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Homenagem na Assembleia
Mais conhecido por sua impecá-

vel atuação como médico, e partici-
pação na vida política da cidade, o 
doutor Maurici Aragão vai ser ho-
menageado na Assembleia Legislati-
va do Estado, mas por outro talento: 
Homenagem Esportiva 2008.

A Casa justi� ca a homenagem 
pela relevante contribuição ao es-
porte, a saúde e promoção social.  
Será neste 22 de junho as 18h

Quem avisa
Uma publicação chamou bastante atenção nas redes sociais 

essa semana. Tratava-se de uma contribuição feita pelo atual 
Conselheiro de Cultura Edson Carlos Bril, alertando sobre uma 
'bomba' que estourou agora: Bril alertava sobre a situação dos 
grupos artísticos locais, quando da elaboração do plano de go-
verno de Ademário. O assunto entrou na pauta política da cida-
de, depois da publicação da coluna e da página de Acontece, na 
semana passada. Esta semana a Câmara se reuniu como maestro 
na busca de alternativas.

Amigo é
“Não é incomum muitos falarem que a ex-prefeita Marcia 

Rosa também não cumpriu seu plano de governo criado duran-
te a campanha. A� nal para que servem estas discussões sobre a 
cidade na época de eleição então? Al� netou o ativista cultural.

 Artistas e Câmara
 A Câmara vai criar uma comissão para discutir a continui-

dade dos trabalhos dos Grupos Artísticos da cidade. No começo 
do encontro, o vice-prefeito e secretário de cultura, Pedro de Sá, 
comentou que, no total, o governo gasta R$ 228 mil por mês com 
os Grupos Artísticos: Banda Sinfônica, a Cia. de Dança, o Pro-
grama Banda Escola de Cubatão (BEC), o Coral Zanzalá,  Banda 
Marcial e Linha de Frente e Coral Raízes da Serra.

A secretária de Assuntos Jurídicos, Fábia Margarido, destacou 
que mesmo que o governo ingresse com um recurso extraordi-
nário, a decisão da justiça terá que ser cumprida em 120, (prazo 
corre desde o mês passado) para não ser punido por improbi-
dade administrativa. Ela disse que o governo  estudando outras 
formas para evitar o cancelamento das atividades. 

Ideias para ajudar
Continua repercutindo na cidade a nota publicada na úl-

tima edição informando que um grupo de vereadores indicou 
Alessandro Oliveira para assumir a secretaria adjunta da Saúde. 
Apertado durante entrevista à página Ideias para ajudar Cuba-
tão, o presidente do Conselho de Saúde, desconversou: se disse 
lisonjeado com o reconhecimento dos vereadores e repercussão 
na imprensa, mas que não recebeu nenhum convite o� cial.

Por hoje não!
O Cadeq completa 17 anos nesta segunda-feira (25), quando 

promove a palestra "Dependência Química: mitos e verdades", 
ministrada por Marcelo Lourenço, as 19 horas na Avenida Nove 
de Abril, 3.506 (ao lado do Correios). O evento integra a Semana 
Municipal Antidrogas,  organizada pela Prefeitura, entre os dias 
19 e 26.

Entre outros reconhecimentos, em 2009, o Cadeq recebeu o 
certi� cado Valorização da Vida, do Conselho de Políticas Anti-
drogas do Governo do Estado, por ter sido considerada a entida-
de do setor mais atuante na Baixada.

Já era hora
En� m engenheiro Gilvan Gui-

marães teve o importante trabalho 
que exerce à frente da zeladoria da 
cidade. Ele será nomeado como 
novo secretário de Manutenção da 
cidade, pasta até então acumulada 
pelo supersecretário Benaldo Melo, 
que continuará à frente de Obras.

Da indústria
Um representante do Polo indus-

trial de Cubatão esteve com o pre-
feito Ademário nesta semana, além de anunciar o investimento 
milionário para a reformulação do Polo Industrial teria apresen-
tado o nome para ocupar a secretaria de Indústria, Comercio e 
Trabalho.

Dois tucanos não se bicam
Já o prefeito Ademario da Silva Oliveira (PSDB), quer que o 

vereador Toninho Vieira (PSDB), explique na Justiça  as declara-
ções em entrevista concedida ao jornal Diário do Litoral, alegan-
do que a ‘Polícia Federal estaria de olho na administração, e que 
ele não acreditava tratar-se apenas da gestão anterior, ao referir a 
Operação Prato Feito, que investiga a má� a da merenda’. A ação 
pode fundamentar uma ação penal por injúria.

As mudanças mais 
signi� cativas do projeto 
aprovado pela Câmara, 
estabelece as prerrogativas 
e deveres de cada função, 
principalmente às de as-
sessoramento e na exigên-
cia de nível superior com-
patível com a função em 
todas os departamentos.

Foram criados uma es-
pécie de 20 cargos de elite 
do assessoramento, sem 
nível superior.

A estrutura das 19 se-
cretarias e dos 41 departa-
mentos vai continuar ba-
sicamente a mesma, com 
che� as de serviço, che� as 
de expediente e che� as de 
divisão, essas três últimas 
obrigatoriamente ocupa-
das por servidores de car-
reira.

O equilíbrio entre os 
FGs as Funções Grati� ca-
das, ocupadas por servi-
dores e os de livre provi-
mento, chamados de Cos 
e os secretários e procu-
rador geral continua, uma 
proporção de quase meio a 
meio. É a prefeitura da re-
gião com maior represen-
tatividade de concursados 
no comando da máquina.

Entre os novos cargos, 
há os Ouvidores Munici-
pais que passam de livre 
provimento para serem 
ocupados por concursa-
dos. Outros três vão exer-
cer a função de secretário 
adjunto.

Reforma 
administrativa 
aguarda para ser 
sancionada
Nova medida de enxugamento da máquina, na prática, vai 
mudar pouco a atual estrutura

Os salários dos secretários 
municipais continuam sendo 
os mais baixos de toda a Baixa-
da Santista, pouco mais de 9 mil 
brutos, cerca de 7.500 líquido.

De acordo com a prefeitura 
não haverá impacto signi� cati-
vo na folha de pagamento que 
permanecerá abaixo do limite 
legal.

Ainda sem data de� nida 
para entrar em vigor, a Refor-
ma Administrativa aprovada 
há mais de 20 dias pelos verea-
dores, está parada na assessoria 
jurídica da Prefeitura.

Enquanto não é sancionada 
pelo prefeito, a nova lei está ti-
rando o sono de muita gente.

Existem, no governo e na sua 
órbita, vários grupos aguardan-
do os efeitos que a nova estru-
tura o organograma de cargos 
e salários de secretários, dire-
tores, assessores e as funções 
grati� cadas para servidores de 
carreira.

 O grupo mais forte
Sem dúvida é o grupo dos 

vereadores do grupo de apoio. 
A Reforma não vai ampliar 
muito o espaço de cada um no 
governo Ademário.

Vão sair algumas coisas, 
duas ou três indicações para os 
� éis e ainda a oportunidade de 
trocar os que foram indicados e 
não agradaram.

 Aspones
Existe o grupo dos assesso-

res de diversos tipo com salário 
na casa dos 4 mil e pouco que 

vão perder a boca por falta de 
nível superior.

Barrados no baile  
Apreensivos estão diretores 

das secretarias que também 
passam a ter exigência de nível 
superior ligado à função para 
continuar.

A era da extinsão
Há também o grupo de ser-

vidores que verá seus cargos 
extintos. Algumas secretarias 
perderam espaço e cargos de 
che� a de serviço, che� a de di-
visão e departamentos foram 
extintos.

Pessoal do Rivotril
Na maior ansiedade, sem 

dúvida, estão os que saem e 
ainda não sabem se vão ser 
aproveitados em um novo car-
go.

E mais na ansiedade ainda 
estão aqueles que na prática já 
trabalham no dia a dia de basti-
dores do governo mas que ain-
da não foram nomeados.

Turma de São Tomé
Na última curva estão em 

� la os que aguardam as porta-
rias prometidas.

Desse grupo, certamente, 
vai sair uma multidão de revol-
tados e insatisfeitos. Primeiro 
que há um limite de vagas e no-
meações.

Segundo, teve muito “santo” 
que prometeu e não vai poder 
entregar. A maioria esqueceu 
de combinar com quem está 
com a caneta.
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Comunidade

Aberta à comunidade VLI 
recebe diretoria da Acic

A diretoria da Associa-
ção Comercial e Industrial 
de Cubatão - Acic foi rece-
bida pela direção da VLI, 
nesta semana. Entre os itens 
da pauta � cou de� nido que 
a entidade classista e o setor 
de compras vão estabelecer 
canais com o objetivo de 
ajustar as necessidades de 
consumo da empresa com 
a realidade do comercio lo-
cal. O primeiro passo será 
uma reunião com potencias 
fornecedores da cidade, na 
Acic.

O diretor de Relações Ins-
titucionais Eduardo Lopes 
lembrou também que a VLI 
prioriza o relacionamento 
com a comunidade. A em-
presa, que já compra no co-
mercio local, emprega mais 
de 40% de seus colaborado-
res (diretos e indiretos), na 

cidade. “Em Cubatão, todo 
o investimento da planta da 
VLI é em área própria. Por-
tanto estaremos aqui para 
sempre e é nosso interesse 
fazer tudo bem feito, de for-
ma sustentável e termos um 
ótimo relacionamento com 
a comunidade local”, cravou 
Eduardo Lopes.

Para a diretoria da Acic, o 
desa� o agora é ser um faci-
litador para ampliar a parti-
cipação desta que é uma das 
maiores empresas de logísti-
ca do país, no comercio lo-
cal. “Temos que estabelecer 
mecanismos que aproximem 
ainda mais a empresa, para 
ampliar o volume de negó-
cios”, lembrou o presidente 
da Acic Geraldo Freitas.

Sustentável
Na mesma reunião os 

representantes da empre-
sa foram sabatinados sobre 
questões como a cava suba-
quática, que já está há 20% 
de ser � nalizada. Os técni-

cos apresentaram dados e 
relatórios que demonstram 
a sustentabilidade do em-
preendimento como gan-
ho ambiental para a região, 

além da satisfação das exi-
gências de órgãos o� ciais de 
� scalização como a Cetesb. 
Durante a visita, também 
foi possível conhecer como 

funcionam os processos da 
empresa, que trabalha para 
manter a harmonia entre o 
meio ambiente e o processo 
de produção. 

REPRESENTANTES TRAÇAM ESTRATÉGIAS PARA AUMENTAR NEGOCIOS COM O COMERCIO LOCAL
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Unipar Carbocloro promove 
capacitação de membros do CCC

Líderes comunitários aprendem técnicas para aprimorar a 
comunicação de ações socioambientais, de saúde e segurança

Lideranças comunitárias 
de Cubatão participam no 
mês de junho de capacita-
ção ministrada pelo Sesi-SP, 
para aprimorar o relaciona-
mento e a e� ciência das ati-
vidades junto aos morado-
res da região. 

A iniciativa é da Unipar 
Carbocloro, com base em 
demanda surgida em 2016, 
no VI Encontro Nacional 
dos Conselhos Comuni-
tários Consultivos (CCC), 
promovido pela Associa-

ção Brasileira da Indústria 
Química (Abiquim). Além 
dos 28 integrantes do CCC 
da empresa, participam os 
membros do Núcleo Co-
munitário de Defesa Civil 
(Nudec) Jd. Costa e Silva. 
O curso começou no dia 9 
e vai até 30 de junho. Nas 
aulas, são ensinadas técnicas 
de comunicação, imagem 
pessoal, postura, liderança e 
trabalho em equipe.

 “O curso oferece ferra-
mentas para que eles atuem 

de forma mais e� caz nas 
ações que envolvem temas 
ligados a saúde, segurança, 
meio ambiente e responsa-
bilidade social. A Unipar 
Carbocloro acredita que o 
aprimoramento pessoal aju-
da a multiplicar as informa-
ções de forma clara”, a� rma 
Sylvia Vieira, assessora de 
Comunicação Corporati-
va da Unipar Carbocloro e 
coordenadora da Comissão 
de Diálogo com a Comuni-
dade da Abiquim.

Usiminas e FSFX doam 17 mil 
peças de roupas para doação

Colaboradores da Usiminas, FSFX e Hospital de Cubatão uniram 
forças para benefi ciar diversas entidades

A equipe de volun-
tários da Usiminas en-
tregou nesta semana 
cerca de 17 mil peças de 
roupas à 70 entidades 
assistenciais da Baixada 
Santista. Os colaborado-
res da usina de Cubatão, 
Fundação São Francisco 
Xavier (FSFX), Hospital 
de Cubatão e empresas 
parceiras � zeram a arre-
cadação nas últimas se-
manas. 

Para celebrar o resul-

tado da iniciativa, voluntá-
rios e gestores receberam 
entidades assistenciais da 
região em um ato simbóli-
co, na última quarta (20). 
“Essa ação é de extrema im-
portância para praticarmos 
a solidariedade e amor ao 
próximo”, destacou a Aline 
da Silva Pereira, assisten-
te social da Fundação São 
Francisco Xavier.

 O representante do Fun-
do Social de Cubatão, Mi-
chel da Costa, participou 

do ato simbólico. “Agrade-
cemos à Usiminas e salien-
tamos a importância dessa 
iniciativa, pois conseguire-
mos ajudar centenas de pes-
soas que vivem em situações 
de vulnerabilidade”, disse.

“Fico muito orgulhoso 
do nosso time e das empre-
sas parceiras. O trabalho vo-
luntário tem um signi� cado 
muito especial”, disse o dire-
tor de produção da Usina de 
Cubatão, Américo Ferreira 
Neto.

Márcio França lança o Pet São Paulo
O governador Már-

cio França lançou nesta 
semana o Pet São Paulo, 
primeiro programa esta-
dual de apoio aos muni-
cípios em ações e políti-
cas públicas em defesa 
dos animais domésticos 
– cães e gatos. 

Para coordenar os 
trabalhos com as prefei-
turas, está sendo criada a 
Subsecretaria de Defesa 
dos Animais, vinculada 
à Casa Militar do Estado.

“Quando a sociedade 
começa a ter muita gen-
te fazendo isso, é porque 
está na hora do governo 
reconhecer de maneira 

institucional. Daqui para 
frente teremos uma secre-
taria, um telefone, veícu-
los, polícia, tudo o que tem 
na defesa civil vai ter na 
defesa animal”, celebrou o 
governador.

A subsecretaria será res-
ponsável pela coordenação 
do Sistema Estadual de 
Defesa dos Animais (SIE-
DA), um comitê gestor in-
tersetorial responsável por 
realizar e apoiar projetos e 
ações de proteção de cães e 
gatos em todo o estado.

“As pessoas que acredi-
tam que os cães são parte 
da sociedade vão ter agora, 
com esse programa, o aval 

de que são mesmo. Eles 
têm direitos”, comentou 
Alexandre Rossi, o dr. Pet, 
após participação no even-
to com seus famosos pets, 
Estopinha e Barthô.

O programa incentiva-
rá os municípios na reali-
zação de feiras de adoção, 
capacitações, campanhas 
educativas sobre guarda 
responsável de cães e ga-
tos, além de � rmar convê-
nios para apoio à castração 
e à microchipagem. O mu-
nicípio que aderir ao pro-
grama receberá o Selo Pet 
São Paulo, sendo atestado 
parceiro na proteção des-
tes pets.

AO LADO, LIDERANÇAS DE CUBATÃO 
PRESTIGIAM O ATO JUNTO AO GOVER-
NADOR. ABAIXO, FRANÇA CELEBRA A 
ASSINATURA QUE ABRE O PET SP
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Parabéns

FABRÍCIO RODRIGUES, 

CANTOR DA BANDA 

“OS FABRÍCIOS” 

JOÃO CARLOS (GELADEIRA)

NIVEA NUNES, ASSESSORA DA 

VEREADORA ÉRIKA VERÇOSA

A família 
Kaph&Shoes 
prestigiando 
a posse 
do Clube 
Soroptimist, 
na Acic

Corrente do bem
O jovem Cleiton, morador da Vila Esperança, pre-

cisa de ajuda para realizar a cirurgia que vai trazer 
alegria de volta a sua vida. A cirurgia na boca, trará 
de volta os movimentos do maxilar e o ajudará a falar 
novamente.

A cirurgia que faria com que Cleiton ‘voltasse ao 
normal’, como ele mesmo diz, tem um valor bastante 
alto e, por sua origem humilde, a família não tem con-
dições de pagar. Ele já tem um gasto mensal elevado 
com o plano de saúde, e por isso recorreu a internet.

Através do site vakinha.com.br, Cleiton está pedin-
do uma contribuição para alcançar a meta e poder en-
fi m realizar a cirurgia.

Para colaborar, basta acessar https://www.vaki-
nha.com.br/corrente-do-bem-nos-ajude-a-operar-
-o-cleiton, se cadastrar e efetuar a doação de qual-
quer valor. A vaquinha encerra em setembro ou então 
quando bater a meta de R$ 8 mil. Mais nfo com Maiko 
Santana, responsável pela criação da vaquinha, pelo 
telefone (13) 98820-3247.

Cleiton tem 24 anos e tem um problema no braço 
que difi culta seus movimentos e um na garganta que 
o impossibilita de falar corretamente. 

De Cubatão para o mundo
Luciano Araújo, há oito anos dono do estúdio de tatuagem e barbearia Loka Tatto, estará 

no Empire State Tatto Expo, em Nova York. O evento acontece no início de julho e pretende 
reunir centenas de profi ssionais em uma das maiores convenções do mundo.

Com exposições de diversos profi ssionais, seminários com nomes renomados e concur-
sos de diferentes estilos, o evento é um prato cheio para Luciano que pretende aprimorar 
seu trabalho e trazer o que a de melhor no mundo para dentro de seu estúdio em Cubatão. 
O Empire State Tatto Expo foi organizado pela Inked Magazine, que pretende receber mais 
de 15 mil visitantes, além dos profi ssionais, em seus três dias de evento.  

Em seu estúdio, Luciano conta com uma equipe de mais quatro pessoas e soma sete prê-
mios faturados em convenções similares, aqui no Brasil. Para saber mais sobre o estúdio e 
barbearia  entre em contato através do telefone (13) 98102-1465. A Loka tatto fi ca na Rua 
Theodoro Soares Fernandes, nº 39, no Centro de Cubatão.
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WWW.KNNIDIOMAS.COM.BR
(13) 3364-2367 AV. BRASIL, 153, 

CASQUEIRO, CUBATÃO

Com o toque todo 
especial do Café com 
Flores, a simpática Pauli 
(Pauli Calçados) e o 
esposo Valter, registra-
ram a união na última 
semana.
O cenário para fotos 
do Café com Flores, 
encabeçado pela super 
criativa Helena da Flo-
ricultura Central, tem 
conquistado o coração 
dos casais apaixonadas, 
que após o civil vão até 
o aconchegante espaço 
para as fotos

por: Ivo de Oliveira - jornalista 
Foi perambulando no mundo paralelo dos seres fantásticos, 
que o romancista Cícero Gilmar Lopes encontrou personagens 
vibrantes para enredar “O Estranho Goodfi eld”, (Giostri, 2018). 
Como um apanhador de borboletas, ele captura criaturas oní-
ricas com poderes surreais e as gruda em uma história em que 
todos buscam um cobiçado ovo de “passagato”. Rara e valiosa, a 
espécie é cobiçada tanto por mercenários, quanto por preserva-
cionistas, numa brilhante metáfora em que se duelam virtude e 
mediocridade, lucro e utopia.             
Sem delongas, Lopes transforma a vida pacata do protagonis-
ta Alex Goodfi eld numa aventura psicodélica digna da fi cção 
científi ca épica de Avatar, de James Cameron. Divertindo-se na 
palheta do realismo fantástico, o autor pinta a realidade a seu 
gosto. Fantástico, porque é com pinceladas psicodélicas de um 
impressionista alucinado, que ele fl ana na ação eletrizante que 
toma conta do romance. Realista, porque referências da vida co-
tidiana, geográfi ca e da Cultura Pop pontifi cam entre o real e o 
surreal. 
No mundo de Goodfi eld, Lopes tem fome narrativa. Mas é o lei-
tor quem devora o prato ainda quente. E descobre, antes de di-
gerir as 76 páginas do romance tragicômico, que o sonho existe, 
porque a realidade não basta. “Grande pontaria a do cego”, diz o 
protagonista ao ser salvo por um inesperado aliado desprovido 
de visão. Enfi m, quando as cores esmaecem e os olhos embo-
tam, óculos caem ao chão e já não aumentam a realidade. Resta 
refúgio no anticlímax do desfecho, aqui sintetizado em um der-
radeiro clichê: delírio é o melhor colírio.

A KNN idiomas está ampliando seu atendimento. Nesta sexta (22), a escola 
apresenta sua nova unidade, na Avenida Beira Mar, 01 (próximo a delegacia), com 
um coquetel para autoridades e convidados.

Já no sábado (23) é a vez da comunidade conhecer as novas instalações, em 
um evento com diversos jogos, atividades, pipoca e outras guloseimas, apresen-
tando toda a infraestrutura da unidade. Com salas mais amplas e capacidade para 
receber mais alunos, o local conta também com piscina e área de lazer, que será 
utilizada nas celebrações da KNN.

“Devido ao crescimento da escola, nós sentimos a necessidade de ampliar o 
espaço, para atender mais alunos, com mais conforto e infraestrutura”, comenta 
Mario Torres Filho, diretor e proprietário da KNN Idiomas.

Novidades
Agora, além de aprender inglês em apenas 18 meses, você também pode 

aprender espanhol. “Com o mesmo sistema utilizado no inglês, as aulas de espa-
nhol são dinâmicas, focadas na conversação, no entendimento do idioma e suas 
características e nas necessidades de cada aluno”, comentou Roberta Torres, di-
retora da KNN.

Intensivo
A KNN também está com matrículas abertas para o curso intensivo. Nesse tipo 

de curso, o aluno aprende em um mês, tudo o que seria feito em um semestre. 
Para informações sobre o intensivo e as novidades da KNN, ligue (13) 3364-

2367 ou diretamente na unidade 1 (Av. Brasil, 153 – Casqueiro).

KNN inaugura nova unidade

‘Um instante 
colorido
entre o real e 
o fantástico’ 

Carol Queiróz
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Alemão pede melhoria na iluminação da Vila Nova
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB), apresentou indicação 

junto à mesa da Câmara, solicitando ao poder Executivo que 
sejam feitas gestões junto aos setores competentes para viabi-
lizar a troca das atuais lâmpadas das avenidas Nações Unidas e 
Martins Fontes, a Vila Nova, por lâmpadas de LED.

De acordo com o vereador, a troca proporcionaria uma me-
lhor iluminação a estas duas vias, que são bastante movimenta-
das, e, além de proporcionar maior segurança, também geraria 
economia para a cidade, já que as lâmpadas de LED tem maior 
duração e são mais econômicas que as tradicionais.

Rafael Tucla: PL da Frente de Trabalho é aprovada
O projeto de lei que cria as frentes de trabalho na Cidade, 

de autoria do vereador Rafael Tucla (PT), foi aprovado na úl-
tima sessão da Câmara, realizada no dia 19. O projeto segue 
agora para a sanção do prefeito Ademário, depois deve ser re-
gulamentado e entre em vigor na sequência.

A lei das frentes de trabalho prevê a quali� cação pro� s-
sional do desempregado da Cidade, com cursos e palestras, 
além de aproveitar essa mão de obra nos serviços realizados 
pela Prefeitura. Junto a isso, a lei também prevê uma bolsa de 
até um salário mínimo.

Sérgio Calçados participa de reunião do Comércio
Na última segunda (18), o vereador Sérgio Calçados (PPS) 

participou de reunião com um grupo de comerciantes na ACIC. 
O grupo questionou sobre ações para o fomento do comércio.

O vereador reforçou a necessidade de melhorar à empregabi-
lidade da cidade, a revisão urgente do plano diretor para atrair 

novos investidores e se colocou à disposição para fazer diver-
sos requerimentos ao executivo, dentre eles o IPTU progressivo 
para imóveis comerciais desocupados, estudos para revogação 
da taxa de publicidade e o parcelamento de dívidas para que o 
comércio local possa prestar serviço para o município.

AS INFORMAÇÕES DESTA COLUNA SÃO DE RESPONSABILIDADE DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES   LEGISLATIVO CUBATENSE

Marcinho cobra mudança na lei do SAMU
O vereador Marcinho (PSB) apresentou requerimento jun-

to à mesa da Câmara solicitando que seja expedido ofício ao 
prefeito Ademário e aos setores competentes para que a lei que 
regulamenta o funcionamento do regime de plantão do serviço 
de emergência de saúde na Cidade.

De acordo com o vereador, o novo modelo, de 12 horas 
trabalhadas por 60 descansadas, adotada em abril deste ano, 
tem causado divergência na contagem � nal de horas traba-
lhadas ao longo do mês e precisa ser revisto, para que o ser-
viço não seja prejudicado.

Lalá cobra solução para telefone do Procon
Em virtudes de reclamações recebidas sobre a di� culda-

de de contato telefônico com o posto da Fundação Procon em 
Cubatão, o vereador Lalá (SD) encaminhou ofício à prefeitura, 
cobrando uma solução da prefeitura para o problema que tem 
prejudicado a população. 

Segundo o vereador, trata-se de uma central telefônica que 
ainda encontra-se instalada no antigo espaço ocupado pelo pos-
to, localizado no edifício Castro, e que não teria sido transferi-
da para as novas instalações, atualmente no mesmo prédio onde 
funciona o PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador.

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

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

ALUGA
• Salão comercial 

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 com 2 quartos
• Apartamento Jd. Cas-

queiro - 2 quartos
• EXCELENTE CASA 

5 quartos - piscina 
- garagem p/ três 
veículos

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

LOCAÇÃO
• Apartamento Jd. Casqueiro 

R$1.000,00 (PACOTE).
• Apto João Marion com 1 dor-

mitório R$900,00 (PACOTE)
• Apto Av. Beira Mar de 2 dormi-

tórios R$1.100,00 (PACOTE).
• Apto Jd. São Francisco 2 dor-

mitórios R$850,00 (PACOTE)
• Sobrado na Ponte Nova, Mo-

biliado 3 dormitórios e 1 suíte 
Ref: 1451 - R$2.000,00.

• Triplex na Ponte Nova com 3 
dormitórios R$1.700,00.

• Galpão frente ao Centro Espor-
� vo de Cubatão R$2.800,00

3361-4894 / 3372-7409

VENDA
• Apartamento na Praia Grande próximo 

ao campo da aviação. R$180.000,00.
• Apartamento de 02 dormitórios Praia 

Grande, c/ salão de festas e piscina. 
R$225.000,00.

• Sobreposta baixa no bairro Jardim Cas-
queiro. 3 dormitórios, sala, cozinha, ba-
nheiro. Valor R$290.000,00.

• Apartamento na Praia Grande. 2 dormi-
tórios R$250.000,00.

• Casa na Av. Henry Bordem com 2 dor-
mitórios 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.

Informativo

Reunião informativa com professoras aposentadas
20 de junho de 2018

SindPMC no TJSP

Reposição de aulas
Os acordos � rmados 

com a administração de-
� nem a necessidade de 
repor aulas apenas no 
que se refere à aulas pre-
vistas e não dadas para os 
alunos, cumprindo assim 
o que está estabelecido 
na LDB. Com relação aos 

três dias facultativos dados 
em função da greve dos ca-
minhoneiros, o SindPMC 
insistiu que tais dias, se fo-
rem repostos aos sábados, 
deverão ser pagos como dia 
de trabalho excepcional, 
com todas as vantagens e 
acrescido de hora extra. 

Fim da greve e avanços na luta 
contra os decretos de 2017

Os ataques aos direitos 
dos professores tem se in-
tensi� cado, mas nenhum 
foi mais terrível que aque-
les sofridos desde 2016, 
marcando o início da ad-
ministração atual com a 
escancarada tentativa de 
apagá-los da lei. A catego-
ria entretanto reagiu e se 
mostrou capaz de susten-
tar a luta, inclusive com 
greve iniciada em � ns de 
maio, que foi suspensa 
no dia 05 de junho, com 
a aprovação da proposta 
negociada com o governo.

Já no dia 12 de junho 
houve audiência de conci-
liação entre sindicato e ad-
ministração no Tribunal 

de Justiça de São Paulo, onde 
foi consolidada a reversão 
dos termos dos decretos de 
2017, restando somente tra-
tar da aposentadoria e con-
tribuição em comissão espe-

cí� ca para este � m, que deve 
se formar, conforme esta-
belecido na conciliação, em  
prazo máximo de dez dias.

Diante deste quadro, a 
greve foi encerrada de� niti-

vamente em assembleia no 
dia 14 de junho. Parabéns à 
categoria que  obteve gran-
de vitória, mostrando ma-
turidade e organização.

Claramente insu� -
ciente para recompor 
perdas que remontam 
há vários anos, este rea-
juste representa uma 
afronta. O SindPMC 

Aprovado o magro 
reajuste de 2%

rea� rma seu compromisso 
de continuar na luta pela 
recomposição salarial e 
por uma política decente 
de valorização das carrei-
ras.

Diante da a� rmação do prefeito 
de que está revendo aposentadorias 
dos últimos cinco anos, gerando des-
conforto e preocupação, um grupo de 
professoras vem se reunindo e consul-
tando advogados para entrar com as 
medidas necessárias. Inadmissível que 
depois de tantos anos de trabalho e 
contribuição, pro� ssionais sofram este 
tipo de ataque. O SindPMC está alerta, 
organizando novas reuniões sobre este 
tema, além de já ter solicitado lista dos 
docentes que terão suas aposentado-
rias revisadas.

Reunião com as professoras aposentadas Cesta básica 
e Vale Refeição

O prefeito publicou o 
decreto 10795, de 15 de 
junho de 2018, � xando 
valores de cesta básica e 
vale alimentação, sendo 
R$ 400,00 para a cesta e 
R$ 30,00 diários para o 
vale, passando a vigo-
rar a partir da data de 

publicação e retroagindo 
a 01 de maio deste ano. 
Estamos atentos ao cum-
primento deste decreto e 
à necessidade de acertar 
o valor da participação 
dos servidores quanto a 
cesta básica que, quanto 
menor, melhor. 
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SUPERAÇÃO

Educação 
muda vidas
Na busca por uma melhor condição, Cristiane Maria usa 
a educação e o estudo para mudar a vida de sua família

Volta e meia, elas apare-
ciam no meio da sala. Inde-
sejada, ninguém conseguia 
ver por onde entravam. Tal-
vez pelas frestas no barraco 
às margens do Rio Paranhos. 
A “visita” não se incomoda-
va em compartilhar o espaço 
com os moradores. Deixava 
rastros, principalmente na 
cozinha. Blindar os alimentos 
era regra da casa. Caso con-
trário, o jantar das ratazanas 
estava garantido.

A cena nunca foi assisti-
da com passividade. Mas não 
adiantaria eliminar aquela ra-
tazana. A� nal, havia centenas 
no manguezal cheio de lixo. 
Cristiane Maria de Almeida 
precisava mudar a sua histó-

ria de vida e a da sua família. 
Contrariando o ditado 

“quem espera sempre alcan-
ça”, partiu ao encontro do 
futuro. E nessa luta elegeu 
a educação como arma. Foi 
preciso esforço, dedicação e 
apoio da família e amigos. 
Hoje, a assistente social e 
chefe da Divisão de Estudo 
e Planejamento da Prefeitura 
de Cubatão, Cristiane Maria, 
planeja cursar pós-graduação 
em Políticas Públicas.

Antes de mudar para a 
Vila Esperança, ela e o ma-
rido, Paulo Costa, não co-
nheciam a rotina de uma 
comunidade. Naturais de 
Embu-Guaçu (SP), muda-
ram-se para a Vila Nova, em 

1999. Com apenas um ano de 
casados, buscavam oportuni-
dades para construir as bases 
de sua família. Por vezes ten-
taram fugir do aluguel. Mas 
não conseguiam vencer a bu-
rocracia dos projetos habita-
cionais de caráter social.

Desempregados e com as 
dívidas se acumulando, com-
praram o barraco de 6x12 
metros na Vila Esperança, às 
margens do rio. “Até então, 
só conhecia pala� tas das ilus-
trações dos livros da escola”, 
diz Cristiane. “Morando oito 
anos na Vila Esperança, en-
xerguei a vida como ela é. Foi 
a maior faculdade que cursei”.

Com três � lhos e depen-
dendo de bicos, Cristiane 

buscou orientação sobre pla-
nejamento familiar na UBS 
da Vila Natal. Foi seu primei-
ro contato com o universo da 
Assistência Social, experiên-
cia in� uenciaria, anos depois, 
a decisão de Cristiane de cur-
sar a universidade.

Com o terceiro � lho com 
mais idade, Cristiane voltou 
aos estudos. Prestou o vesti-

bulinho da ETEC de Cuba-
tão, onde se formou técnica 
em meio ambiente. Logo após 
,começou a saga dos concur-
sos. Primeiro em São Vicente, 
onde foi aprovada, mas não 
foi chamada. Depois veio o da 
Cursan, para auxiliar de jar-
dinagem. Contratada, exer-
ceu a função por cinco anos.

Era preciso mais. E foi 
então que resolveu prestar 
o Enem. Com as notas obti-
das, as opções apareceram. 
Escolheu assistência social 
na Unifesp, em Santos. Cinco 
anos depois, incluindo dois 
de estágio na Prefeitura, veio 
o diploma.

A nova habilitação a cre-
denciou a prestar outros con-
cursos. Dentre as tentativas, 
estava o Cubatão em 2016.
Foi aprovada, tomou posse 
do cargo de assistente social, 
passando a trabalhar com as 

pro� ssionais que a atenderam 
na UBS, no processo de qua-
li� cação para habitação de 
interesse social, e no decorrer 
do estágio.

Hoje, aos 39 anos e mo-
rando no conjunto habita-
cional Imigrantes I, recorda o 
que sentiu ao retornar, como 
assistente social, ao local onde 
viveu. “Desocupamos a área e 
doei todo o material do bar-
raco e o espaço � cou vazio. 
Quando voltei anos depois, 
encontrei o lugar ocupado 
por outro precário barraco”. 

Cristiane Maria faz ques-
tão de frisar que os � lhos 
Atilio, Muniz e Lincoln pro-
curam seguir os passos dos 
pais. “Meu marido parou de 
estudar enquanto eu cursa-
va Assistência Social. Agora 
ele está cursando Geogra� a e 
Ciências do Mar em universi-
dades públicas”, concluiu.

“A educação 
te oferece cresci-
mento pessoal. 
Você se torna, 

sem querer, uma 
referência para 

propagar valores”.



Nosso jantar dançante 
está chegando


