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Publicidade

Guarujá retoma obras de 
mobilidade no Centro

Com revitalização e abertura de novas ruas, o centro de 
Guarujá passa por intensa mudança desde o inicio desta 
semana.

Obras nas ruas Benjamin Constant e Cavalheiro Nami 
Jafet seguem a todo vapor, ganhando novo calçamento e 
mais espaço para melhor fluxo de pedestres e veículos.

Ruas do bairro passarão por reestruturação completa nas 
próximas semanas. Cronograma inclui novo trecho de 
ciclovia e outras melhorias  03

Alê Souza

Univesp ganha novos 
polos na Região
Universidade Virtual 
do Estado de São 
Paulo chega a mais 
cinco cidades da 
Baixada Santista 
e abre vagas para 
diversos cursos.

Inscrições para o 
vestibular da Univesp 
já estão abertas e 
seguem até o início do 
mês de julho. Provas 
devem acontecer no 
mesmo mês. 02

Santos lança concurso 
para 324 vagas

Editais de concurso 
foram publicados 
no Diário Oficial da 
Cidade na última 
terça (13).
Ao todo, serão 324
vagas para as funções 
de agente comunitário 

de saúde e agente de 
combate a endemias. 
Inscrições começam 
no próximo dia 20 de 
junho. 
Provas estão previstas 
para o ínicio de 
agosto.  03

Sob olhares atentos dos espectadores, CIa de Dança de Cubatão apresentou coreografias premiadas em Nova York no saguão do Paço Municipal, na última 
terça (13). Companhia foi recebida pelo Prefeito Ademário, que fez questão de exaltar o trabalho dos dançarinos   04
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EDUCAÇÃO

Cubatão empossa 37 novos professores
Prefeito e secretariado recepcionaram os novos servidores públicos no gabinete nesta segunda (12)

Divulgação/PMCCubatão empossou 
nesta segunda (12), 37 
novos professores concur-
sados. Com a posse dos 
novos servidores, a prefei-
tura coloca em dia o qua-
dro, que estava defasado 
há algum tempo. Outro 
grupo com mais 30 servi-
dores na área de educação 
deve ser empossada em 
breve.

“Cubatão já foi refe-
rência educacional em 
nível nacional e a Admi-
nistração estima fazer o 
resgate desse modelo, re-
tomar essa experiência em 
nosso município na atual 
administração. Também 
parabenizo o empenho e 
a capacidade de cada um 
de vocês na realização do 
concurso público”, ressal-
tou o chefe do Executivo. 
Ele completou,” a pro-

� ssão de vocês é a mais 
bonita, ela é importante 
para o desenvolvimento 
das pessoas”.

Já nesta segunda, os 
37 novos docentes es-
tão sendo inseridos na 
Educação Infantil 1 (1 
pro� ssional), na Educa-
ção Infantil 2 (12), no 
Ensino Fundamental 1 
(14), Educação Física de 
Ensino Fundamental 2 
(5) e Educação Artística 
de Ensino Fundamental 
2 (5). Eles vão lecionar 
em 23 UMEs, localizadas 
no Centro, Jardim 31 de 
março, Jardim Anchieta, 
Jardim Caraguatá, Jardim 
Casqueiro, Jardim Nova 
República, Pinhal do Mi-
randa, Vila Esperança, 
Vila Fabril, Vila Natal, 
Vila Nova, Vila dos Pes-
cadores e Vila São José.

Baixada recebe novos polos da Univesp
Alunos da universidade virtual gratuita poderão fazer provas presenciais em Mongaguá, Peruíbe, Guarujá, São Vicente e Cubatão; inscrições 

para o vestibular vão até 10 de julho

A Baixada Santista 
vai receber novos po-
los de atendimento da 
Universidade Virtual 
do Estado de São Paulo 
– Univesp, nas cidades 
de Mongaguá, Peruíbe, 
Guarujá, São Vicente e 
Cubatão.

A instituição ofere-
ce diversos cursos to-
talmente gratuitos para 
alunos de qualquer 
parte do Estado de São 
Paulo, e tem inscrições 

abertas até dia 10 de ju-
lho para bacharelados 
em Engenharia de Pro-
dução e Engenharia de 
Computação, além de li-
cenciatura em Matemá-
tica e Pedagogia. Não há 
limite de idade, e o cus-
to da inscrição é de R$ 
48,00 e elas devem ser 
feitas no site da univer-
sidade: www.univesp.br. 

Os alunos da univer-
sidade contarão com a 
assistência permanente 

de tutores, com orienta-
ção da UNIVESP. 

As provas serão reali-
zadas de forma presen-
cial em polos localizados 
em diferentes cidades 
que englobam todas as 
regiões do Estado de São 
Paulo. 

No total, a instituição 
contará com 60 cidades 
com polos, sendo gran-
de parte deles fruto da 
parceria com as prefei-
turas.

O vice-governador e 
Secretário de Desenvol-
vimento, Márcio França, 
em cuja pasta está vin-
culada a UNIVESP, lem-
brou que a orientação 
do governador Geraldo 
Alckmin é ampliar as 
vagas nos outros cursos 
oferecidos pela Univesp: 
“É o primeiro passo em 
busca da ampliação de 
vagas em outros cursos 
e também para permi-
tir que mais pessoas que 

moram em regiões onde 
não há universidades 
possam estudar em uma 
instituição do padrão 
das melhores faculdades 
do mundo”. 

O vice-governador ci-
tou que em 2018 haverá 
um curso de Gestão Pú-
blica. A inciativa conta 
com apoio da Investe 
São Paulo.

A Professora Maria 
Alice Carraturi, presi-
dente da UNIVESP, ex-

plica que a universidade, 
em parceria com as ou-
tras instituições públi-
cas de ensino superior 
do Estado de São Pau-
lo (USP, Unesp, UNI-
CAMP e Centro Paula 
Souza) oferece aos alu-
nos cursos com altíssi-
mo nível de excelência. 
“A EAD tem a agilidade 
para responder rapida-
mente as demandas da 
sociedade em constante 
transformação”, a� rma.

SAÚDE

Vacinação contra a 
gripe segue até o dia 23

A campanha de va-
cinação contra a gripe, 
em Cubatão, prosseguirá 
até o dia 23. A Secreta-
ria Municipal da Saúde 
seguirá a orientação da 
Secretaria de Estado da 
Saúde quanto à prorro-
gação do prazo de aten-
dimento e à inclusão de 
pessoas entre 55 e 59 
anos. Elas fazem parte 
do grupo que apresen-

ta maior risco de sofrer 
implicações da molés-
tia, como pneumonia e 
necessidade de interna-
ção hospitalar, e onde 
há maior prevalência de 
doenças crônicas.

Também serão atendi-
dos bebês a partir de seis 
meses, crianças menores 
de cinco anos, idosos, 
gestantes, mulheres que 
deram à luz até 45 dias 

atrás, pro� ssionais de 
saúde e professores. 

Segundo o Serviço de 
Vigilância Epidemiológi-
ca de Cubatão, o objetivo 
é continuar a vacinação 
visando a atender às pes-
soas que mais precisam.

Onde vacinar - Os in-
teressados na vacinação 
devem procurar as UBS’s 
e postos mais próximos 
de sua residência.

Objetivo é continuar o atendimento visando a atingir, principalmente, 
os grupos que mais precisam da imunização.

1. POSTO CENTRAL
Av. Martins Fontes, 132 - Vila 
Nova
 
2. UBS - VILA SÃO JOSÉ
Av. Bandeirantes, s/nº - Vila 
São José 

 3. UBS - AFONSO SCHIMIDT
Rua Manoel Leal, s/nº - Jd. S. 
Francisco 

 4. UBS - JARDIM CASQUEIRO
Rua Espanha, s/nº 

ONDE TOMAR A VACINA:
 5. UBS - JD. 31 DE MARÇO
Rua Antônio Simões de 
Almeida, s/nº 
 
6. PSF - VILA DOS 
PESCADORES
Rua Santa Júlia, s/nº
 
7. PSF - JARDIM CARAGUATÁ
Rua Feud Farah, s/nº
 

8. UBS JARDIM NOVA 
REPÚBLICA - Bolsão 8 e 9

Av. Deputado Esmeraldo 
Tarquínio s/nº 

9. PSF - COTA 200
2ª Passarela da Via Anchieta 
km 50, s/nº - 
 
10. UBS - VILA NOVA
Rua São João, s/nº 
 

11. PSF - COTA 95
Faixa do Oleoduto, s/nº - 
Pinhal do Miranda
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MOBILIDADE URBANA

Centro de Guarujá vai 
ganhar novas ruas

Entre os pontos que estão recebendo as devidas mudanças estão as ruas Benjamin Constant e Cavalheiro Nami Jafet

Roberto Sander/PMG

O centro de Guarujá vai 
ganhar novas ruas. A prefei-
tura está realizando inter-
venções nas vias do bairro 
para melhorar a mobilidade 
e facilitar o trânsito de veí-
culos e pedestres. Entre os 
pontos que estão recebendo 
as mudanças estão as ruas 
Benjamin Constant e Cava-
lheiro Nami Jafet, no Cen-
tro.

Ambas as vias, que eram 
fechadas para a passagem de 
pedestres e carros que aces-
savam aos edifícios, agora 
estarão abertas para a pas-
sagem de veículos e terão 
um calçamento para pedes-
tres que não vai prejudicar o 
fl uxo de pessoas que por lá 
passam. As melhorias ainda 
se estendem à acessibilida-
de, que será implantada no 
local que recebe turistas e 
moradores de Guarujá.

As mudanças nas duas 
vias fazem parte de uma 
série de intervenções que a 
Prefeitura está realizando 
no bairro. Posteriormente, 
outras ruas vão interligar a 
Mário Ribeiro e Marechal 
Deodoro da Fonseca, au-

mentando o número de liga-
ções destes logradouros. A 
Rua Benjamin Constant será 
aberta com o fl uxo sentido 
praia e a Cavalheiro Nami 
Jafet terá o fl uxo sentido 
Mário Ribeiro.

As intervenções haviam 
sido paralisadas em 2016, 
quando apenas um trecho 
que abrange o acesso ao So-
bre as Ondas recebeu obras 
de drenagem. 

A Secretaria de Infraes-

trutura e Obras recebeu um 
pouco mais de R$ 3,5 mi-
lhões para realização dos 
serviços nesta região. 

O valor foi repassado à 
pasta pelo Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimento 

das Estâncias (Dade), vincu-
lado à Secretaria Estadual de 
Turismo.

O cronograma da pasta 
inclui melhorias nas ruas 
Washington, Petrópolis, 
Benjamin Constant, Quin-

tino Bocaiúva, Santo Amaro 
e Antônio de Souza; além 
da implantação de um novo 
trecho de ciclovia na Aveni-
da Puglisi, que se inicia na 
altura da Mário Ribeiro e 
segue até o Morro do Maluf.

Biblioteca Cidadã
Na próxima semana, a Prefeitura de Guarujá realiza a 

segunda edição do Projeto Biblioteca Cidadã 2017 – Trans-
formando Conhecimento em Ação. Desta vez, a iniciativa 
vai acontecer no bairro Santa Rosa com início terça (20) e 
término na sexta (23).  O Projeto visa levar serviços cartorá-
rios gratuitos à população e será desenvolvido no Caec Isa-
bel Ortega de Souza, na Avenida Manoel da Cruz Michael, 
383, das 9 às 17 horas. Nesta ação, a Prefeitura conta com a 
parceria do Cartório de Registro Civil de Guarujá. 

Os munícipes terão à disposição a segunda via de certi-
dões em geral (nascimento, casamento, óbitos); reconheci-
mento espontâneo de paternidade ou maternidade (trazer 
certidão de nascimento da criança); concessão de união es-
tável (casamento); alteração de sobrenome (materno ou pa-
terno) no registro dos fi lhos (para casamento ou divórcio) 
no Estado de São Paulo.

13º antecipado Solidariedade
A Prefeitura de Guarujá disponibilizou nesta 

quarta (14) a primeira parcela do 13º salário dos 
servidos do Município. Para consultar os valores do 
pagamento, os funcionários públicos deverão aces-
sar o Portal do Servidor dentro do site da Prefeitura.

O adiantamento da primeira parcela do 13º salá-
rio faz parte da nova política adotada pela adminis-
tração da Cidade, cuja principal meta é valorizar o 
servidor público municipal. 

De acordo com o secretário de Administração 
do Município, José Agnaldo de Carvalho, a decisão 
foi tomada pelo prefeito da Cidade Válter Suman. 
“Adiantar o 13° foi uma forma de mostrar a impor-
tância dos funcionários para o desenvolvimento da 
cidade”, fi nalizou o prefeito.

Quem foi à 22ª edição da Festa do Moto Clube Piratas 
da Ilha, pode se divertir e ainda ajudar quem mais precisa.  
O evento, que reuniu motociclistas de todo Brasil, aconte-
ceu nos últimos dias 09, 10 e 11 e arrecadou 2.840 kg de 
alimentos, destinados para Fundo Social de Solidariedade 
de Guarujá.

A Festa aconteceu na sede do Clube (na Rua José Alves 
de Oliveira, 453, Jardim Las Palmas) e contou com bandas 
de rock, venda de acessórios, área de camping, praça de 
alimentação - com o tradicional “tubarão no rolete”, e uma 
motoata pela orla da praia. O Fundo Social de Solidariedade 
estava com um stand no local, com materiais produzidos 
nas ofi cinas de costura e artesanato.

A entrega dos alimentos foi realizada no domingo (11). 
Os donativos serão distribuídos para as entidades cadastra-
das no Fundo Social de Solidariedade

OPORTUNIDADE

Santos lança concurso 
com 324 vagas 

Oportunidades são para agentes comunitários e de combate às endemias. 
Inscrições começam no próximo dia 20 e seguem até o mês de julho. Provas 

estão previstas para a primeira quinzena de agosto
A Prefeitura de San-

tos publicou nesta quar-
ta-feira (14), no Diário 
Ofi cial, os editais dos 
concursos públicos para 
o preenchimento de 174 
vagas de agente comu-
nitário de saúde (ACS) e 
150 de agente de comba-
te às endemias (ACE) – 
cargos criados pelo Mu-
nicípio para adequação à 
legislação federal. 

Os editais estão dispo-
níveis no site da Prefei-
tura (www.santos.sp.gov.
br).

Os processos seletivos 
fi carão a cargo do Institu-
to Brasileiro de Adminis-
tração Municipal (Ibam) 
e as inscrições serão rea-
lizadas de 20 de junho 
até 20 de julho pelo site 
www.ibamsp-concursos.
org.br.  

A taxa é de R$ 56,00 e 
as provas estão previstas 
para o dia 13 de agosto.

De acordo a lei n° 
957/2017, para o preen-
chimento dos cargos é 
preciso ter ensino fun-
damental completo até a 
data da posse, conheci-
mento básico de infor-
mática e conclusão com 
aproveitamento satisfa-
tório de curso introdutó-

rio de formação inicial. 
No caso dos ACS, 

também é necessário re-
sidir no bairro de abran-
gência da unidade de 
saúde para qual se ins-
crever, desde a data da 
publicação do edital do 
concurso.

O concurso contará 
com prova objetiva, cur-
so de formação introdu-
tório e prova de títulos 

(tempo de experiência 
e cursos de formação). 
Para os ACE, haverá ain-
da a prova de aptidão fí-
sica. 

Os selecionados se-
rão servidores estatutá-
rios nível B, com remu-
neração mensal de R$ 
1.198,67, além de vale re-
feição de R$ 422,40, para 
uma carga de trabalho de 
40 horas semanais.

“Com a realização do 
concurso e o ingresso 
dos aprovados no qua-
dro permanente da Pre-
feitura, os programas de 
saúde para a população 
serão fortalecidos, po-
dendo assim atender as 
localidades de forma 
mais rápida e efi caz”, 
ressalta o secretário mu-
nicipal de Saúde, Fábio 
Ferraz.
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NOS PALCOS DO MUNDO

Cia de Dança de Cubatão 
é destaque em Nova York
Todas as coreografi as apresentadas pela equipe cubatense receberam prêmios no Festival Valentina Kozlova, que reúne os melhores do 
mundo. Grupo apresentou as coreografi as para a cidade na tarde desta terça (13) no saguão da Prefeitura

Dançar em Nova York 
é para um dançarino como 
jogar uma partida no Ma-
racanã é para um boleiro. 
E melhor do que dançar é 
dançar e ser reconhecido. 

No último sábado (10), 
a Cia de Dança de Cubatão 
se consagrou ao garantir 06 
medalhas (01 de ouro, 02 
de prata e 04 de bronze) em 
um dos maiores festivais de 
dança do mundo, o Valen-
tina Kozlova, realizado no 
Teatro Symphony Space, em 
Nova York. Na competição, 
eram mais de 300 coreogra-
� as inscritas.

O dueto "Apenas...", in-

terpretado pelos bailarinos 
Jey Santos e Yasmin Matos, 
� cou com o 1º lugar na ca-
tegoria, levando medalha de 
ouro. O conjunto "Implexis" 
garantiu a 2º colocação com 
a prata. Nesta formação, 
além de Jey e Yasmin, par-
ticiparam os bailarinos Be-
atriz Pinheiro, Claudionor 
Alves, Isabela Maria, Isa-
bella Oliveira, Karyne Dan-
tas e Raphael Santos.

As coreogra� as solo tam-
bém receberam prêmios: 
medalhas de bronze para 
"Efêmero", interpretado por 
Yasmin, e para "Por quê?", 
dançado por Jey. A baila-

rina Flávia Sá, que criou as 
quatro montagens classi� ca-
das para o festival também 
conquistou medalhas, sendo 
prata em "Implexis" e bronze 
em "Apenas...".

Independentemente do 
ótimo resultado, a diretora 
artística da Cia a� rma que 
dançar no coração de Nova 
York já foi um grande sonho 
realizado pelos artistas. "É 
realmente incrível perceber 
onde chegamos. E sabemos 
o quanto batalhamos para 
estar aqui. A participação no 
Festival, as medalhas, o re-
conhecimento de todo tra-
balho que temos feito com 

tanto carinho, tudo é prê-
mio. Estamos imensamente 
felizes", disse Vanessa Tole-
do, coordenadora da equipe.

O Valentina Kozlova é 
um dos festivais mais reco-
nhecidos do planeta. Fun-
ciona como uma grande vi-
trine para todo artista. Prova 
disso foi o convite que a Cia 
recebeu para participar da 
Gala do Grand Prix Brasil, 
promovido pelo Miami City 
Ballet, em janeiro de 2018 
com a montagem "Implexis". 
"Nossa felicidade é que o 
convite surgiu ainda duran-
te os ensaios no Symphony 
Space. O pessoal realmente 

está de olho em tudo aqui, 
garimpando talentos ao re-
dor do mundo", informou 
Zeca Rodrigues, coreógrafo 
residente da Cia.

Apresentação para 
a comunidade

Na tarde desta terça (13), 
a Cia de Dança de Cubatão 
apresentou as coreogra� as 
vencedoras no saguão do 
Paço Municipal, como for-
ma de agradecimento por 
todo apoio que recebeu da 
comunidade.

O prefeito Ademário Oli-
veira agradeceu a presença e 
a dedicação dos bailarinos, 
destacando a importância 
da conquista. "Se um artis-
ta quer ser reconhecido na-
cionalmente, ele vai pra São 
Paulo. Quer ser conhecido 
mundialmente? Siga para 
Nova York. Nessa linha pos-
so a� rmar categoricamente 
que Cubatão foi projetada 
para o mundo. Obrigado, 
Cia de Dança de Cubatão. 
Vocês, artistas, são fruto de 

planejamento, de muito em-
penho e dedicação".

Todos os artistas recebe-
ram certi� cados e troféus 
da Prefeitura de Cubatão 
pela participação e ótimos 
resultados no Festival:  os 
bailarinos Beatriz Pinheiro, 
Claudionor Alves, Isabela 
Maria, Isabella Oliveira, Jey 
Santos, Karyne Dantas, Ra-
phael Santos e Yasmin Ma-
tos, além dos coreógrafos 
Zeca Rodrigues e Flávia Sá, 
e da diretora artística Vanes-
sa Toledo.

Exposição sobre 
a Cia de Dança

Quem passar pelo saguão 
do paço Municipal até dia 
16 de junho poderá confe-
rir uma exposição de fotos 
com registros dos trabalhos 
que competiram no Festi-
val Valentina Kozlova. São 
14 cliques dos fotógrafos 
Alex Laire e � aty Santana. 
A mostra pode ser visitada 
sempre das 8h às 17h, com 
entrada franca.

No palco do Shympony Space � eater, a Cia de Dança de Cubatão exibe os prêmios que conquistou 
junto com a bandeira do Brasil. Ao lado, a apresentação no paço municpal.
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COPA SÃO PAULO DE NATAÇÃO

Atletas do Guarujá 
conquistam 14 medalhas 
Equipe guarujaense conquistou 12 ouros e duas pratas na competição

A equipe de natação da 
Secretaria de Esportes e 
Lazer de Guarujá (Seela) 
alcançou um bom resul-
tado na na 11ª Copa São 
Paulo de Inverno (conhe-
cida como Copa São Pau-
lo de Natação), realizada 
entre os dias 2 e 4 deste 
mês, em Santos. O grupo 
conquistou a 3ª classi� ca-
ção no quadro geral mas-
culino da competição. 

Foram ao todo 14 

medalhas conquistadas 
sendo 12 de ouro e duas 
de prata. O campeonato 
foi válido pelo estadu-
al da modalidade e reu-
niu aproximadamente 
mil desportistas entre 54 
equipes. Os atletas foram 
treinados por Guaracy 
Pedro de Moraes, que 
também é secretário ad-
junto da Seela.

O torneio também 
marcou a volta de dois 

guarujaenses às piscinas: 
� iago Fidelis e Kauê 
Macauly. Os nadadores 
haviam abandonado a 
modalidade após respec-
tivas dispensas do clu-
be em que treinavam, 
quando foram acolhidos 
pelo técnico. “Decidi 
conversar com eles para 
que pensassem melhor, 
abrindo as portas para re-
tornarem à natação pelo 
Guarujá. A partir daí, co-

meçamos os treinamen-
tos e nos desenvolvemos 
gradativamente. Eles têm 
muito a crescer no espor-
te e futuramente poderão 
servir de espelho para as 
crianças que ainda estão 
começando”, explicou o 
treinador.

Disputando pela ca-
tegoria individual, que 
agrega apenas atletas de 
17 anos de idade, � iago 
venceu a prova de 50 me-
tros livres ao terminá-la 
em 24 segundos e 59 cen-
tésimos. O jovem também 
obteve uma prata nos 100 
metros livres e outro ouro 
pelo revezamento.

O restante do plantel 
guarujaense foi compos-
to por Guilherme Maia 
Kabback, Martin Peter 
Tomasin Manattini e Gui-
lherme Brito Monteiro. 
De acordo com Guaracy 
“o sucesso é consequência 
de um esforço conjunto 
com a equipe da Secre-
taria de Esportes e Lazer. 
Mesmo com grandes di-
� culdades, a pasta conse-
gue superar os obstáculos 
e elevar o nome do nosso 
Guarujá”, � nalizou.



06 16 de junho de 2017 digital.com.br

AS INFORMAÇÕES DESTA COLUNA SÃO DE RESPONSABILIDADE DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES       ACONTECE NO LEGISLATIVO

uma linha que atenda o Casqueiro e a linha do Bolsão vá direto para 
Cubatão. Representantes da empresas � caram de trabalhar junto ao 
gabinete do vereador para que esse problema seja solucionado. 

O próximo passo é o� ciar a autarquia com as solicitações de mu-
danças para melhora no � uxo.

RICARDO QUEIXÃO PROPÕE CEV DA LINHA FÉRREA
A equipe do vereador Ricardo Queixão (PDT) se reuniu com a 

EMTU na tarde da última (14), para  discutir assuntos pertinentes ao 
transporte publico na região. A grande reclamação � cou por conta das 
linhas 919 e 918. Uma vive cheia e a outra obsoleta.  De acordo com 
o vereador é essencial que se crie, ou  seja feito o remanejamento de 

RODRIGO ALEMÃO PEDE REFORÇO NA SEGURANÇA

O vereador Rodrigo Alemão (PSDB), indicou à mesa da Câ-
mara na última sessão ordinária (13), um requerimento, na for-
ma regimental, para que seja expedido ofício ao Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, para que se faça gestões junto a Secretaria de Esportes 
Municipal e do Estado, com o objetivo de viabilizar construção de 

cobertura na piscina do Centro Esportivo Ayrton Romero da No-
brega (Romerão).

A cobertura vai viabilizar a continuidade da prática de ativida-
des físicas e esportivas no local mesmo em condições climáticas 
adversas, como chuva e ventos fortes.

AGUINALDO ARAUJO COBRA MANUTENÇÃO NO PQ SÃO LUIZ

O vereador Aguinaldo Araújo (PDT), apresentou nesta 
semana à mesa da Câmara, um requerimento solicitando 
que se faça melhorias na ciclovia que passa atrás do Con-
junto Rubens Lara, com início na Avenida Joaquim Jorge 
Peralta, esquina com a Rua Rivaldo Alves Feitosa, no Parque 
São Luiz.

Segundo o vereador, o mato às margens da ciclovia pre-
cisa ser roçado e a iluminação da via está de� citária. É ne-
cessário que se faça a ligação do sistema elétrico dos 43 pos-
tes de iluminação pública que existem na via, para melhorar 
a iluminação e facilitar o deslocamento durante o período 
noturno, além de trazer mais segurança ao local. 

MARCINHO REALIZA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Reunido com sua equipe, amigos, apoiadores e 
munícipes, o vereador Marcinho (PSB), realizou nesta 
semana a prestação de contas dos primeiros 150 dias do seu 
mandato. 

O vereador apresentou aos presentes os requerimentos 

e indicações apresentadas à Mesa da Câmara neste início 
de mandato, assim como os seus projetos de lei. Marcinho 
também aproveitou a oportunidade para falar dos seus 
próximos passos na Câmara, os projetos e indicações que 
deverão ser apresentados na sequência do mandato.

WILSON PIO PEDE MELHORIAS NA EDUCAÇÃO
Atendendo à solicitação dos pro� ssionais de direção 

das escolas municipais, o vereador Wilson Pio apresentou 
em sessão plenária na Câmara Municipal de Cubatão, 
requerimento ao senhor prefeito municipal, solicitando 
a implantação de um serviço de malote, visando o 
transporte de documentos e outros expedientes, entre 

as escolas e a Seduc, e todo o sistema de educação do 
município. 

A referida propositura visa agilizar os trâmites 
processuais, bem como evitar que os diretores, bem como 
professores, se ausentem das escolas, evitando prejuízo 
ao desenvolvimento das atividades da educação.

O vereador enfatizou que a luta pela reabertura do 
Hospital Municipal de Cubatão deve ser uma luta regio-
nal, pois, quando o hospital estava em pleno funciona-
mento, foi um importante instrumento para a saúde da 
Baixada Santista.

RAFAEL TUCLA PARTICIPA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE

O vereador Rafael Tucla (PT) participou da audiên-
cia pública da Saúde (09/06) na Câmara Municipal de 
Santos para debater a saúde da região e buscar ajuda das 
cidades vizinhas para de forma metropolitana encontrar 
soluções para a saúde da nossa cidade.

SERGIO CALÇADOS COBRA REPAROS NO CASQUEIRO
Na última quinta (08), o vereador Sérgio Calçados (PPS) 

participou de reunião no Gabinete do Prefeito com a Em-
presa RGLOG e cobrou providências em relação ao estado 
de conservação da Rua José Maria Ruivo, que devido ao in-
tenso � uxo de caminhões, está com vários buracos. 

A reunião ocorreu após o� cio encaminhado pelo ve-
reador à Empresa com o objetivo de solucionar de forma 
de� nitiva o problema. A RGLOG reconheceu o dano cau-
sado e se comprometeu a fazer os reparos necessários com 
urgência.

LALÁ VISITA ESCOLAS E SOLICITA URGÊNCIA DE MANUTENÇÃO

Durante o dia de fortes ventos da semana passada, 
o vereador Lalá (SD) esteve em algumas escolas que 
sofreram com abalos e também são atingidas pela falta 
de estrutura e manutenção. Algumas dessas escolas 
apresentam vários problemas que comprometem o 

desenvolvimento educacional. 
O vereador conversou com os gestores e se comprometeu 

a cobrar soluções da Prefeitura, para que sejam evitadas 
situações graves que comprometam a realização das aulas 
e a circulação de alunos e professores nos locais.

TONINHO VIEIRA CONHECE A ‘CASA DO ADOLESCENTE’ SP
Na manhã da última terça (13) o vereador Toninho Vieira 

(PSDB) foi a São Paulo conhecer a “Casa do Adolescente” de 
Heliópolis, que está inserida no “Programa de Atenção Integral a 
Saúde do Adolescente” da Secretaria Estadual de Saúde, visando a 
construção de estilos de vida saudáveis e a diminuição dos riscos 

para jovens entre 10 e 19 anos e 11 meses de idade. 
À tarde, na sessão plenária, o vereador apresentou requerimento 

solicitando gestões do Prefeito junto ao Governo do Estado 
visando implantação da “Casa do Adolescente” no município, o 
qual obteve aprovação unânime dos demais vereadores.

sua documentação em fase � nal de processo e que bastaria 
apenas um esforço da pasta para � nalizar o processo para 
que os moradores tenham o título de posse dos seus terre-
nos. O ofício está na secretaria de Habitação para análise do 
titular da pasta, o secretário Benaldo Melo

ROXINHO PEDE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA V. SÃO JOSÉ

O vereador Roxinho (PMDB), encaminhou ofício à Se-
cretaria de Habitação da cidade com o intuito de acelerar 
o processo de entrega dos títulos de� nitivos de posse aos 
moradores da Vila São José e regularização do Conjunto 
Marechal Rondon.

O vereador a� rma no o� cio que ambos os núcleos têm 
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VENDA
- CASA GEMINADA NO 
BAIRRO 31 DE MARÇO.  
CÓDIGO DO SITE: 1244.
2 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO E 
GARAGEM PARA 1 CARRO.
VALOR DA VENDA: 
R$220.000,00;

- APARTAMENTO NO BAIRRO 
VILA NOVA.  CÓDIGO DO 
SITE: 1274.
3 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO E 
GARAGEM PARA 1 CARRO.
VALOR DA VENDA: 
R$240.000,00;

- SOBREPOSTA BAIXA NO 
BAIRRO JARDIM CASQUEIRO.  
CÓDIGO DO SITE: 1271.
3 DORMITÓRIOS, 1 SUÍTE, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO E 
GARAGEM PARA 1 CARRO.
VALOR DA VENDA: 
R$290.000,00.

3361-4894 / 3372-7409 
almeidasimoveis.com.br 

R. Armando Sales de Oliveira, 371-Centro-Cubatão

LOCAÇÃO
- CASA ISOLADA NO BAIRRO JARDIM 
SÃO FRANCISCO.  CÓDIGO DO 
SITE: 1157. 3 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO E GARAGEM 
PARA 2 CARROS. VALOR DA LOCAÇÃO: 
R$1.600,00; 

- CASA DE ESQUINA NO BAIRRO VILA 
PONTE NOVA.  CÓDIGO DO SITE: 1189.
3 DORMITÓRIOS, 1 SUÍTE, SALA, 
COZINHA, 2 BANHEIROS E GARAGEM 
PARA 2 CARROS. VALOR DA LOCAÇÃO: 
R$2.000,00;

- SALA COMERCIAL NO BAIRRO 
JARDIM SÃO FRANCISCO.  CÓDIGO 
DO SITE: 1192. SALA MUITO BEM 
ACABADA. PRÉDIO COM ELEVADOR 
E RECEPÇÃO. VALOR DA LOCAÇÃO: 
R$1.200,00.

EXCELENTE PONTO COMERCIAL 

Alugo Excelente ponto comercial, salão c/ 
800 metros ou 400 metros, av: nove de abril 
2534, Cubatão, prox: Mc Donald’s, Banco, 
Mercados Extra e Dia %, ( Oportunidade única 
comece a pagar a Locação após 06 meses). 
Cel:(19) 9981-92196 - Leonardo.

A Acic - Associação Comercial e Industrial de Cubatão esclarece aos funcionários 
públicos municipais que nunca se opôs à feira anual de roupas e outros produtos, 
realizada pelo Sispuc tanto na sede do Sindicato, quanto no Grêmio.

A ACIC reconhece a importância do evento, que já é realizado na cidade há mais 
de 10 anos, de forma exclusiva para os servidores municipais. 

Outrossim, a Acic e a diretoria do Sispuc estudam a forma de incluir o comércio 
cubatense, de forma a agregar ainda mais opções ao evento.

Por fi m, a ACIC esclarece, defi ni� vamente, que nunca se posicionou contra a 
referida feira. Lembramos que apenas a diretoria tem legi� midade para falar em 
nome da Associação que não pode ser responsabilizada por eventuais comentários 
feitos indevidamente.

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

A fã do compositor
O ex-ministro da 

Educação do governo do 
presidente Lula chama-
-se Cristovam Buarque. 
Na Secretaria da Edu-
cação da Prefeitura de 
Cubatão foi datilografa-
do um ofício que deveria 
ser enviado para Brasília, 
aos cuidados do senhor 
ministro. Só que a esta-
giária do setor, por força 
de sua falta de experiên-
cia, lógico, bateu o ofício 
endereçando assim:

“Exmo. Senhor
Cristovam Buarque 

de Holanda
Brasília
D. F.”
O ofício já estava 

quase para ser assinado, 
quando avisaram para a 

Márcia:
- Não seria melhor 

corrigir o nome do ho-
mem???

Lógico que tudo foi 
refeito.

A isca devolvida
Pescando no Rio Aba-

cateiro, no Amazonas, 
junto com Álvaro Al-
meida, Elídio José Sil-
veira conseguiu pegar 
um enorme tucunaré, 
daqueles de não deixar 
dúvidas. Só que o peixe, 
de tão grande que era, 
conseguiu fugir, levando 
o anzol e mais a isca arti-
� cial importada.

Alguns minutos de-
pois, o referido peixe, 
parece que por gozação, 
pulou à altura do barco 

e cuspiu no pé do Elídio 
sua isca arti� cial, total-
mente intacta.

Fiquei em dúvida, po-
rém Álvaro jurou que foi 
verdade.

Câmara Municipal de Santos
Primeiro da Dir. p/ Esq - Vereador Salvador Evangelista

TUNEL DO TEMPO

por Arlindo 
Ferreira

Historiador

Tirar o certi� cado digi-
tal é algo vital para qual-
quer empresa hoje. Ele é 
necessário para que o co-
mércio online seja feito de 
forma legal e transparen-
te, dando segurança tanto 
para o consumidor quanto 
para o comerciante.

E que tal obter esse cer-
ti� cado, sem burocracia 
nenhuma? A ACIC em 
parceria com a Valid Cer-
ti� cado Digital, disponibi-
liza para o comerciante de 
Cubatão esse serviço, de 
forma rápida e sem enro-
lação. 

Para isso, basta ir até a 
sede da ACIC (Rua Bahia, 
171) e procurar o pessoal 
da VALID, que atende de 

Certificado Digital
segunda a sexta, das 08 às 
17 horas, sem a necessida-
de de agendamento de ho-
rário e a compra e emissão 
do certi� cado é feito na 
hora. E o pagamento pode 
ser feito em até 6 vezes 
no cartão de crédito. Para 
mais informações sobre o 
Certi� cado Digital, basta 
ligar para a ACIC no tele-
fone (13) 3361-1519 ou ir 
até a sede da associação.

Re
al

iza
çã

o
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INFORMA

Para aqueles que tem 
dúvidas ou alguma di� -
culdade de lidar com a 
Nota Fiscal Eletrônica, 
a ACIC promove em 
parceria com a Fênix 
Cursos Pro� ssionali-
zantes um treinamento 
especí� co sobre o tema, 
que tem início no pró-

Nota Fiscal Eletrônica
ximo dia 01 de julho.

São 20 horas de cur-
so, onde serão aborda-
das questões pontuais 
sobre a manipulação da 
Nota Fiscal Eletrônica 
em todo o processo de 
emissão e informações 
complementares para 
esclarecer todas as dúvi-

das sobre a NF-E.
O curso será minis-

trado pelos pro� ssionais 
da Fênix Cursos pro� s-
sionalizantes, especialis-
ta em cursos de prepara-
ção para a área de gestão 
empresarial, cuja sede 
� ca no Jardim Casquei-
ro.

Para participar do 
treinamento basta reali-
zar inscrição na própria 
ACIC (Rua Bahia, 171, 
Vila Paulista), de segun-
da a sexta, das 08 às 17 
horas.

Para se inscrever, é 
necessário realizar a 
doação de dois quilos 
de alimentos não pere-
cíveis, que serão reverti-
dos para entidades assis-
tenciais do Município. 

Para mais informa-
ções sobre o curso, basta 
entrar em contato com 
a ACIC pelos telefones: 
(13) 3024-1045 ou (13) 
3361-1519; por email: 
administrativo@acic-
cubatao.com, ou direta-
mente na secretaria da 
ACIC.


