavalesco Joãozinho 30, famoso por comandar 
grandes escolas de samba do carnaval carioca, falecido em 2011. Joãoz-
inho foi campeão em 1997 com a Unidos de Viradouro. Também coman-
dou o carnaval da Salgueiro, Beija-Flor e Grande Rio.

Ale Souza

Ale Souza

Ale Souza
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VENDE

Apartamento na Vila Nova 2 dorm R$ 180.000,00

Casa na Vila Couto de 2 dorm R$ 330.000,00

Apartamento 2 dorm Vila Nova na Rua Frei Damião R$ 
200.000,00

Sala Comercial no Centro
R$ 160.000,00
ALUGA

Apartamento 2 dorm na Vila Nova - R$ 703,00 mais encargos

Apartamento 3 dormitórios no Jardim Casqueiro R$ 1.203,00  
pacote

Apartamento Semi Mobiliado Jardim Casqueiro com closet e 
hidromassagem -  
R$ 1.503,00 pacote

Comercial - Galpão no Pq. São Luis 620M² 

Comercial - Salão na Pça dos Andradas (Santos)

Comercial - Salão no  
Jd. São Francisco

Comercial - Salas a apartir de R$ 703,00 
mais encargos

São Vicente

VENDE
Apartamento novo 02 dorms, 1 vaga. 
Prédio com elevador, próx.
a comércios, hospitais, escolas e etc. 
Entrada: 20% restante financiamento
R$ 221.000,00
Apartamento na Vila Nova 2 dormitó-
rioss, s/garagem - Térreo. 
Ótimo estado, aceita financ. FGTS, CC.
R$ 180.000,00
Apartamento novo 2 dormitórios.

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

3363-2209
Casqueiro

   3361-8686
Vila Nova

    3221-5910

Minha Casa Minha Vida últimas 
unidades. R$ 190.000,00
Apartamento no Casqueiro 2 dormitó-
rios, em construção. 
Entrada: 19 mil + parcelas mensais que 
cabem em seu bolso. R$ 200.000,00
Apartamento novo no Casqueiro,
2 dormitórios. grande, 1 vaga. 
aceita financiamento, FGTS, CC.
R$ 240.000,00

VENDE
Vale Verde - Sobreposta Alta 
e Baixa - 2 dorm. c/suite e 1 
vaga. Aceita financiamento. 
210 mil - ref 1004
Vila Nova - Sobreposta Alta 
2 dor/suite, sl. 2 amb. área 
gourmet. Aceita financ. 270 
mil - ref. 999
Vila Nova - Sobreposta TER-
REA 2 dorm.  Aceita financ.
230 mil - ref. 998
Vila Nova - ap 2 dorm, aceita 
financ. 220 mil - ref 1022

3361-4894/3372-7409

Rua Armando Sales de Oliveira, 371  
Centro - Cubatão

CRECI 57407

Costa Silva - casa 2 dorm, acei-
ta . financ. 335 mil - ref 1015

ALUGA
Jardim Casqueiro - Apto 02 
dorm com garagem 
pacote R$ 1.000
Vila Nova - Apto 2 dorm, gar 
colet, pacote R$ 1.000 
Costa e Silva - casa 1 quarto , 
sala coz wc - R$ 750,00
Centro - Loja térrea  com 
mezanino - 240 m² 
R$ 10.000,00

Carro

3361-7316
id: 129*6500

Vidros e
Tapeçaria
para autos

- Epecializadas 
em:
- Motores
- Câmbios
- Injeção
 Eletrônica

3361-4252
7807-5768
id: 129*3960

Mecânica em 
Geral

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

3361-8145
98876-7227
98193-2481

Direção: Rubens Alves

Av. Nações 
Unidas, 90 Vila 
Nova - Cubatão

Carros Nacionais 
e Importados     

Rua 1° de Maio, 
130 – Vila Nova 
Cubatão – SP

autovidroscristal@hotmail.com.brrsilva1238@ig.com.br

Especializada em:
Injeção Eletrônica 
de Carros Nacio-
nais e Importados

3361-3038     
99*9176

arpcsouza@ig.com.br

3372-1191
id: 35*32*2829

- Peças Nacionais
- Acessórios em 
geral

Rua 25 de 
Dezembro, 

260 - Vila Natal  
Cubatão

(ao lado do rei 
do X-Salada)

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

Casa &

almeidasimoveis.com.br

Cotato:
7820-4982/ 7806-2562

ANUNCIE AQUI
LIGUE: (13) 3361-5212
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Carateca Willians Quirino visita 
Projeto Social ‘Karate para Todos’
Quirino falará sobre sua experiência aos 
alunos do projeto

O carateca e professor 
Willians Quirino estará 
na manhã de sábado (13) 
em Cubatão, para partici-
par de aula no projeto so-
cial Karate para Todos. O 
evento será realizado das 
9h30 às 11h30, na UME 
Maria do Rosário, que 
fica no Conjunto Habi-
tacional Rubens Lara, no 
Jardim Casqueiro.

Conhecido no mun-
do do karate como Will, 
Quirino tem um excelen-
te currículo como atleta 
vitorioso e como profes-
sor em sua academia Fá-
brica de Campeões, na 

cidade de Jundiaí, onde 
nasceu e vive. A expecta-
tiva é que passe um pou-
co dessa experiência aos 
alunos do projeto, cuba-
tense que, em sua grande 
maioria, estão  iniciando 
na modalidade.

Segundo o carateca Lu-
ciano Moreira, idealizador 
e responsável, o projeto 
Karate para Todos existe 
há cinco anos, atendendo 
cerca de 60 alunos, com 
idades a partir dos 4 anos. 
As aulas são realizadas às 
terças e quintas-feiras, das 
19h às 21h, e aos sábados, 
das 9h30 às 11h30, na 

UME Maria do Rosário.
Luciano lembra que 

seus alunos foram con-
templados com a entrega 
gratuita de 35 quimonos 
pela Federação Paulista 
de Karate (FPK), através 
de convênio firmado com 
o Governo do Estado. 

Cada aluno que rece-
beu o material assinou 
um termo de compro-
misso se comprometen-
do a devolvê-lo, caso saia 
do projeto.

O responsável informa 
ainda que os interessados 
em participar podem 
providenciar sua inscri-
ção no próprio localdas 
aulas. na UME Maria do 
Rosário, durante os dias 
de aulas, levando três fo-

ESPORTE

tos 3x4, comprovante de 
residência e, no caso de 

menor de idade, é neces-
sária a autorização dos 

pais ou responsável da 
criança.
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Cubatão
3361-4470
Av. Joaquim Miguel 
Couto, 840 - Centro

Jd. Casqueiro
3363-1577

Avenida Brasil, 254
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