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Esta capa é uma singela homenagem ao nos-
so amigo e colaborador Aderbau Gama e 

Marisa Ferreira que perderam sua amada 
� lha na última sexta (01). 

Nós que fomos testemunhas do seu exer-
cício diário de amor paternal, externamos 
este sentimento fazendo coro à campanha 

de conscientização setembro amarelo

Ano XVIII     08 de SETEMBRO

Deixamos aqui o alerta. 
Nós precisamos falar sobre o suicídio. 

Não só durante a campanha do Setembro Amarelo, mas o 
tempo todo. Os números são alarmantes e vem aumentan-

do a cada ano. Veja mais dados sobre o assunto, com um 
estudo realizado pela agência nova/sb sobre como o tema 

é tratado na internet. 04

SEGURANÇA

GUARUJÁ

Objetivo é integrar as 
oito GCM's da região, 
incluindo a de Cubatão, 
que deve começar em 
2018, compartilhando 

Baixada pode metropolizar as 
Guardas Civis

informações, estruturas, 
além de ampliar a 
atuação das unidades 
fora dos limites da sua 
respectiva cidade.

Esta semana, o secretário 
de segurança de Cubatão, 
Je� erson Cansou visitou 
a unidade de Praia 
Grande. 03

Lei estabelece 
diretrizes que 
nortearam 
o transporte 
público, sistema 
viário e demais 
serviços de 
transporte, 
como táxi, 
cargas, etc. 

Aprovada nova lei de 
mobilidade urbana
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CAFÉ COM PARCEIROS
O Camp reuniu parceiros para um encontro muito agradável nesta semana. Representantes da Câmara de vereadores, do Ciesp e de empresas que trabalham 
com os menores aprendizes, participaram da tarde e foram recepcionados pelos colaboradores da entidade e o presidente Arlindo Fagundes. 
Entre as atividades, aconteceu uma enriquecedora palestra motivacional da assistente social Liliane Moblicci

No dia 31 de agosto, a 
Camara de Cubatao reali-
zou o Ato Solene dedicado 
ao Dia do Círculo de Ora-
ção, em sessão presidida 
pelo vereador evangélico 
Aguinaldo Araújo, autor 
do projeto que criou esta 
solenidade o� cial no Mu-
nicípio. A oradora o� cial 
foi a cantora gospel Noe-
mi Pereira Nonato, verea-
dora no quarto mandato 
na Câmara Municipal de 

Círculo de oração

São Paulo. Ela é autora do 
projeto que estabelece di-
retrizes para a Política Mu-
nicipal de Atendimento às 
Mulheres em situação de 
violência e o que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de 
exibição de vídeo de segu-
rança em teatros, dance-
terias e casas noturnas no 
município de São Paulo.

Homenagens 
O Ato homenageou ain-

da o trabalho de mulheres 
que se dedicam a orar e 
buscar as bênçãos de Deus 
para a cidade. Adalva Fer-
reira da Silva, Elza Maria 
Buenos Ayres, Lindalva 
Maria Silva Bon� m, Sarah 
Bernardo Silva dos Santos, 
Sandra Pereira de Lima 
dos Santos, Isabel Oliveira 
da Silva, Amara Maria dos 
Santos, Denise dos Santos, 
Regina Maria da Silva e 
Gilvania Diniz da Silva.

Autoridades
Na mesa, o presidente 

da solenidade, Aguinal-
do Araújo, que está no 
terceiro mandato e já foi 
presidente da Camara e 
prefeito da cidade disse de 
sua alegria em colocar sua 
atividade política a serviço 
evangelho. O deputado es-
tadual Adilson Rossi falou 
que a solução dos proble-
mas país está no poder da 
oração do povo. “Quando 

Deus ouve, Deus respon-
de”, bradou, ao lembrar 
que o país vive também 
uma crise de identidade, 
representatividade e de re-
ferência.

O prefeito Ademário 
Oliveira a� rmou que suas 
energias foram renovadas 
pela palavra de Deus, pro-
ferida pelos seus servos, 
durante a noite. E que esta 
benção o fortaleceu ainda 
mais para a árdua tarefa de 

administrar uma cidade 
no fundo do poço, tendo 
que resolver grandes pro-
blemas urgentes, além da 
enorme dívida herdada. 

Também honraram 
a sessão os parlamenta-
res Wilson Pio (PSDB), 
Érika Verçosa (PSDB), 
Marcinho (PSB), Toni-
nho Vieira (PSDB), Lala 
(SD) e o presidente da 
Câmara, Rodrigo Ale-
mão (PSDB).

O prefeito Ademário 
anunciou nesta quinta, (14), 
um plano emergencial para 
reabertura do hospital. A 
decisão foi tomada depois 
que o Tribunal de Contas do 
Estado suspendeu o proces-
so licitatório que a aconte-
ceria na próxima terça-fei-
ra, (19) para ‘concessão do 
Complexo Hospitalar’. 

Na prática, a suspensão 
atrasaria todo o processo in-
viabilizando a reabertura do 
equipamento, ainda neste 
ano. Para evitar mais sofri-
mento da população, o pre-
feito e sua equipe se debru-
çam sobre uma contratação 
emergencial. A nova gestora 
será selecionada entre as 
entidades de Saúde que já 
estão habilitadas na Prefei-
tura, entre elas, a São Fran-

SAÚDE

Prefeito anuncia urgência para 
reabrir hospital

Medida, com apoio da Câmara, foi anunciada depois que o TCE suspendeu o processo licitatório marcado para a próxima terça-feira. O 
prolongamento da discussão inviabilizaria a reabertura neste ano

cisco Xavier que administra 
o Hospital da Usiminas em 
Ipatinga. 

Ainda não é possível 
precisar o novo formato em 
que funcionará o hospital, 
pois isto será de� nido na 
próxima semana. O prefeito 
apenas adiantou que a UTI 
neonatal e a maternidade 
certamente estarão entre os 
primeiros setores a funcio-
nar. Depois de de� nido o 
projeto seguirá para Câma-
ra, onde deverá ser aprova-
do com urgência.

A expectativa é de que 
em 15 dias a nova gestora já 
esteja trabalhando na rea-
bertura do Hospital.

Na semana passada outro 
contrato emergencial garan-
tiu a continuidade do aten-
dimento na UPA Casqueiro. 

Uma “nova” entidade já está 
no comando da unidade, nor-
malizando o atendimento. 

“Prioridade 
é salvar vidas”
De acordo com o prefei-

to, a decisão de acelerar a 

reabertura do hospital foi 
tomada diante da necessi-
dade urgente de oferecer 
assistência médica hospita-
lar ao povo cubatense. “Nós 
sabemos que nem o Minis-
tério Público Estadual, nem 
o Tribunal de Contas do Es-
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tado, têm conhecimento da 
realidade fática da cidade. 
Nós temos”, disse o prefeito. 

Mudança 
de secretário
Maioria dos vereadores 

pede a saída da secretária 

da Saúde Sandra Furquim. 
A secretária deixará o cargo 
nos próximos dias e o nome 
substituto será de� nido 
nesta sexta-feira. Furquim 
continuará no governo com 
a missão de colaborar com o 
novo hospital.
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Amigos e familiares prestam
homenagem à jovem Milena

Nesta sexta (08), na igreja São Francisco de 
Assis, será realizada a missa de 7º dia da jovem 
Milena Andressa, de 20 anos. Filha do fotógra-
fo e colaborador do Jornal Acontece Aderbau 
Gama, Milena faleceu na última sexta (01) após 
se jogar do terceiro andar do prédio da faculda-
de onde estudava, por conta de uma forte de-
pressão

Amigos prestaram homenagem a Milena com 
um mural de recados e fotos com mensagens de 
carinho para ela e a família na escola em que ela 
estagiava, a UME João Ramalho, na Vila Nova. 

Nós, do Jornal Acontece, tornamos público 
todo o nosso sentimento de profundo pesar ao 
nosso grande amigo Aderbau, a mãe Marisa e 
toda a sua família. Que nesse momento difícil, 
possa encontrar conforto nos braços de Deus e 
que tenha força para seguir o caminho. Conte 
com a gente!

Família Acontece.

Mitos sobre o suicidio

Setembro Amarelo

Os números são assustadores. De 
acordo a Organização Mundial de Saú-
de (OMS), uma pessoa comete suicídio a 
cada 45 minutos no Brasil, em um total 
de 32 casos por dia. A nível mundial, os 
números assustam ainda mais: a cada 40 
segundos, uma pessoa tira a própria vida.

O tema voltou a estar em destaque 
no primeiro semestre deste ano, com os 
casos do ‘Jogo da Baleia Azul’, quando 
relatos de adolescentes brasileiros parti-
cipando do tal jogo, que induzia o parti-
cipante ao suicídio, sugiram na mídia. Na 
sequência, veio a série ’13 Reasons Why’, 
onde a protagonista deixava recados para 
pessoas que de alguma forma tinham re-
lação com o que ela sentia e que a levou a 
cometer suicídio.

Com base nos dados alarmantes da 
OMS e a repercussão do jogo e da série 
nas redes sociais, a agência nova/sb reali-
zou um estudo profundo sobre o assunto 
na grande rede, por meio do projeto ‘Co-
munica que Muda’.

Entre abril e maio desse ano, foram 
capturadas 1.230.197 menções sobre 
suicídio nas principais redes sociais (Fa-
cebook, Instagram, Twitter e YouTube). 
Durante o período, os destaques foram 
os expressivos números de comen-
tários sobre o crime virtual 
da Baleia Azul e a série 13 
Reasons Why (Net� ix), 
o que fez o tema alcan-
çar seu ápice de bus-
cas no Google dos 
últimos cinco anos.

No geral, o jogo 
Baleia Azul esta-
va na maior parte 
das menções, com 
59,9% e a série ‘13 
Reasons Why’, � cou 
com 26,6%. O esta-
do que concentrou a 
maior parte das menções 

nos dois meses 
da pesquisa foi 
o Rio de Janei-
ro, com 27,5% 
do total, com 
São Paulo na 
sequência, com 
17,9%. Veja 
mais dados 
nos quadros ao 
lado.

"As redes 
sociais surgi-
ram há pouco 
tempo, mas 
entraram no 
cenário social 
com um forte 
chute na por-
ta. Em poucos 
anos, tomaram 
conta de mui-
tas horas gastas 
na web. Depois 
delas, muda-
mos muito a maneira com que nos relacionamos, e até como vemos a importância das 
nossas relações. Apesar de mais conectados, observamos que a abordagem sobre o suicí-
dio ainda é muito super� cial. Se de um lado, menos de 30% dos internautas que comenta-
ram o assunto demonstraram alguma conscientização, por outro quase 20% do conteúdo 

das redes são de mensagens preconceituosas, que reforçam o tabu, incentivam o 
comportamento autodestrutivo ou impedem o socorro por quem passa esse 

problema", destacou a coordenadora-geral do Comunica Que Muda, Bia 
Pereira.

Faixa etária – No Brasil, os ido-
sos apresentam as maiores taxas, 
com oito suicídios para cada 100 
mil habitantes, segundo dados do 
Mapa da Violência.  "Entretanto, é 
entre os jovens que as taxas apre-
sentaram o maior crescimento, 
de 2002 a 2012, o que preocupa 
bastante. Ninguém é culpado por 
um suicídio. Ele não é previsível, 
mas pode ser prevenido. O suicí-
dio tem sido tabu por um longo 
tempo e as taxas continuam cres-

Suicidio: Precisamos falar sobre
Dossiê inédito da agência nova/sb traça panorama de como o tema é tratado nas redes sociais. Setembro Amarelo é o mês de consci-
entização sobre a importância de abordar a questão do suicídio

cendo. Não falar não está ajudando. Não tratar 
um problema não faz com que ele desapareça. 
Ao contrário, apenas permite que cresça no es-
curo. Por isso, precisamos derrubar esse tabu. 
Esta inclusive é a orientação dos especialistas 
e da própria Organização Mundial de Saúde 
(OMS)", destaca Bia Pereira, da nova/sb.

Segundo o Mapa da Violência, entre 2002 e 
2012, o total de suicídios passou de 7.726 para 
10.321, um aumento de 33,6%, o tri-
plo da taxa de cres-

cimento da 
p o p u -

l a ç ã o , 
que � cou em 
11,1%. São 5,3 
casos para cada 
100 mil habitan-
tes. O índice � ca 
acima do de outras 
formas de mortes vio-
lentas no mesmo p e r í o d o , 
como homicídios (2,1%) e 
acidentes de trân- sito (24,5%).

mos muito a maneira com que nos relacionamos, e até como vemos a importância das 
nossas relações. Apesar de mais conectados, observamos que a abordagem sobre o suicí-
dio ainda é muito super� cial. Se de um lado, menos de 30% dos internautas que comenta-
ram o assunto demonstraram alguma conscientização, por outro quase 20% do conteúdo 

das redes são de mensagens preconceituosas, que reforçam o tabu, incentivam o 
comportamento autodestrutivo ou impedem o socorro por quem passa esse 

problema", destacou a coordenadora-geral do Comunica Que Muda, Bia 
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da Baleia Azul e a série 13 
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cas no Google dos 
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das redes são de mensagens preconceituosas, que reforçam o tabu, incentivam o 
comportamento autodestrutivo ou impedem o socorro por quem passa esse 

problema", destacou a coordenadora-geral do Comunica Que Muda, Bia 
Pereira.

nos dois meses 
da pesquisa foi 
o Rio de Janei-
ro, com 27,5% 
do total, com 
São Paulo na 
sequência, com 
17,9%. Veja 
mais dados 
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GRÁFICOS

1 - Percentual de menções sobre os assun-
tos mais comentados na rede entre abril e 
maio deste ano.
2 - Número de suícidios por faixa etária no 
país. 
3 - Mapa mostrando os estados com mais 
menções aos temas Baleia azul, Suícidio, 
Depressão, Os 13 Porquês e outros.
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18 ANOS DE ACONTECE

Vai para o Baile do Acontece 
e não sabe o que usar?
O Jornal Acontece, em parceria com o Lounge Mari Assis e o Ateliê Toque de Elegância te dão umas dicas.

Nós já estamos com tudo 
encaminhado para o Baile 
do Acontece, onde vamos ce-
lebrar 18 anos de vida. Mas, e 
você, já sabe o que vai vestir?

Faltam menos de um mês 
para essa grande festa. E para 
ajudar as mulheres a escolhe-
rem um vestido elegante, nós 
chamamos o pessoal do Ate-

Confira aí algumas sugestões de looks:

1 – A MODELO DALILA GROOP USA VESTI-
DOS MAIS TRABALHADOS, COM RENDA, TULE 
E PAETÊS. PARA COMBINAR, UMA PRODUÇÃO 
MINIMALISTA DE MAQUIAGEM E CABELOS ON-
DULADOS. 

2 – JÁ A MODELO STEFANY VIDAL VEM COM 
O PRETINHO BÁSICO DE SEMPRE E UM VESTIDO 
VERDE LISO, APOSTANDO EM UMA MAQUIA-
GEM GLAM (COM BRILHO) E PENTEADOS MAIS 
ELABORADOS.

liê Toque de Elegância e do 
Lounge Mari Assis para dar 
aquela clareada nas ideias e 
ajudar na hora da escolha.

Se você gostou de algum 
dos vestidos, é possível en-
contra-los no Ateliê Toque 
de Elegância, que está com 
descontos especiais de 10 a 
20% para quem for alugar 

um vestido para ir ao Bai-
le do Acontece. O Toque de 
Elegância � ca na Rua São 
Paulo,320, sala 11. Fone: (13) 
3361-6890/99727-8883.

Mas se você quer capri-
char no cabelo e maquiagem, 
reserve seu horário no Lou-
nge Mari Assis, que também 
está com promoção especial 

para a grande noite. Des-
contos de 15 a 25% para os 
serviços de penteado, esco-
va e maquiagem. O Lounge 
� ca na Rua Brigadeiro José 
Vicente de Faria Lima, 215. 
Telefone (13) 98104-0857.

Na próxima edição, tra-
remos algumas dicas mas-
culinas.

3 – A MODELO CAROL QUEIROZ 
VESTE VERDE ESCURO COM REN-
DAS E DETALHES, A PRODUÇÃO 
DE CABELO E MAQUIAGEM MAIS 
LEVES, PARA REALÇAR O VESTIDO.

1º Lote para o baile encerra 
nesta segunda, 11
Para quem não quer fi car de fora da festa mais 
esperada de Cubatão, é preciso correr para fa-
zer sua reserva. Os convites custam R$ 120, por 
pessoa, com tudo incluso. Este valor  é até se-
gunda, dia 11. A partir da terça, 12, abriremos 
segundo lote da festa devido a grande procura.
Reservas e informações: 99653-2902 com Ja-
que Barbosa.

Click Smile
Para quem quer guardar uma lembrança da 
festa, nós cuidamos para que o momento 
seja registrado com muita diversão. A Cli-
ck Smile vai colocar uma cabine fotográfi ca 
interativa no Baile do Acontece para todo 
mundo poder registrar o momento com os 
amigos e família.
A cabine estará equipada com mascaras, 
óculos e outros acessórios para tornar as fo-
tos ainda mais divertidas. E elas fi cam pron-
tas na hora. Não vai perder essa chance!

Encontro de presidentes

NESTA TERÇA (05), O PRESIDENTE DA ACIC, GERALDO FREITAS, JUNTO COM A DIRETORIA 
DA ASSOCIAÇÃO, RECEBERAM EM SUA SEDE A PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 
INDUSTRIAL DE SÃO VICENTE (ACISV), REGINA DO CARMO, QUE VEIO ACOMPANHADA DE 
REPRESENTANTES DA ENTIDADE, PARA UM CAFÉ DA MANHÃ E UM BATE PAPO.

NA PAUTA DA CONVERSA, AS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELO COMÉRCIO DA BAIXADA, 
OS PONTOS EM COMUM E AS DIFERENÇAS E O QUE A ACISV ESTÁ FAZENDO PARA INCENTIVAR 
O COMÉRCIO NA CIDADE. “O ENCONTRO É UM APRENDIZADO PARA A GENTE. ESSA TROCA DE 
IDEAIS É SEMPRE MUITO PRODUTIVA E SÓ PODE TRAZER BONS FRUTOS PARA A NOSSA CIDADE, 
PARA SÃO VICENTE E PARA A BAIXADA TAMBÉM. ESPERAMOS QUE VENHAM NOS VISITAR MAIS 
VEZES”, COMENTOU O PRESIDENTE GERALDO FREITAS.

‘Tuiá e o Xerimbabo‘

NA ÚLTIMA QUARTA (06), A ESCRITORA ELIANA TAVARES REALIZOU UM GRANDE EVENTO 
QUE MARCOU O LANÇAMENTO DO SEU LIVRO ‘TUIÁ E O XERIMBABO’. O EVENTO NO ROTARY 
DE CUBATÃO, E TEVE APRESENTAÇÕES ESPECIAIS DO CORAL CANTO MÁGICO, DA CONTADORA 
DE HISTÓRIAS NALVA. A ESCRITORA APRESENTOU AOS CONVIDADOS A HISTÓRIA DO LIVRO, 
RECEBEU AMIGOS E ADMIRADORES E AUTOGRAFOU ALGUNS LIVROS. NO PRÓXIMO DIA 06 
DE OUTUBRO, A AUTORA REALIZA UMA GRANDE TARDE DE AUTÓGRAFOS, NA FLORICULTURA 
CENTRAL (RUA CIDADE DE PINHAL, 130), COM DIREITO A FOTOS E UM BATE-PAPO INFORMAL 
A RESPEITO DO LIVRO. ANOTE AÍ NA SUA AGENDA. 

NOVA DIRETORIA

Real Cubatense apresenta nova diretoria
Clube também contou dos planos para o restante do ano e para 2018

Já trabalhando há pouco 
mais de um mês, a nova di-
reito do Atlético Real Cuba-
tense esteve na redação do 
Acontece para contar os pla-
nos do clube para o restante 
do ano e para o futuro.

O novo presidente, Sa-
muel Lira Jr, ao lado de seu 
vice, Alexandre Rocha, dos 
diretores Caio Vinicius (Ad-
ministração) e Erik Piva 
(Jurídico) contou como foi 
a transição das diretorias. 
“A intenção de assumir já 
existia, mas trabalhávamos 
junto com a diretoria para 
o bem do clube. Quando 

o antigo presidente e vice 
anunciaram a saída, nós re-
solvemos dar continuidade 
no projeto, trazendo novas 
ideias e metas”, comentou o 
presidente. 

Atualmente, o único 
time do Real Cubatense 
disputando campeonato é 
o sub-20, que está na Copa 
Paulista. Mas o clube já 
prepara o time feminino, 
que também participará de 
campeonato em outubro. 
“No dia 16, teremos avalia-
ção do feminino para � na-
lizar a montagem da equi-
pe. E também já estamos 

avaliando os garotos para 
as equipes de base que dis-
putarão campeonatos em 
2018”, contaram os coorde-
nadores de futebol do Real 
Cubatense, � ales Matheus 
e Maciel Belarmino.

Avaliações
para 2018

As avaliações para a 
montagem das equipes para 
2018 já estão acontecendo. 
Mais detalhes sobre a ins-
crição, o local das avaliações 
e outras informações pelo 
telefone (13) 99185-5531, 
com Caio Vinicius.
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almeidasimoveis.com.br 
R. Armando Sales de Oliveira, 371-Centro

LOCAÇÃO

- CASA ISOLADA NO BAIRRO JARDIM SÃO 
FRANCISCO.  CÓDIGO DO SITE: 1157. 3 
DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEI-
RO 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 MUITAO BEM ACABADA. PRÉDIO 
COM ELEVADOR E RECEPÇÃO. VALOR DA 
LOCAÇÃO: R$1.200,00.

3361-4894
3372-7409

VENDA

- CASA GEMINADA NO BAIRRO 31 DE MAR-
ÇO.  CÓDIGO DO SITE: 1244. 2 DORMITÓ-
RIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO E GARA-
GEM PARA 1 CARRO. VALOR DA VENDA: 
R$220.000,00;

- APARTAMENTO NO BAIRRO VILA NOVA.  
CÓDIGO DO SITE: 1274.
3 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEI-
RO 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.

POR ARLINDO 
FERREIRA 

HISTORIADOR

ABUSO DE PODER
Em um jogo do segundo 

quadro do E. C. Cubatão con-
tra o União Cubatense, fer-
renhamente disputado pelo 
campeonato da Liga de Futebol 
Amador de Cubatão, José An-
tonio Ribeiro (Xibiu), no ban-
co de reservas, não via a hora 
de entrar em campo. Porém, o 
técnico Fernando Telmo Vale 
aguardava o momento certo.

Xibiu, que além de atleta 
era também cartola, como pri-
meiro-tesoureiro, não esperou 
a ordem do técnico, gritou 
para o Sérgio Carranca sair e 
entrou em seu lugar. Surpreso, 
o técnico Fernando perguntou:

- Saiu por que, Carranca... 
‘tá machucado???

- Não, foi ordem do Zé An-

tonio.
Dentro do campo, o tesou-

reiro autoritário olhava para o 
banco e dava gozadoras garga-
lhadas.

LINHA DO TEMPO

Projeto Rondon- Centro Esportivo

Morreu Miúdo.
Uma � gura polêmica, mas 
que sabia arregimentar todo 
um povo que acreditava nele.
Era um Assistente Social hu-
mano e fervoroso.
Tinha um aspecto peculiar 
por si só!
Todo Líder é polêmico!
Todo líder tem aqueles que 
aplaudem e aqueles que cri-
ticam.
Miúdo não tinha nada de 
miudeza,
Pelo contrário, era gigante.
A sua fonte inesgotável de 
atenção ao próximo.
Era uma � gura exponencial 
dentro da sua comunidade.
Era uma � gura que sabia ar-
regimentar como poucos, os 
motivos de grandeza da sua 
gente e sabia também condu-
zir seus companheiros para 
onde iria, porque era um lí-
der.
Um líder nato.
Andava com aquelas roupas 
que todos nós conhecemos, 
seu jaleco, roupas simples, 
uma � gura simples de gran-
deza inesgotável, mas que sa-
bia trabalhar o próximo.
Sabia trabalhar a sua coerên-
cia.
Tanto que sabia...
Miúdo era assim, jogava para 
fora o seu sentimento maior.
Não tinha medo ou receio de 
falar o que sentia e não tinha 
medo também  de enfrentar o 
que sentia.
Eu agradeço em especial a ele, 

porque com ele aprendi, com 
ele, pude ensinar, tudo aquilo 
que na área social � zemos jun-
tos.
Recordo quando eu trouxe o 
cantor Netinho de Paula para 
cantar em sua comunidade 
para as mulheres do Miúdo e 
ele não permitiu que os segu-
ranças entrassem, porque na 
comunidade ele era respeitado.
Recordo de quando o procurei 
para exercer o papel de resga-
tar a autoestima das mulheres 
e meninas e ele imediatamente 
abriu as portas.
Recordo que me permitiu co-
nhecer e escrever histórias de 
vida daquelas mulheres.
Recordo que sentia orgulho de 
participar nas entregas de prê-
mios para essas mulheres cur-
sarem cursos técnicos ou mes-
mo faculdade.
Recordo da catástrofe de 22 de 
fevereiro, onde buscamos aju-
da para suprir as necessidades 
dessas mulheres.
Recordo delas participando de 
palestras de motivação, auto 
estima, direitos e deveres e in-
formações sobre a Lei Maria 
da Penha, onde o Delegado 
Wanderlei Mangue ministrou, 
eu, por iniciativa própria, xero-
quei mais de 150 cartões visitas 
dele, para essas mulheres, con-
tendo o celular e autorizadas a 
ligarem a cobrar, caso fossem 
agredidas por seus maridos ou 
companheiros e uma simples 
ação, tivemos um resultado sa-
tisfatório.

Hoje elas são amigas do Dele-
gado.
Miúdo possuía a faculdade da 
vida!
Me proporcionou comer rapa-
dura com farinha e me fazia to-
mar café em um copo de plásti-
co encardido e dizia que eu era 
madame na minha empresa, 
mas com ele, eu era apenas uma 
aprendiz.
Ninguém podia esquecer de 
levar café e açúcar para nunca 
faltar para os amigos e irmãos 
que o visitava.
Nunca me deixou sair sem ovos 
ou tapioca.
Esse era o jeito Miúdo de ser.
Era duro, tinha puxões de ore-
lha nas crianças que não o obe-
decia, ele preparava e criava 
futuros cidadãos. E as mães, 
mesmo não aprovando, não 
questionavam, porque sabiam 
que ele era assim.
Miúdo lutou com todas suas 
forças para ver uma Vila 
Esperança com Esperança.
Cabe a nós, não deixar apa-
gar esse sonho e darmos 
continuidade em seu pro-
jeto de gente que gosta de 
gente.
A Vila Esperança não � cará 
sem Esperança!
Ele deixou seu legado e 
amigos como Zumbi, Bis-
po, Eu (Cida Dias) e tantos 
outros aqui presente nesse 
dia.
Hoje você faz parte não 
do Painel Comunitário do 
Ciesp/Petrobras, mas o Pai-

nel Celestial, onde emana 
leite e mel.
Ai não tem egos, não tem 
dissabores, não tem injustiça 
social.
És merecedor desse trono ao 
lado do Pai.
Fica o orgulho de seus � lhos, 
sua família, amigos e segui-
dores.
Deixa a saudade e a força 
para jamais temermos nossa 
missão de amor ao próximo. 
Obrigada Miúdo pela sua 
vida próspera em ações so-
ciais, próspera em dignidade 
e próspera em aconchego 
com seu povo.
Mulheres do Miúdo, familia-
res, amigos, Vila Esperança, 
contem comigo!
Descanse em paz meu gran-
de amigo Miúdo!
“Pense GRANDE, Pense 
Miúdo!”
De sua amiga, Cida Dias.

Uma homenagem especial ao amigo Miúdo. Um ano de falecimento
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No próximo dia 16, a 
Associação Cubatense de 
Defesa dos Direitos das 
Pessoas De� cientes (AC-
DDPD) celebra mais um 
ano de existência e de luta 
pelos portadores de de� -
ciência da cidade. 

Fundada em 16 de se-
tembro de 1983, a ACD-

34 anos da ACDDPD

DPD completa seus 34 anos 
com um Jantar Dançante 
preparado especialmente 
para a ocasião.

A animação do jantar 
� ca por conta do cantor Jota 
Junior, que vai levar para o 
palco todos os sucessos da 
atualidade e das antigas.

O Jantar Dançante da 

ACDDPD começa às 19 
horas na sede da Associa-
ção e terá no seu cardápio 
pratos como feijão tropei-
ro, carne assada, pernil e 
diversos acompanhamen-
tos. No � nal, os convida-
dos vão poder apreciar de 
sobremesa um bolo com 
sorvete. 

Os convites para o Jan-
tar Dançante custam R$ 30 
reais e podem ser compra-
dos na secretária da AC-
DDPD (Praça Mario dos 
Santos, 460, Sítio Cafezal 
– próximo ao CAMP de 
Cubatão). As bebidas serão 
vendidas separadamente. 
Mais informações pelo te-
lefone: (13) 3361-6271.

Obras na Avenida Raphael 
Vitiello estão em fase final
Primeira camada de asfalto começa a ser colocada na via de 1,2 
quilômetros de extensão

A Prefeitura de Guarujá, 
por meio da Secretaria de 
Infraestrutura e Obras, tra-
balha a todo vapor para dei-
xar a principal via dos bair-
ros Vila Zilda e Vila Edna 
de cara nova. E buscando 
� nalizar as obras na Avenida 
Raphael Vitiello, foi iniciada 
mais uma etapa para que se 
aproxime o � m dos traba-
lhos. A primeira camada de 
asfalto da via já está sendo 
colocada, mudando a reali-
dade dos moradores daquele 
bairro.

Nesta semana foi � nali-
zada a primeira camada do 
asfalto que vai cobrir toda a 
extensão da avenida de mais 
de um quilômetro e recebe 

intenso tráfego de veículos, 
ônibus e caminhões todos 
os dias. Após esta fase, uma 
nova camada de asfalto será 
colocada em toda a via, re-
forçando o serviço e evitan-
do a abertura de novos bu-
racos.

Deteriorada com o tem-
po, a via sofria com buracos 
e enchentes, algo que será 
sanado após esta importan-
te reforma. Dentre as ações 
realizadas, estão a melhoria 
no sistema de drenagem, 
acessibilidade, guias, sarje-
tas, base de asfalto, dentre 
outros.

Para a dona de casa Daia-
ne Ferreira de Lima, de 27 
anos, que tinha deixado o 

bairro há dois anos por não 
aguentar mais os buracos 
que tinham na via, hoje vê 
um novo rumo para o local 
que mora.

“Estou adorando a obra, 
agora que voltei para cá es-
tou vendo tudo diferente, 
arrumado. Minha moto já 
quebrou nos buracos que ti-
nham na avenida, mas agora 
tudo vai melhorar. O pessoal 
do bairro sempre disse que 
nunca iam fazer nada aqui, 
por ser uma comunidade, 
mas o que estão mostrando 
para a gente é tudo ao con-
trário, com muitos serviços 
e obras”, � nalizou.

GUARUJÁ

Canal da Avenida D. Pedro I 
recebe limpeza
Zeladoria é realizada por toda a Cidade, buscando melhorar 
condição de vida de moradores

Um dos principais ca-
nais de Guarujá recebeu, 
nesta semana, uma impor-
tante intervenção por meio 
da Secretaria de Operações 
Urbanas. O local recebeu 
limpeza na sua extensão 
que não possui cobertura, 
onde foram retirados res-
tos de lixo, terra e muito 
mato, que impediam o es-
coamento de água e, con-
sequentemente, causavam 
alagamentos.

 Além desta ação reali-
zada, outros serviços foram 
realizados por toda Guaru-
já. Con� ra na lista a seguir 
o que foi realizado nesta 
semana:

Limpeza de boca de 
lobo – Trabalhos realiza-
dos no Jardim Monteiro da 

Cruz, Jardim Conceiçãozi-
nha, Morrinhos 3 e Jardim 
Três Marias.

Capinação – A equipe 
da secretaria de Operações 
Urbanas realizou o serviço 
na Vila Júlia, Jardim São Mi-
guel e Jardim Praiano. Outro 
local que recebeu este servi-
ço foi a entrada do bairro do 
Morrinhos e o Jardim Mon-
teiro da Cruz.

 Roçada - Os trabalhos fo-
ram concentrados no Santa 
Rosa 3, na Rua Gino Fabris. 
O local recebeu, recente-
mente, o serviço de limpeza 
de canais. Outras ruas do 
bairro também receberam 
o mesmo trabalho. Também 
foi feito este serviço na ave-
nida da Praia da Enseada e 
no Jardim Progresso, como 

na Avenida Mauro Rubens 
Nogueira de Sá.

Poda de árvores – A 
Avenida Leomil recebeu 
este serviço, que se estende 
por toda a sua extensão. Há 
desvios do trânsito no local, 
de acordo com o trabalho 
executado.

 Limpeza de canal – A 
ação foi focada no Jardim 
Enseada, em um canal que 
há anos não recebia este 
serviço, nas ruas Araguaia, 
Piracema e Itacira. Além 
disso, o trabalho também 
foi feito na Avenida Prefei-
to Domingos de Souza, no 
Jardim dos Pássaros e na 
Avenida D. Pedro I, como 
foi descrito no inicio da 
matéria.
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TONINHO VIEIRA APRESENTA PL SOBRE SAÚDE NAS UME’S

O vereador Toninho Vieira (PSDB) protocolou na Câmara 
Municipal, um projeto de lei que dispõe sobre a instituição do 
“Programa de Monitoramento de Saúde nas Unidades Mu-
nicipais de Ensino” no âmbito do município de Cubatão. O 
programa visa: promover a saúde, reforçando a prevenção de 

agravos à saude da criança e/ou adolescente; articular ações 
com a rede de ensino, de forma a ampliar o alcance e o im-
pacto destas ações; fortalecer o enfrentamento das vulnera-
bilidades no campo da saúde, que possam comprometer o 
pleno desenvolvimento escolar; entre outros.

AGUINALDO ARAÚJO CONDUZ DIA DO CÍRCULO DE ORAÇÃO

No último dia 31 de agosto, a Câmara realizou sessão solene do 
Dia do Círculo de Oração. A sessão foi conduzida pelo vereador 
Aguinaldo Araújo (PDT), autor do projeto que institui a soleni-
dade e teve como oradora o� cial a cantora gospel Noemi Pereira 
Nonato, vereadora no quarto mandato na Câmara Municipal de 

São Paulo. A sessão solene homenageou o trabalho de mulheres 
que se dedicam a buscar as bênçãos de Deus para a cidade. São 
elas: Adalva Silva, Elza Buenos Ayres, Lindalva Bon� m, Sarah 
dos Santos, Sandra dos Santos, Isabel da Silva, Amara dos Santos, 
Denise dos Santos, Regina Maria da Silva e Gilvania da Silva

que um governo deve fazer, manter a cidade arrumada e 
limpa”. O vereador criticou ainda os acontecimentos rela-
cionados a Saúde e que já está na hora de reavaliar e trocar 
o que não está funcionando, disse que não pediu a troca da 
Secretária, mas que mudanças precisam ser feitas na pasta.

SERGIO CALÇADOS COBRA MANUTENÇÃO NA CIDADE

Na última sessão da Câmara, o vereador Sérgio Calça-
dos (PPS) cobrou novamente ações da Secretaria de Ma-
nutenção. “Apesar do esforço do diretor Gilvan Guimarães 
que mora em Cubatão e conhece os nossos problemas, é 
necessária maior agilidade na manutenção. É o mínimo 

LALÁ PARTICIPA DA CONVENÇÃO ESTADUAL DO SOLIDARIEDADE

O vereador Lalá (SD) participou no último sábado (02) 
da convenção estadual do Solidariedade, legenda da qual faz 
parte. Nas últimas eleições, o partido elegeu 214 vereadores 
no Estado de São Paulo, sendo Lalá o primeiro eleito pelo 
partido em Cubatão.

Na ocasião, os correligionários realizaram a eleição da 
executiva estadual do partido. O atual presidente, David 
Martins, foi reeleito para o cargo e segue por mais quatro 
anos à frente do partido, tendo Alexandre Pereira como 
seu secretário-geral.

RAFAEL TUCLA QUER INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIOS

O vereador Rafael Tucla (PT) apresentou projeto de lei 
junto a mesa da Câmara para obrigar os comércios da cida-
de com grande circulação de pessoas a disponibilizar bici-
cletários públicos. 

A medida visa atender a demanda de moradores que uti-

lizam a bicicleta como meio de locomoção e transporte, 
além de ser uma forma de promover a política de mobi-
lidade urbana local. O projeto de lei está sendo avaliado 
pelas comissões da Casa e irá ao plenário em breve para 
votação.

CLÉBER DO CAVACO GARANTE REFORMA DA PRAÇA PORTUGAL

A Praça Portugal frequentada por idosos, taxistas e 
munícipes em geral possui dois comércios e encontrava-
se em situação de abandono, banheiro quebrado e 
sem manutenção. O vereador Cléber do Cavaco (PRB) 
atendendo a pedidos dos taxistas e aposentados, solicitou 

junto a prefeitura, o reparo de todo o local.
Dentre as ações que foram feitas na praça: o caminhão 

de hidro jato foi utilizado para desentupir o banheiro e 
melhorar o acesso a de� cientes assim como a revitalização 
da praça no geral, que passou por uma reforma.

MARCINHO OUVE MORADORES NA VILA ESPERANÇA

Durante caminhada realizada na Vila Esperança, o 
vereador Marcinho (PSB) pode escutar as reivindicações 
de alguns moradores do bairro, que solicitaram melhorias 
por motivo das enchentes que assolam o bairro e na parte 
de saneamento básico também.

O vereador aproveitou o momento para fazer  
reivindicações junto a Sabesp, onde foram identi� cados 
diversos pontos de vazamento e que já foram encaminhados 
através de indicações (processo n° 1386/2017 e Indicação n° 
687/2017) e que até o momento não foram atendidas.

O vereador acompanhou todas as homenagens e aplau-
diu aos discursos e bênçãos que foram colocadas durante a 
sessão solene, que teve como oradora o� cial a cantora gos-
pel Noemi Pereira Nonato, que está no seu quarto mandato 
como vereadora na Câmara Municipal de São Paulo. 

O vereador Wilson Pio (PSDB) participou da sessão 
solene do Dia do Círculo de Oração realizada no último 
dia 31 de agosto, no plenário da Câmara Municipal, que 
homenageou diversas mulheres e seus trabalhos de oração 
e apoio aos que mais precisam.

RODRIGO ALEMÃO COBRA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Na sessão realizada nesta terça (05), o vereador Rodri-
go Alemão (PMDB), encaminhou indicação à mesa da 
Câmara, cobrando a limpeza e manutenção preventiva das 
placas de sinalização de trânsito existentes na Cidade.

De acordo com o vereador, as placas estão com grande 

nível de sujeira e di� cultam a sua visualização, principal-
mente no período noturno, podendo confundir motoristas 
e pedestres e trazendo risco de acidentes às vias da Cidade. 
O pedido foi encaminhado aos setores competentes para 
que as providências sejam tomadas.

WILSON PIO PARTICIPA DO DIA DO CÍRCULO DE ORAÇÃO

ROXINHO APRESENTA MOÇÃO DE APLAUSO 
Na sessão desta terça (05), o vereador Roxinho (PMDB) 

apresentou à mesa da Câmara uma moção de aplauso em virtu-
de do Dia do Pro� ssional de Educação Física, comemorado no 
dia 1º de setembro.

Na moção, o vereador destaca algumas � guras importantes 

na formação de atletas da Cidade, como o professor Roberto 
Dick, Nélio Vazquez, no handebol; Lucila Pecoraro, na ginás-
tica artística e Carlos Alberto Silva, o Bacalhau; no atletismo e 
estende os aplausos a todos os professores e atletas que dedi-
cam suas vidas ao esporte na Cidade.


