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Fundação da Usiminas já 
trabalha no Hospital

O adeus ao 'Brimo'

Concurso da 
CMT premia 
adolescentes

Coluna do Cido Barbosa  02

Fundação São Francisco Xavier, gestora do Hospital da 
Usiminas em Ipatinga assinou contrato na tarde desta 
quarta (11) com o compromisso de reabrir o Hospital 

de Cubatão no começo de dezembro. A FSFX vai inves-
tir mais de 9 milhões na reabertura do hospital, que vai 
gerar mais de 500 empregos, sem contar o corpo clínico.  

Outra boa notícia é que, na próxima semana, o Grupo 
Ânima assina contrato para instalação da Faculdade de 
Medicina 02

Campeão de supino, o popular Armando 
da Casa de Móveis deixa saudades 04

Com o tema 'Pela 
família, escolha o 
trânsito seguro', 
a Companhia 
Municipal de 
Trânsito premiou 
alunos das escolas 
particulares e 
públicas da cidade, 
na última quarta, na 
Câmara de Cubatão. 
O Colégio Objetivo 
se destacou nas 
premiações. 08

Devaneio 'do 
do prefeito 
maluquinho' 
deu certo

Paulo Libório é o 
novo presidente 
do PSDB 
Municipal

 1,2 milhões para 
infraestrutura 
das Vilas Nova
 e Natal

Rafael Tucla diz 
que não existe a 
possibilidade de 
virar secretário

Câmara pode 
tirar exigência 
de nível superior 
para secretário

Contrato para 
Faculdade de 
Medicina será 
assinado 
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Fundação vai investir 9,3 
milhões e contratar mais de 500

Em tempo recorde os verea-
dores de Cubatão aprovaram  
projeto em duas discussões e en-
caminharam ao prefeito que san-
cionou a Lei 3.848/2017 cedendo 
à Fundação São Francisco Xavier 
os prédios do Hospital e do tea-
tro para a instalação do Com-
plexo Hospitalar do Município. 
Todo este trâmite aconteceu en-
tre 16 e 18 horas da última terça 
(10). No dia seguinte, na quarta, 
(11) o contrato foi assinado e a 
Fundação, que já começa os tra-
balhos nesta quinta, (12) investi-
rá 9,3 milhões para transformar 
o Hospital em um centro de ex-
celência de atendimento à Saúde.

Amém!
A Fundação São Francisco 

Xavier, que ganhou o contra-
to em 4 de outubro, dia de São 
Francisco de Assis, assume o co-
mando do Hospital nesta quinta, 
dia de Nossa Senhora Aparecida.

A entidade começa imediata-
mente os trabalhos de adequa-
ção sanitária do hospital, adap-
tações dos prédios e compra e 
manutenção de equipamentos e 
mobiliários.

Na segunda, (16) o Município 
inicia a contratualização dos ser-
viços do Sistema Único de Saúde 
(SUS), incluindo maternidade, 
centro cirúrgico, Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) e 75 leitos 

hospitalares. O Hospital reabre 
inicialmente com esses servi-
ços, antes do dia 4 de dezembro. 
Quando estiver funcionando, o 
Hospital vai gerar 500 novos em-
pregos, (fora o corpo clínico) se-
lecionados prioritariamente pelo 
PAT de Cubatão.

Alta Complexidade
A Fundação já nomeou dire-

tor para o hospital: Abner Mo-
reira de Araújo. Ele afi rmou que, 
paralelamente à reabertura do 
hospital, começarão os serviços 
de adaptação dos anexos para 

REABRE EM DEZEMBRO

Fundação São Francisco Xavier, braço social da Usiminas, assinou contrato na tarde desta quarta (11) e já assumiu o 
Hospital Municipal de Cubatão com o compromisso da reabertura do equipamento, até o dia 4 de dezembro, próximo. 
A Usiminas garantiu investimento no novo complexo hospitalar e fará as adaptações nos prédios.

atendimento especializado.
O Centro de Alta Complexi-

dade, que inclui oncologia, he-
modiálise e medicina hiperbári-
ca, tem prazo de conclusão de 12 
meses. Os trabalhos de adaptação 
dos prédios serão coordenados 
pelo setor de Engenharia da Usi-
minas e incluem obras no prédio 
vizinho, originariamente destina-
do a abrigar o teatro municipal.

5 anos
Conforme o projeto, a con-

cessão administrativa de uso 
do complexo hospitalar tem 
duração de até cinco anos. A 
Fundação São Francisco Xavier 
terá, sob sua responsabilidade, 
a adaptação do prédio anterior-
mente destinado ao teatro, para 
ali serem instalados os serviços 
de oncologia, medicina hiperbá-
rica e hemodiálise.

Em virtude do relevante in-
teresse público do mencionado 
projeto, a Prefeitura fi ca autori-
zada a dispensar a realização de 
concorrência pública, na forma 
prevista no parágrafo 1º, do arti-
go 100, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio.

Câmara
Em nota, o presidente da Câ-

mara, Rodrigo Alemão (PSDB), 
agradeceu o empenho dos ve-
readores em analisar o projeto 
e votá-lo o mais rápido possível 
a fi m de agilizar a reabertura do 
Hospital Municipal e parabeni-

Hospital de Cubatão reabre em dezembro Fundação administra Hospital Marcio Cunha (da Usiminas) em Ipatinga

Visivelmente emocionado prefeito falou em ‘dia mais feliz da vida’. Notícia reanimou a cidade

Na última sexta-feira (06), con-
forme noticiado em Acontece, o 
presidente da Usiminas Sérgio Lei-
te de Andrade, o diretor executivo 
desta fundação Luis Marcio Arau-
jo Ramos, e comitiva visitaram o 
prefeito. Além dos investimentos 
no Hospital, o presidente da Usi-
minas anunciou ainda, a retomada 
de contratações de trabalhadores 
pela usina de Cubatão, em razão 
da reativação de setores que ha-
viam sido fechados há dois anos.

Recentemente, foram contra-
tadas 80 pessoas para atuarem no 
setor de laminação a frio. Segundo 

500
é o número de vagas de emprego 

que o Hospital deve gerar

Presidente da Usiminas
o presidente Sérgio Leite de An-
drade, a usina vem, gradualmen-
te, aumentando sua produção. “O 
setor de laminações a quente, por 
exemplo, que estava produzindo 
100 mil toneladas mês, passou nes-
te trimestre a operar com 150 mil 
toneladas”.

“O hospital é muito importan-
te e irá atender a cidade e toda a 
região, assim como os funcioná-
rios da Usiminas. A Fundação São 
Francisco Xavier será a garantia 
desse atendimento, por ser refe-
rência em tecnologia médica, hos-
pitalar e em gestão”, sacramentou o 

presidente da Usiminas.

O encontro
Participaram, também, da vi-

sita ao prefeito, Tulio Cesar do 
Couto Chipoletti, vice-presidente 
industrial da Usiminas; Takahiro 
Mori, vice-persidente de planeja-
mento corporativo; Américo Fer-
reira Neto, diretor- executivo da 
usina de Cubatão; Cesar Augusto 
Espindola Bueno, diretor corpo-
rativo de Tecnologia da Informa-
ção; e Ana Gabriela Dias Cardo-
so, gerente-geral de comunicação 
corporativa.

Criada em dezembro de 
1969, a Fundação São Francis-
co Xavier agregou uma série 
de serviços até então mantidos 
diretamente pela Usiminas, 
como a administração, em par-
ceria com instituições religio-
sas, do hospital e do colégio da 
cidade de Ipatinga, cidade onde 
fi ca sede da empresa.

Em 1981, a Fundação criou 
o Centro de Odontologia Inte-
grada (COI), e, no início dos 
anos 1990, abriu-se para no-
vas oportunidades, expandin-

A FUNDAÇÃO
do sua atuação a outros merca-
dos. Com a Usisaúde, assumiu 
a gestão dos planos de saúde e 
odontológicos das Empresas 
Usiminas em todo o País, além 
de abrir opções a todo o merca-
do, consolidando-se como a ope-
radora de clientes de diversos 
segmentos.

Possui mais de 4.500 fun-
cionários e é composta por cin-
co unidades: o Hospital Márcio 
Cunha, o Colégio São Francisco 
Xavier, a operadora de planos 
de saúde Usisaúde, o Centro de 

Odontologia Integrada e o Ser-
viço de Segurança do Trabalho, 
Saúde Ocupacional e Meio Am-
biente. Recentemente, a Funda-
ção passou a atuar também com 
uma nova unidade, ao assumir 
a gestão do Hospital Municipal 
Carlos Chagas, em Itabira.

Constituída como entidade 
fi lantrópica de direito privado, 
a FSFX é reconhecida pelo Mi-
nistério da Previdência e Assis-
tência Social como uma Enti-
dade Benefi cente de Assistência 
Social.

zou os servidores da Câmara que 
se esforçaram para dinamizar o 
processo, especialmente à DVL 
(Divisão Legislativa), DATECP 

(Divisão de Apoio Técnico) e As-
sessoria Jurídica.

Os vereadores Ricardo Quei-
xão (PDT), Aguinaldo Araújo 

(PDT), Lala (SD), Sérgio Cal-
çados (PPS), Marcinho (PSB) e 
Wilson Pio (PSDB) acompanha-
ram a entrega do projeto no pro-
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Diretoria tucana
O diretório municipal 

do PSDB elegeu seus novos 
membros em convenção rea-
lizada no último domingo, 
no Bloco Cultural de Cuba-
tão. Paulo Libório tem a mis-
são de substituir o prefeito 
no comando local.  Adenil-
son Amorim continua vice e 
o primeiro secretário é Lou-
rival Vieira Lopes. Na foto, 
Paulo Libório com o coorde-
nador regional do tucanato 
Raul Christiano, que acaba 
de deixar o governo cuba-
tense. 

Faculdade 
de medicina
Conforme Acontece ante-

cipou no inicio do semestre 

O prefeito Ademário 
e representantes da Caixa 
Federal assinaram os con-
vênios de infraestrutura 
urbana na manhã desta ter-
ça-feira (10). As obras serão 
executadas em parceria com 
o Governo Federal e fo-
ram viabilizadas a partir de 

o grupo Ânima 
Educação assu-
mirá a Faculdade 
de Medicina que 
deve ser instala-
da já no começo 
do ano que vem 
em Cubatão. O 
projeto amplifi-
ca ainda mais a 
nova vertente de 
Cubatão na área 
de Saúde. A FSFX 
já prometeu tor-
nar o hospital, um 
Complexo Hospi-
talar referência 
em atendimento 
à saúde nos pró-
ximos anos. A 
cerimônia de as-
sinatura da par-
ceria da Ânima 
com a Prefeitura 

acontece na próxima sema-
na, oportunamente depois 
da assinatura com a nova 
gestora do Hospital. O grupo 
empresarial mantém a Uni-
monte e também é forte em 
Minas Gerais e outras regiões 
do país.

Menino 
maluquinho
“Disseram que a proposta 

do novo modelo para reaber-
tura do Hospital, de forma 
sustentável e ainda com in-
vestimento, era devaneio do 
prefeito maluquinho. Mas 
hoje a loucura se torna rea-
lidade e uma Fundação entre 
as de maior credibilidade do 
País vai investir mais 9 mi-
lhões para assumir o Hospi-

R$ 1,2 milhão 
em drenagem e 
pavimentação

Vila Natal
Ciclovia
R$ 328.830,00 mais R$ 29.530,00 de contrapartida da 
Prefeitura.

Drenagem e pavimentação 
R$ 413.700,00, sendo R$ 68.950,00 a parte da Prefeitura

Vila Nova
Vias e logradouros públicos
 R$ 394.200,00  do governo federal e R$ 78.840,00 da 
Prefeitura.

emendas parlamentares dos 
deputados federais Ricardo 
Trípoli, Beto Mansur e José 
Anibal. 

Como a licitação será 
aberta até março de 2018, a 
secretaria de Habitação es-
tima que as obras comecem 
ainda no primeiro semestre.

tal de Cubatão”. Palavras do 
prefeito Ademário em desa-
bafo durante entrevista do 
anúncio.

Embora fosse mais pru-
dente guardar este desabafo 
para o efetivo dia da inau-
guração, ainda assim o pre-
feito está de parabéns. Foi 
muito corajoso bancar esta 
empreitada que teria lhe cus-
tado todo o capital político 
se não aparecesse nenhuma 
entidade do know hound da 
FSFX para assumir e investir 
no Hospital. Deu certo; ago-
ra Cubatão tem tudo para se 
tornar cidade referência na 
saúde.

Vereador 
os 4 anos
O Vereador Rafael Tucla 

(PT), está insatisfeito com 
as especulações de que po-
deria se afastar da vereança 
para assumir uma secretaria 
no governo Ademário. Ele 
qualificou o assunto como 
‘factoides para desviar a boa 
avaliação do mandato, pois 
isso nunca foi pauta de reu-
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nião e em nenhum momento 
se cogitou a possibilidade de 
eu assumir qualquer secreta-
ria’, disse.

Afirmou ainda que: ‘ja-
mais trairia a confiança dos 
eleitores que outorgaram a 
missão de atuar no legislati-
vo pelos 4 anos, fiscalizando, 
propondo melhorias e crian-
do leis que possam tornar a 
vida do cubatense melhor, 
com mais qualidade de vida 
e serviços públicos de quali-
dade.

Novos 
secretários
Enquanto isso, do outro 

lado do poder seguem as ar-
ticulações para a renovação 
do secretariado de Ademário, 
que deve mudar radicalmente 
seu governo depois da reaber-
tura do Hospital. Sob com-
promisso de preservação da 
fonte, um dos suplentes cita-
dos na coluna da semana pas-
sada confirmou a Acontece 
que já fechou as negociações 
para assumir a vereança no 
lugar de um dos 4 vereadores 
citados.

Sem diploma
Por outro lado e, pro-

vavelmente para facilitar a 
Reforma, já tramita interna-
mente na Câmara proposta 
que altera a redação do artigo 
80 da LOM excluindo a exi-
gência de nível superior, para 
ocupar secretaria em Cuba-
tão. Pelo jeito, as ‘faculdades 
de diploma quente’, vão per-
der alguns clientes.

Antiga reivindicação da 
região da Vila Esperança, o 
trabalho vai beneficiar mais 
de 30 mil famílias; situação 
do estradão era caótica
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“

HOMENAGEM

POR ARLINDO FERREIRA 
HISTORIADOR

A PROVA DO CRIME
Para reforçar a ceia de 

Natal, Júlio Campbel, o Ja-
caré da Banca, saiu à rua na 
intenção de aliviar algumas 
penosas de alguém. Invadiu 
o quintal do Costa Novo e 
meteu a mão em duas ga-
linhas. No dia seguinte, ao 
atender um chamado em 
sua porta, escutou:

- Jacaré, seu safado, de-
volve minhas galinhas...

- Não sei de nada. Que 
galinhas, como você pode 
me acusar??

- As tuas pegadas estão lá 
no chão, é um sapato e dois 
buracos de muletas.

Com essa prova concreta, 
Julinho não teve jeito, de-
volveu as galinhas e saiu em 
procura de outros quintais.

AGENDA INÚTIL
O coordenador de Edu-

cação, professor João Peral-
ta, tinha uma agenda onde 
anotava tudo que ouvia para 
futuras providências. Só que, 
na hora das tais providên-
cias, não achava e não con-
sultava nada em sua agenda.

Em uma reunião no gabi-
nete do prefeito, Aldomiro, 
o Manau, escondeu a agenda 
do professor e mostrou de-

LINHA DO TEMPO

pois ao prefeito Passarelli.
- Joga fora, Manau, não 

serve pra nada...
A agenda foi escondida 

por muito tempo e o Peralta 
nunca consultou suas anota-
ções para providências.

Manau, mais tarde, de-
volveu o objeto para o pro-
fessor, fazendo a maior go-
zação.

TAÇA CIDADE DE CUBATÃO
E.C.CUBATÃO CAMPEÃO. - 1968

Cubatão se despede
de Armando “Brimo”

Faleceu nesta segunda 
(09, Ahamad Hassan Abou 
Hamia, o popular Arman-
do ou Primo, vítima de in-
farto fulminante na praia 
de Santos. Armando foi 
dono de lojas de móveis e 
de uma das primeiras aca-
demias de musculação de 
Cubatão que funcionou 
por muitos anos em frente 

ao Centro Esportivo Ro-
merão. Armando tinha vá-
rios títulos importantes na 
categoria supino. O velório 
aconteceu na madruga-
da de segunda para terça, 
na Mesquisa Islâmica de 
Santos. O Jornal Acontece 
presta suas condolências 
aos familiares e amigos. 
Descanse em paz “Brimo”.

  Não criei os gênios e 
os humanos, senão para Me adorarem. 
(56) Não lhes peço sustento algum, 
nem quero que Me alimentem. (57) 
sabei que Deus é o Sustentador por ex-
celência, Potente, Inquebratabilíssimo. 
(58) Adh-Dhariyat.”
Trecho retirado do Alcorão, livro sagrado do 

islamismo.
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DIA DE FESTA

No último dia 01 de outubro, a Escola ABC celebrou seu 14º 
aniversário. Criado em 2003, a Escola é um sonho da sua mantene-
dora, Alaíde Figueiredo, que desde então dedica sua vida à escola, 
que hoje atende crianças desde o berçário até os adolescentes.

Com uma festa para alunos, professores e funcionários pude-
ram confraterniza e aproveitar um bolo feito para escola em uma 
tarde especial, cheia de sorrisos e alegria.

14 anos da Escola ABC

NESTA QUARTA (11), 
O SINDPMC ENCERROU 
A SEGUNDA EDIÇÃO DA 
SUA VERNISSAGE, QUE 
CONTOU COM EXPOSIÇÕES 
DE PINTURAS, FOTOGRAFIAS 
E VÁRIOS TIPOS DE 
ARTESANATO. 
NA FOTO, A DIRETORIA 
DO SINDICATO, POSA 
AO LADO DAS ARTISTAS 
QUE EXPUSERAM SEUS 
TRABALHOS NOS TRÊS 
DIAS DE VERNISSAGE E 
DE PROFESSORES QUE 
ESTIVERAM NA SEDE DO 
SINDPMC PRESTIGIANDO 
TODO O TRABALHO DAS 
ARTISTAS. 
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Homenagem ao professor

Se os livros alimentam o saber
O mestre proporciona-lhes sabor

Se são enigmas a resolver
O educador é o codifi cador.

 
Que seria do livro e do leitor
Sem orientador a despertar

Idéias e sentidos, corpo e cor,
Na relevante ação de mediar?

 
Se há na escola uma qualquer contenda

O docente é o reconciliador
Se há confl ito que obstrua a senda
O mestre mostra-se apaziguador.

 
Que seria de uma escola sem docentes?

Salas vazias e paredes nuas
Prédio deserto, árido e silente

Portal do nada, a esmaecer nas ruas. 
 

É que a jornada, sem apoio e guia
É trilha escura, sem norte e sem destino,

Pois falta o rumo da sabedoria,
Facho de luz, clarão para o ensino.

 
Sendo os alunos pássaros que tentam

Os seus primeiros vôos do saber
É pelas mãos dos mestres que alimentam

A fome insaciável de aprender.
 

Se, entretanto, as agruras são gaiolas
Que encarceram o aluno em estupor,

A porta que liberta é a escola
E a chave que a destranca é o professor!

 
Oldney Lopes, poeta mineiro.

Uma homenagem

CURSOS TÉCNICOS

IFSP abre processo seletivo 
para 6.000 vagas

O Instituto Federal de São 
Paulo divulgou edital do pro-
cesso seletivo para os cursos 
técnicos do 1º semestre de 
2018. Estão sendo ofertadas 
quase 6.000 vagas em 35 ci-
dades do estado de São Paulo. 

Assim como ocorreu no 
2º semestre de 2017, a seleção 
será feita por meio de análise 
de histórico escolar, ou seja, 
não haverá prova.  As inscri-
ções são gratuitas e podem 
ser realizadas de 9 de outubro 
a 5 de novembro por meio do 
site www.ifsp.edu.br .

Há oferta de cursos téc-
nicos em três modalidades: 
integrados, concomitantes e 
subsequentes. Os cursos téc-
nicos integrados ao Ensino 
Médio são aqueles em que 
o estudante cursa o Ensino 
Médio e o Técnico no IFSP, 
devendo, obrigatoriamen-
te, ter concluído o Ensino 
Fundamental. Já os Cursos 
Técnicos Concomitantes ao 
Ensino Médio são aqueles em 
que o estudante cursa apenas 
o Ensino Técnico no IFSP, 
devendo, obrigatoriamente, 

estar matriculado no Ensino 
Médio. Nos cursos técnicos 
subsequentes ao Ensino Mé-
dio, o estudante cursa apenas 
o Ensino Técnico no IFSP, de-
vendo, obrigatoriamente, ter 
concluído o Ensino Médio.

Os câmpus com vagas 
abertas são: Araraquara, Ava-
ré, Barretos, Birigui, Boituva, 
Bragança Paulista, Campinas, 
Campos do Jordão, Capivari, 
Caraguatatuba, Catanduva, 
Cubatão, Guarulhos, Hor-
tolândia, Ilha Solteira, Ita-
petininga, Itaquaquecetuba, 

Jacareí, Jundiaí, Matão, Pira-
cicaba, Pirituba, Presidente 
Epitácio, Registro, Salto, São 
Carlos, São João da Boa Vis-
ta, São José dos Campos, São 
Paulo, São Roque, Sertãozi-
nho, Sorocaba, Suzano, Tupã 
e Votuporanga.

O Edital, bem como to-
das as informações e docu-
mentos do Processo Seletivo 
estão disponíveis no site do 
Câmpus Cubatão: http://cbt.
ifsp.edu.br/index.php/ensi-
no-medio-integrado-e-cur-
sos-tecnicos.

Baile do Acontece
Gratidão! O nosso baile de 18 anos foi um grande sucesso! Agradecemos a todos que 
estiveram com a gente na festa e nesses 18 anos de caminhada. Quem quiser ver um 
pouco de como foi o Baile, é só ver as fotos que estão disponiveis no facebook do Jornal 
Acontece (fb.com/acontecedigital) e na próxima edição. 
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AS INFORMAÇÕES DESTA COLUNA SÃO DE RESPONSABILIDADE DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES       LEGISLATIVO CUBATENSE

MARCINHO SOLICITA REFORMA DA UME ELZA

No � nal do mês de setembro, o vereador Marcinho (PSB), 
encaminhou requerimento à mesa da Câmara, solicitando 
aos setores competentes do poder executivo que a UME Elza 
seja submetida a uma reforma completa.

Segundo o vereador, a unidade está com sérios proble-

mas estruturais, que comprometem a qualidade das aulas 
ministradas pelos professores e também o aprendizado dos 
alunos, tornando a reforma essencial para a continuidade 
das atividades no local. O requerimento foi encaminhado 
ao Poder Executivo.

RODRIGO ALEMÃO PEDE RECUPERAÇÃO DA MARIA FUMAÇA 
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB), apresentou in-

dicação à mesa da Câmara solicitando que seja expedido 
ofício ao prefeito Ademário que seja feita a recuperação 
com urgência da locomotiva Henschel 915, conhecida 
como Maria Fumaça.

A Locomotiva Henschel 915 conhecida como Maria 
Fumaça, é um patrimônio histórico do nosso municí-
pio, tendo seu tombamento realizado no ano de 2002.
Foi fabricada em 1916 e está em exposição no Parque 
Anilinas desde da década de 1980.

Durante a conversa com o secretário, � cou decidido de que 
maneira o poder Executivo poderia auxiliar as famílias que per-
deram ou tiveram suas casas dani� cadas. O vereador solicitou 
urgência na execução das medidas, para que as famílias não � -
quem desamparadas.

LALÁ SE REUNE COM MORADORES DA V. ESPERANÇA

O vereador Lalá (SD) se reuniu nesta semana com os mo-
radores da Vila Esperança atingidos pelo incêndio que des-
truiu algumas casas, ocorrido na semana passada. Juntamente 
com os vereadores Jair do Bar (PT) e Marcinho (PSB), foram 
recebidos pelo Secretário de Governo César Nascimento.

SÉRGIO CALÇADOS VISITA SEDE DO DETRAN

Na última segunda (09), o vereador Sérgio Calçados (PPS) 
esteve no DETRAN-SP, e foi recebido pelo presidente Maxwell 
Vieira.  A reunião foi agendada através do Deputado Federal 
Alex Manente (PPS), e teve como objetivo, incluir o Município 
de Cubatão no “Movimento Paulista de Segurança no Trânsi-

to”. 
Na oportunidade, vereador juntamente com o Superin-

tendente da CMT de Cubatão, Dr. Je� erson Cansou, entre-
garam nas mãos do Presidente do DETRAN-SP, o projeto do 
Município no valor de R$ 600 mil para adesão ao Programa.

ROXINHO COBRA AVCB NOS PRÓPRIOS PÚBLICOS

O vereador Roxinho (PMDB) encaminhou indicação 
à mesa da Câmara, pedindo para que o poder Executivo 
seja o� ciado e viabilize estudos para a obtenção do Auto 
de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) em todos os 
próprios públicos municipais e nas escolas.

O AVCB é um documento obrigatório e garante que o 
local está dentro das normas de segurança determinadas pelo 
Corpo de Bombeiros, proporcionando um bom uso do prédio 
e, em caso de emergência, as condições de evacuação exigidas 
por lei. O pedido foi encaminhado aos setores competentes.

AGUINALDO ARAÚJO PEDE REPLANTIO NO CASQUEIRO

O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) encaminhou 
indicação à mesa da Câmara, cobrando do poder 
Executivo ações para o replantio de árvores no Jardim 
Casqueiro.

O vereador apontou na indicação o caso da árvore que 

caiu em frente à Praça Olímpio Lima, na Avenida Beira Mar. 
Ainda segundo o vereador, a árvore está tomando espaço 
no local, impedindo trânsito de pedestres e sua retirada, 
assim como o plantio de uma nova árvore, é necessária. O 
pedido foi encaminhado aos setores competentes.

A medida conta com o apoio da ACIC e tem por objetivo 
aquecer a economia local e proporcionar aos pais dos estu-
dantes a possibilidade de adquirir os uniformes nos tama-
nhos certos e os materiais em quantidade correta para todo 
o ano letivo. A indicação foi encaminhada ao Executivo.

O vereador Rafael Tucla (PT) apresentou indicação ao 
Poder Executivo para que se institua a bolsa uniforme e 
bolsa material escolar com o objetivo de fornecer aos estu-
dantes da cidade a possibilidade de aquisição de uniforme 
e de material escolar no comércio local.

CLEBER DO CAVACO: TRANSPARÊNCIA NAS UNIDADES DE SAÚDE

O vereador Cleber do Cavaco (PRB) apresentou 
requerimento solicitando que todas as unidades de saúde do 
município apresentem seu quadro de funcionários através 
de uma lista e/ou quadro a ser a� xado em local visível para 
que qualquer munícipe saiba os pro� ssionais que a unidade 

conta e quais estão de plantão naquele momento.
A proposta é dar transparência nas ações e trabalho 

dos pro� ssionais de saúde do município de Cubatão que 
atravessa di� culdades durante o período em que o hospital 
não é reaberto.

RAFAEL TUCLA QUER BOLSA UNIFORME E MATERIAL ESCOLAR
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R. Armando Sales de Oliveira, 371-Centro

LOCAÇÃO

- APARTAMENTO NO BAIRRO VILA NOVA.  2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO 
E GARAGEM PARA 1 CARRO. CÓDIGO DO SITE: 1360. VALOR R$1.000,00.

- SALA COMERCIAL NA AV. 9 DE ABRIL. 1 SALA + BANHEIRO. CÓDIGO DO SITE:1289. VA-
LOR R$1.000,00.

- SOBRADO NO BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO. 3 DORMITÓRIOS, 2 BANHEIROS, 
SALA, COZINHA E GARAGEM PARA 2 CARROS. CÓDIGO DO SITE:1338. VALOR R$1.600,00

3361-4894 / 3372-7409

VENDA

- APARTAMENTO NA PRAIA GRANDE PRÓXIMO AO CAMPO DA AVIAÇÃO, 1 DORMITÓ-
RIO, SALA, COZINHA, BANHEIRO E GARAGEM PARA 1 CARRO. CÓDIGO DO SITE: 1332. 
VALOR R$180.000,00.

- APARTAMENTO DE 02 DORMITÓRIOS NA PRAIA GRANDE, COM SALÃO DE FESTAS, 
SALÃO DE JOGOS E PISCINA. EXCELENTE LOCALIZAÇÃO. CÓDIGO DO SITE:1366. VALOR 
R$225.000,00.

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

‘Pela família, escolha o 
trânsito seguro‘
Concurso realizado pela CMT, premia alunos do fundamental e médio, de escolas públicas e particulares

Aconteceu na última 
quarta, 11, a entrega dos prê-
mios do concurso ‘Pela famí-
lia escolha o trânsito seguro’, 
da Companhia Municipal de 
Trânsito CMT- Cubatão. O 
ato ocorreu no plenário da 
Câmara Municipal de Cuba-
tão, pela manhã, com a pre-
sença de alunos e professores 
do ensino fundamental e mé-
dio, de escolas particulares 
e públicas da cidade. Os ve-
readores Rodrigo Alemão e 
Érika Verçosa, estiveram pre-
sentes na premiação.

Esta é mais uma campa-
nha de conscientização que 
integra a programação da Se-
mana Nacional do Trânsito, 
(18 a 25 de setembro). O con-
curso contemplou alunos do 
1º ao 9º ano, que faturaram 
bicicletas e jogos educativos. 
Conheça abaixo os ganhado-
res.

O concurso
Dos dias 18 a 25 de setem-

bro, as crianças desenvolve-
ram atividades como poesias, 
frases, cartazes e histórias em 
quadrinhos, alertando para o 
trânsito seguro. A produção 
de poesias � cou por conta 
dos alunos do ensino médio 
e as demais categorias envol-
veram o ensino fundamental 

e médio. O objetivo é cons-
cientizar a população para a 
necessidade do trânsito segu-
ro. 

A primeira seleção � cou 
a cargo da equipe técnica de 
cada escola, a segunda por 
conta de comissão julgadora 
formada pela organização do 
concurso.

As escolas ‘Colégio Ob-
jetivo’, ‘UME Espírito Santo’, 
‘UME Rui Barbosa’, EE Cas-
telo Branco e ‘Colégio COC’, 
ganharam em primeiro lugar 
nas categorias e serão con-
templadas com uma cafeteira, 
o professor responsável por 
cada unidade ganhou uma 
placa em reconhecimento ao 
apoio dado aos alunos.

Confira os ganhadores por categoria:

POESIA ( são dois primeiros lugares)
MARCELA PEREIRA DOS SANTOS CARDOZO
Colégio COC - 1º A - Ensino Médio
KATHARINA PEREIRA
E.E. Mal. Humberto de Alencar Castelo Bran-
co- 2ºAno - Ensino Médio

CARTAZ
1º Lugar - RAYANNE SANTANA FIRMINO DA SILVA
UME " Espírito Santo" - 3º C
2º Lugar - ÍSIS G. M. DOS SANTOS
UME " Ceará" - 3º A
3º Lugar- YASMIN JARDIM FERREIRA
UME " Ortega" - 1º C

FRASE
1º Lugar - GUILHERME HENRIQUE
UME " Rui Barbosa" - 7ºC
2º LUGAR - ISADORA VALK COSTA
Colégio objetivo - 5ºB
3º Lugar- LETÍCIA MELO DOS SANTOS
UME" Lorena" - 5ºB

HISTÓRIA EM QUADRINHOS
1º Lugar - FELIPE SABINO - 9º ANO
Colégio Objetivo
2º Lugar - ANA LUIZA BRESSAN DE CASTRO - 9º ANO
Colégio Objetivo
3º Lugar- LETÍCIA DA SILVA MENDES LARA - 9º ANO
UME " Rui Barbosa"


