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Municípios unem forças 
contra novo pedágio

Cubatão quer carga 
de 30h na Saúde

Ecopag
o Cartão Servidor 
Cidadão deve co-
meçar a ser entre-
gue, de forma es-
calonada, a partir 
desta sexta, 26. 
A expectativa é de 
que o crédito caia 
seman que vem.

Coluna do Cido Barbosa

Rombo na Caixa
Comissão Espe-
cial da Câmara 
de Cubatão quer 
informações so-
bre repasses  a 
autarquia desde 
2013. Quer ver 
onde está o de-
sequilíbrio.

O Conselho de prefeitos decidiu unificar o discurso contra a pretensão da Artesp de instalar nova praça de pedágio no km 294 da Rodovia Padre Manuel da 
Nóbrega, em Praia Grande; apenas 14 km de distância do que já existe, na altura de São Vicente. Atualmente, o motorista que sai das cidades do Litoral Sul para 
São Paulo, pela Padre Manuel da Nóbrega já paga R$ 29,40; com o novo pedágio iria para a casa dos R$ 40. Para ir de Guarujá a Praia Grande, pela rodovia 
Padre Manuel da Nóbrega, seriam três pedágios. 02

Fim de semana tem 
mutirão da dengue

Baixada prepara no-
vas ações de prevenção 
ao Aedes Aegypti com 
mutirões e ações de 
conscientização e pre-
venção na tentativa de 
eliminar todos os cria-
douros do mosquito. 
Cubatão e Guarujá di-
vulgaram a programa-

ção do mutirão neste 
sábado.

Durante reunião de 
prefeitos, Grupo de Vi-
gilância Epidemiológica 
do Departamento de 
Saúde da Baixada San-
tista apresentou dados 
sobre a progressão da 
doença. 05

Saúde

Aumenta greve 
de empreiteiras 
da RPBC

Agora funcionários 
da Potencial se juntam 
aos da MCE, de braços 
cruzados desde o dia 
15. Ministério Público 
do Trabalho cobra res-
ponsabilidade da esta-

tal no que tange aos 
direitos dos trabalha-
dores e mandou blo-
quear créditos da MCE 
junto à RPBC, a pedido 
do Sindicato da cate-
goria, Sintracomos  03

O vice-prefeito de 
Cubatão Donizete Ta-
vares deu uma demons-
tração de força política, 

A prefeita de Cuba-
tão entregou à Câmara 
de Vereadores projeto 
de lei propondo a re-
dução da carga de tra-
balho dos profissionais 
da Saúde da municipa-

lidade, para 30 horas 
semanais O pioneirismo 
do projeto foi destaca-
do por Marcia Rosa, na 
apresentação pública do 
trabalho, durante evento 
no bloco Cultural. 04

Upa Casqueiro atrai 
pacientes de outras 
regiões

A UPA do Parque 
São Luiz, em Cubatão, 
registrou aumento no 
número de pacientes de 
outras regiões que pro-

curam o serviço; maioria 
de Santos. Caminhão da 
Saúde, está no Bolsão 7 
e no final de semana no 
Festur Casqueiro 08

Congresso dos 
Municípios:
Da comissão 
organizadora,
Antonieta esteve 
com o governa-
dor  para garan-
tir a presença 
em mais uma 
edição.

60 +
Pictograma de 
pessoa curvada 
com bengla, 
está com os 
dias contados. 
Pelo menos em 
Praia Grande. 
Câmara apro-
vou projeto

Donizete reúne PSD

02

nesta semana. 
Com carta branca do 

ministro Kassab para to-
car o PSD em Cubatão, 

Donizete reuniu cerca 
de 1000 amigos, que 
atenderam seu convite, 
para evento de filiação 

partidária, que alavan-
cou o partido na cida-
de. Autoridades partici-
param do encontro. 02
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Coluna do Cido Barbosa
Onipresente
Liga a TV ele está lá, o rádio, 

também, no Jornal também, nas 
redes sociais, mais ainda. Parece 
que ligaram no 220, o chefe de 
gabinete da prefeitura e prefeitu-
rável pelo PT de Cubatão Fábio 
Inácio, que também prestigiou o 
evento de � liação do PSD.

 Parece que está 24 horas no ar 
aparecendo, quase que ao mes-
mo tempo, junto ao povão em 
cantos diferentes da cidade, re-
solvendo questões administrati-
vas, de governo e desfazendo nós 
da articulação.

Com vocês: ‘o ‘Novo Homem’.
 
Ecopag
O Cartão Servidor Cidadão 

deve começar a ser entregue, de 
forma escalonada, a partir desta 
sexta, 26, pelo RH da Prefeitura. 
A previsão é de que até a próxi-
ma sexta, o benefício chegue a 
todos os funcionários. Depois 
de todos os cartões entregues, o 
crédito cai na conta.
 
 
Rombo na Caixa
A CEI que investiga os repasses 

previdenciários e o eventual dé� -
cit do Fundo de Previdência dos 
Servidores Municipais de Cuba-
tão (FUNPREVI) continua avan-
çando.  A CEI, presidida pelo 
vereador Ivan da Silva (PDT), 
quer saber se existe desequilíbrio 
� nanceiro na Caixa. Para isso, o 
grupo solicitou informações tan-
to à autarquia quanto à Prefeitu-
ra acerca dos repasses

Antonieta e Alckmin
A prefeita de Guarujá, Ma-

ria Antonieta, que faz parte da 
comissão organizadora do 60º 
Congresso Estadual de Municí-
pios, esteve em São Paulo, para 
convidar o governador Geraldo 
Alckmin a participar do evento, 
que este ano será realizado na ci-
dade de Campos do Jordão, em 
29 de março. “Este ano será o úl-
timo mandato de alguns prefei-
tos e, entre outros temas, deba-
teremos as implicações da crise e 
a criação de ações para enfrentá-
-la, o apoio do governo estadual 
para investimentos, precatórios 
e a criação de uma pauta esta-
dual e nacional”.

  
Invasões 
 Ainda nesta semana Antonieta 

apertou o secretário de Estado 
de Habitação, Rodrigo Garcia,-
cobrando um programa efetivo 
para a contenção das invasões de 
terra. O pedido foi feito durante 
reunião do Condesb. “É neces-
sário, de fato, uma ação maior 
por parte do Estado, pois a nossa 
Força Tarefa Municipal de com-
bate a invasão não dá conta”.

 Rodrigo Garcia informou que 
Guarujá será a maior bene� ciá-
ria do programa Litoral Susten-
tável com diversas ações.
 
Vetos
 A Câmara de Guarujá revali-

dou,  um total de seis autógrafos 
de lei que foram aprovados pela 
Casa em meses anteriores, mas 
sofreram vetos da prefeita. To-

das as matérias são polêmicas 
e devem ser promulgadas nos 
próximos dias pelo presiden-
te.  Mesmo à revelia da chefe do 
Executivo, que agora só poderá 
recorrer ao Judiciário, por meio 
de Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade, caso queira ‘barrá-los’.

60 +
Pictograma de pessoa curvada 

com a bengala deve ser substi-
tuído por � gura com a repre-
sentação 60 + em Praia Grande. 
A Câmara aprovou, em primei-
ra discussão, o Projeto de Lei 
que visa a divulgação e substi-
tuição da sinalização, implanta-
da para representar vagas, � las e 
acentos preferenciais de idosos. 
Criado pelo Movimento Nova 
Cara da Terceira Idade e dis-
ponibilizado a nível nacional, 
o novo pictograma substitui a 
forma de uma pessoa curvada e 
de bengala, por uma � gura em 
pé. Tomara qua a moda pegue, 
a� nal nada a ver a bengalinha, 
com um monte de sessentão en-
xuto que tem por ai.

“Ninguém é líder por acaso”

Numa verdadeira demons-
tração de força política, o vice 
prefeito de Cubatão Donizete 
reuniu uma multidão em sua 
casa. Cerca de 1.000 amigos 
atenderam ao convite para a 
noite de campanha � liação ao 
PSD, novo partido de Doni.

 “Ninguém é lider por acaso”, 
lembrou o coordenador regio-
nal do Partido  Paulo Wiaszo-
wisk, surpreso com o grande 
público, apesar do tempo chu-
voso e ...dos últimos capítulos 
da novela, cochicharam al-
guns. Além de Wiaszowisk, na 
mesa estavam Carlos Adegas  
e o campeão mundial,  Clo-

doaldo, ex jogador de futebol.
Como o evento foi rápido, du-

rou menos de 40 minutos, de-
pois que acabou, ainda chegava 
gente. Entre os retardatários es-
tava a prefeita  Marcia Rosa que 
se retirou mais cedo do evento 
que anunciava o projeto de re-
dução da carga horária da Saú-
de no Bloco, mas não chegou 
a tempo; ela ainda posou para 
fotos junto com simpatizantes 
do vice. “Não posso deixar de 
prestigiar um cara verdadeiro e 
apaixonado pela cidade como 
o Doni, independente da ques-
tão partidária. Tenho gratidão 
por ele”, elogiou a prefeita.

Secretário discute 
Habitação e Saúde no 
Condesb

O secretário de Habitação do 
Estado Rodrigo Garcia, foi o 
convidado da 196ª Reunião do 
Conselho de Desenvolvimento 
da Região Metropolitana da Bai-
xada Santista (Condesb), na sede 
da Agem. 

O secretário destacou o Projeto 
de Desenvolvimento Sustentável 
do Litoral e o Programa Recupe-
ração Socioambiental da Serra do 
Mar, que visa a proteção e recu-
peração ambiental por meio das 
intervenções habitacionais pen-
sadas para o desenvolvimento 
e reassentamento da população 
das áreas que estejam em local de 
risco geológico e geotécnico do 
Parque Estadual da Serra do Mar.

Segundo ele, a cidade de Cuba-
tão foi a que mais recebeu recur-
sos do Programa de Recuperação 
Socioambiental da Serra do Mar, 
onde mais de 5.600 famílias fo-
ram reassentadas.

O secretário informou que o 
programa será � nalizado até o � -
nal do ano, porém algumas ações 
podem � car planejadas para 2017.

Diferentemente do Programa 
Recuperação Socioambiental da 
Serra do Mar que tem 65% de 
uso do tesouro estadual e 35% de 
� nanciamento do BID, o Projeto 
de Desenvolvimento Sustentável 

do Litoral tem o � nanciamento 
integral pelo Governo do Estado 
de São Paulo.

O Estado de São Paulo investe 
atualmente 1% da arrecadação 
do ICMS no setor de habitação 
e com a queda de arrecadação, 
Garcia informou que o Governo 
está tentando obter recursos atra-
vés de um � nanciamento do BID, 
porém o banco aguarda a � nali-
zação do Programa da Serra do 
Mar para poder veri� car o � nan-
ciamento ao Programa de Desen-
volvimento Sustentável.

Outro dado apontado, indica 
que cerca de 70% do dé� cit ha-
bitacional concentra-se nas Re-
giões Metropolitanas, principal-
mente na Região Metropolitana 
de São Paulo, seguida da Baixada.

O secretário também informou 
que a cidade do Guarujá será a 
maior bene� ciária do programa 
com diversas ações sendo reali-
zadas no município.

Os prefeitos também solicita-
ram o apoio do secretário esta-
dual para o tema das invasões de 
terras e as construções de mora-
dias nestes locais invadidos na re-
gião. “É necessário um programa 
que de fato contenha as invasões”, 
disse a prefeita de Guarujá, Maria 
Antonieta.

Municípios se unem 
contra novo pedágio 

Sob contundente discurso do 
prefeito de Praia Grande, o Con-
selho de prefeitos decidiu uni� -
car o coro contra a praça de pe-
dágio que deve ser instalada na 
Rodovia Padre Manuel da Nóbre-
ga, km 294, em Praia Grande, em 
virtude da duplicação da rodovia 
que corta o litoral Sul em direção 
ao Vale do Ribeira. A revolta se 
justi� ca pela existência de uma 
praça a menos de 15 quilômetros 
(no Km 280 da Rodovia, altura 
de São Vicente). Nas contas apre-
sentadas por Mourão, a Região 
Metropolitana , em especial Praia 

Grande, receberia uma fatura que 
não lhe compete, para promoção 
do desenvolvimento do Vale do 
Ribeira, onde uma segunda praça 
está prevista, na altura de Itariri.

Atualmente, o motorista que sai 
das cidades do Litoral Sul para 
São Paulo pela Padre Manuel da 
Nóbrega já paga R$ 29,40, com o 
novo pedágio iria para a casa dos 
R$ 40. Parece ainda mais absur-
do o número de pedágios para 
circular entre as cidades da mes-
ma região. Com o novo, para ir 
de Guarujá a Praia Grande, pela 
rodovia Padre Manuel, seriam 

três pedágios. O subsecretário 
de Assuntos Metropolitanos, Ed-
mur Mesquita se responsabilizou 
em marcar uma reunião com 
o secretário de Transportes do 
Estado, Duarte Nogueira, com 
a presença de representante da 
Agência de Transporte do Estado 
de São Paulo (ARTESP).

 As prefeituras de Mongaguá, 
Itanhaém e Peruíbe  já haviam se 
manifestado entendimento que 
a cobrança poderá prejudicar o 
desenvolvimento econômico da 
região, afastando investidores até 
mesmo turistas.

Richard Durante Jr
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Greve em mais 
uma empreiteira

RPBC

Agora funcionários da Potencial se 
juntam aos da MCE, de braços cru-
zados desde o dia 15. MPT cobra 
responsabilidade da estatal

Entraram em greve, 
nesta quinta-feira (25), os 
120 operários da emprei-
teira Potencial, que presta 
serviços à RPBC Petro-
bras. Eles se juntaram aos 
200 empregados da tercei-
rizada MCE parados desde 
15 de fevereiro. 

O motivo é o mesmo: 
atrasos nos pagamentos de 
benefícios. Na potencial, 
o problema está na parti-

cipação nos lucros ou re-
sultados (PLR). Na MCE, 
além da ‘PLR’, há atraso 
13º salário de 2015, no 
adicional de férias e ver-
bas rescisórias após cum-
primento de aviso-prévio.

O presidente do Sin-
tracomos, Macaé Marcos 
Braz de Oliveira, reclama 
das condições de trabalho. 
“Os banheiros, sanitários 
e vestiários estão em pan-

darecos”, diz o sindicalista, 
“gerando enorme descon-
tentamento nos compa-
nheiros, sem que a em-
preiteira e a estatal tomem 
providências”.

Os trabalhadores das 
duas terceirizadas partici-
parão de nova assembleia, 
nesta sexta-feira (26), no 
portão um da re� naria.

Justiça bloqueia

créditos 
A Justiça do 

Trabalho blo-
queou eventuais 
créditos da em-
preiteira MCE na 
Re� naria. A juíza 
da Segunda Vara, 
Ana Lúcia Vez-
neyan concedeu 
cautelar requerida 
pelo Sintracomos. 
“Os documen-
tos apresentados 
apontam a presen-

ça dos requisitos da ‘fuma-
ça do bom direito’ e do ‘pe-
rigo da demora’, razão pela 
qual de� ro”, diz. 

 Ana Lúcia Vezneyan 
determinou, nesta terça-
-feira (23), expedição de 
mandado intimando a Pe-
trobras a colocar à dispo-
sição da justiça os créditos 
que a ré possui. A emprei-
teira tem dez dias para se 
defender.

MP notifi ca 
Refi naria
Quando receber a noti� -

cação, a RPBC terá dez dias 
corridos para se pronunciar 
sobre a greve. O procurador 
do Trabalho Augusto Grie-
co decidiu, em despacho na 
segunda (22), noti� car a es-
tatal “sobre as imputações 
que lhe são atribuídas de 
culpa na execução do con-
trato administrativo no que 
tange aos direitos funda-
mentais dostrabalhadores”.

O procurador também 
decidiu convocar a MCE 
Engenharia SA para au-
diência na próxima segun-
da, dia 29, às 14h, para 
� rmar termo de ajuste de 
conduta. 

A intervenção do MPT 
foi requerida por Macaé, na 
sexta-feira (19), após me-
sa-redonda, no escritório 
local do MTE, onde a em-
preiteira não compareceu. 

GUARUJÁ/CUBATÃO

Antonieta 
cobra ônibus

Os ônibus que fazem o 
percurso Guarujá/Cuba-
tão, depois das 6 até as 9 da 
manhã sumiram. A recla-
mação foi o� cializada pela 
prefeita  de Guarujá, Maria 
Antonieta que cobrou da 
Artesp, uma solução para o 
problema. 

A prefeita apresentou 
reclamações de muníci-
pes que trabalham entre as 
duas cidades e tem que sair 
mais cedo, alegando que 
depois das 6 horas, o ôni-
bus não passa. Esta semana 
leitores também ligaram 
para Acontece, reclamando 
da ausência do intermuni-
cipal, justamente no perío-
do de pico, quando muitos 
trabalhadores estão se diri-
gindo ao trabalho. 

Em resposta, a Artesp 
informou que a linha 909 
(Guarujá-Cubatão) opera 
com oito veículos e 21 par-
tidas diárias. Em � scaliza-
ções recentes, a empresa de 
ônibus foi autuada pelo não 
cumprimento da tabela nos 
horários de pico. Além das 
autuações mencionadas, a 
empresa foi advertida, por 
noti� cação, a cumprir ri-
gorosamente a programa-
ção horária estabelecida 
sob pena de novas sanções 
legais cabíveis.  

Novas ações de � scaliza-
ção foram agendadas para 
acompanhamento da situa-
ção da frota da empresa. 

Vespasiano Rocha
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CARGA SEMANAL

Cubatão é o primeiro 
a propor 30h na Saúde
O pioneirismo do 
projeto foi desta-
cado pela prefei-
ta Marcia Rosa, na 
apresentação pú-
blica do trabalho.

A administração muni-
cipal entregou à Câmara 
de Vereadores, projeto de 
lei propondo a redução 
da carga de trabalho dos 
pro� ssionais da Saúde, em 
Cubatão, para 30 horas se-
manais. O ato aconteceu 
nesta semana, no Bloco 
Cultural, com o objeti-
vo de regulamentar para 
todo o setor, um direito 
já adquirido por algumas 
categorias, com base em 
legislação federal.

Marcia Rosa lembrou 
do médico David Capis-
trano Filho (prefeito de 
Santos de 1993 a 1996). 
“Ele implantou diversas 
políticas públicas pionei-
ras de Saúde, que se torna-
ram referência nacional, 
entre elas a da descentra-
lização do atendimento 
para alcançar os morado-

res das periferias”. Ela des-
tacou também que o proje-
to das Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA) co-
meçou a ser elaborado em 
Cubatão, à custa de muito 
esforço de pro� ssionais 
de arquitetura, engenha-
ria e saúde do município, 
tornando-se também re-
ferência no setor. “Agora 
está sendo feito um esfor-
ço para o reconhecimento 
do esforço das categorias 
de Saúde com esse pro-

jeto que está sendo enca-
minhado para tramitação 
urgente na Câmara, face 
aos prazos previstos na le-
gislação eleitoral”, disse a 
prefeita.

O secretário de Gover-
no, Fábio Inácio, detalhou 
que duas das categorias - 
os assistentes sociais  (em 
2010) e os terapeutas ocu-
pacionais  (em 1994) - já 
haviam conquistado por 
Lei Federal o direito à car-
ga semanal máxima de 30 

horas de trabalho, e Cuba-
tão, ao regulamentar essa 
questão, está propondo 
que o direito seja esten-
dido a pro� ssionais como 
auxiliares e técnicos de 
enfermagem, enfermeiros, 
fonoaudiólogos, nutri-
cionistas e psicólogos. Os 
vereadores Jair do Bar e 
Ivan Hildebrando prome-
teram trabalhar a favor do 
projeto na Câmara. O re-
presentante do Conselho 
Regional de Enfermagem 

de São Paulo Matheus de 
Souza Arci destacou que 
sua entidade encara o as-
sunto como uma regula-
mentação do mercado de 
trabalho.

O presidente do Con-
selho Municipal de Saúde 
Alessandro Oliveira tam-
bém compôs a mesa. A 
enfermeira Sira da Silva, 
diretora do Departamento 
de Urgência/Emergência 
leu o texto do projeto en-
viado à Câmara.

Educação

Creche Sofia Zarzur é 
reinaugurada

Na presença de pais de 
alunos, professores e au-
toridades municipais, foi 
reinaugurado o prédio da 
antiga creche da Vila Fa-
bril, totalmente reformado 
com o objetivo de dar mais 
tranquilidade para os pais e 
condições de trabalho para 
os funcionários.  Durante a 
reforma, elas foram atendi-
das no CEU Marta Josete 
Ramos Impalea, no Centro. 
Com a reforma, as crianças 
agora contam também com 
sala de leitura e brinque-
doteca. A área de lazer re-

cebeu grama sintética. “No 
projeto de reforma, a gente 
pensou na infraestrutura 
para alunos de todas as ida-
des, sempre lembrando da 
importância do cuidar, sem 
nunca esquecer da parte 
pedagógica”, a� rmou a di-
retora Maria José Pereira.

Porém a maior satisfa-
ção é dos pais que usam o 
serviço. “Ar-condicionado 
e até grama sintética na 
área de lazer, achei ótimo”, 
comentou Camila Noguei-
ra, de 25 anos, mãe de Bea-
triz, de 1 ano, que começou 

na unidade esta semana. 
“Fico muito mais tranquila 
agora ao saber que ela vai 
� car em um lugar mais ar-
rumado”, completou a mo-
radora.

 
Estrutura
O local tem 400 metros 

quadrados e capacidade 
para cerca de 100 crianças,

em quatro salas de aula. 
O prédio recebeu revesti-
mento interno em cerâmi-
ca, troca de telhado, piso 
novo, janelas de alumínio, 
banheiros adaptados, para-

-raios, uma nova cozinha, 
além da reforma completa 
das instalações elétrica e hi-
dráulica, com a ampliação 
do volume da caixa d´água 
para 4 mil litros. O local 
ainda ganhou abrigo mais 
adequado de gás e rampas 
de acesso na entrada.

 
História
A história da Unida-

de Municipal de Ensino 
(UME) So� a Zarzur se 
confunde com a de Cuba-
tão. Ela existe desde 1945, 
portanto foi construída an-
tes da própria emancipação 
político-administrativa da 
Cidade, 67 anos atrás. Foi 
lá que muitos moradores 
da Vila Fabril, onde está lo-
calizada, estudaram e hoje 
deixam seus � lhos.

 Todos na escola
Aproximadamente 20 

mil alunos da rede munici-
pal de Cubatão (creche e

Ensino Fundamental) 
retornaram às aulas em 15 
de fevereiro. A Cidade con-
ta com 60 escolas, além de 
11 creches conveniadas, e 
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mentos solicitados.
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Cotia-Pará. Hortelã, man-
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acontecendo

“
”Fabio Inácio

 chefe de governo

Divulgação

Divulgação
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Baixada prepara novas 
ações de prevenção 

DENGUE

Novas propostas foram apresentadas 
durante reunião do Condesb. Número 
de casos de dengue e Chikungunya ca-
íram bastante no inicio de 2016.

As ações contra ao mos-
quito transmissor da den-
gue, febre chikungunya e 
Zika vírus, vem crescen-
do na região. Mutirões e 
ações de conscientização e 
prevenção dos moradores 
tem movimentado as cida-
des na tentativa de elimi-
nar todos os criadouros do 
mosquito Aedes Aegypti.

Os números do último 
trimestre de 2015 e inicio 
de 2016 mostram o quanto 
as ações têm sido efetivas. 
Entre setembro de 2014 e 
setembro de 2015, foram 
17,741 casos con� rma-
dos de dengue na região. 
Entre setembro de 2015 e 
fevereiro de 2016 foram 
apenas 406 casos. Esses 
dados mostram o quanto 
as ações de prevenção têm 
atingido seus objetivos. 
Houve também 16 noti� -
cações de Chikungunya, 
com 2 casos con� rmados 
(todos adquiridos fora da 
RMBS), contra 55 noti� -
cações, com 7 casos con-

� rmados (todos adqui-
ridos fora da RMBS) em 
2015. Já os casos de Zika 
vírus, há apenas um caso 
con� rmado de aquisição 
na Região.

Os números foram re-
velados pela titular do 
Grupo de Vigilância Epi-
demiológica na Baixada 
Santista do Departamento 
de Saúde da Baixada San-
tista, Iraty Nunes, durante 
a reunião mensal do Con-
desb (Conselho de Desen-
volvimento da Baixada 
Santista), na última quar-
ta (24).

Diante desse quadro, a 
representante do Departa-
mento Regional de Saúde 
da Baixada Santista (DR-
S-IV), Paula Covas Bor-
ges Calipo, apresentou ao 
Condesb duas propostas 
de trabalhos a serem rea-
lizadas para evitar a proli-
feração do mosquito vetor 
na RMBS.

A primeira consiste 
numa contratação de ser-

viço, no período de três 
meses, para aplicação de 
inseticidas focal e ambien-
tal, para controle de Aedes 
aegypti nos municípios 
da Baixada Santista, num 
custo total de R$ 180 mil.

Já a segunda, consiste 
numa parceria para de-
senvolvimento e implan-
tação de tecnologias para 
prevenção e controle de 
agravos em relação a Den-
gue, Chikungunya, Zika 
e outras arboviroses, por 
meio de uma parceria en-
tre a empresa ECOVEC 
com a UNILUS (Centro 
Universitário Lusíada). 

O programa consiste 
na instalação de um mo-
nitoramento preventivo 
dos mosquitos adultos 
por meio da instalação 
de armadilhas nas nove 
cidades da RMBS para o 
controle constante da in-
cidência nos locais. Com 
um sistema via web com 
acesso individualizado e 
customizado, os gestores 
municipais terão acesso às 
informações do sistema, 
com relatórios analíticos, 
mapas geoprocessados de 
alerta e indicação de locais 
prioritários de ação. Am-
bas foram aceitas em ca-

ráter emergencial e serão 
estudadas pelas comissões 
internas do Condesb para 
aprovação e implantação.

Mutirões 
As cidades da Baixada 

continuam na luta contra 
o Aedes Aegypti. Todas as 
semanas, mutirões são fei-
tos em diversos bairros da 
região. No último � nal de 
semana (20 e 21) um mu-
tirão conjunto foi realiza-
do em todas as cidades. 
Em Bertioga foram visto-
riados mais de 2 mil imó-
veis nos bairros Centro, 

Rio da Praia e Indaiá.  Já 
em Guarujá, mais de 480 
imóveis foram vistoriados 
na Vila Alice. Em Santos 
foram mais de 1500 imó-
veis no Morro da Nova 
Cintra e no Caruara e em 
Cubatão, o mutirão per-
correu a Vila Natal. Cami-
nhos 2, Conjunto Mario 
Covas, Caíque e no entor-
no da escola Dom Pedro I.

Na última quarta, San-
tos realizou um “Dia D” 
de combate ao mosquito 
em repartições públicas. 
O alvo foi o Cemitério da 
Filoso� a, no bairro do Sa-

boó. Já Bertioga realizou a 
mesma ação nos prédios 
da administração munici-
pal, também na quarta.

Fim de semana
No próximo sábado, 

Cubatão e Guarujá reali-
zam mutirões em bairros 
da cidade. 

Cubatão vai percorrer 
o bairro da Ilha Caragua-
tá, em ação que ocorre das 
09h às 14h. Já no Guaru-
já o alvo será o bairro da 
Maré Mansa e do bairro 
do Pernambuco. A ação 
começa às 9 horas.

Richard Durante Jr

Moradores do Guarujá 
recebem atendimento 

FUMAÇA

Equipe de pneumologistas do Incor 
passou o dia atendendo as pessoas que 
tiveram complicações provenientes da 
fumaça do incêndio da LocalFrio

Setenta e nove pesso-
as que inalaram a fumaça 
provocada pelo incêndio 
na Localfrio, ocorrido em 
14 de janeiro, passaram por 
especialista do Instituto do 
Coração – Incor, na últi-
ma semana, na Unidade 
de Saúde da Família “Gen-
til Nunes Neto”, no Jardim 
Conceiçãozinha.

 O atendimento é re-
sultado do levantamento 
que a Prefeitura de Guaru-
já realizou, com base nos 
registros das pessoas que 
passaram pelas unidades 
de saúde, internações e ain-
da por meio de busca ativa 
casa a casa. 

 Com esta amostragem, 
a Secretaria de Saúde de-
� niu um cadastramento e 
convocou as pessoas que 
tiveram alguma complica-

ção, proveniente do aciden-
te, para um atendimento 
especializado. O pneumo-
logista do Incor, Ubiratan 
de Paula Santos respondeu 
pelo atendimento, junta-
mente com sua equipe de 
médicos, � sioterapeutas, 
enfermeiros e farmacêuti-
cos. A ação teve apoio da 
Unisantos. 

 “Nossa proposta foi rea-
lizar uma avaliação mais es-
peci� ca. Os casos de maior 
gravidade serão encami-
nhados para uma nova eta-
pa de exames em São Pau-
lo. Além do atendimento, 
dos exames de função pul-
monar que estamos fazen-
do em todos os pacientes, 
solicitamos dados e índices 
da Secretaria de Saúde de 
Guarujá para analisarmos, 
posteriormente, como o in-

cêndio afetou a população”, 
explicou o médico. 

 De acordo com o Di-
retor de Atenção Básica 
de Guarujá, Edgar Manet-
ti, o trabalho de atendi-
mento especializado é um 
complemento da ação que 
aconteceu imediatamente 
ao acidente.

“Contabilizamos 354 
atendimentos por conta 
da fumaça, nas unidades. 
Convocamos as pessoas 
com estado mais grave para 
passarem por um atendi-
mento e exame”, explica. 

Todos os pacientes que 
foram à unidade passaram 
por atendimento e realiza-
ram exame de função pul-
monar. 

Dos 79 pacientes, três 
foram encaminhados para 
uma nova sessão de exames 
em São Paulo. 

Os demais pacientes 
como Iracema e Maria He-
lena, que ainda sentem o 
impacto e os sintomas, re-
ceberam prescrições e se-
rão monitorados. 

Na tarde do dia 14 de 
janeiro, no terminal de 
contêineres da Local Frio, 
no Guarujá, um contêiner 
que continha um produ-
to químico composto de 
cloro (ácido dicloro iso-
cianúrico de sódio) explo-
diu após ter contato com 
a água da chuva que caía 
naquele dia. Com o ex-
plosão, outros contêineres 

pegaram fogo e produzi-
ram uma fumaça altamente 
tóxica que cobriu a cidade 
do Guarujá e chegou às ci-
dades vizinhas de Santos e 
Cubatão. Diversas pessoas 
procuraram os postos de 
saúde e hospitais do Gua-
rujá reclamando de proble-
mas respiratórios. Na se-
mana seguinte ao incêndio, 
uma senhora de 68 anos 

faleceu depois de ter ina-
lado fumaça tóxica. Mora-
dora do Guarujá, a idosa 
faleceu em Jundiaí, após 
ter sido levada pelos � lhos 
para a cidade para realizar 
tratamento.

A Localfrio já foi mul-
tada em 10 milhões de 
reais por conta dos danos 
causados a população da 
Baixada Santista.

RELEMBRE O CASO

Pedro Rezende
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Começa o FesTur
Jardim Casqueiro recebe atividades de 
lazer e de esportes, food trucks e pas-
seios turísticos nos dias 27 e 28

Cerca de 6 mil pesso-
as são esperadas na ter-
ceira edição do Festur,  
Festival de Turismo de 
Cubatão, que acontece 
nos dias 27 e 28, na Pra-
ça Independência no 
Jardim Casqueiro, com 
uma série de atividades 
turísticas, esportivas e 
de lazer. A novidade, 
este ano, � ca por conta 
de um passeio de patins 
de bairro do Casqueiro.

Nos dois dias de Fes-
tival, a população po-
derá participar de pas-
seios gratuitos. São três 
roteiros à disposição a 
partir das 9 horas: Itu-

tinga Pilões, com trilhas; 
Náutica da Ilha, um pas-
seio de barco pelos rios e 
manguezais; e um passeio 
até o Mirante do Príncipe, 
na Cota 200, com uma vi-
sita ao Ateliê Arte nas Co-
tas. As inscrições para os 
passeios podem ser feitas 
antecipadamente pelo tele-
fone 3361-4656, em horá-
rio comercial.

Nos dias de Festur, a 
Praça da Independência 
vai oferecer atrações mu-
sicais, gastronômicas e de 
lazer. O público poderá fa-
zer um lanche em uma das 
10 opções de food trucks, 
com várias opções gou-

merts. Vão funcionar a 
partir das 12 horas. 

A programação mu-
sical já está pronta. No 
sábado, as apresentações 
começam às 20 horas com 
a Banda Marcial de Cuba-
tão no palco montado na 
Praça Independência. Às 
22 horas é a vez da can-
tora Rosa Morena subir 
ao palco. No domingo, as 
apresentações começam, 
também às 20 horas, com 
os calouros vencedores do 
concurso do Festur do ano 
passado: Antonio Lucas, 
Lucas de Souza e Amanda 
Ambires. E, para encerrar 
as atividades do Festur, às 
22 horas, é a vez da banda 
Inova’som.

A novidade desta edi-

ção, revela o secretário de 
Turismo Tico Barbosa, 
será o primeiro Passeio de 
Patins In Line, realizado 
pelas ruas do bairro no dia 
28, domingo, a partir das 
9h30. Quem chegar um 
pouco antes poderá ainda 
receber instruções para se 
manter em equilíbrio. Tam-
bém no domingo acontece 
a 2ª Prova Pedestre 6 km 
do Jardim Casqueiro, com 
mais de 200 inscritos até 
o momento. Para partici-
par, o interessado deve se 
inscrever pelo mesmo te-
lefone mediante a entrega 
de uma lata de leite em pó. 
A liberação da numeração 
para os competidores será 
no sábado, dia 27, também 
última data para inscrição.

Teatro 
no Guarujá
 O � m de semana no Te-

atro Municipal Procópio Fer-
reira (Avenida Dom Pedro I, 
350 – Enseada) será recheado 
de atrações. Nesta sexta-feira 
(26), às 21 horas, o equipa-
mento receberá o espetáculo 
“Um bravo canto para desatar 
os perversos nós!”. E no sába-
do (27) e domingo (28), às 21 
e 20 horas, respectivamente, 
será a vez da peça  “Aurora da 
Triste Ilusão”. As apresenta-
ções serão únicas na Cidade e 
fazem parte da companhia te-
atral Confraria da Paixão. Os 
ingressos para as duas apre-
sentações podem ser adqui-
ridos a preço único de R$ 15, 
na bilheteria do Teatro, até às 
18 horas do dia do espetáculo. 
Após esse horário, as entradas 
sofrem reajuste no valor para 
R$ 40 (inteira). Estudantes, 
idosos com mais de 60 anos, 
professores da rede pública 
e pro� ssionais da Educação 
e de artes cênicas podem 
pagar meia entrada (R$ 20) 
mediante comprovação (RG, 
Carteira de Trabalho, Cartei-
ra Estudantil, etc).

Cia. Santista
de Dança
A Cia. Santista de Dança 

Adulta conquistou o Festi-
val Tanzolymp 2016, reali-
zado em Berlim, na Alema-
nha. Dirigido por Patrícia 
Ricci, o grupo, que integra 
a Escola Livre de Dança 
(ELD), da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura (Secult), 
faturou o primeiro lugar da 
categoria ‘Dança Folclórica’ 
com a coreográ� ca de sa-
pateado irlandês ‘Cristais’, 
criada por Melissa Ricci. O 
corpo de dança, formado 
por 16 bailarinas, se apre-
sentou no dia 21, no Rus-
sian House of Science and 
Culture. Também foi convi-
dado a se exibir no � eater 
des Westens, na segunda-
-feira (22), e encerrou esta 
edição deste ano da compe-
tição.

Servidores
santistas
Os funcionários interes-

sados em participar do Coral 
Santista de Servidores devem 
comparecer, no próximo dia 
29, às 17h, no Cais Milton 
Teixeira (Av. Rangel Pestana, 
150, Vila Mathias). Na oca-
sião, será feita apresentação à 
maestrina e regente do coral, 
Meire Berti, para escolha de 
voz. A iniciativa é uma parce-
ria entre as secretarias de Ges-
tão (Seges) e Cultura (Secult), 
dentro do Programa de Pro-
moção à Saúde e Qualidade 
de Vida do Servidor (ComVi-
ver), e recebe inscrições per-
manentemente pelo e-mail si-
teservidor@santos.sp.gov.br .

‘Grafi as de Luz –  
 Fatos Gráfi cos’            
Fotogra� as em preto em 

branco que revelam formas 
geométricas. Essa é a temática 
da exposição ‘Gra� as de Luz 
– Fatos Grá� cos’, do fotógrafo 
Ordí Calder, que chegou à Ga-
leria de Arte Patrícia Galvão 
(Av. Sen. Pinheiro Machado, 
48, Vila Mathias – segundo 
piso). A mostra pode ser visi-
tada de segunda-feira a sába-
do, das 13h às 19h, até o dia 
12 de março. Entrada franca.

Vila Teatro:
rua e circo
 A Vila do Teatro está com 

inscrições abertas para o� ci-
nas culturais gratuitas, cujas 
aulas começam no dia 16 de 
março. São oferecidos os cur-
sos de teatro de rua (quartas-
-feiras, das 19h às 22h, com a 
Trupe Olho da Rua) e circo 
(às quintas, das 19h às 22, 
com Os Panthanas — Núcleo 
de Pathifarias Circenses).   

Interessados devem fazer 
a inscrição por meio da pá-
gina da Vila do Teatro no Fa-
cebook www.facebook.com/
viladoteatro, enviando men-
sagem com nome completo, 
idade, endereço e o curso de 
interesse. As aulas ocorrerão 
ao longo do ano e cada turma 
terá cerca de 30 alunos.

CURTAS 

Tombamento das 
peças do Rei Pelé

 O Conselho Muni-
cipal de Defesa do Pa-
trimônio Cultural de 
Santos (Condepasa), 
órgão que tem como 
atribuições deliberar 
sobre o tombamento 
de bens de valor reco-
nhecido e criar meca-
nismos de � scalização, 
iniciou os estudos de 
inventário de todas as 
peças do Rei do Fute-
bol para determinar se 
todo o acervo ou parte 
dele será tombado. 

Pedido com esse 
objetivo foi feito em 
janeiro pela empresa 

Ama Brasil, que atual-
mente é responsável pela 
gestão do acervo de Pelé. 

A solicitação foi apro-
vada pelos membros do 
Condepasa, por unani-
midade, durante a 534ª 
reunião ordinária do ór-
gão.

 
PROCEDIMENTO
“O tombamento do 

acervo signi� ca, acima de 
qualquer análise, o reco-
nhecimento da brilhante 
carreira e dos grandes fei-
tos realizados pelo Pelé. 
Nosso parecer foi dado 
em face à biogra� a es-
portiva do ex-atleta. Sua 

história se confunde com 
a do Santos Futebol Clu-
be e, consequentemente, 
com a da Cidade”, argu-
menta Bechara Abdalla, 
presidente do Condepasa.

 Por conta do início do 
levantamento organiza-
do pelo Condespasa, de 
agora em diante, qual-
quer intervenção física 
ou deslocamento de peça 
do acervo terá que ser 
previamente analisada e 
aprovada pelo órgão mu-
nicipal. 

Os estudos do Conde-
pasa terão sequência pe-
los próximos meses.

Zumba, dança de salão 
e violão em Santos

O programa Fábrica 
Cultural, da Secretaria 
Municipal de Cultura (Se-
cult), oferece novos cur-
sos no Centro Cultural da 
Zona Noroeste, Centro 
Turístico, Esportivo e Cul-
tural do Morro São Bento 
e Biblioteca Plínio Marcos 
(Caruara). 

As inscrições são gra-
tuitas e � cam abertas até 
sexta-feira (26). As aulas 
começam em março.

 No Centro Cultural da 
Zona Noroeste, a novidade 
é a dança de salão. São 40 
vagas, com aulas às terças-
-feiras, das 15h às 16h.

Já no Morro São Bento, 
as novas opções são dan-
ça de salão (60 vagas), às 
quartas-feiras, das 19h às 
20h, e zumba (80), às sex-
tas-feiras, das 18h às 19h.

Na Biblioteca, a dica é 
o curso de violão. As aulas 
serão às terças e quintas, 
das 10h30 às 12h (10) e das 
13h às 14h30 (10).

Para se inscrever é pre-
ciso apresentar documento 
de identidade ou certidão de 
nascimento, uma foto 3x4 e 
comprovante de residência 
em Santos.  Menores de 18 
anos também devem apre-
sentar documento do pai/
mãe ou responsável legal. 

Para os interessados nos cur-
sos de dança, a partir de 9 
anos, é obrigatória a entrega 
de atestado médico indican-
do aptidão física.

Endereços e horários

Centro Cultural da Zona 
Noroeste
(Av. Afonso Schmidt s/nº, 
Areia Branca) das 14h às 
18h.
Biblioteca Plínio Marcos 
(Praça das Palmeiras s/nº, 
Caruara), das 9h às 17h
Centro Cultural do Morro 
São Bento 
(Rua São Luís s/nº), das 8h 
às 18h 
(Consulte nos locais vagas 
de outros cursos).

Divulgação

cultura
Artistas pedem Teatro 
de volta à Cultura

Em reunião com 
a prefeita de Cubatão 
Marcia Rosa, Lourimar 
Vieira, fundador do Te-
atro Kaos, e o diretor de 
teatro Tanah Corrêa � -
zeram um apelo à chefe 
do Executivo para a re-
tomada das obras do te-
atro municipal. A ideia 
foi dialogar alternativas 
para que o local volte 

às mãos da Cultura, já que 
uma ideia para ocupar o es-
paço, hoje desativado, seria 
integrar o chamado Quar-
teirão da Saúde, abrigando 
uma policlínica.

“Queremos muito que 
o prédio se torne, efetiva-
mente, um local para as ar-
tes da cidade. Tenho certeza 
de que encontraremos uma 
alternativa viável”, com-

pletou Lourimar, apoiado 
por Tanah, um dos nomes 
mais importantes do teatro 
no Brasil. A prefeita expli-
cou que avalia mudanças 
no projeto de transformar 
o teatro num equipamento 
da saúde: “Estamos traba-
lhando na remodelação do 
Projeto do Quarteirão da 
Saúde, ajustando a obra 
aos recursos que recebe-

mos do Governo Federal. 
Assim, estou pedindo aos 
técnicos que avaliem a pos-
sibilidade de que o prédio 
continue sendo um equi-
pamento da cultura. Tenho 
certeza de que a presença 
do Tanah pode nos ajudar 
a encontrar uma solução 
para que o teatro seja � nal-
mente entregue à popula-
ção”, comentou Marcia.
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Começa o FesTur
Jardim Casqueiro recebe atividades de 
lazer e de esportes, food trucks e pas-
seios turísticos nos dias 27 e 28

Cerca de 6 mil pesso-
as são esperadas na ter-
ceira edição do Festur,  
Festival de Turismo de 
Cubatão, que acontece 
nos dias 27 e 28, na Pra-
ça Independência no 
Jardim Casqueiro, com 
uma série de atividades 
turísticas, esportivas e 
de lazer. A novidade, 
este ano, � ca por conta 
de um passeio de patins 
de bairro do Casqueiro.

Nos dois dias de Fes-
tival, a população po-
derá participar de pas-
seios gratuitos. São três 
roteiros à disposição a 
partir das 9 horas: Itu-

tinga Pilões, com trilhas; 
Náutica da Ilha, um pas-
seio de barco pelos rios e 
manguezais; e um passeio 
até o Mirante do Príncipe, 
na Cota 200, com uma vi-
sita ao Ateliê Arte nas Co-
tas. As inscrições para os 
passeios podem ser feitas 
antecipadamente pelo tele-
fone 3361-4656, em horá-
rio comercial.

Nos dias de Festur, a 
Praça da Independência 
vai oferecer atrações mu-
sicais, gastronômicas e de 
lazer. O público poderá fa-
zer um lanche em uma das 
10 opções de food trucks, 
com várias opções gou-

merts. Vão funcionar a 
partir das 12 horas. 

A programação mu-
sical já está pronta. No 
sábado, as apresentações 
começam às 20 horas com 
a Banda Marcial de Cuba-
tão no palco montado na 
Praça Independência. Às 
22 horas é a vez da can-
tora Rosa Morena subir 
ao palco. No domingo, as 
apresentações começam, 
também às 20 horas, com 
os calouros vencedores do 
concurso do Festur do ano 
passado: Antonio Lucas, 
Lucas de Souza e Amanda 
Ambires. E, para encerrar 
as atividades do Festur, às 
22 horas, é a vez da banda 
Inova’som.

A novidade desta edi-

ção, revela o secretário de 
Turismo Tico Barbosa, 
será o primeiro Passeio de 
Patins In Line, realizado 
pelas ruas do bairro no dia 
28, domingo, a partir das 
9h30. Quem chegar um 
pouco antes poderá ainda 
receber instruções para se 
manter em equilíbrio. Tam-
bém no domingo acontece 
a 2ª Prova Pedestre 6 km 
do Jardim Casqueiro, com 
mais de 200 inscritos até 
o momento. Para partici-
par, o interessado deve se 
inscrever pelo mesmo te-
lefone mediante a entrega 
de uma lata de leite em pó. 
A liberação da numeração 
para os competidores será 
no sábado, dia 27, também 
última data para inscrição.

Teatro 
no Guarujá
 O � m de semana no Te-

atro Municipal Procópio Fer-
reira (Avenida Dom Pedro I, 
350 – Enseada) será recheado 
de atrações. Nesta sexta-feira 
(26), às 21 horas, o equipa-
mento receberá o espetáculo 
“Um bravo canto para desatar 
os perversos nós!”. E no sába-
do (27) e domingo (28), às 21 
e 20 horas, respectivamente, 
será a vez da peça  “Aurora da 
Triste Ilusão”. As apresenta-
ções serão únicas na Cidade e 
fazem parte da companhia te-
atral Confraria da Paixão. Os 
ingressos para as duas apre-
sentações podem ser adqui-
ridos a preço único de R$ 15, 
na bilheteria do Teatro, até às 
18 horas do dia do espetáculo. 
Após esse horário, as entradas 
sofrem reajuste no valor para 
R$ 40 (inteira). Estudantes, 
idosos com mais de 60 anos, 
professores da rede pública 
e pro� ssionais da Educação 
e de artes cênicas podem 
pagar meia entrada (R$ 20) 
mediante comprovação (RG, 
Carteira de Trabalho, Cartei-
ra Estudantil, etc).

Cia. Santista
de Dança
A Cia. Santista de Dança 

Adulta conquistou o Festi-
val Tanzolymp 2016, reali-
zado em Berlim, na Alema-
nha. Dirigido por Patrícia 
Ricci, o grupo, que integra 
a Escola Livre de Dança 
(ELD), da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura (Secult), 
faturou o primeiro lugar da 
categoria ‘Dança Folclórica’ 
com a coreográ� ca de sa-
pateado irlandês ‘Cristais’, 
criada por Melissa Ricci. O 
corpo de dança, formado 
por 16 bailarinas, se apre-
sentou no dia 21, no Rus-
sian House of Science and 
Culture. Também foi convi-
dado a se exibir no � eater 
des Westens, na segunda-
-feira (22), e encerrou esta 
edição deste ano da compe-
tição.

Servidores
santistas
Os funcionários interes-

sados em participar do Coral 
Santista de Servidores devem 
comparecer, no próximo dia 
29, às 17h, no Cais Milton 
Teixeira (Av. Rangel Pestana, 
150, Vila Mathias). Na oca-
sião, será feita apresentação à 
maestrina e regente do coral, 
Meire Berti, para escolha de 
voz. A iniciativa é uma parce-
ria entre as secretarias de Ges-
tão (Seges) e Cultura (Secult), 
dentro do Programa de Pro-
moção à Saúde e Qualidade 
de Vida do Servidor (ComVi-
ver), e recebe inscrições per-
manentemente pelo e-mail si-
teservidor@santos.sp.gov.br .

‘Grafi as de Luz –  
 Fatos Gráfi cos’            
Fotogra� as em preto em 

branco que revelam formas 
geométricas. Essa é a temática 
da exposição ‘Gra� as de Luz 
– Fatos Grá� cos’, do fotógrafo 
Ordí Calder, que chegou à Ga-
leria de Arte Patrícia Galvão 
(Av. Sen. Pinheiro Machado, 
48, Vila Mathias – segundo 
piso). A mostra pode ser visi-
tada de segunda-feira a sába-
do, das 13h às 19h, até o dia 
12 de março. Entrada franca.

Vila Teatro:
rua e circo
 A Vila do Teatro está com 

inscrições abertas para o� ci-
nas culturais gratuitas, cujas 
aulas começam no dia 16 de 
março. São oferecidos os cur-
sos de teatro de rua (quartas-
-feiras, das 19h às 22h, com a 
Trupe Olho da Rua) e circo 
(às quintas, das 19h às 22, 
com Os Panthanas — Núcleo 
de Pathifarias Circenses).   

Interessados devem fazer 
a inscrição por meio da pá-
gina da Vila do Teatro no Fa-
cebook www.facebook.com/
viladoteatro, enviando men-
sagem com nome completo, 
idade, endereço e o curso de 
interesse. As aulas ocorrerão 
ao longo do ano e cada turma 
terá cerca de 30 alunos.

CURTAS 

Tombamento das 
peças do Rei Pelé

 O Conselho Muni-
cipal de Defesa do Pa-
trimônio Cultural de 
Santos (Condepasa), 
órgão que tem como 
atribuições deliberar 
sobre o tombamento 
de bens de valor reco-
nhecido e criar meca-
nismos de � scalização, 
iniciou os estudos de 
inventário de todas as 
peças do Rei do Fute-
bol para determinar se 
todo o acervo ou parte 
dele será tombado. 

Pedido com esse 
objetivo foi feito em 
janeiro pela empresa 

Ama Brasil, que atual-
mente é responsável pela 
gestão do acervo de Pelé. 

A solicitação foi apro-
vada pelos membros do 
Condepasa, por unani-
midade, durante a 534ª 
reunião ordinária do ór-
gão.

 
PROCEDIMENTO
“O tombamento do 

acervo signi� ca, acima de 
qualquer análise, o reco-
nhecimento da brilhante 
carreira e dos grandes fei-
tos realizados pelo Pelé. 
Nosso parecer foi dado 
em face à biogra� a es-
portiva do ex-atleta. Sua 

história se confunde com 
a do Santos Futebol Clu-
be e, consequentemente, 
com a da Cidade”, argu-
menta Bechara Abdalla, 
presidente do Condepasa.

 Por conta do início do 
levantamento organiza-
do pelo Condespasa, de 
agora em diante, qual-
quer intervenção física 
ou deslocamento de peça 
do acervo terá que ser 
previamente analisada e 
aprovada pelo órgão mu-
nicipal. 

Os estudos do Conde-
pasa terão sequência pe-
los próximos meses.

Zumba, dança de salão 
e violão em Santos

O programa Fábrica 
Cultural, da Secretaria 
Municipal de Cultura (Se-
cult), oferece novos cur-
sos no Centro Cultural da 
Zona Noroeste, Centro 
Turístico, Esportivo e Cul-
tural do Morro São Bento 
e Biblioteca Plínio Marcos 
(Caruara). 

As inscrições são gra-
tuitas e � cam abertas até 
sexta-feira (26). As aulas 
começam em março.

 No Centro Cultural da 
Zona Noroeste, a novidade 
é a dança de salão. São 40 
vagas, com aulas às terças-
-feiras, das 15h às 16h.

Já no Morro São Bento, 
as novas opções são dan-
ça de salão (60 vagas), às 
quartas-feiras, das 19h às 
20h, e zumba (80), às sex-
tas-feiras, das 18h às 19h.

Na Biblioteca, a dica é 
o curso de violão. As aulas 
serão às terças e quintas, 
das 10h30 às 12h (10) e das 
13h às 14h30 (10).

Para se inscrever é pre-
ciso apresentar documento 
de identidade ou certidão de 
nascimento, uma foto 3x4 e 
comprovante de residência 
em Santos.  Menores de 18 
anos também devem apre-
sentar documento do pai/
mãe ou responsável legal. 

Para os interessados nos cur-
sos de dança, a partir de 9 
anos, é obrigatória a entrega 
de atestado médico indican-
do aptidão física.

Endereços e horários

Centro Cultural da Zona 
Noroeste
(Av. Afonso Schmidt s/nº, 
Areia Branca) das 14h às 
18h.
Biblioteca Plínio Marcos 
(Praça das Palmeiras s/nº, 
Caruara), das 9h às 17h
Centro Cultural do Morro 
São Bento 
(Rua São Luís s/nº), das 8h 
às 18h 
(Consulte nos locais vagas 
de outros cursos).

Divulgação

cultura
Artistas pedem Teatro 
de volta à Cultura

Em reunião com 
a prefeita de Cubatão 
Marcia Rosa, Lourimar 
Vieira, fundador do Te-
atro Kaos, e o diretor de 
teatro Tanah Corrêa � -
zeram um apelo à chefe 
do Executivo para a re-
tomada das obras do te-
atro municipal. A ideia 
foi dialogar alternativas 
para que o local volte 

às mãos da Cultura, já que 
uma ideia para ocupar o es-
paço, hoje desativado, seria 
integrar o chamado Quar-
teirão da Saúde, abrigando 
uma policlínica.

“Queremos muito que 
o prédio se torne, efetiva-
mente, um local para as ar-
tes da cidade. Tenho certeza 
de que encontraremos uma 
alternativa viável”, com-

pletou Lourimar, apoiado 
por Tanah, um dos nomes 
mais importantes do teatro 
no Brasil. A prefeita expli-
cou que avalia mudanças 
no projeto de transformar 
o teatro num equipamento 
da saúde: “Estamos traba-
lhando na remodelação do 
Projeto do Quarteirão da 
Saúde, ajustando a obra 
aos recursos que recebe-

mos do Governo Federal. 
Assim, estou pedindo aos 
técnicos que avaliem a pos-
sibilidade de que o prédio 
continue sendo um equi-
pamento da cultura. Tenho 
certeza de que a presença 
do Tanah pode nos ajudar 
a encontrar uma solução 
para que o teatro seja � nal-
mente entregue à popula-
ção”, comentou Marcia.
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CARTÓRIO DE REGISTRO 
CIVIL DE CUBATÃO 
Rua São Paulo, 316 - Centro 
Tel.: (13) 3361-7172 casamento
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: RODRIGUES SILVA SANTOS e MICHELE FERRAZ BARBOSA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, RG n.º 8678738 - SSP/PE, com 21 anos de idade, 
natural de CABROBÓ - PE (Orocó-PE  Livro nº 21, fl s. nº 2, Termo nº 10006), nascido no dia vinte e 
oito de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (28/08/1994), residente na Rua Santa Marta, 
60, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de RENATO JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
ajudante, com 38 anos de idade, residente em OROCÓ - PE e de FATIMA JUCÉLIA DA SILVA, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 37 anos de idade, residente em OROCÓ - PE . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 357714374 - SSP/SP, com 21 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte de setembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(20/09/1994), residente na Rua Santa Marta, 60, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO 
BARBOSA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de ROSENILDE FERRAZ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 45 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de fevereiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JÚLIO CÉSAR NUNES SILVA e JENIFER MARCELINO DORIA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 489446875 - SSP/SP, CPF n.º 41073826805, com 
22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia onze de abril de mil novecentos e noventa e 
três (11/04/1993), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 71, aptº12/F, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho 
de MARCELO DOS SANTOS SILVA, falecido e de ROSANIA MARIA NUNES, de nacionalidade brasileira, 
babá, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, do lar, RG n.º 441672589 - SSP/SP, CPF n.º 37094913800, com 29 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de março de mil novecentos e oitenta e seis (21/03/1986), 
residente na Rua Vereador Santi ago Garcia Diegues, 49, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de CLAUDEMIR 
COSTA DORIA, falecido há 02 anos e de IRACY MARCELINO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
58 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de fevereiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA e MARIA DAS DORES MELO DA COSTA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 598059106 - SSP/SP, CPF n.º 72558393391, com 40 
anos de idade, natural de CAPITÃO DE CAMPOS - PI (Capitão de Campos-PI  Livro nº 9, fl s. nº 157, Termo 
nº 10228), nascido no dia treze de fevereiro de mil novecentos e setenta e seis (13/02/1976), residente 
na Rua Antonio Augusto Bastos, 36, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lho de RAIMUNDO BELISÁ-
RIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residente em COCAL DE 
TELHA - PI e de MARIA HELENA NASCIMENTO DOS REIS SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
60 anos de idade, residente em COCAL DE TELHA - PI . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de limpeza, RG n.º 580761666 - SSP/SP, CPF n.º 97244376391, com 41 anos de idade, 
natural de CAMPO MAIOR - PI (Campo Maior-PI  Livro nº 40, fl s. nº 114, Termo nº 47276), nascida no dia 
onze de fevereiro de mil novecentos e setenta e cinco (11/02/1975), residente na Rua Antonio Augusto 
Bastos, 36, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO FRANCISCO DA COSTA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 90 anos de idade, residente em BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI e de RAIMUNDA 
MARQUES LAURINDO DE MELO, falecida há 21 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de fevereiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ DO NASCIMENTO NUNES e LAURINETE LIMA MENDONÇA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, soldador, RG n.º 37172114 - SSP/SP, CPF n.º 24757896387, com 
50 anos de idade, natural de MORADA NOVA - CE, nascido no dia dezoito de janeiro de mil novecentos 
e sessenta e seis (18/01/1966), residente na Rua Travessa São Jorge, 602, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
fi lho de FRANCISCO ASSIS NUNES, falecido há 4 anos e de ROSA DO NASCIMENTO NUNES, falecida há 
2 anosDivorciado de Laurinete Lima Mendonça , conforme sentença de 29/06/2015, proferida pela 
MM. Juiza de Direito da 3ª Vara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0004283.61.2015.8.26.0157.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, diarista, RG n.º 284855789 - SSP/SP, 
CPF n.º 09799057884, com 46 anos de idade, natural de MORADA NOVA - CE, nascida no dia sete de 
abril de mil novecentos e sessenta e nove (07/04/1969), residente na Rua Travessa São Jorge, 602, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de BEIJAMIM DE SOUSA MENDONÇA, de nacionalidade brasileira, 
falecido há 29 anos e de MARIA NOEME GOMES DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de José do Nascimento Nunes, confor-
me sentença de 29/06/2015, proferida pela MM. Juiza de Direito da 3ª Vara do Foro de Cubatão-SP, 
nos autos de nº0004283.61.2015.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de fevereiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: BRUNO DE SANTANA FERRAZ e DALILA DA SILVA SOUZA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 9594791 - SSP/PE, com 20 anos de idade, natural de 
FLORES - PE (Flores-PE  Livro nº 69, fl s. nº 81, Termo nº 17921), nascido no dia dezoito de abril de mil 
novecentos e noventa e cinco (18/04/1995), residente na Rua Caminho São Bartolomeu, 190, Vila Espe-
rança, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO DE SOUZA FERRAZ, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
65 anos de idade, residente em FLORES - PE e de MARIA AUREA DE SANTANA FERRAZ, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em FLORES - PE . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 430446627 - SSP/SP, CPF n.º 37688866898, com 21 anos de 
idade, natural de JUAZEIRO DO NORTE - CE (Barbalha  Livro nº 67, fl s. nº 279, Termo nº 27291), nascida 
no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (24/08/1994), residente na Rua 
Caminho São Bartolomeu, 190, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA, fale-
cido há 5 meses e de MARIA VANILIA DA SILVA SOUZA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, 
com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de fevereiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: RAFAEL JOÃO DA SILVA e IRIS JULIA DE MIRANDA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 53878228 - SSP/SP, CPF n.º 06016326488, com 
29 anos de idade, natural de VERTENTES - PE (Santa Maria do Cambucá-PE  Livro nº 07, fl s. nº 223, 
Termo nº 8882), nascido no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (05/02/1987), 
residente na Rua Caminho Santa Teresa, 60, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO AN-
TONIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 73 anos de idade, residente em 
SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PE e de MARIA JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposenta-
da, com 70 anos de idade, residente em SANTA MARIA DO CAMBUCÁ - PE . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 30006831 - SSP/SP, CPF n.º 
30838636837, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezesseis de abril de 
mil novecentos e oitenta e dois (16/04/1982), residente na Rua Caminho Santa Teresa, 60, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de SEBASTIÃO SOARES DE MIRANDA, falecido há 15 anos e de GERAL-
DA JULIA DE MIRANDA, falecida há 12 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de fevereiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: REGIVAL CONCEIÇÃO DE SOUZA CRUZ e GISELIA DE ARAUJO FERREIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado, RG n.º 27235014X - SSP/SP, CPF n.º 16956967863, com 
42 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão - SP  Livro nº 45, fl s. nº 45, Termo nº 34624), nascido 
no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e setenta e três (28/12/1973), residente na Rua Manoel 
Florencio da Silva, 105, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO LUIZ CRUZ, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 73 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de HERENITA CONCEIÇÃO DE 
SOUZA CRUZ, falecida há 10 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG 
n.º 355764672 - SSP/SP, CPF n.º 35481942810, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia trinta de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (30/01/1987), residente na Rua Manoel Florencio 
da Silva, 105, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, fi lha de FERNANDO NEMESIO FERREIRA, de nacionali-
dade brasileira, motorista, com 58 anos de idade, residente em BOM JARDIM - PE e de GUIOMAR LUZ DE 
ARAUJO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de 
MARIO REIS DE SOUZA, conforme sentença de 10/07/2012, proferida pelo MM. Juiz Substi tuto da 1ª Vara 
Civel da Comarca de Cubatão/SP, nos autos de nº391/12.. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de fevereiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: FÁBIO ANTONIO CORREIA e MICHELE VALQUIRIA CIBULKA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de sistema rodoviário, RG n.º 34248854 - SSP/SP, CPF 
n.º 30918215870, com 31 anos de idade, natural de MARINGÁ - PR (Maringá-PR  Livro nº 113, fl s. 
nº 173, Termo nº 30640), nascido no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e oitenta e quatro 
(25/05/1984), residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 121, apt.32, bloco G, Jardim Nova Re-
pública, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO VICENTE CORREIA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 62 anos de idade, residente em MARINGÁ - PR e de SUZANA MARLEY CORREIA, falecida há 03 
meses . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 424282197 
- SSP/SP, CPF n.º 30394424816, com 35 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia vinte 
e três de março de mil novecentos e oitenta (23/03/1980), residente na Rua Marina Lourenço de Oli-
veira, 121, apt.32, bloco G, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de SLACKO CIBULKA, falecido 
há 20 anos e de DULCINEIA DA SILVA APOLINARIO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 66 
anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de fevereiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ANUNCIE 
LIGUE (13) 3361-5212

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: IGOR LUIZ SANTOS e ANA CRISTINA VASCONCELOS RIBEIRO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, téc.planejamento, RG n.º 21784111 - SSP/SP, CPF n.º 33069559816, 
com 30 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente  Livro nº 154, fl s. nº 052, Termo nº 
117649), nascido no dia quatro de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (04/08/1985), residente na 
Rua Roberto Mario Santi ni, 306, bloco G1, apt.403, Bolsão 09, Cubatão - SP, fi lho de HEDSON LUIZ SAN-
TOS, de nacionalidade brasileira, operador, com 44 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de 
CLAUDIA ROSANA SANTOS, de nacionalidade brasileira, professora, com 42 anos de idade, residente em 
SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, porteira, RG n.º 468355200 
- SSP/SP, CPF n.º 33810387886, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e 
cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (25/02/1983), residente na Rua Roberto Mario 
Santi ni, 306, bloco G1, apt.403, Bolsão 09, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ GONÇALVES RIBEIRO, falecido há 
07 anos e de ROSANGELA VASCONCELOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 42 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP. Divorciada de William de Albuquerque Borges, conforme sentença proferida 
pelo Juízo de Direito da 3ªVara da Comarca de Cubatão-SP, datada de 31/07/2014, transitada em julgado 
11/08/2014, autos de nº0007629-59.2011.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de fevereiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
ti go 1525 do Código Civil Brasileiro: LYSLYÊ LELYNS MATOS VALCARCEL e IZABEL CRIS-
TINA SERRA. Sendo o sobrenome correto do pretendente é VALCARCEL; e o prenome 
do pai do contraente é LUIS. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de fevereiro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

oportunidade
Vale abre inscrições 
Jovem Aprendiz

A Vale Fertilizantes está 
com inscrições abertas 
para o processo seletivo do 
Programa Jovem Aprendiz 
2016, em Cubatão (SP). 
Realizado em parceria 
com o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Indus-
trial (Senai), o programa 
tem o objetivo de fomentar 
mão de obra quali� cada 
para atuação nas operações 
da empresa, oferecendo 
aprendizagem para os jo-
vens das comunidades lo-
cais. As inscrições podem 
ser feitas até 4 de março. 

São 20 vagas para o cur-
so de Operador de Pro-
cessos Químico e Mineral. 
Com duração de aproxima-

damente 10 meses, o con-
teúdo teórico do programa 
será ministrado no Senai e 
a parte prática acontecerá 
na Vale Fertilizantes.

Os interessados devem 
se inscrever pelo site www.
valefertilizantes.com, cli-
cando em Carreiras. Os 
candidatos precisam ter en-
tre 18 e 22 anos e 11 meses e 
ensino médio concluído em 
instituições de ensino reco-
nhecidas pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

 O processo seletivo será 
composto por provas de 
português e raciocínio ló-
gico, dinâmicas de grupo, 
entrevista, documentação e 
exames médicos.  

Concurso para 
aprendiz na Sabesp

A Sabesp abriu concur-
so público para 565 vagas 
de aprendiz distribuídas 
na Região Metropolitana 
de São Paulo, Interior e Li-
toral. Para as nove cidades 
da Baixada Santista são 44 
vagas disponíveis. As ins-
crições começaram nesta 
quarta (24) e seguem até 
21 de março. O salário é de 
R$ 880, além de benefícios 
como assistência médica, 
vale-refeição, vale-transpor-
te e seguro contra acidentes 
pessoais. 

    As vagas serão preen-
chidas por estudantes do 1º 
e 2º ano do ensino médio, 
que tenham entre 14 a 22 
anos e 5 meses no dia de ad-

missão. A restrição de idade 
não se aplica a candidatos 
com de� ciência. O valor da 
inscrição é de R$ 55,00, e se-
rão realizadas no site www.
concursosfcc.com.br. 

A Fundação Carlos Cha-
gas (FCC) é a responsável 
pelo concurso e a aplicação 
da prova objetiva está pre-
vista para 24/04. Durante 18 
meses, os jovens receberão 
quali� cação técnico-pro� s-
sional no Senai, responsável 
pelo curso e as práticas pro-
� ssionais serão realizadas na 
Sabesp. Nas localidades em 
que o Senai não tiver condi-
ções de atendimento, serão 
oferecidas outras entidades 
formadoras. 

Guarujá oferece 
cursos de qualificação

Quem procura uma 
oportunidade para se qua-
li� car, não pode perder 
a chance de fazer um dos 
três cursos que estão sendo 
oferecidos pela Prefeitura 
de Guarujá. Estão sendo 
oferecidas 30 vagas para os 
cursos  Iniciação à Costura 
Industrial, Corte e Costu-
ra Básico e Moda Cultural 
e Modelagem. A inicia-
tiva tem a parceria ainda 
da Uniformes Kaprichos, 
Andrea Moda Uniformes e 
Ormuseide Ateliê de Cos-
tura. 

 As entrevistas para as 
inscrições acontecerão no 
próximo dia 7, das 14 às 17 
horas, na sede da Diretoria 

de Economia Solidária, Pes-
ca e Aquicultura, que � ca 
nas dependências do antigo 
Instituto Santa Emília (Ave-
nida Adhemar de Barros, 
571 – Santo Antônio).  Os 
cursos têm 30 vagas dispo-
níveis, sendo 10 para cada 
quali� cação, e tem duração 
de dois meses. O início das 
aulas está previsto para o 
dia 14 de março, no mesmo 
local onde serão feitas as 
inscrições. 

 As vagas são para ambos 
os sexos e para maiores de 
16 anos. É necessário levar 
RG, CPF e comprovante de 
residência. Os interessados 
em outras informações de-
vem ligar para 3355-2632. 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 2014
ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILHOS DE GANGA ZUMBA

Anuidades/Mensalidades
Receitas Diversas
Receitas de Aplicações Financeiras

ENCARGOS SOCIAIS
INSS
FGTS

GERAIS
Serviços Prestados
Serviços Gráfi cos
Serviços Contábeis
Material de Escritório
Material de Informáti ca
Propaganda e Publicidade
Conserto e Reparos
TOTAL DE DESPESAS
TOTAL DE RECEITAS

117,62
2.444,91

-
-
-
-

849,00
1.200,00

-
513,53

-
-

2.562,53
2.562,53

RECEITAS 2.592,53

Lindomar de Araújo Novais 
Contador-CRC – SP – 210073/O-0

Associação Afoxé Filhos de Ganga Zumba
Presidente

Cubatão – SP, 31 de Dezembro de 2014.
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A Lei Maria da Penha,  
além de dar tratamento dife-
renciado às mulheres agredi-
das, ofendidas e ameaçadas 
dentro do lar, vem encorajan-
do as mulheres para denun-
ciar seus agressores.   

O maior obstáculo para 
que a Justiça aconteça, está na 
própria vítima, que acredita 
que o agressor vai mudar, pois 
estava sob os efeitos de drogas. 
As vezes, acaba  acreditando 
que foi responsável pela agres-
são, por algo que fez. A Justiça 
� ca de mãos atadas quando, 
passado o período da dor físi-
ca e esquecimento das ofensas, 
a vítima nega, perante a auto-
ridade, que foi agredida. 

Estas vítimas precisam de 
ajuda para reagir. A mulher 
deve entender que a violência 
não é apenas física: qualquer 
comportamento de humilha-
ção, ofensivo, ou que cause 
sofrimento psicológico é con-
siderado violência. A forma 
como essa opressão é exercida 
tem variações: cena de ciúme, 
xingamento, empurrão, até 
chegar à tentativa de homi-
cídio. A ofensa, muitas vezes 
dissimulada com danos ao 
patrimônio do casal, pode ser 
o inicio da violência psicológi-
ca. Aquela saia que seu com-
panheiro não te deixa usar e 
atos que impedem a liberdade 

MULHER. PORQUE CALAR??
também são violência. Ciúme 
é manifestação de posse, e não 
de amor. É preciso � car aten-
ta aos excessos de comporta-
mento. Sem apoio, as mulhe-
res, vitimas de agressões  � cam 
acuadas dentro do próprio lar. 
A vergonha e o medo, fazem 
com que muitas mulheres 
aceitem a violência, criando 
um vínculo de dependência 
e submissão ao companheiro 
opressor. A Delegacia da Mu-
lher  vem conseguindo medi-
das protetivas de afastamento 
do agressor, inclusive da re-
sidência do casal; basta que a 
mulher relate as ofensas. Não 
precisa ser necessariamente na 
Delegacia da Mulher. Pode ser 
na Delegacia mais próxima de 
casa, através da PM, ligando 
190,  e ainda pela Central de 
Atendimento à Mulher (180). 
A denúncia é anônima e gra-
tuita, 24 horas.

 Para a Justiça a palavra 
da vítima tem muita credibi-
lidade. Mesmo que não tenha 
testemunhas procure a Justiça.  
Agressão, na Lei Maria da Pe-
nha,  dá prisão. Chame a Poli-
cia, na hora, em que você  esti-
ver presenciando um violência 
contra a Mulher. Cada vez que 
ouvir o relato de uma mulher  
violentamente agredida ou 
mesmo morta pelo compa-
nheiro, re� ita: isso poderia ser 
evitado se, no começo, alguém  
tivesse chamado a policia. Se 
quisermos uma sociedade me-
lhor que façamos nossa parte!

D CIREITO
IDADÃO

JOSÉ OSVALDO 
PASSARELLI JUNIOR
Advogado e Jornalista

UPA atrai região
CASQUEIRO

ANUNCIE 
LIGUE (13) 3361-5212

Com atendimento con-
siderado ótimo e bom por 
mais de 90% dos usuários, a 
Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) Professor Dr. 
Mário Ruivo, no Parque São 
Luiz, em Cubatão, a cada dia 
atrai mais pacientes de ou-
tros municípios. Dos 7.168 
atendimentos realizados em 
janeiro último, 512 foram de 
residentes em outras 28 cida-
des. Desse total, 316 moram 
em Santos, 95 em São Vi-
cente e 28 em Praia Grande. 
Mas há também pacientes 
da Capital, São Bernardo do 
Campo, Guarulhos e até de 
Aracaju (SE).

De acordo com o admi-
nistrador da unidade, Adil-
son A� onso Rocha, desde 
que a Organização Social 
Saúde (OSS) Revolução as-
sumiu o gerenciamento da 
UPA, em 26 de janeiro de 
2015, e concluiu a instalação 

de todos os serviços neces-
sários para o atendimento 
de urgência e emergência, a 
procura por assistências mé-
dica e odontológica vem re-
gistrando intenso movimen-
to. A unidade, além de contar 
com clínicos gerais, pedia-
tras, ortopedistas e dentistas, 
também realiza exames labo-
ratoriais e de raios X.  Em fe-
vereiro de 2015 foram 4.110 
atendimentos; em março, 
5.654; em abril, 6.636; e em 
maio, pico do movimento, 
passaram pelo local 8.413 
usuários. Depois, em agos-
to, foram 6.860; setembro, 
6.521; outubro,7.402; no-
vembro, 7.288; e dezembro, 
7.748.

Segundo o relatório da 
OSS Revolução, em janeiro 
último houve maior procu-
ra por clínicos gerais, 5.246; 
seguido por atendimentos 
com pediatras, 985; e orto-

pedistas, 720. O consultório 
dentário, que funciona de 
segunda a sexta-feira, das 
7 às 19 horas, para casos de 
urgência e emergência (dor 
repentina ou acidente, por 
exemplo), efetuou 217 con-
sultas e procedimentos.

A evolução no atendi-
mento, a UPA Casqueiro 
garante melhor assistência 
aos moradores do Jardim 

Casqueiro e 
núcleos vizi-
nhos, além de 
desafogar o PS 
Central.

Estrutura 
De com-

plexidade in-
termediár ia 
entre as Uni-
dades Básicas 
de Saúde e as 

portas de urgência hospita-
lares, a UPA cubatense foi 
inaugurada em dezembro de 
2013. Em 1.500 metros qua-
drados de área construída, a 
unidade conta com 13 leitos 
e uma equipe de quase 50 
médicos cadastrados e 130 
colaboradores.

Caminhos da Saúde   
Neste � nal de semana, o 
Caminhão da Saúde estará 
atendendo na Praça Inde-
pendência durante o Festur, 
no Jardim Casqueiro, sába-
do das 11 às 17 e no domin-
go das 8 às 14. O atendimen-
to no caminhão equipado 
para descentralizar a saúde 
e leva-la aos recantos da ci-
dade, inclui dentista, exames 
e outros procedimentos. O 
Programa, que é uma parce-
ria da OSS revolução com a 
Prefeitura, começou na se-
mana passada.

Av. Washington Luis, 385 - Vila Nova - Cubatão/SP
www.ofi cinanovacubatao.com.br - Tel: 3361-4680/3372-0755

w-mail: ofi cinanovacubatao_sp@hotmail.com
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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 Parque 
São Luis 620M² 

Comercial - Salão na Praça dos 
Andradas (Santos)

Comercial Salão no 
Jd. São Francisco

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

São Vicente

VENDE
A p a r t a m e n t o 
novo 02 dorms, 1 
vaga. Prédio com 
elevador, próx. a 
comércios, hos-
pitais, escolas e 
etc. Entrada: 20% 
restante fi nancia-
mento
R$ 221.000,00
Apartamento na 
Vila Nova 2 dor-

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

3363-2209
Casqueiro

   3361-8686
Vila Nova

    3221-5910

mitórioss, s/gara-
gem - Térreo. Óti -
mo estado, aceita 
fi nanc. FGTS, CC.
R$ 180.000,00
A p a r t a m e n t o 
novo 2 dormitó-
rios. Minha Casa 
Minha Vida últi -
mas unidades. R$ 
190.000,00
A p a r t a m e n t o 
no Casqueiro 2 
dormitórios, em 
construção. En-
trada: 19 mil + 
parcelas men-
sais que cabem 
em seu bolso. R$ 
200.000,00

A p a r t a m e n t o 
novo no Casquei-
ro, 2 dormitórios. 
grande, 1 vaga. 
aceita fi nancia-
mento, FGTS, CC. 
R$ 240.000,00

Cotato:
7820-4982/ 
7806-2562

VENDE

Vale Verde - Sobre-
posta Alta e Baixa - 
2 dorm. c/suite e 1 
vaga. Aceita fi nan-
ciamento. 
210 mil - ref 1004
Vila Nova - Sobre-
posta Alta 2 dor/
suite, sl. 2 amb. 
área gourmet. 
Aceita fi nanc.
270 mil - ref. 999

3361-4894
3372-7409

Rua Armando 
Sales de Oliveira, 

371 - Centro - 
Cubatão

almeidasimoveis.com.br

CRECI 57407

Vila Nova - Sobre-
posta TERREA 2 
dorm.  Aceita fi -
nanc.
230 mil - ref. 998
Vila Nova - ap 2 
dorm, aceita 
fi nanc.
220 mil - ref 1022
Costa Silva - casa 2 
dorm, aceita 
fi nanc.
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 tér-
rea  com meza-
nino - 240 m² 
R$ 10.000,00

Carro

Vendas de peças 
e Acessórios
Manutenção

3372-6727
Av. Marti ns Fontes, 343 

Vila Nova - Cubatão

sandrinhomoto-pecas@hotmail.com

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.br

rsilva1238@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

3363-2207

Manutenção 
e revisão de 
motos 

Nacionais e 
importados 

AV. Brasil, 557 
- Jd. Casqueiro 
- Cubatão- Ofi cina

- Peças
- Mecânicas
- Acessórios

Trabalhamos com 

98838-2872 SHENERAY

Rua 25 de Dezem-
bro, 260 - Vila 

Natal  Cubatão

Casa &

 
270,00 mil

Apartamento 
Área úti l de 
76m², 2 quartos 
com 1 suite, 
com Varanda. 
Prédio com pis-
cina, porteiro 
24h, 1 vaga na 
garagem. Praia 
Grande - Cam-
po da Aviação

Informações: 
13-98802-5180 

VENDE

3361-5312
id: 45*2*171254
Especializada 
em concertos 
e colocação de 
Máquinas 
De vidros elétri-
cos e manual

 
Colocação de:
- Vidros
- Borrachas 
- Palhetas
- Calhas
- Insulfi lm 
- Instalação de 
Som e alarmes 

Rua 1° de Maio,  702 - Vila 
Nova - Cubatão

LIGUE (13) 3361-5212
ANUNCIE AQUI
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Cubatão
3361-4470
Av. Joaquim Miguel 
Couto, 840 - Centro

Jd. Casqueiro
3363-1577

Avenida Brasil, 254

ANUNCIE AQUI
LIGUE (13) 3361-5212

esporte
por Washington Luiz

jornalacontece@acontecedigital.com.br

Cadeirantes no pódio
Guarujaense Carlos Jesus foi campeão 
no masculino. No feminino, duas san-
tistas sobem ao pódio

O paratleta guaru-
jaense Carlos Silva Jesus 
venceu a Meia Marato-
na Internacional de São 
Paulo (categoria cadei-
rante). A prova foi reali-
zada no último domingo 
(21), na capital, com lar-
gada e chegada na Praça 
Charles Miller, no Pa-
caembu, na capital pau-
lista. O jovem de 26 anos 
é bene� ciário do pro-
grama Municipal Bolsa 
Atleta e integra a equipe 
da Associação Parades-
portiva da Baixada San-
tista (Apbs), conveniada 
a Prefeitura Municipal, 
por meio da Secretaria 
de Esporte e Lazer.

 Pierre percorreu os 
21 Km da prova no tem-
po de 1h12min46seg. 
“Esta foi minha terceira 

prova de longa distância e 
minha estreia nos 21 Km. 
Foi muito grati� cante meu 
resultado. Treinei, busquei, 
lutei e consegui vencer com 
muito esforço”, disse Carlos.

 A Meia Maratona é mais 
tradicional da cidade de São 
Paulo, e chegou a sua 17° 
edição reunindo 13,5 mil 
atletas. A prova abre o ca-
lendário de maratonas de 
2016.

 “É muito bom começar a 
temporada com um bom re-
sultado”, ressalta o paratleta. 
E acrescentou: “Quero agra-
decer meu técnico Fernan-
do Orso e minha compa-
nheira de pro� ssão e treino 
Aline Rocha pelos treina-
mentos e incentivos dentro 
do segmento. E agradecer a 
Apbs pelo apoio que me da 
desde meus 17 anos e que 

fez a diferença para me tor-
nar a pessoa que sou”.

 O guarujaense já se pre-
para para um novo desa� o. 
De 18 a 21 de março ele es-
tará competindo no Circui-
to Caixa Loterias de Atletis-
mo, nas provas de 100, 400 
e 1.500 metros. A competi-
ção tem quatro etapas e no 
ano passado, Pierre � cou 
com a medalha de bronze. 

Santistas também 
sobem ao pódio

Duas atletas da equipe 
Fast Wheels/MSC/Fupes 
subiram ao pódio na 10ª 
Meia Maratona Interna-

cional de São Paulo. Na 
categoria cadeirantes, Fah 
Fonseca foi a segunda co-
locada, enquanto Vanessa 
Souza � cou com o terceiro 
lugar. Quem venceu a pro-
va foi Aline Rocha.

Fah sentiu uma lesão no 
punho, o que prejudicou 
sua luta pela vitória. Já Va-
nessa comemorou o resul-
tado. “Foi minha primeira 
participação nesta prova. 
Estava preocupada, pois 
não treino subidas. Mesmo 
gripada, consegui um exce-
lente resultado, agradeço ao 
meu técnico Eduardo Leo-
nel que con� ou em mim”.

Divulgação PMG Cubatão no 
Paulista
Atual vice-campeão na ca-
tegoria adulto masculino, o 
Basquete Cubatão estreia no 
próximo domingo (28), na 
edição 1º Semestre de 2016, 
Copa Paulista categoria 
Adulto Masculino, contra a 
forte equipe do Underdogs. 
O jogo está marcado para 
14h, no Centro Esportivo 
Professor Ayrton Romero da 
Nóbrega, o Romerão.

Dobradinha
santista no
ciclismo
 A equipe Memorial/Uni-
mes/Fupes de ciclismo co-
meçou muito bem a tempo-
rada 2016. Gideoni Monteiro 
e Ana Paula Polegatch, mui-
to cotados a defender o Bra-
sil nos Jogos Olímpicos do 
Rio, garantiram a dobradi-
nha no 30º Torneio de Verão 
de Ciclismo, no último � nal 
de semana. A competição 
valeu pontos para o ranking 
brasileiro de estrada e teve 
as quatro etapas em Ilha 
Comprida. No masculino, 

Gideoni garantiu a conquis-
ta com duas vitórias. Entre 
as mulheres, Ana Polegatch 
teve no pódio a companhia 
de Camila Coelho (outra 
com chances de se classi� car 
para a Olimpíada), em se-
gundo, e Wellyda Rodrigues, 
em terceiro, todas atletas da 
equipe santista.

Judoca da Fupes 
é campeã
 Em dia perfeito, a peso-pe-
sado brasileira Maria Suelen 
Altheman (Fupes/Unimes/
Newmillen/Marinha do Bra-
sil) subiu no lugar mais alto 
do pódio no Grand Prix de 
Dusseldorf, na Alemanha, 
domingo (21). Para alcan-
çar seu primeiro ouro no 
ano olímpico, a judoca não 
tomou conhecimento das 
adversárias chinesas, Sisi 
Ma (semi� nal) e Song Yu 
(� nal), derrotando ambas 
por ippon. As vitórias sobre 
as atuais líderes do ranking 
mundial que garantiram 
mais 300 pontos para a bra-
sileira na briga por vaga nos 
Jogos Olímpicos do Rio.

Jogo Rápido


