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Esporte

Luz

Cubatão 
vai mudar 
taxa de 
iluminaçãoMelissa 

na seleção Após inúmeras reclamações, ACIC, poder Execu-
tivo e Legislativo sentam a mesa e definem novos 
valores para a famigerada Contribuição de Ilumi-
nação Pública, que entrou em vigor recentemente 
em Cubatão e causou furor na Cidade.
Projeto de alteração da lei deve ser enviado nos 
próximos dias à Câmara para ser votado e entrar 
em vigor ainda este mês. 02

Pelo segundo ano consecutivo, a 
patinadora cubatense Melissa Pas-
sarelli foi convocada para a seleção 
brasileira de patinação artística 
que vai disputar o Panamericano 
da modalidade, que acontece na 
Colômbia. O Acontece conversou 
com a atleta sobre a conquista da 
vaga, os resultados, a preparação 
para o Panamericano e as dificul-
dades da carreira. 03

Atleta do
Guarujá
leva 
‘Oscar 
das Ondas 
Grandes’
Premio foi en-
tregue no mês 
passado, na Cal-
ifórnia, durante o 
Big Waves Award. 
Onda surfada pelo 
guarujaenses em 
Nazaré, Portu-
gal, foi registrada 
como a maior 
onda já surfada no 
mundo. 03 
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Cubatão vai mudar forma de 
cobrança da Taxa de Iluminação

  Os vereadores 
s e reuniram com 

a diretoria 
da Associa-

ç ã o Comercial e 
Industrial de Cubatão – Acic, 
nesta quinta (26) para anun-
ciar que a forma de cobrança 
da Taxa de Iluminação em 
Cubatão será alterada para 
taxa única. Iniciada em abril, 

a cobrança, feita de 
acordo com o consu-
mo de cada unidade, 

assustou os consumidores 
com valores considerados 
muito alto, o que gerou in-
satisfação do comercio e po-
pulação em geral, levando a 
Acic a protocolar documen-
to na Câmara, na semana 
passada, onde se posicionou, 
em nome dos comercian-
tes da cidade, radicalmente 
contra o modelo, que teve 

Cobrança de abril veio de acordo 
com consumo, conforme quadro 
abaixo. Modelo será revogado

valores que chegaram até R$ 
1 mil, no comercio. No do-
cumento a Acic também pe-
dia a imediata suspensão da 
cobrança por consumo.

Depois de entendimento 
com o prefeito Ademário, 
os vereadores propuseram a 
cobrança fixa de R$ 10 para 
residências; R$ 18 para o co-
mercio e R$ 1 mil para in-
dústria. Agora os vereadores 
esperam que o Executivo en-
vie à Casa, o projeto que al-
tera dispositivo, permitindo 
a mudança. Os detalhes fo-
ram definidos numa reunião 
entre prefeito e vereadores, 
na última sexta. O presiden-
te da Câmara Rodrigo Ale-
mão garantiu ao presidente 
da Acic Geraldo Tia Jô que 
já existe o acordo para que 
o projeto chegue à Casa na 
semana que vem. “Assim que 
chegar será votado em pri-
meira e segunda discussão, 
em caráter de urgência”. 

Ressarcimento para o 
comercio

Considerando a forma de 
cobrança ilegal, a Acic pe-
diu a suspenção da cobran-
ça neste mês, enquanto não 
aconteça a mudança da Lei. 
Caso os comerciantes re-
cebam novamente o valor 
acima de R$ 18, conforme 

acordo, a entidade colocou à 
disposição seu departamen-
to jurídico para entrarem 
com ação coletiva, pedido de 
ressarcimento. Outro ítem 
proposto pelos vereadores 
e Acic, esclarece que deve 
constar em Lei que nenhum 
comércio pode ser enqua-
drado na taxação de indús-
tria, o que aconteceu com 
padarias, no caso da cobran-
ça de R$ 1 mil.

Taxa social
A Acic também consig-

nou em ata a solicitação para 
que seja estabelecida a taxa 
social para famílias carentes 
e isenção da taxa para enti-
dades sem fins lucrativos.
 
Nova Iluminação

Já está sendo finalizado o 
processo para contratação de 
empresa para manutenção, 
expansão e modernização 
da rede de iluminação públi-
ca de Cubatão. A expectativa 
da administração municipal 
é de que os trabalhos que 
vão iluminar a cidade come-
cem já no próximo mês. O 
primeiro a receber interven-
ções será o centro comercial.

A verba virá da Contribui-
ção para custeio do serviço 
de Iluminação Pública- CIP 
que começou a ser cobrada 
em abril, junto à conta de luz 
da CPFL.

 
Única da Baixada

Cubatão era a única cida-
de que não cobrava taxa de 
iluminação. Na época áurea 
da arrecadação industrial, a 
cidade chegou a dispensar o 
IPTU que, atualmente, tem 
valor considerado baixo, se 
comparado às cidades vi-
zinhas que além da taxa de 
iluminação cobram também 
a taxa de lixo.

Porém com a decadência 
das indústrias e os desajustes 
administrativos dos últimos 
anos, a cidade começou a 
passar por dificuldades. Na 
área de iluminação pública, 
por exemplo, a falta de in-
vestimento ao longo dos úl-
timos anos, deixou a cidade 
parcialmente no escuro.

Na semana passada-
Acic solicitou aos ve-
readores suspensão da 
cobrança que variou 
entre R$ 100 e R$ 1000 
para grande parte do co-
mercio. Com a nova Lei 
todo o comercio pagará 
R$ 18.

Guarujá divulga balanço da 
“Operação Dia do Trabalho”

Feriado prolongando, muita 
gente escolheu Guarujá com desti-
no. E paragarantir a tranquilidade 
de turistas e moradores, a Secreta-
ria de Defesa eConvivência Social 
(Sedecon) realizou a “Operação 
Dia do Trabalho”. Afiscalização nas 
praias teve início na sexta (27) e se 
estendeu até a terça (1),envolvendo 
177 agentes da Força-Tarefa, Guar-
da Civil Municipal (GCM),Polícia 
Militar e secretarias municipais. 

A ação teve como foco coibir 

práticas irregulares tais como: es-
tacionamento e trânsito de bicicle-
tas em áreas não permitidas, som 
abusivo, prática esportiva em lo-
cais e horários não permitidos, co-
mércio ambulante irregular, entre 
outras.

Foram lavradas nove multas, 
duas interdições, duas lacrações, 
44 interdições de trânsito. Além 
disso, quem não respeitou as nor-
mas na faixa de areia e calçadão 
teve seus objetos apreendidos. 

Um total de 31 itens foi confisca-
do: churrasqueiras, caixas de som, 
guarda-sóis e bicicletas. Também 
foram feitos 38 atendimentos por 
reclamação de som abusivo.

Os agentes estiveram presen-
tes desde a praia do Guaiuba até a 
praia do Perequê. Na área central 
da cidade, as ações da Força-Ta-
refa, se concentraram na faixa de 
areia entre o Shopping La Plage até 
o Morro do Maluf (Pitangueiras). 
Outro local que esteve na mira dos 
fiscais foi o lazer náutico no Canto 
do Tortuga (Enseada). Já no perío-
do noturno foram realizadas ações

para coibir pistão no Morro do 
Engenho e praia do Tombo.
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Esportes
Melissa Passarelli garante 
vaga na Seleção Brasileira

Após duas medalhas de 
bronze no Campeonato 
Brasileiro e Torneio Nacio-
nal de Patinação artística, a 
cubatense Melissa Passarel-
li vai vestir as cores da sele-
ção brasileira na disputa do 
Campeonato Panamerica-
no da modalidade, que será 
disputado em Bogotá, na 
Colômbia, entre os dias 28 
de agosto e 09 de setembro.

A convocação veio após 
os bons resultados no Bra-

sileiro, campeonato que 
serve de base para as con-
vocações da seleção brasi-
leira de patinação artística. 
Melissa vai competir nas 
modalidades livre, figuras e 
solo dance.

“Conquistar esses resul-
tados e poder representar 
meu país é sempre gratifi-
cante. As experiências de 
competir com meninas de 
outros lugares, de conhecer 
novos lugares também é um 

grande incentivo”, comen-
tou a patinadora, em visita 
à redação do Acontece.

Brilhando nas 
pistas

Além das medalhas de 
bronze e das ótimas colo-
cações nas provas do Cam-
peonato Brasileiro e do 
Torneio Nacional, dispu-
tadas no ginásio do Clube 
Interacional de Regatas, em 
Santos, Melissa também foi 
um dos destaques do cam-
peonato gaúcho e do tor-
neio estadual de patinação. 
Atleta da equipe Patinart 
(RS), Melissa conquistou 
quatro medalhas de ouro e 
duas de prata nos dois tor-
neios.

Próximos desafios
Antes da ida a capital da 

Colômbia, Melissa vai até 
Santa Cruz do Sul, no Rio 
Grande do Sul, para a dis-
puta da segunda etapa do 
Campeonato Brasileiro e 
do Torneio Nacional, entre 
os dias 15 e 24 de julho. Me-
lissa conta que o torneio vai 
ajudar na preparação para o 
Panamericano. “Toda com-
petição ajuda, eu quero me 
preparar muito para tentar 
um bom resultado na Co-
lômbia”, afirmou.

Custo alto
Uma das grandes difi-

culdades enfrentadas pela 

patinadora é a falta de 
patrocínio. Quem conta 
mais detalhes é Patrícia, 
mãe da pequena Melissa. 
“Todos os custos de com-
petição, viagens, material 
saem do nosso bolso. São 
custos altos e em alguns 
momentos nós temos 
que dizer não. Em janeiro 
desse ano, ela deixou de 
participar de uma com-
petição em Orlando, nos 
Estados Unidos, por falta 
de patrocínio”, comenta.

Para o Panamericano, 
Patrícia está em busca de 
apoio, já que a viagem 
não será barata. “Agora 
nosso foco é buscar apoio 
financeiro para que o 
nosso gasto seja o menor 
possível. Vamos tentar 
falar com empresas, mas 
quem quiser ajudar, será 
sempre bem-vindo”. Para 
saber mais sobre Melissa, 
basta entrar em contato 
com a mãe pelo telefone 
(13) 98151-4897.

Apoio
“Nós queremos agra-

decer o apoio do CCBEU 
de Cubatão, pelo apoio 
com o estudo de idiomas 
que a minha filha tem e 
também ao fisioterapeuta 
Helder Chiari, que vem 
auxiliando a Melissa com 
o tratamento das lesões, 
quando elas aparecem”, 
finalizou Patricia.

Guarujaense fatura 
“Oscar das Ondas 
Gigantes”

No último domingo 
(29), em Santa Mônica, 
Califórnia (EUA), o gua-
rujaense Rodrigo Koxa 
faturou o prêmio XXL Bi-
ggest Wave, no Big Wave 
Awards. 

A premiação é po-
pularmente conhecida 
como “Oscar das Ondas 
Gigantes” e reconheceu a 
onda surfada pelo espor-
tista – na Praia de Nazaré, 
Portugal, em novembro 
de 2017 – como a maior 
já surfada na história.

Para o atleta, o mo-
mento da premiação foi 
mais do que especial. 
“Foi a melhor coisa que 
aconteceu na minha vida. 
Estou realizadíssimo. Já 
estava realizado quando 
peguei a onda e agora é o 
sonho concretizado”, co-
memorou.

Ainda de acordo com 
Koxa, que quase obteve o 
título da cerimônia entre 
2011 e 2012, respectiva-
mente, “agora, quando 
venci, passou aquela coi-
sa de missão cumprida. 
Deus proporcionou as 
outras vezes para me pre-
parar para esse momento. 
Passou um filme na mi-
nha cabeça”.

Morador da Enseada, 
o esportista retorna à Ci-
dade nesta sexta (4).  

Com a conquista em 
mãos, o surfista já pen-
sa no futuro. “Quero dar 
palestras, porque muita 
gente precisa de moti-
vação, como eu preci-
sei. Vou aproveitar essa 
oportunidade para tentar 
incentivar as pessoas a 
acreditarem nos seus so-
nhos”, finalizou.

RodRigo Koxa abRaça o tRouféu do big 
Wave aWaRds após a ceRimônia

A desigualdade social de ‘3 por cento‘
Série brasileira usa a ficção científica para falar de um dos grandes 
problemas da sociedade atual. Segunda temporada estreou no 
último dia 27 de abril.

Um mundo dividido em 
duas partes, onde só 3% de 
toda a população mundial 
pode chegar a um lugar con-
siderado digno. Um proces-
so de seleção excludente e 
que seleciona aqueles que 
são considerados ‘os melho-
res’ da sociedade. Poucos 
vivendo com muito e mui-
tos sobrevivendo com quase 
nada. Esse é o enredo básico 
da primeira série totalmen-
te brasileira da Netflix, 3%, 
que estreou sua segunda 
temporada no último dia 27.

O universo da série é di-
vidido entre o Continente, 
lugar em que vive a maioria 
esmagadora da população, 
e o Maralto, vendido como 
uma ilha paradisíaca, alme-
jada por todos. Mas para 
entrar lá é preciso passar 
por uma seleção chamada 
de “Processo” e do qual só 
passam 3% dos candidatos.

Na primeira temporada, 
Michele (Bianca Compara-
to), Rafael (Rodolfo Valen-
te), Joana (Vaneza Oliveira) 
e Fernando (Michel Gomes) 
enfrentam o Processo na es-
perança de chegar no Maral-
to. 

Michele e Rodolfo são 
membros da Causa, uma es-
pécie de sociedade secreta 
revolucionária que possui 
planos de destruir a farsa e 
a injustiça do Processo e de 
toda a sociedade conside-
rada merecedora do Maral-
to. Eles conseguem passar 
pela seleção e nessa segunda 
temporada vivem novos di-
lemas sobre o processo e a 
sociedade atual.

Por outro lado, Joana e 
Fernando não conseguiram 
chegar ao outro lado. Re-
tornam para o Continente e 
envolvem-se, direta ou indi-
retamente, com a Causa, no 

momento em que se iniciam 
os preparativos para uma 
nova etapa do Processo.

O retorno da série é uma 
aposta da Netflix na des-
centralização da produção, 
valorizando produtos feitos 
fora do eixo EUA-Europa. 
3% chegou a ser a série não 
falada em inglês mais vista 
no mundo na época do seu 
lançamento.

Netflix no Brasil
Em 2016, foi lançado a 

primeira temporada de 3%, 
sendo ela também a pri-
meira produção brasileira 
para o serviço de streaming. 
A Netflix lançou este ano a 
série O Mecanismo, anun-
ciou a continuação de 3% e 
anunciou a produção da co-
média Samantha!, sem data 
de estreia. Rumores também 
apontam uma nova produ-
ção para 2019. 

A Transportadora Brasil Central Ltda devidamente regis-
trada no CNPJ 02.726.560/0001-53, com sede na Rod. BR 
452 KM 01, n° 2045, Lts E, F, G, H, Salas 1,2,3, Perímetro 
Urbano, na cidade de Rio Verde - Goiás, está contratando 
PESSOA JURÍDICA para agenciamento de veículos para 
transportes de cargas na cidade de Cubatão-SP e Região.
Os interessados deverão entrar em contato pelo telefone 
(64) 2101-5000 ou enviar e-mail para diretoria@brasil-
central.com.br

almeidasimoveis.com.br 
R. Armando Sales de Oliveira, 371-Centro

LOCAÇÃO
- APARTAMENTO JD. CASQUEIRO R$1.000,00 (PACOTE).
- APARTAMENTO JOÃO MARION COM 1 DORMITÓRIO R$900,00 (PACOTE)
- APARTAMENTO NA AV. BEIRA MAR DE 2 DORMITÓRIOS R$1.100,00 (PACOTE).
- APARTAMENTO NO JD. SÃO FRANCISCO DE 2 DORMITÓRIOS R$850,00 (PACOTE)
- SOBRADO NA PONTE NOVA, MOBILIADO 3 DORMITÓRIOS E 1 SUÍTE REF:1451 
R$2.000,00.
- TRIPLEX NA PONTE NOVA COM 3 DORMITÓRIOS R$1.700,00.
- GALPÃO EM FRENTE AO CENTRO ESPORTIVO DE CUBATÃO R$2.800,00

3361-4894 / 3372-7409

VENDA
- APARTAMENTO NA PRAIA GRANDE PRÓXIMO AO CAMPO DA AVIAÇÃO VA-
LOR R$180.000,00.
- APARTAMENTO DE 02 DORMITÓRIOS NA PRAIA GRANDE, COM SALÃO DE 
FESTAS E PISCINA. VALAOR R$225.000,00.
- SOBREPOSTA BAIXA NO BAIRRO JARDIM CASQUEIRO. 3 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO. VALOR R$290.000,00.
- APARTAMENTO NA PRAIA GRANDE. 2 DORMITÓRIOS R$250.000,00.
- CASA NA AV. HENRY BORDEM COM 2 DORMITÓRIOS R$300.000,00.
- CASA GEMINADA NA PRAIA GRANDE COM 2 DORMITÓRIOS R$280.000,00.
- APARTAMENTO NO JARDIM CASQUEIRO COM 1 DORMITÓRIO R$160.000,00.
- CASA NA VILA NATAL COM 3 DORMITÓRIOS E 1 SUÍTE R$230.000,00.

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

(13) 98883-1235    98146-6153
Rua são Paulo, 220 sala 21 - Centro - Cubatão

ALUGA
• Salão comer-

cial no Centro
• Apartamento 

no Casqueiro
• Casa Vila Nova
• Sobrepostas 

no Vale Verde
• Apartamento 

e galpão no 
Centro

VENDE
• Lindo sala living      

na Ilha Porchat
• Sobrepostas no 

Vale Verde - 2 
quartos

• Apartamento 
Jd. Casqueiro - 2 
quartos

• EXCELENTE CASA 
5 quartos - piscina 
- garagem p/ três 
veículos
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Aniversário 
do Moita Show

AlexAndre limA, 

doçurAs de vó

elzA silvA, FuneráriA são lázAro

WolmAr oliveirA, do 

Grêmio dos servidores

No próximo sába-
do (05) o popular Moita 
Show celebra mais um 
ano de vida e também 
mais um ano do seu pro-
grama de rádio.

A festa acontece no 
‘Altas Horas’ (Avenida 
Joaquim Miguel Couto, 
711, Cubatão), a partir 
das 23 horas. Para animar 
as comemorações Cajú e 
Castanha, Zezinho Barros, 
Wesley dos Teclados, Will 
di Camargo, Forro Sanfo-
nado, Sandro e Adriano, 
Buzão do Forró, Pedro 
Sanfoneiro e os Miserá-
veis dos Ritmos, Adriano 
Sanfoneiro e Adrianinho 

e diversos convidados 
colocam todo mundo 
para dançar um bom e 
tradicional forró.

A entrada custa R$ 
10,00 para as mulheres 
e R$ 20,00 para os ho-
mens e dá direito a um 
cupom para concorrer a 
sorteios de diversos prê-
mios e podem ser com-
prados na Dany Modas 
(Avenida Nove de Abril, 
2106). O aniversário do 
Moita Show tem apoio de 
TVNJT, TV Gazeta, Jornal 
Acontece, do comércio 
local e Marreta Divulga-
ção. Para mais informa-
ções: (13) 99718-7449

Já estão abertas as inscrições para 
a 10ª edição do Concurso Moda In-
clusiva do Estado de São Paulo. As-
sim como a edição anterior, podem 
participar estudantes de cursos téc-
nicos, universitários e profissionais 
das áreas de moda e saúde não só do 
Brasil, mas de todo o mundo. O con-
curso é uma iniciativa da Secretaria 
de Estado dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência e tem o objetivo de 
produzir looks para pessoas com 
deficiência. As inscrições são gra-
tuitas e poderão ser realizadas no 
sitehttp://modainclusiva.sedpcd.
sp.gov.br/inscricao2018.php até 
o dia 8 de junho.

A ideia de tornar o Concurso 
Moda Inclusiva internacional sur-
giu da necessidade de convidar 
participantes de todo o mundo 
a compartilhar soluções inova-
doras que podem contribuir no 
bem-estar e na qualidade de 
vida das pessoas com deficiência, 
além de apresentar novos concei-
tos à moda.

Os 20 melhores trabalhos ins-
critos serão apoiados com tecido 
para a confecção das roupas e par-
ticiparão do desfile final em um 
grande evento no final do ano, na 
capital paulista. Os três melhores 
colocados serão premiados.

O Brasil tem, hoje, cerca de 45 
milhões de pessoas com algum 
tipo de deficiência. Somente no 
Estado de São Paulo, esse con-
tingente ultrapassa 9 milhões. 
Há um grande mercado de pro-
dutos e serviços para atender as 
demandas específicas desse seg-
mento.

Moda Inclusiva
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Diz o velho ditado que 
em tempos de crise há 
quem chore e há quem 
venda lenços. A história 
da auxiliar de enfermagem 
Gisele Oliveira, moradora 
do Jardim 31 de Março, em 
Cubatão, segue exatamente 
esse ditado.

Gisele trabalhava no Pa-
mus com auxiliar de enfer-
magem e no final de 2016 
perdeu o emprego. Com as 
contas batendo na porta, ela 
precisou usar a criatividade 
para encontrar um meio de 
levantar uma grana. “Eu vi 
que eu tinha muitas roupas 
que eu não usava, algumas 
até novas. Então resolvi 
juntar todas elas e fazer um 
bazar na garagem de casa 
para levantar um dinheiro e 
ajudar nas contas”, contou a 
auxiliar de enfermagem.

A iniciativa deu certo e 
o que era para ser um ba-
zar de final de ano, se tor-
nou um meio de vida. Um 
ano e quatro meses depois, 
o bazar tem sido a principal 
fonte de renda de Gisele. 
“Hoje o bazar se sustenta. 
As pessoas doam roupas 

“Para driblar a crise, 
é preciso criatividade”

em bom que estão largadas no 
armário e isso faz com que a 
gente sempre tenha boas peças 
para vender”, comenta.

Doações
O bazar da Gisele, que 

acontece no Jardim 31 de Mar-
ço, tem recebido doações de 
roupas de diversas cidades da 
região. Segundo a proprietá-
ria, pessoas de Praia Grande, 
Guarujá, Santos e de outros 
lugares tem feito doações para 
ela. “Nós pegamos essas doa-
ções e fazemos uma triagem. 
Tudo que estiver em bom esta-

do, vai para o bazar para ser 
vendido”, afirma Gisele.

Entrega em casa
Além do atendimento no 

local, que acontece todos os 
dias, ainda tem a possibilida-
de do cliente receber a roupa 
em casa. “Colocamos nossos 
produtos nas redes sociais e 
o cliente pode olhar algumas 
coisas sem precisar sair de 
casa. Por lá sanamos todas as 
dúvidas e se for do gosto do 
cliente, fechamos o negócio 
e entregamos na casa dele”, 
finaliza.

Quer saber mais 
sobre o bazar da 
Gisele? Entre em 

contato via whatsapp: 
(13) 98182-1309

Arte na Praça
Todas as sextas e sá-

bados, a partir das 16 
horas, a Praça Mario da 
Silva (esquina na Ave-
nida Leomil com a rua 
México), no Gaurjá, se 
torna um lugar para con-
templar a arte.

O local recebe o ‘Arte 
na Praça’, que junta ar-
tesãos da Cidade e dão a 
eles um espaço para ex-
por e comercializar seus 
trabalhos. Bonecos de 
pano, bijuterias, bolsas, 
chinelos, vasos, borda-
dos são só alguns exem-
plos dos trabalhos que 
são expostos na praça.

E é claro que onde 
tem uma feira de artesa-
nato tem também comi-
da. Diversos bolos e do-
ces são comercializados 

no local e a renda 
deles é utilizado 
na conservação da 
praça. Quem expli-
ca melhor é Clarice 
Machado, ideali-
zadora do projeto. 
“Adotei a praça há 
três anos e queria 
dar uma destinação 
a ela. Foi quando 
procurei a prefei-
tura para saber o 
que poderia ser 
feito e das conver-
sas surgiu a feira de 
artesanato. É uma 
forma de dar vida 
a praça e de dar aos 
artesãos e artesãs 
da cidade um lugar 
para expor e vender 
seus trabalhos”, co-
menta.

Exposição

Nesta sexta (04), 
a praça vai receber 

também a expo-
sição de quadros 

da pintora Patricia 
Darci, a partir das 

16h30. A exposição 
será em apresen-
tação única, então 
marque na agenda 
para não esquecer. 
Mais informações 

pelo facebook: 
fb.com/artenapra-

caguaruja

ClAriCe mAChAdo (A esq), 
A pintorA pAtriCiA dArCi e 
A ColAborAdorA donA linA

WWW.knnidiomAs.Com.br
(13) 3364-2367 Av. BrAsil, 153, 

CAsqueiro, CuBAtão
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Rodrigo Alemão recebe alunos da UME Espírito Santo
Na última quarta (02), o vereador Rodrigo Alemão (PSDB) 

recebeu os alunos do 5º ano da UME Espírito Santo. Foram 24 
estudantes, acompanhados das professoras Cristiane Santos e 
Estela Maris, que participaram do programa ‘A Casa é Sua’, con-
duzido pelo coordenador de comunicação Michel Carvalho. 

Durante a visita, os alunos questionaram o vereador sobre diver-
sos assuntos como: a função de um vereador e como são criadas 
as leis. “É com alegria que contemplo as novas gerações, uma ten-
tativa de formar cidadãos politizados e com  conhecimento sobre 
o funcionamento do legislativo”, comentou.

Rafael Tucla quer frente de Trabalho
O vereador Rafael Tucla (PT) apresentou projeto de Lei 

para criar uma frente de trabalho para o desempregado de 
Cubatão. O projeto prevê um programa de requalificação teó-
rica e prática por meio de cursos de qualificação profissional e 
o fornecimento de bolsa de até um salário mínimo.

O jurídico da Câmara já deu parecer favorável a tramita-
ção do projeto e agora o projeto está aguardando para entrar 
na pauta de votação das próximas sessões do Legislativo. O 
projeto precisa ser aprovado em duas votações e, caso vença 
essa etapa, segue para sanção do prefeito.

Aguinaldo Araújo cobra manutenção no Bolsão 09
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) encaminhou 

requerimento junto à mesa da Câmara, solicitando que 
sejam feitas gestões junto ao setor competente a fim de 
cobrar a CDHU para que seja feita a roçada do mato que 
cresce no terreno do canteiro de obras da empresa, locali-

zado na Rua Roberto Mário Santini, no Bolsão 09.
De acordo com o vereador, o mato alto tem atraído di-

versos insetos e mosquitos, além de se tornar um ponto de 
descarte irregular de lixo no bairro. O requerimento foi en-
caminho aos órgãos competentes.

Sérgio Calçados propõe revisão da taxa da luz 
Nesta quarta (02), durante reunião realizada no gabinete do 

presidente da Câmara, o vereador Sergio Calçados (PPS), em con-
junto com os demais vereadores, solicitou ao poder Executivo a re-
visão imediata da Contribuição da Iluminação Pública, que entrou 
em vigor recentemente. Durante a reunião, os vereadores apresen-

taram uma proposta de cobrança com valor fixo para residências, 
estabelecimentos comerciais e indústrias. O tema foi amplamente 
debatido nos últimos dias, devido aos altos valores cobrados nas 
contas dos munícipes e comerciantes. Agora, a Câmara aguarda o 
envio da alteração da lei que instituiu a CIP para votação.

As informAções destA colunA são de responsAbilidAde dAs AssessoriAs dos vereAdores   legislAtivo cubAtense

Lalá acompanha obra no Caminho 2
O vereador Lalá (SD) esteve recentemente acompa-

nhando a obra de melhoria na entrada do bairro Ca-
minho 2. 

Além de acompanhar o andamento das obras o ve-
reador aproveitou para fiscalizar os trabalhos e ouvir os 

moradores do bairro sobre outras demandas.
O vereador havia solicitado à Prefeitura que desse 

celeridade ao serviço, pois os buracos no local estavam 
trazendo diversos riscos a população, como acidentes e 
possíveis lesões.

Marcinho faz visita a UBS do 31 de março
O vereador Marcinho (PSB) esteve na unidade básica de 

saúde do Jardim 31 de Março para verificar in loco as recla-
mações feitas pelos munícipes em relação a unidade. A princi-
pal delas é a falta de um profissional para aplicação de vacinas.

Na ocasião o vereador conversou com a gerente da unida-

de e foi informado que já existe uma movimentação na secreta-
ria da saúde para a fixação de uma técnica de enfermagem para 
realizar tal procedimento. O vereador aproveitou para ouvir os 
moradores que estavam no local, ouvir suas reivindicações e dar 
encaminhamento a elas através de oficio.


