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RODA SP conscientiza 
sobre a limpeza de praias

MEIO AMBIENTE 

Programa do Governo do Estado promove passeios 
por todo o litoral com mais de 20 roteiros e o tema 

escolhido para a temporada 2018 é a importância da 
manutenção das praias limpas tanto para a saúde, 

meio ambiente e turismo. Anuncio foi feito durante 
visita do vice-governador Marcio França a região.03

DIVULGAÇÃO

Duas novas 
composições 
chegaram à 
Baixada para 
reforçar o VLT. 
Junto com os 
novos trens, 
veículos de apoio 
foram entregues 
na última quinta 
(04). Em fevereiro, 
novos vagões 
e veículos de 
apoio devem 
ser entregues 
pelo Estado para 
completar a frota. 
02

VLT recebe novos trens
MOBILIDADECONSCIENTIZAÇÃO

Verão no Clima
Campanha de 
conscientização sobre 
a importância da 
limpeza das praias vai 

abranger mais de 60 
praias em todo o litoral 
paulista. Mutirões de 
limpeza, distribuição 

de material informativo 
e outras ações devem 
acontecer durante todo 
o verão. 04



02 05 de janeiro de 2018 digital.com.br

JORNALISTA CIDO BARBOSA
Diretor Presidente 

BAIXADA SANTISTA Circulação  10 MIL EXEMPLARES Tiragem

REDAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO - PUBLICIDADE
Rua Guarujá, nº 13 - Jd. Sta Tereza - Cubatão -SP
Tronco chave: (13) 3361-5212
jornalacontece@acontecedigital.com.br

Os artigos assinados 
são de responsabilidade 
de seus autores e não 

refletem, necessariamente, 
a opinião do jornal.Publicado desde 1999

Acontece Comunicações 036993790001-68

REDE SOCIAL
Jornal Acontece

@AconteceDigital

@AconteceDigital

MOBILIDADE

VLT recebe mais trens 
e veículos de apoio

 O Governo do Estado 
entregou na última quin-
ta (04) dois trens para o 
Veículo Leve sobre Tri-
lhos (VLT), três cami-
nhões, um trator e três 
vagonetas (veículos de 
apoio). 

Em fevereiro, serão en-
tregues mais sete veículos 
de apoio e dois vagões 
para completar a frota de 
22 trens do VLT.Também 

em fevereiro, todas as 15 
estações de embarque e de-
sembarque serão dotadas 
de porta-plataforma (telas 
situadas na borda do local 
de embarque, que prote-
gem a via férrea e têm as 
portas com movimento de 
abertura e fechamento sin-
cronizado com os trens). 
Hoje, esse recurso funciona 
em dez estações e o investi-
mento com esse sistema de 

R������� R���

COMBATE À DENGUE

Projeto visa conscientizar 
donos de casas de veraneio
Até o Carnaval, agentes do controle de endemias vão fazer a orientação

Em Guarujá, o combate 
à dengue também é reali-
zado nas praias. Trata-se 
do Projeto Verão, em que 
agentes do controle de en-
demias da prefeitura per-
correm as praias da Cida-
de, para conscientizar os 
donos de casas de veraneio 
que passam as férias no 
Guarujá.

O intuito é reforçar a 
importância dos cuidados 
nos imóveis – que normal-
mente � cam fechados fora 
da temporada – a � m de 
evitar criadouros do mos-
quito Aedes aegpyti, trans-
missor da dengue, chikun-
gunya e zika. A realização é 
da Secretaria de Saúde, por 
meio da Diretoria de Vigi-
lância em Saúde.

A ação teve início agora 
em janeiro e deve prosse-
guir até o Carnaval. Além 
dos agentes, a equipe tam-
bém terá uma tenda na 
praia disponibilizando 
orientações, material in-
formativo, cartilhas, e até 
uma maquete mostrando 

como se formam os cria-
douros.

Segundo a coordena-
dora de combate à dengue 
da Secretaria de Saúde de 
Guarujá, Ana Lúcia Gama 
da Cruz, o objetivo do Pro-
jeto é orientar as pessoas 
que possuam imóveis na 
Cidade e que desfrutam o 
período de férias no muni-
cípio. “Queremos orientá-
-los de como é importante 
eles prepararem suas casas 
antes de irem embora”, des-
tacou.

Ela explica que os agen-
tes recomendam algumas 
dicas como: ver se a caixa 
d´água está sem tampa; se 
a bomba da piscina pos-
sui vazamento; se os ralos 
estão tampados/telados; 
se as calhas e a saída do 
ar condicionado apresen-
tam acúmulo de água, ou 
algum outro recipiente, 
por menor que seja e até 
esquecido no quintal, por 
exemplo, pode ser o local 
perfeito para se tornar um 
criadouro.

SEGURANÇA

Guarujá registra 
queda de 
furtos e roubos 
durante festas 
de fim de ano
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Período considerado é de 20 de 
dezembro a 1º de janeiro

Com aproximadamente 
1 milhão de turistas duran-
te as festas de � nal de ano, 
Guarujá viveu intensamen-
te o início da temporada 
de verão. Turistas de todos 
os lugares do Brasil e do 
mundo curtiram as duas 
últimas semanas na Cidade 
dentre as praias e as demais 
atrações, sempre vigiados 
pelas forças de segurança 
que estão atuando neste 
ano, com o apoio da Polícia 
Militar e da Guarda Civil 
Municipal.

E os dados fornecidos 
pela Polícia Militar refor-
çam que esta tem sido uma 
temporada com maior 
atuação da segurança na 
Cidade. De 20 de dezem-
bro de 2017 a 1º de janei-
ro de 2018, a PM registrou 
uma queda signi� cativa no 
número de roubos, furtos 
e roubos de veículos em 
Guarujá.

Em relação ao número 
de roubos de veículos, os 
dados mostram uma que-
da de 47% em relação ao 
mesmo período do ano 

passado. O índice de fur-
tos também caiu em 31% 
e o número de roubos em 
geral diminuiu em 27% em 
comparação a 2016 e 2017.

“Isso tudo é fruto de 
uma ação conjunta entre as 
forças policiais e a Admi-
nistração Municipal, que 
com um trabalho de inteli-
gência conseguiram dimi-
nuir este número apesar do 
grande volume de pessoas 
em Guarujá, principal-
mente na faixa de areia du-
rante o Réveillon”, pontuou 
o tenente-coronel Luiz Fer-
nando Stefani.

Para o secretário mu-
nicipal de Defesa e Convi-
vência Social de Guarujá, 
Luiz Cláudio Venâncio Al-
ves, o saldo do Réveillon foi 
positivo. “Houve o envolvi-
mento de todos os órgãos 
de segurança, que atuaram 
prontamente para conter 
os episódios isolados que 
ocorreram no período. O 
número de ocorrências foi 
pequeno diante do contin-
gente que tínhamos na Ci-
dade assistindo aos fogos”.

segurança foi de R$ 123,1 
milhões.

Assim como os veícu-
los já em operação, os no-
vos VLT’s entregues têm 
capacidade para 400 usuá-
rios; velocidade média de 
25 km/h (máxima de 80 
km/h); ar condicionado e 
piso 100% baixo, para mo-
vimentação de usuários 
com di� culdade de loco-
moção.

O vice-governador 
Márcio França, que fez a 
entrega o� cial dos equi-
pamentos, ainda anun-
ciou que em março será 
publicado o edital para 
a contratação da empre-
sa que � cará responsável 
pela execução da segunda 
fase do VLT, que vai até o 
Valongo. A segunda fase 
terá 8,2 quilômetros de 
extensão e 14 estações.
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Roda SP faz alerta sobre a limpeza 
das praias

TURISMO E MEIO AMBIENTE

Programa foi anunciado pelo vice-governador Márcio França e conscientização será feita durante os passeios. Na ocasião, vice-governador 
também entregou novos veículos do VLT

Uma nova edição do pro-
grama Roda SP foi anuncia-
da na última quinta (4) pelo 
vice-governador do Estado. 
Márcio França esteve na re-
gião também para entregar 
novos veículos para o VLT 
e estações com portas-pla-
taformas, em São Vicente. A 
novidade deste ano é a cons-
cientização para a neces-
sidade de manter as praias 
limpas que será feita durante 
os trajetos

O Roda SP chega à sua 
sétima edição com 16 ôni-
bus que vão levar os turistas 
para conhecer os pontos tu-
rísticos da Baixada Santista, 
pagando apenas R$ 10 pela 
passagem. Os ônibus pas-
sam a circular a partir da 
sexta-feira.

Desenvolvido desde 
2011, o programa da Secre-
taria de Estado do Turismo 
já proporcionou destinos de 
viagens turísticas para mais 
de 160 municípios do Esta-
do à cerca de 300 mil pes-
soas.

A 7ª edição do Roda SP 
tem como destino de Verão 
o Litoral do Estado, mais 
exatamente os municípios 
da Região Metropolitana da 
Baixada Santista: Bertioga, 
Guarujá, Santos, São Vicen-
te, Cubatão, Praia Grande, 
Mongaguá, Itanhaém e Pe-
ruíbe.

Como é o passeio
Entre os veículos dispo-

níveis, há dois double de-
ckers (de dois andares), dois 
ônibus convencionais e dois 
micro-ônibus com poltro-
nas e plataformas móveis 
adaptados para pessoas com 
de� ciência.

O serviço especial para 
pessoas com de� ciência 
deve ser agendado com an-
tecedência mínima de 48 
horas pelo WhatsApp (13) 
99667-5535, informando 
data e roteiro desejado.

Guias de turismo acom-
panham os passeios e a vi-
sitação dos pontos turísti-
cos, repassam informações 
e esclarecem as dúvidas dos 
participantes.

O preço da passagem é 
de R$ 10 e o ingresso é váli-
do para o dia inteiro. Crian-
ças de até cinco anos não pa-
gam, mas precisam viajar no 
colo do acompanhante.

Os passeios acontecem 
de terça a domingo, com 
saída e pontos de venda de 
ingressos nos diferentes mu-
nicípios que compõem o 
roteiro. O Roda SP acontece 
de 05/01 a 04/03/2018, com 
exceção da Quarta-feira de 
Cinzas (14/02), quando não 
haverá passeio.

Os roteiros podem ser 
consultados no site: www.
rodasp.com.br.

Funcionamento:
 
De terça-feira a domingo - os roteiros 

possuem dias variados de saída, veri� car na 
programação a seguir.

Período de operação: de 05/01/2018 a 
04/03/2018.

Haverá funcionamento na segunda-feira 
de Carnaval (12/02). Não haverá funciona-
mento na Quarta-Feira de Cinzas (14/02). 

Pontos de venda (de terça 
a domingo): 

Bertioga:  Casa da Cultura - Av. Thomé de Souza, 
130 - Praia da Enseada/Centro (9h às 17h)

Cubatão: Parque Novo Anilinas - Portaria 
Principal - Avenida 9 de Abril, 2.275 - Centro (9h 
às 17h)

Guarujá: Balcão no Shopping La Page- Av. Mal. 
Deodoro da Fonseca, 885 - Pitangueiras (10h às 
18h) 

Itanhaém: PIT Praça Benedicto Calixto (9h00 às 
17h00)

Mongaguá: CIT Centro - Av. São Paulo, 1760 - 
Centro, frente a  Igreja Matriz (9h às 17h)

Praia Grande: CITM Boqueirão - Av. Castelo 
Branco, s/n, ao lado do CONVIVER - (9h às 17h)

Peruíbe: PIT Praia Central -Pça. Melvis Jones / Av. 
Mario Covas (9h às 17h)

Santos: Aquário - Av. Bartolomeu de Gusmão s/n 
(9h00 às 17h00)

São Vicente: Teleférico - Av. Ayrton Senna da 
Silva, 500 - Itararé (10h às 18h)

Ou pelo site: www.rodasp.com.br

O VICE-GOVERNADOR MÁRCIO FRANÇA (PSB), DISCURSA DURANTE CERIMÔNIA REALIZADA EM SÃO VICENTE. PREFEITOS DE 
TODA A BAIXADA E DE OUTRAS CIDADES LITORÂNEAS DO ESTADO ESTIVERAM PRESENTES ACOMPANHANDO O LANÇAMENTO DA 
NOVA EDIÇÃO DO RODA SP. NA OCASIÃO, FRANÇA TAMBÉM ANUNCIOU O ‘VERÃO NO CLIMA’ (VER MATÉRIA NA PAG 04).
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OBRAS NA PONTA DA PRAIA

Projeto Piloto de combate a erosão é iniciado
Nem a chuva impediu 

o início da obra do projeto 
piloto da Ponta da Praia. 
Na última quarta (03), cer-
ca de 30 metros da mureta, 
na altura da Rua Afonso 
Celso de Paula Lima, fo-
ram demolidos. Em segui-
da, as pedras usadas para 
proteger a estrutura urba-
na naquele trecho foram 
afastadas para o lado.

Uma parte da barreira 
submersa que será cons-
truída com o objetivo de 
minimizar a erosão e os 
danos causados pelas res-
sacas, começará naquele 
trecho e seguirá mar aden-
tro por 275 metros. A ou-
tra estrutura, formando 
um “L”, � cará paralela ao 
muro, em direção ao Ca-
nal 6, com 240 metros de 

extensão. 
As barreiras serão for-

madas por bags de tecido 
geotêxtil preenchidos com 
7 mil metros cúbicos de 
areia. O material é retirado 
do Canal 2 e levado para a 
Ponta da Praia. Até agora 
mais de 4.300 metros cú-
bicos já foram depositados 
no local. 

A instalação dos bags e 
o enchimento devem co-
meçar na próxima sema-
na. A previsão é que a obra 
leve cerca de 40 dias para 
ser concluída. A de� nição 
do período de intervenção 
está baseada em estudos 
que apontam os meses de 
dezembro e janeiro com o 
menor risco de ressacas.

O recurso para a exe-
cução do projeto piloto foi 

liberado pelo Ministério 
Público Estadual e é resul-
tado de multa ambiental 
por acidente ocorrido no 
Porto de Santos. A obra 
custará R$ 2,9 milhões.

De acordo com o enge-
nheiro Ernesto Tabuchi, 
que coordena o Grupo 
Técnico de Trabalho da 
Prefeitura criado para tra-
tar dos estudos relativos à 
erosão costeira na orla das 
praias, por se tratar de mo-
delo físico montado em 
tamanho real e no local, 
além de reduzir a ener-
gia das ondas, “o projeto 
piloto também vai servir 
como estudo e vai gerar 
informações que indica-
rão intervenções de� niti-
vas para conter o processo 
erosivo”.
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MEIO AMBIENTE

Estado lança campanha 
‘Verão no Clima‘

Na última quinta (04), 
o vice-governador Marcio 
França esteve em São Vicente 
lançando a campanha ‘Verão 
no Clima’, com a presença de 
prefeitos e representantes das 
nove cidades da região e do 

governo do Estado. 
A campanha, que tem 

como objetivo a conscientiza-
ção pela manutenção da lim-
peza nas praias, terá duração 
de 27 dias e abrangerá mais 
de 60 praias de 16 municípios 

do litoral paulista. O projeto 
consiste no desenvolvimento 
de atividades como mutirões 
de limpeza, corridas, cami-
nhadas, tendas temáticas e di-
versas abordagens, com a par-
ticipação de 350 monitores e 

cerca de 1,500 voluntários.

Educação Ambiental
Junto com o programa 

‘Verão no Clima’, a cidade de 
Santos intensi� cou durante o 
verão dois programas de edu-

cação ambiental na cidade, o 
“Quem Cuida Recolhe e o Es-
tação Ambiental Praia”.

O “Quem Ama, Recolhe” 
objetivo é combater o descar-
te incorreto das fezes animais, 
que, além do impacto na bal-
neabilidade, também oferece 
risco à saúde dos próprios 
animais. O trabalho será rea-
lizado ao longo das principais 
avenidas da Cidade, junto 
aos canais e aos visitantes do 
Orquidário, Jardim Botânico 
Chico Mendes e Aquário até 
outubro.

De acordo com a Lei Com-
plementar 533/2005, quem 
for � agrado não recolhendo 
as fezes de seu animal recebe-
rá multa de R$ 50,00.

Já o programa Estação 
Ambiental Praia vai até mar-
ço e conta com 20 estagiários 
percorrendo a orla com in-
formações sobre o consumo 
consciente dos recursos hídri-
co e elétrico, além dos impac-
tos que o descarte incorreto 
de resíduos provoca na quali-
dade de vida de todos.

Ao � nal do verão, as ten-
das da Estação Ambiental 
deixam as praias e vão para 
as feiras livres, com o objetivo 
de sensibilizar consumidores 
e feirantes para temas como 
a necessidade do aproveita-
mento integral dos alimentos 
e a compostagem de resíduos 
orgânicos.

Mais prazo 
para quitar 
débitos

A Prefeitura de Santos 
prorrogou até 31 de janei-
ro o prazo para inscrição 
na Dívida Ativa dos contri-
buintes em débito com os 
tributos de 2017, incluindo 
IPTU, ISS Fixo, Taxa de Li-
cença, Taxa de Lixo e Lixo 
Séptico. Com isso, o con-
tribuinte ganhou mais um 
prazo para quitar débitos  
sem correr o risco de pas-
sar por cobrança judicial. 
Quem pagar até a data de-
terminada vai arcar apenas 
com multas e juros.

Em caso de não paga-
mento dos tributos muni-
cipais acarreta inscrição 
do contribuinte na Dívida 
Ativa da Prefeitura, que 
acarreta em outros custos e 
problemas para obter certi-
dões e � nanciamentos, por 
exemplo.

Documento
O documento de quita-

ção será a segunda via do 
boleto bancário, que pode 
ser obtido pela internet 
(http://www.santos.sp.gov.
br/impostos-taxas) ou no 
Poupatempo (Rua João Pes-
soa, 246, Centro), com rece-
bimento na rede bancária. 
Em caso de boleto sem o 
CPF, as opções são a Caixa 
Econômica Federal (CEF) 
ou casas lotéricas.

 
Decreto
A medida é amparada 

pelo Decreto 7.965, publi-
cado dia 27/12 no Diário 
O� cial (https://diarioo� cial.
santos.sp.gov.br/edicoes/ini-
cio/download/2017-12-27), 
à página 3.

R������� R���


