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 Entrevista

Acontece 19 anos

15 de julho

O concorridíssimo Baile 
do Acontece está chegando

Braskem comemora 
seis décadas em Cubatão

Fundada em 1958, pela 
Union Caribe, usina de po-
lietileno foi a primeira no 
país a produzir resina ter-
moplástica de baixa densida-

Nosso jantar dançante acontece no dia 11 de agosto, na Acic. O primeiro lote pode ser adquirido até o dia 20 
de julho. Atendendo aos pedidos dos convidados, a Banda Os Fabrícios volta ao palco do baile, com muita 
animação e surpresas no repertório 03

de e representou um grande 
avanço para a indústria pe-
troquímica nacional. 

Atualmente, a fábrica tem 
capacidade para produzir até 

140 mil toneladas do ma-
terial por ano, sendo parte 
da produção direcionada ao 
mercado interno e outra par-
te exportada.

Localização da indústria, 
no coração do Polo Indus-
trial, favorece a distribuição 
do material e foi um dos mo-
tivos de sua implantação.

“Temos que superar a divisão 
e a intolerância no País”    Roberto Freire
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Ex-ministro da Cultura, Freire não conseguiu incluir 
em sua agenda a visita ao CEU das Artes, no Bolsão 8, 
importante obra liberada em sua gestão. Para compen-
sar a agenda cultural recebeu o maestro Roberto Farias, 
visitou as artesãs no Anilinas e Joaquim Domingues, o 
Diabo Loiro, ex-lutador do Gigantes do Ringue (foto).

“Nossa democracia precisa 
superar a divisão e a intolerância”

Deputado Federal, presidente nacional do PPS e 
ex-ministro da Cultura, Roberto Freire passou o 
dia em Cubatão, encerrando a agenda no Jornal 
Acontece. O deputado é um caso raro na política 

do país: apesar de � gurar entre os nomes mais 
in� uentes da política brasileira, com 40 anos de 

intensa atuação, mantém a � cha limpa e sem en-
volvimento na Lava Jato, credenciais que abriram 

as portas da redação para o destaque nesta en-
trevista. No ano passado, ele se demitiu do cargo 
de Ministro da Cultura, devido às denúncias de 

corrupção contra Temer.
Seu currículo político inclui sete mandatos de de-

putado federal e um de senador da República.

Sob o comando de 
Freire, o Ministério da 
Cultura investiu 2 milhões 
para construir o CEU das 
Artes, no Jardim Nova 
República, aliás o único 
que conseguiu liberar e 
executar, no país, durante 
sua curta passagem pelo 
Ministério. “O CEU de 
Cubatão é fruto concreto 
de minha gestão, o que me 
deixa muito feliz, ao andar 
por esta cidade”.

O CEU tem 3 mil m² 
com capacidade de aten-
der até 25 mil pessoas. 
Conta com biblioteca, 
cine-auditório, quadra 
poliesportiva coberta, 
equipamentos de ginás-
tica, pista de caminhada, 
playground, pista de ska-
te e um telecentro. O� ci-
nas de teatro, confecção 
de brinquedos, expressão 
corporal, entre outras ati-
vidades estão sendo ofere-
cidas à população desde 
sua inauguração em janei-
ro deste ano. “ Recebi esta 
demanda do Ademário, 
no ano passado. Aten-
demos imediatamente e 
� zemos o repasse, mas o 
Executivo cubatense teve 
ação decisiva para viabili-
zar o projeto”. 

CEU das Artes

Política
Entusiasta de Geraldo Alckmin, Freire defendeu a ne-

cessidade de convergência para um nome equilibrado, 
capaz de conduzir o país ao diálogo, para superar a divi-
são e a intolerância. Para ele o momento político do País 
exige união para afastar o iminente risco à democracia.

Respeitado nos bastidores da política nacional, o de-
putado federal por São Paulo, terá papel determinante 
nas articulações que de� nirão as composições eleitorais 
em todo o País. Centrado, rechaça extremismos, tanto de 
ideologias de esquerda como de direita e trabalha para 
que o Brasil encontre o caminho do diálogo e a convi-
vência ideológica harmônica, para retomar os rumos do 
desenvolvimento, geração de renda e emprego.

O deputado salientou a importância da postura cons-
ciente do eleitor neste momento de transição democrá-
tica, considerando a deterioração da política, em decor-
rência dos recentes escândalos de corrupção.

Na parte da tarde o deputado foi sabatinado por co-
merciantes na Acic. Abordaram temas como a retomada 
dos investimentos no Polo. Ele discorreu sobre a necessi-
dade de readequação empresarial, considerando o novo 
comportamento do mercado diante das mudanças do 
mundo globalizado. “Ainda que com alguma di� culda-
de diante da tumultuada vida nacional, o país dá sinais 
concretos de que começa a se recuperar da mais profunda 
recessão de sua história. No caso de Cubatão a crise foi in-
tensi� cada por causa da Usiminas e Petrobras e ainda pas-
sou pelos ajustes necessários enfrentados por Ademário. 
Já passamos pelo pior e chegou a hora de unirmos forças 
para retomar o  desenvolvimento, desta vez de maneira 
sustentável e responsável”.

Com os comerciantes

Agenda
Em sua visita, o deputado tomou cafezinho no centro da cidade e visitou a Feira de Artesãs 

no Parque Anilinas. Também recebeu o Maestro Roberto Farias, com quem discutiu sobre a 
situação dos grupos artísticos de Cubatão. Almoçou no Restaurante do ‘Cabeça’, na Vila Es-
perança, onde conversou com populares. 

De manhã, foi entrevistado na Visão FM, programa Jornal da Cidade (Raposa) e à tarde 
com Marcio Chaves/Virtual. A agenda também incluiu encontros com tradicionais políticos 
da cidade, entre eles Mychajlo, Chico da Adega, Passarelli Junior e Ivo da Banca. Falou para 
comerciantes na Acic e advogados na OAB.

Advogado, Roberto Freire também foi recebido na OAB/Cubatão e se surpreendeu com a estrutura da Casa 
dos Advogados. O presidente André Izzi e convidados discutiram sobre as demandas do país e as peculiarida-
des de Cubatão, sobretudo na área jurídica e cultural.
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BAILE DO ACONTECE

1º lote encerra dia 20. 
Garanta seu convite 
para nossa grande festa

Segundo lote vai custar R$ 180,00 e começa a ser vendido no dia 21 de julho

Falta menos de um 
mês para o Baile do 
Acontece e a banda ‘Os 
Fabrícios’ já está com os 
instrumentos a� nados e 
acertando os últimos de-
talhes do repertório que 
vai colocar todo mundo 
para dançar.

Conhecida em toda a 
Baixada, a banda vai le-
var para o palco do bai-
le do Acontece um set-
-list repleto de sucessos, 
dos anos 70 até os dias 
atuais, passando por to-
dos os estilos: rock, pop, 
sertanejo, forró, etc.

E o repertório terá 
surpresas, palavra de Fa-
brício Rodrigues, voca-

lista da banda. “Para o 
Baile estamos preparan-
do algumas surpresas, 
músicas diferentes e ou-
tras coisas que só quem 
estiver lá com a gente vai 
descobrir”, a� rma.

Primeiro lote 
esgotando

O Baile do Aconte-
ce será no salão nobre da 
ACIC (Rua Bahia, 171, 
Vila Paulista), no próximo 
dia 11 de agosto, a partir 
das 21 horas.

Os convites são limita-
dos, estão a venda e o pri-
meiro lote, que custa R$ 
150,00, encerra na próxi-
ma sexta, 20. O segundo 

Reservas e 
informações pelo 
(13) 97414-8664 

e 3361-5212

lote custará R$ 180,00. 
Garanta seu lugar e venha 
celebrar com a gente, numa 
noite cheia de boas vibra-
ções e alegria. 

O Baile do Acontece 
Se você ainda está na dú-

vida sobre o que vestir, nós 
vamos te ajudar om algu-
mas dicas.

Para os homens, a dica é 
apostar em ternos com bom 

Veja dicas de look para arrasar na festa!

caimento. O youtuber Vitor 
Tavares, do canal HeyTava-
res, traz sugestões de traje e 
acessórios adequados.  

Na foto, Vitor veste um 
terno slim � t acetinado azul 
marinho noite e com camisa 
social branca, gravata bor-
boleta e lenço. Mas os mo-
delos tradicionais de terno 
e gravata continuam muito 

bem aceitos.
Já para as meninas, nós 

pedimos ajuda do Lounge 
Mari Assis e do Ateliê Toque 
de Elegância, que trazem al-
gumas dicas para ousar no 
vestido e maquiagem. Nas 
fotos, a modelo Carol Quei-
roz usa um vestido verde 
escuro com rendas,  cabelo 
e maquiagem mais leves, 
para realçar o brilho do 
vestido. E a modelo Dalila 
Gropp, com vestido verde 
claro também com rendas e 
decotado, cabelo ondulado 
e maquiagem leve.

E se você quer ver essas dicas 
com muito mais detalhes e 
imagens, acesse o portal do 

Acontece (acontecedigital.com.br) 
e veja os vídeos com todas as dicas 
para compor o seu look para a festa 
mais aguardada do ano em Cubatão
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CASQUEIRO, CUBATÃO

Dia dos Pais na 
Estância Alto da Serra
Que tal provar um almoço especial para cel-
ebrar o dia dos pais? 

No dia 12 de agosto, 
a Estância Alto da Serra 
realiza o seu tradicional 
boi no rolete, para que 
você e sua família apro-
veitem o dia dos pais em 
grande estilo. Além do 
cardápio especial, pode-
-se desfrutar de um es-
paço diferenciado, com 
música ao vivo, aulas de 
dança, passeios à cavalo 
e outras atividades de 
aventura, como a tirole-
sa, por exemplo.

Quer participar desse 
dia especial? É simples: 
basta entrar em contato 

com o pessoal da ‘Bora 
Viajar Excursões’ pelo 
telefone (13) 98820-
3083 (whatsapp), falar 
com a Keila e fazer a sua 
reserva.

Os pacotes custam 
R$ 120,00 para crian-
ças acima de 13 anos e 
adultos, R$ 90,00 para 
crianças de 06 a 12 anos 
e crianças com até cinco 
anos de idade não pa-
gam. O pacote inclui o 
translado e alimentação 
(bebidas e atividades 
são pagas a parte no lo-
cal).

Parabéns

JOCA DINIZ

ASSESSOR DE IMPRENSSA

SINTRACOMOS

MAGALY VILLARINO ARTE PÉS

por jaque barbosa jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

         13 97414-8664         13 97414-8664

Aulão no Chute Inicial
Na próxima se-

gunda (16), a Chute 
Inicial, escolinha de 
futebol ofi cial do 
Corinthians, promo-
ve um aulão especial 
para toda a comu-
nidade no Esporte 
Clube Cubatão.

São dois horários. 

No período da manhã, a 
partir das 08 horas da 
manhã, para as cate-
gorias sub-08, sub-09, 
sub-10 e sub-11. 

Já no período da tar-
de, a aula começa as 14 
horas para as categorias 
sub-12, sub-13, sub-14, 
sub-15 e sub-16.

Para participar, 
basta comparecer a 
sede da Chute Ini-
cial, que fi ca no E.C 
Cubatão (Rua Belar-
mino Amaral, 812, 
Jardim São Francis-
co) no horário da 
sua categoria e par-
ticipar. 

Para mais informações sobre o aulão e sobre as aulas normais 
da Chute Inicial, basta entrar em contato com Fabio Cavalcanti 

pelo telefone (13) 99106-2013

Rotary Club empossa 
nova diretoria
Em jantar realizado na sua sede na noite da última quarta (11), o Rotary Club Cubatão 
apresentou sua nova diretoria.

O novo presidente, Ro-
berto dos Santos Junior, falou 
ao Acontece sobre a sua ges-
tão e os desa� os do próximo 
biênio. “Me sinto bastante 
inspirado, fazendo referên-
cia ao lema do ano rotário 
2018/19 - Seja a Inspiração. 
Estar à frente de um Clube, 

A������ G���

Presidente   Roberto João dos 

    Santos Junio

1º vice   Anfrísio Honório 

    dos Santos

2º vice:   Antônio Araújo da Silva

1º secretário   Carlos Henrique 

    dos Santos

2º secretária   Marlene de Araújo

1º dir. de protocolo  Felipe Augusto Ribeiro

2º dir. de protocolo  Nancy Canelas 

1º tesoureiro   Pérsio Moblicci

2º tesoureiro   José Fernandes

Administrador  Hermes Balula

Dir. de Imagem Pública Sérgio Roberto Oliveira

Av. de Projetos

 humanitários   Marilda Canelas

Av. de Serv. Internos  Nancy Canelas

Av. de Serv. Profi ssionais Paulo Sérgio Pereira

Av. de Serv. Inter. 

e Fundação Rotária  Marluce Cabral 

    dos Rios

Av. de Serv. à Juventude Daniel Ravanelli Losada

Av. de Serv. à    Franklin Tavares 

Comunidade   Ferrinho

Instrutor de Clube  Gregório de Souza Neto

Conselho Fiscal  Mário Canelas, 

    Sérgio Balula e

    Paulo Sérgio Pereira

Veja a composição da 
nova diretoria

dentro de uma instituição 
centenária do tamanho do 
Rotary, é uma grande res-
ponsabilidade. Mas também 
é um período muito provei-
toso, onde nossa network au-
menta e laços de amizades se 
estreitam”.

O presidente também fa-

lou sobre os planos do clu-
be e os projetos que virão 
nos próximos meses. “Atrair 
mais jovens para nossas reu-
niões e, posteriormente, para 
o nosso quadro associativo. 
Essa é uma de nossas metas. 
Manter os projetos e a parce-
ria com a Casa da Esperança 

de Cubatão, auxiliar na di-
vulgação da campanha de va-
cinação contra a Poliomielite, 
que está caindo drasticamen-
te em nossas cidades e apro-
ximar o Rotary da comuni-
dade cubatense são algumas 
das metas que traçamos para 
este biênio”, � naliza.

D���������

ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE JULHO, O ‘OCUPACENA’ INVADE O 
GALPÃO CULTURAL DO PARQUE ANILINAS COM 15 APRESENTAÇÕES. 
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA NO ACONTECEDIGITAL.COM.BR
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Aguinaldo Araújo: instalação de academias híbridas
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) apresentou indi-

cação junto à mesa da Câmara solicitando que sejam feitas 
gestões junto aos órgãos competentes para que a implan-
tação de academias híbridas nas praças da Cidade.

Academias híbridas são aquelas que contem aparelhos 

adaptados para pessoas portadoras de de� ciência física e/
ou visual, podendo ser usados tanto por essa parcela da 
população quanto por aqueles que não possuem qualquer 
tipo de de� ciência. A indicação foi encaminhada aos seto-
res competentes.

Lalá cobra sinalização no Jardim São Marcos
Devido à grande circulação de veículos no Jardim São Mar-

cos, onde está localizado parte do Polo Industrial, o vereador 
Lalá (SD) solicitou à CMT que instale placas de sinalização. O 
problema é que os comerciantes, principalmente da Av. Plínio 
de Queiroz, têm sido prejudicados pela di� culdade de estacionar 

seus veículos para realizar carga e descarga, sem correr o risco 
de serem multados. Segundo relatos, os agentes responsáveis 
pela � scalização do trânsito aplicam multas mesmo quando os 
comerciantes precisam fazer paradas para realizar essas tarefas 
em seus estabelecimentos.

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

Rafael Tucla quer retorno da Bolsa de Estudos
O vereador Rafael Tucla (PT) apresentou requerimento na úl-

tima sessão da Câmara pedindo a volta da Bolsa de Estudos para 
estudantes do ensino superior. Embora prevista na Lei Ordinária 
nº 1.091 de 01º de julho de 1977, o município desde o ano de 2012 
não tem ofertado aos estudantes da cidade a bolsa de estudos.

De acordo com o vereador, a importância da bolsa de estu-
dos para os estudantes cubatenses se faz necessária em razão 
da perda de renda dos estudantes que não são bene� ciados por 
programas sociais como PROUNI, FIES, e outros, impedindo 
que o estudante conclua o seu curso.

Marcinho propõe ‘Programa Vida Ativa’
O vereador Marcinho (PSB) apresentou requerimento 

junto a mesa da Câmara propondo ao governo que sejam fei-
tos gestões e estudo a � m de implantar na Cidade o programa 
‘Cartão Vida Ativa’.

O programa consiste em um cartão magnético com va-

lor � xo de R$ 57,00 que devem ser usados pelos idosos ca-
dastrados para pagar determinadas atividades em academias 
e clubes da Cidade. O programa é uma iniciativa do Governo 
do Estado, desenvolvido pela secretaria de Esporte e Lazer. O 
requerimento foi encaminhado aos setores competentes.

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 quar-
tos

• Apartamento Jd. 
Casqueiro - 2 quar-
tos

• 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 

dormitório R$900,00 (PA-
COTE)

• Apto Av. Beira Mar de 2 
dormitórios R$1.100,00 (PA-
COTE).

• Apto Jd. São Francisco 2 dor-
mitórios 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 frente ao Cen-
tro 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 dormi-
tórios 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.

• Pintura
• Faxina

Desempregado, ofereço-me 
para serviços gerais:

Aroldo - 988113117

• Jardinagem
• Aux. de Elétrica e Hidraulica

Rodrigo Alemão pede tratamento de catarata
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB) apresentou requeri-

mento junto à Câmara para que sejam feitas gestões junto aos 
órgãos competentes para que sejam realizados estudos visando 
a implantação do tratamento de catarata na Cidade.

De acordo com o vereador, a proposta visa proporcionar 

uma diminuição nos casos da doença na Cidade e também o 
tratamento adequado, já que a catarata pode causar cegueira. O 
vereador também aponta que, por ser uma doença que se de-
senvolve lentamente, a prevenção e o tratamento cirúrgico ade-
quado podem corrigir o problema de forma satisfatório.

Adaf disputa torneio 
em Caraguatatuba Promovido 

por olheiros 
de diversos 
clubes 
do país, 
competição 
busca novos 
talentos 
do futebol

De malas prontas para Ca-
raguatatuba para a disputa do 
torneio de olheiros, os atletas 
da Associação Desportiva de 
Avaliação e Formação (Adaf), 
estiveram no gabinete do Pre-
feito Ademário para agradecer 
a ajuda proporcionada pela 
prefeitura.

Para a disputa do torneio, 
a Secretaria de Esportes (Se-
mes) disponibilizou transpor-
te e estrutura para estadia dos 
atletas da Adaf.

O prefeito Ademário Oli-
veira enfatizou que a prática 
de esportes tem uma relação 
direta com a saúde física e 

psíquica. “Praticar esportes é 
mais do que um bem para a 
saúde do corpo, também  faz 
bem para a mente e ajuda na 
prevenção de diversas doen-
ças”, a� rmou.

Torneio de Olheiros
Trata-se de um torneio que 

vai ser realizado até o dia 18/7. 
Os atletas serão avaliados por 
um grupo de olheiros de di-
versos clubes. A Associação 
representará a cidade com ti-
mes no sub 13, 15 e 17 anos. 
Os jovens terão o auxílio de 
José Elan dos Santos, o popu-
lar Batoré. 

Adaf
A Associação Desporti-

va de Avaliação e Formação 
é um projeto de desenvolvi-
mento dos futuros craques do 
futebol. Tem como objetivo 
aprimorar o atleta e expandir 
o máximo possível da habili-
dade do jogador que dá início 

na sua carreira. O centro tem 
um trabalho direcionado à 
formação de jovens de 9 a 17 
anos.

A Associação foi fundada 
por Batoré em 2006 e conta 
com o apoio das empresas 
Alfa Monitoramento, Au-
toescola Prisma, ACIC, 100-
Água, dr. Gustavo Palmieri, 
bem como da Prefeitura de 
Cubatão através da Secreta-
ria Municipal de Esportes e 
Lazer.

M����� N������



0713 de julho de 2018digital.com.br

15 DE JULHO

Braskem celebra 60 anos 
de operação em Cubatão
Unidade foi a primeira a produzir resina termoplástica de baixa densidade no Brasil

A Braskem celebra, este 
mês, 60 anos de operação 
da unidade de Polietileno 
(PE 8), situada em Cuba-
tão. Privilegiada por sua 
localização próxima à 
região portuária de San-
tos, o Polo Petroquímico 
ostenta a posição de um 
dos mais importantes do 
Brasil.

Inaugurada em 15 de 
julho de 1958, pela Union 
Caribe, a PE 8 foi a pionei-
ra na produção de polieti-
leno de baixa densidade 
no Brasil e representou 
um grande avanço para 
a indústria petroquími-
ca nacional. Atualmente, 
a fábrica tem capacidade 
para produzir até 140 mil 
toneladas por ano, sendo 
parte da produção dire-
cionada ao mercado in-
terno e outra parte expor-
tada a outros países.

Marcelo Forlenza, ge-
rente industrial da PE 8, 
explica que o polietileno 
está presente no dia a dia 
das pessoas em diversas 
aplicações. “O plástico  foi 
fundamental para a de-
mocratização do acesso à 
uma série de produtos, o 

uso de caixas d’água e cis-
ternas, por exemplo, ofe-
rece mais segurança para 
a população em momen-
tos de interrupção pontual 
do fornecimento de água 
ou, até mesmo, em perío-
dos de crise hídrica, como 
a que atingiu a região do 
Grande ABC – e Sudes-
te como um todo – entre 
2014 e 2016”, a� rma.

Para a operação da PE 
8, a Braskem conta com 
176 colaboradores, en-
tre funcionários diretos e 
indiretos, que trabalham 
para manter o índice de 
produtividade e segurança 
da unidade. 

Marcos de Almeida, 
de 53 anos, é um dos fun-
cionários mais antigos da 
companhia na região, es-
tando atualmente na fun-
ção de Técnico Mecânico 
Especialista. “Participei 
de um processo seletivo 
em 1984 e entrei para a 
função de ajudante de me-
cânico. Na época, a vaga 
representava um grande 
avanço pro� ssional para 
minha carreira”, explica 
Almeida, que tem como 
rotina acompanhar dia-

riamente as atividades da 
operação, veri� cando as 
condições de segurança e 
realizando manutenções 
pontuais, entre outras ati-
vidades que dão suporte à 
unidade.

Com o empenho em 

deixar um legado que vai 
além de sua contribuição 
econômica para a região, a 
Braskem participa do Pai-
nel Consultivo Comunitá-
rio (CIESP), que contribui 
para o desenvolvimento de 
Cubatão. “Buscamos ter 

uma atuação responsável 
em todas as comunidades 
onde estamos inseridos. 
Ao longo dos anos inúme-
ros investimentos foram 
feitos com o objetivo de 
manter o alto rendimento 
da unidade, com a entrega 
de produtos de qualidade 
e o máximo de segurança. 

Seguimos alocando recur-
sos nas paradas de ma-
nutenção, em melhorias 
tecnológicas e na moder-
nização dos sistemas para 
seguir atendendo ao mer-
cado de polietileno que é 
extremamente relevante 
para nós”, � naliza Forlen-
za.

MAIS DE 6 MIL FAMÍLIAS

Cubatão supera meta 
do Bolsa Família

Cidade é primeira da Baixada Santista a atingir a meta estabelecida pelo Ministério 
de Desenvolvimento Social.

Ao atingir, em junho, a 
marca de 6.058 famílias as-
sistidas, Cubatão superou a 
meta estabelecida pelo Go-
verno Federal para o Pro-
grama Bolsa Família, possi-
bilitando a injeção mensal, 
na economia da cidade, de 
R$ 1.002.595,00. Foi o pri-
meiro município da Baixada 
a conquistar tal objetivo.

Segundo o Ministério do 
Desenvolvimento Social, a 
cobertura do programa em 
Cubatão é, hoje, de 100,13% 
em relação à estimativa de 
famílias pobres no municí-
pio. Essa estimativa é cal-
culada com base nos dados 
mais atuais do Censo De-
mográ� co do IBGE. 

 Os dados foram come-
morados pelo prefeito Ade-
mário. “Estamos satisfeitos 
com estes resultados, nos 
empenhamos na ampliação 
do programa desde o início 
de nosso governo. Incenti-
vamos a realização de mu-
tirões de cadastramento de 
famílias carentes”, a� rmou.

As 6.058 famílias hoje 
assistidas pelo Bolsa Famí-
lia equivalem a 12,18% da 
população. Neste total estão 
incluídas 2.467 famílias que, 
sem o programa, estariam 
em condição de extrema 
pobreza. 

No início de 2017, o nú-
mero de famílias cadastra-
das não chegava a 2.500. Em 
dezembro do mesmo ano, já 
havia 4.634 famílias cadas-
tradas e a dotação mensal 
subia para R$ 769.423,00. 
Em 2018, o número de fa-
mílias cadastradas que, em 
janeiro, era de 5.045, subiu 
para 6.058 em junho. A do-
tação foi de R$ 829 mil para 
os R$ 1.002.595,00 atuais.

Segundo o prefeito, ao 
apoiar a ampliação do pro-
grama, a Prefeitura deu 
nova dimensão ao Bolsa Fa-
mília, fazendo dele, além de 
um programa de assistência 
às pessoas carentes, um in-
dutor do crescimento eco-
nômico da cidade. Lembrou 
que a injeção de R$ 1 mi-
lhão por mês na economia 
do município é um incenti-
vo ao comércio e geração de 
empregos. 

Educação
O aumento da assistência 

do Bolsa Família está possi-
bilitando também, a melho-
ria do acompanhamento da 
frequência escolar, conside-
rado “muito bom” no relató-
rio do Ministério de Desen-
volvimento Social.

Segundo o órgão fede-
ral, 5.080 crianças e jovens 

de 6 a 17 anos precisavam 
ter, em Cubatão, a frequên-
cia escolar acompanhada 
no último bimestre. Dessas, 
foram acompanhadas 4.885, 
ou seja, 96,16%. A média 
nacional, segundo o Minis-
tério, é 91,07%. 

Cadastro Único
Cubatão também obte-

ve destaque na ampliação 
do Cadastro Único, sistema 
que registra as informações 
sobre cada família de baixa 
renda, identi� cando seus 
membros e suas condições 
econômicas e sociais. O 

Fundação Florestal 
abre curso 
de capacitação

Estão abertas as ins-
crições para o 1º Curso 
de Capacitação de Mo-
nitores Ambientais, pro-
movido pela  Fundação 
Florestal,  por meio do 
Parque Estadual da Serra 
do Mar (núcleo Itutinga 
-Pilões), com apoio da 
Prefeitura.

As inscrições podem 
ser feitas  até o dia 20 na 
Secretaria de Turismo 
(Parque Anilinas, sala 9, 
ao lado do cinema) e os 
interessados devem apre-
sentar originais e cópias 
da carteira de identidade 
(RG), CPF e comprovan-
te de residência. O curso 
é destinado exclusiva-
mente aos moradores de 
Cubatão, com idade a 
partir de 18 anos e pri-
meiro grau completo.

Como as vagas são li-
mitadas, haverá seleção 
de inscritos, estando a 
prova objetiva marcada 
para o dia 22, às 9 ho-
ras, na Escola Municipal 
Bernardo José Maria de 
Lorena (Vila Nova). A 
lista de aprovados será 
a� xada no dia 25, na Se-
cretaria de Turismo, no 
Paço Municipal (Praça 
dos Emancipadores, s/
nº), na Escola Lorena e 
divulgada no site da Pre-
feitura (www.cubatao.sp.
gov.br).

A entrevista dos apro-
vados ocorrerá entre os 
dias 26 e 31 e a seleção dos 
inscritos será de acordo 
com o resultado da pro-
va objetiva e da entrevis-
ta. Os candidatos devem 
preencher, também, os se-
guintes requisitos: a) pos-
suir condições de saúde 
adequadas às atividades 
do curso, comprovadas 
por atestado médico atua-
lizado; b) apresentar faci-
lidade de comunicação; b) 
conhecer e vivenciar mi-
nimamente o município, a 
unidade de atuação e seus 
recursos e c) ter percep-
ção e sensibilidade quanto 
à necessidade de conser-
vação e uso sustentável 
do patrimônio natural e 
respeito ao patrimônio 
cultural.

O curso - O início será 
no dia 1º de agosto, es-
tendendo-se até o dia 15 
de novembro. Será mi-
nistrado na Unidade de 
Conservação no núcleo 
residencial Água Fria, às 
segundas, quartas e sex-
tas-feiras, das 8 às 12 ho-
ras. O transporte será for-
necido pela Prefeitura.

Mais informações so-
bre inscrições e o curso 
podem ser obtidas pelo 
telefone (13) 3361-8250, 
na sede administrativa do 
Núcleo Itutinga-Pilões

INSCRIÇÕES ABERTAS

Governo Federal utiliza os 
dados deste cadastro para 
conceder benefícios do Bol-
sa Família, Tarifa Social de 
Energia Elétrica e Benefício 
de Prestação Continuada 
(BPC), entre outros. 

A Cidade hoje possui 
10.202 famílias inseridas 
no Cadastro Único, sendo 
que os cadastros de 8.587 
delas foram atualizados nos 
últimos dois anos. Isso faz 
com que a taxa de atualiza-
ção cadastral do município 
seja de 85,31%, bem acima 
da média nacional, que é de 
73,16%.

SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CELEBRA 
OS NÚMERO DO BOLSA FAMÍLIA: “GRANDE PASSO”
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Médico do HC fala da 
importância da prevenção
A doença relativamente nova, descoberta em 1989 e para a qual 
diagnóstico existe desde 1990. 

A partir do início dos anos 
1990, a testagem contra hepa-
tite C passou a ser obrigató-
ria em todos os doadores de 
sangue no Brasil. Trata-se de 
doença transmitida pelo san-
gue contaminado e que não 
causa sintomas. Mas quando 
dá sinais são sintomas muito 
inespecí� cos, como cansaço, 
dores articulares ou peque-
nas alterações laboratoriais 
nos exames de rotina. Pode 
evoluir para cirrose hepática, 
câncer no fígado e morte. 

É considerada pela Orga-
nização Mundial da Saúde 

uma prioridade para ser eli-
minada como problema de 
saúde pública até 2030. Para 
que isso ocorra precisamos 
diagnosticar todos os infec-
tados pois o SUS fornece gra-
tuitamente uma terapia sem 
efeitos colaterais, fácil de fa-
zer e que cura 98 a cada 100 
pacientes tratados. 

E qualquer pessoa, desde 
a que recebeu uma transfusão 
de sangue ou derivados antes 
de 1993 até aquela que sim-
plesmente fez as unhas em 
uma manicure com material 
não adequadamente esteri-

lizado, pode ter hepatite C. 
Especialmente se você tem 
mais de 40 anos, faça o teste 
ou peça ao seu médico para 
fazê-lo. Não dói nada e isso 
pode salvar sua vida! Julho é 
o mês amarelo de divulgação 
para diagnosticar e prevenir a 
hepatite C. Faça o teste!

Dr.Evaldo Stanislau  CR-
M-SP 72.705

Consultor da OMS e do 
Ministério da Saúde para 
Hepatites Virais 

Médico da CCIH do Hos-
pital de Cubatão.

HEPATITE C

Secretaria divulga números 
da vacinação

GRIPE H1N1

Novo boletim divulga-
do pela Secretaria de Saú-
de de Cubatão nesta quin-
ta-feira (12), mostra que a 
cobertura de vacinação da 
gripe atingiu em Cubatão 
o índice de 77,13% entre 
os grupos prioritários de-
� nidos pelo Ministério da 
Saúde, totalizando 18.019 
pessoas entre idosos, puér-
peras (mães recentes), 
gestantes, trabalhadores 
da Saúde e crianças até 5 
anos de idade. A meta é 
de vacinar 23.362 pessoas 

nesses grupos. Con� ra os 
locais de vacinação (que 
prossegue até acabarem os 
estoques) em https://goo.
gl/SYx625.

Já a cobertura total - 
que inclui também porta-
dores de doenças crônicas, 
professores, acamados e 
acompanhantes, crianças 
entre 5 e 9 anos e adultos a 
partir de 50 anos - chegou 
a 30.458 pessoas.

Dois grupos ultrapas-
saram as metas: idosos e 
puérperas, respectivamen-

te com 10.154 (7% acima 
da meta) e 283 (20,94% 
acima da meta) doses 
aplicadas. Entre os de-
mais grupos prioritários, 
foram vacinadas 982 ges-
tantes, (69,01% da meta), 
2.090 trabalhadores da 
área de Saúde (52,58%) 
e 4.510 crianças de 1 a 5 
anos (54,73%).

Entre os portadores 
de doenças crônicas, 
10.091 pessoas foram va-
cinadas, com 68,09% da 
meta

Saúde


