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Faculdade 
terá vestibular 
este ano

PRIMEIRA TURMA

FACULDADE MEDICINA

1 ano sem Milena
Há um ano a filha dos nossos amigos Aderbau Gama e 
Marisa Ferreira, nos deixou. A missa solene confortou 
os corações e o Jornal manifesta o apreço à família e à 

memória da inesquecível Milena Andressa.

Deus conosco!

Com publicação da portaria do MEC a 
Faculdade de Medicina de Cubatão abrirá 
vestibular ainda  este ano. 
A novidade é o local: será na Rua São Pau-
lo, onde funcionava a Justiça do Trabalho e 
já estão sendo feitas as adequações.  03

De volta os ‘Caminhos da Independência’ | Soroptimist discute violência contra Mulher | Domingo tem Mirada, Festival do Sesc 
Santos |   Jovens da Etec na final do Google | O Camp e o futuro dos nossos adolescentes Págs 05 a 08

Cidade em 
movimento
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Veja o baile 
de 19 anos do 

Acontece

PROGRAMA ALTA QUALIDADE
• Tv Santa Cecilia

Domingo - 14 horas
Segunda - 15h30
Sábado - 13h30
Sábado p/ domingo - 00h30
Quinta - 14:30

• Tv Brasil/ Unisantos
Segunda e quarta - 20h30
Quinta e sábado - 20h20

Domingo 16h
• Ilha do Sol/rbtv

Domingo - 12h30
Sexta - 15h30
Sábado - 15g

TV POLO
• Canal 11- NET
Todos os dias as 
22h00 e 4:30
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Com a publicação da 
portaria, pelo MEC, a Fa-
culdade de Medicina de 
Cubatão tem o prazo de três 
meses para apresentar o 
local adequado para início 
dos cursos, no ano que vem. 

Desta forma, o grupo 
responsável alugou o pré-
dio da Rua São Paulo, onde 
funcionava a Justiça do Tra-
balho, para iniciar as ativi-
dades. Quem passa pelo 
local já observa as equipes 
trabalhando na adequação 
do imóvel. A vistoria do 
MEC acontece em outubro, 
quando deve ser liberado o 
Vestibular, previsto já para 
novembro deste ano.

Paralelamente, o Grupo 
Ânima, dono do Centro 
Universitário São Judas Ta-
deu - Campus Unimonte 
construirá um prédio, na 
avenida Martins Fontes, ao 

Formação

Faculdade de 
Medicina terá 
vestibular em 
novembro
Em Guarujá, prédio será erguido pela Uniœ ste 
na Enseada para abrigar o curso

lado do Hospital Munici-
pal, onde funcionará de� -
nitivamente a Faculdade: a 
previsão é que a obra � que 
pronta em dois anos. 

Movimento no Centro
A instalação, mesmo 

que provisória, da Facul-
dade na Rua São Paulo, 
próximo ao Extra dá um 
novo ânimo a este quadri-
látero central que entrou 
em declínio depois da saí-
da da Justiça do Trabalho. 
Ao lado, foi inaugurado 
recentemente o posto de 
gasolina sob a bandeira 
Ypiranga; em frente ao pos-
to será a unidade do Bom 
Prato. A Prefeitura também 
está procedendo a limpeza 
e devolução do prédio em 
frente ao cartório, que es-
tava abandonado há anos. 
Ainda na redondeza é pos-
sível avistar as torres que 

vão abrigar mais de 200 fa-
milias dentro do Programa 
Serra do Mar. 

Quarteirão da Saúde 
Já o complexo hospita-

lar na Martins Fontes segue 
avançando. A Fundação 
São Francisco Xavier � na-
liza detalhes para a entrega 
do Centro de Alta Comple-
xidade, no prédio do anti-
go teatro, que já tem novo 
visual. No local a cidade 
terá o inédito atendimento 
de oncologia, câmera hi-
perbárica e hemodiálise. O 
PS Infantil  será reformu-
lado no mesmo padrão do 
PS central.  Entre os PSs e 
Hospital funcionará de� -
nitivamente a Faculdade 
de Medicina. Como con-
trapartida ao Município, o 
pavimento térreo abrigará 
um novo equipamento de 
sáude.
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Lalá fi scaliza pavimentação do Caminho dos Imigrantes
O vereador Lalá (SD) esteve nesta semana no Caminho dos 

Imigrantes para acompanhar a pavimentação asfáltica que está 
sendo colocada na via. Durante a visita, o vereador conversou 
com os operários da Prefeitura e com os moradores do bairro.

Em setembro de 2017, o vereador já havia cobrado uma 

posição da Prefeitura para que providenciasse o serviço no 
local, garantindo melhor acesso à população e qualidade da 
passagem. Ainda segundo o vereador, esta é mais uma vitó-
ria da comunidade que começa a dar os passos em direção à 
urbanização.

Marcinho: mudança do estacionamento na Henry Borden
O vereador Marcinho (PSB), solicitou recentemen-

te à secretaria de manutenção uma mudança no esta-
cionamento de veículos na avenida Henry Borden, em 
frente ao Hospital Municipal, nos dois sentidos de dire-
ção da via.

A solicitação do vereador indicava que os veículos � -
cariam estacionados em 45 graus em frente ao canal da 
Avenida, possibilitando assim um número maior de va-
gas no local, auxiliando o estacionamento do Hospital. A 
solicitação do vereador já foi atendida.

As informações desta coluna são de responsabilidade das assessorias dos vereadores de Cubatão 

Aguinaldo Araújo cobra melhorias na Vila Santa Rosa
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) apresentou indi-

cação junto à mesa da Câmara na última sessão, realizada 
no último dia 04, solicitando que seja feito projeto para a 
reforma da praça Vereador Orlando Gomes Pereira, na Vila 
Santa Rosa.

Na indicação, o vereador solicitou que esteja incluso 
na reforma o mobiliário, a instalação de uma academia 
da terceira idade e híbrida, bancos, lixeiras, playground e 
troca completa da iluminação para lâmpadas de LED. A 
indicação foi encaminhada 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 quartos

• 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 
(PACOTE)

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

• Apto Jd. São Francisco 
2 dormitórios R$850,00 
(PACOTE)

• Sobrado na Ponte Nova, 
Mobiliado 3 dormitó-
rios e 1 suíte Ref: 1451 
- R$2.000,00.

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

• Galpão frente ao Centro 
Esporti 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 dormitó-
rios Praia Grande, c/ salão de 
festas e piscina. R$225.000,00.

• Sobreposta baixa no bairro Jar-
dim 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 dormi-
tórios e 1 suíte R$230.000,00.

Rodrigo Alemão pede implantação do bolsa atleta
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB) apresentou na 

última sessão da Câmara um requerimento solicitando 
ao poder Executivo que seja realizado estudos visando 
a implantação do programa ‘Bolsa Atleta’ na Cidade.

O programa daria incentivos � scais às entidades de 

ensino particulares de Cubatão, que em troca ofertariam 
bolsas de estudo integrais a atletas do ensino fundamen-
tal e médio, seguindo modelo adotado em outras cidades 
da Região. O requerimento foi aprovado e encaminhado 
aos setores competentes.

Desempregado, ofereço-me 
para serviços gerais:

Aroldo - 988113117

• Pintura

• Faxina

• Jardinagem

• Aux. de Elétrica e Hidraulica

Rafael Tucla: Ficha limpa para os comissionados
O vereador Rafael Tucla (PT) apresentou junto a 

mesa da Câmara projeto de Lei que obriga a aplica-
ção dos requisitos da Lei da Ficha Limpa para contra-
tação de cargos de con� ança para a Administração 
Pública. 

Com a aprovação do projeto de Lei, � ca impedidos 
de assumir cargos de con� ança àqueles que tiveram 
condenação criminal em  tribunal ou que tenham as 
contas rejeitas pelo tribunal de contas. O projeto está 
nas comissões.

Por Lucineide

Casa de shows Altas Horas 
faz show Benefi cente

A casa de shows Al-
tas Horas organizou um 
evento bene� cente com 
diversas atrações. A ideia 
é converter os ganhos e 
arrecadar doações para 
Lucineide Pinheiro, mora-
da de Cubatão. 

O evento tem o apoio 
de Luiz Rosa – Esporte 
Clube Cubatão e Kablo 
2020. Acontece nesta sex-
ta (07), a entrada custam 

R$ 5 reais para mulheres e 
R$10 para homens. 

Lucineide Pinheiro
Há cinco meses a dona 

de casa Lucineide des-
cobriu estar com câncer. 
Infelizmente a família hu-
milde que vive dos ganhos 
do marido, como sanfo-
neiro, não tem recursos 
su� cientes para arcar com 
os altos custos dos medi-

camentos necessários para 
o tratamento. 

“Não me deixou me 
abater nessa doença por-
que vou vence ela”, conta a 
cearense.  

Alguns amigos da fa-
mília se juntaram e desen-
volveram diversas ações, 
como rifas e sorteios, para 
arrecadar fundos que aju-
de no tratamento de Luci-
neide. 

Rifa
A cabeleira Daniela 

Souza organizou duas ri-
fas com maquiagens e kit 
para hidratação de cabe-
lo. Cada nome custa R$ 
5 e o sorteio acontece no 
próximo domingo, 09, no 
Forró Danado de Bom, 
que � ca na Rua Antônio 
Augusto Bastos 245

Confi ra as bandas que irão participar: 
Joãzinho Santana
Os Cobras Do Forro
Conexão Do Som
Los Malvados
Bruninho Do Arrocha
Xamego Xodó

Ysaakc Rocha
Xamego Do Forró
Natalia Miranda
Forró Anjos Do Sol
Forró Sanfonado
Feeh Santos 

Meteoro Do Sucesso
Raff a Pakera
Dinazinho Gerasom
Jéssica Araújo 
Forrozão Pegada Forte

Para fazer sua doação, 
deposite qualquer valor 
na conta poupança da Cai-
xa Economica, no nome 
de José D. D. Nascimento. 

Agencia: 3418
Tipo da conta: 013
Nª da conta: 00019256-5

Legislativo Cubatense
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A GADE está organi-
zando a primeira edição 
do Troféu GADE de Gi-
nastica Rítmica. Com a 
apoio da Secretária Mu-
nicipal de Esporte e La-
zer de Cubatão, o evento 
será realizado no dia 16 
de setembro, no Cen-
tro Esportivo “Romerão” 
(rua Pedro de Toledo, nº 
333). 

Será um evento com-
petitivo com a presença 
de mais de 60 ginastas 
municipais que esta-
rão se preparando para 
os eventos ofi ciais do 
segundo semestre.  O 
Troféu tem por objeti-
vo incentivar os atletas 
iniciantes da região, as 
inscrições para participar 
vão até 08 de setembro, 
através do email: gade-
ginasticaritmica@gmail.
com

Mais informações: 
(13) 99730-7372

1º Troféu 
Gade de 
Ginastica 
Rítmica

CULTURA
Vivência, Mulher e Arte

Soroptimist traz evento para 
discutir violência contra a mulher

Em todos os dias 25 de 
cada mês, dia laranja, as in-
tegrantes do Clube Sorop-
timist Cubatão apresentam 
uma proposta de conscien-
tização sobre a violência 
contra a mulher. 

Em setembro, a data 
será marcada pelo evento 
Vivência, Mulher e Arte, 
com apresentação da peça 
‘Nunca Mais... Coração de 
Mulher’. O espetáculo será 
realizado pelo grupo ‘Vi-
vência, Mulher e Arte’. A 
peça, aclamado desde 2017, 
inicia a discussão do pa-
pel da mulher na socieda-
de, com classi� cação de 14 
anos.

O evento é organiza-
do pelo clube Soroptimist 
Cubatão em parceria com 
a companhia O Tom da 
Graça e a Ofício Profano, 
e apoio da Prefeitura de 
Cubatão. A peça será no 
Bloco Cultural de Cubatão 
(Praça dos Emancipadores, 
s/nº), dia 25 de setembro, 

a partir das 19h. As entra-
das custam R$25 reais, no 
entanto quem adquirir os 
ingressos até o dia 15 de 
setembro pagará apenas 
R$15. 

A programação inclui 
bate-papo sobre a temáti-
ca, sorteio de brindes, cafés, 
quitutes e bolos, além da 
peça. O roteiro da apresen-
tação nasceu da necessida-
de de discutir sobre temas 
ainda sensíveis na socieda-
de, como a desconstrução 
de preconceitos e a violên-
cia contra a mulher. Sempre 
de uma forma sensível, con-
tundente e artística.

‘Nunca Mais… Coração 
de Mulher’ mostra o coti-
diano de Paula, uma perso-
nagem complexa em meio 
a tantos sentimentos guar-
dados nos últimos 30 anos. 
Até que um dia, Paula deci-
de mudar sua rotina e, as-
sim sem mais nem menos, 
ela revive o passado com a 
� nalidade de se redescobrir.

• Flora Central (Rua 
Cidade de Pinhal, 130 - 
Parque Fernando Jorge)

• Bazar Doritas - Pape-
laria e Utilidades (Rua 
Alberto Pinto de Carv-
alho, 211 - Jardim Nova 
República)

• Toque de Elegâncis 
Ateliê - Alexandra 
Elegância (Rua São 
Paulo, 320- Jardim 
São Francisco)

• Espaço Vida Saudáv-
el – Herbalife, Rita 
Borges (Rua São 
Paulo, 320-Fundos-
Jardim São Francisco)

• Chaveiro Universal 
Balula, com Cida (Av 
Joaquim Miguel Cou-
to, 726- Vila Paulista)

• Via Pauli Calçados 
& Cia. (Rua Maria 
Cristina, 121- Jardim 
Casqueiro)

• Escola Objetivo – 
Centro (R. Leão XIII, 
194 - Jardim Sao 
Francisco)

O valor arrecado 
pelos ingressos será re-
vertido para o projeto 
Sonhe e Realize, que 
fornece apoio pro� ssio-
nal para meninas de 14 
a 17 anos, em Cubatão. 
As entradas podem ser 
obtidas pelo telefone 
(13) 99787-7875 ou nos 
pontos de venda.

Pontos de venda:
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Show pra animar o sábado em Cubatão
No próximo sábado 

(08) o cantor Miguelzi-
nho, ex-integrante do 
Bonde do Forró, e ban-
da trarão diversos su-
cessos do forró, arroxa, 
sertanejo universitá-
rio, e muito mais. Com 
repertório variado, a 
banda promete animar 
todo público e não dei-
xar ninguém parado. 

Startup in School

Projeto da Etec de Cubatão 
se classifi ca na fi nal de 

programa da Google
O projeto da Etec de 

Cubatão, Kids Night, está 
entre os cinco � nalistas 
do programa  Startup in 
School 2018, da Google. 
Na semi � nal os quatro 
videos com maior nume-
ro de curtidas no youtube 
passariam para a proxima 
etapa. No entanto para 
deixar a decisão da semi-
� nal ainda mais difícil, a 

diferença entre o 4° e o 5° 
colocados foi de um único 
like. Assim, foi decidido 
levar também o 5° grupo 
para a � nal.  O grupo de 
Cubatão � cou em 2º com 
uma média de 2.400 cur-
tidas.

A próxima fase será a 
disputa no Day Camp, a 
grande � nal do programa, 
que acontece em 16 de ou-

tubro, no campus da Goo-
gle, em São Paulo. Nesta 
etapa � nal os projetos se-
rão apresentados para a 
bancada � nal de jurados, 
que escolherão os grandes 
vencedores. A banca será 
formada por represen-
tantes das realizadoras da 
disputa: a Google, a Ideias 
de Futuro e Centro Paula 
Souza

As duas equipes ven-
cedoras da � nal, do Star-
tup in School, receberão 
três meses de mentoria da 
Ideias de Futuro, com foco 
na evolução de seus proje-
tos, incluindo indicação e 
acesso a eventos especiali-
zados no Google Campus 
e outros contatos especí� -
cos para a necessidade de 
cada projeto.

Kids Night
Os alunos da Etec 

de Cubatão participam 
da competição com o 
app Kids Night que fa-
cilida a comunicação e 
contratação entre pais 
e responsáveis com as 
babás noturnas. 

O app foi criado pe-
los alunos:
• Fábio De Zhi Wu
• Lauanda Souza
• Lucas Silva de
 Santana
• Pedro Henrique dos 
Santos
• Rita de Cássia Brito 
Vilela

A abertura do show 
fi ca por conta de Juni-
nho Pavaneli, com mui-
to forró.

A grande noite tem 
a produção de Moi-
ta Shows e Damião e 
apoio do Jornal Acon-
tece. O evento será no 
Clube Altas Horas - Av. 
Joaquim M Couto, 711 - 
das 23h as 4h.

CEU das Artes 
recebe 

Intercâmbio 
de capoeira 

DiversidadeDiversidade

Evento Evento 
formativo formativo 
contará com contará com 
o cubatense o cubatense 
Mestre Mestre 
ZoinhoZoinho
e o chileno e o chileno 
Mestre Mestre 
DadinhoDadinho

Direto de Santia-
go (Chile), o Mestre 
Dadinho, do Centro 
Cultural Capoeira Re-
nasce, será o convida-
do especial em Cuba-
tão do "Intercâmbio 
Internacional Maré 
me Chama do Lito-
ral". O evento 
será uma 
mostra 
re g i o -
nal com 
apresen-
tações e 
o f i c i n a s 
de 16 a 22 
de setem-
bro. 

No pró-
ximo dia 20, 
o mestre chi-
leno fará uma 
aula aberta de 
movimentação 
para capoeiristas, 
adolescentes e jo-
vens, às 19 horas, no 
CEU das Artes (Rua 
Januário Cândido 
Pontes, s/nº, Jardim 
Nova República)

Em seguida, às 20 
horas, haverá uma 
o� cina de musi-
calidade de Alex 
Sandro Miran-
da, o Mestre 
Zoinho, en-
cerrando 
com uma 
roda de 

capoeira. O evento é 
gratuito, e a realização 
conjunta do Instituto 
de Capoeira Pelouri-
nho e Centro Cultural 
Pé Na Lua com apoio 
da Secretaria de Cul-
tura via Departamento 
de Políticas Públicas 
para a Diversidade. O 
encontro formativo 
também contará com 
os alunos das O� cinas 
Criativas - Arte e Sus-
tentabilidade.

"O nosso objetivo 
é disseminar a im-
portância da capoei-
ra, gerando a troca de 
conhecimento entre as 
novas gerações. Com 
os mestres que atuam 
em nossa cidade e na 
América Latina, o en-
contro tem por � m 
estimular a cidadania, 
a disciplina, a saúde e 
o respeito", destaca o 

Mestre 
Zoinho. 

" A f i n a l , 
c a p o e i r a 
é música, 
dança, jogo, 

luta, expres-
são corpo-

ral. É a maior 
prop agadora 

da Língua Por-
tuguesa no mundo, 

pois a capoeira está 
presente em mais de 
170 países".

ral". O evento ral". O evento 
será uma será uma 
mostra mostra 
re g i o -re g i o -
nal com nal com 
apresen-apresen-
tações e tações e 
o f i c i n a s o f i c i n a s 
de 16 a 22 de 16 a 22 
de setem-de setem-
bro. bro. 

No pró-No pró-
ximo dia 20, ximo dia 20, 
o mestre chi-o mestre chi-
leno fará uma leno fará uma 
aula aberta de aula aberta de 
movimentação movimentação 
para capoeiristas, para capoeiristas, 
adolescentes e jo-adolescentes e jo-
vens, às 19 horas, no vens, às 19 horas, no 
CEU das Artes (Rua CEU das Artes (Rua 
Januário Cândido Januário Cândido 
Pontes, s/nº, Jardim Pontes, s/nº, Jardim 
Nova República)Nova República)

Em seguida, às 20 Em seguida, às 20 
horas, haverá uma horas, haverá uma 
o� cina de musi-o� cina de musi-
calidade de Alex calidade de Alex 
Sandro Miran-Sandro Miran-
da, o Mestre da, o Mestre 
Zoinho, en-Zoinho, en-
cerrando cerrando 
com uma com uma 
roda de roda de 

América Latina, o en-América Latina, o en-
contro tem por � m contro tem por � m 
estimular a cidadania, estimular a cidadania, 
a disciplina, a saúde e a disciplina, a saúde e 
o respeito", destaca o o respeito", destaca o 

Mestre Mestre 
Zoinho. Zoinho. 

" A f i n a l , " A f i n a l , 
c a p o e i r a c a p o e i r a 
é música, é música, 
dança, jogo, dança, jogo, 

luta, expres-luta, expres-
são corpo-são corpo-

ral. É a maior ral. É a maior 
prop agadora prop agadora 

da Língua Por-da Língua Por-
tuguesa no mundo, tuguesa no mundo, 

pois a capoeira está pois a capoeira está 
presente em mais de presente em mais de 
170 países".170 países".
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Caminhos da Independência

Automákina

Comemoração de feriado 
acontece no Teatro do Kaos

Com apoio da Secult, Teatro do Kaos realiza encenação protagonizada por Felipe Folgosi

A história da Indepen-
dência do Brasil retornará 
após quatro anos a Cubatão 
com a nova temporada de 
'Caminhos da Independên-
cia - Ano XIV'. O ator con-
vidado neste ano é Felipe 
Folgosi, que interpretará D. 
Pedro I. As sessões serão dos 
dias 6 a 9 de setembro, às 20 
horas, no Teatro do Kaos 
(Praça Coronel Joaquim 
Montenegro, 34, Largo do 
Sapo). A entrada é 1 kg de 
alimento não-perecível, à ser 
entregue no Fundo Social de 
Solidariedade de Cubatão.

"O espetáculo tem o ob-
jetivo de valorizar os artistas 
cubatenses. Por isso, reúne 
diversos coletivos e compa-
nhias cênicas da Cidade", 

destaca Lourimar Vieira, 
diretor do Teatro do Kaos. 
A retomada da encenação é 
uma realização da institui-
ção junto do Governo Fede-
ral, por meio da Lei Rouanet. 
A apresentação conta com 
apoio e mediação da Secre-
taria de Cultura de Cubatão 
e apoio da CMOC Brasil. 
Além disso o espetáculo tem 
patrocínio do Grupo Ecoro-
dovias.

A dramaturgia é assinada 
por Cícero Gilmar Lopes. A 
direção é compartilhada en-
tre Douglas Lima, Fabiano 
Di Melo e Sander Newton. 
No palco, mais de 20 artistas 
apresentarão à população o 
enredo repleto de persona-
gens históricos.

Cubatão recebe grupo de teatro gaúcho durante Mirada 2018
Festival ocorrerá entre 5 e 15 de 
setembro abrangendo toda 
a Baixada Santista

Cubatão entrou no circui-
to do Mirada 2018 - Festival 
Ibero-Americano de Artes 
Cênicas com a apresentação 
gratuita do espetáculo Au-
tomákina - Universo Desli-
zante. O grupo se apresenta 
com classi� cação livre no 
Parque Anilinas, às 17 horas 
do próximo domingo (09). A 
atividade do grupo de teatro 
gaúcho De Pernas Pro Ar é 

uma realização do SESC SP 
com apoio da Prefeitura, via 
Secretaria de Cultura.

A sessão apresenta uma 
metáfora da existência hu-
mana na � gura de um ho-
mem solitário, com direção 
de Jackson Zambelli. Em 
cena, Luciano Wieser inter-
preta o Conde de Hosain'g, 
que viaja em uma grande 
máquina, com seus autôma-

tos, tecnologias diversas e 
instrumentos musicais, dan-
do conta sozinho de todas as 
tarefas do seu microcosmo. 
A montagem da instalação 
cenográ� ca 'Automákina' 
é um espetáculo à parte e 
aberto a quem quiser acom-
panhar.

Mirada
De 5 a 15 de setembro, 

espaços culturais e históri-
cos dos nove municípios que 
integram a Baixada Santista 
serão ocupados pela 5ª edi-
ção do Mirada.
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Cetep

Aniversário do CAMP

Curso do Sintracomos certifi ca mais alunos
Cursos estão disponíveis à 
população por preços acessíveis.

A diretoria do Sintraco-
mos entregou a certi� cação 
de 95 formados em agosto 
pelo centro técnico de es-
pecialização pro� ssional 
(Ctep). São cursos de co-
mandos elétricos, ‘drywall’, 
eletricista instalador, insta-
lação de ar condicionado, 
hidráulico e solda. 

Em seu discurso, o pre-
sidente do sindicato, Macaé 
Marcos Braz de Oliveira, 
alertou para a “necessidade 
de capacitação pro� ssional 
na disputa pelo mercado de 
trabalho restrito por cau-
sa do desemprego. Mais do 
que nunca, o trabalhador 
precisa estar capacitado”.

Há disponibilidade de 
aulas nos períodos da ma-
nhã, noite e aos sábados. A 
idade mínima é de 16 anos 
para homens e mulheres. 
Além dos cursos das turmas 
concluídas, há também os 
de manutenção de ar con-
dicionado, ‘nr’10, ‘nr’ 29 e 
‘nr’ 35.

Potencial
Ao contrário dos cursos 

pro� ssionalizantes, explica 
Macaé, os técnicos de curta 
duração têm grande poten-
cial de aproveitamento no 
mercado de trabalho. Os 
cursos de elétrica têm gran-
de procura, inclusive por 
parte do público feminino. 
“Muitas mulheres não que-
rem depender de um eletri-
cista para tarefas simples”, 
diz Macaé.

Utilidade pública
Por ser subsidiado pelo 

Sindicato, o Ctep oferece 
cursos com preços bastante 
atraentes, sempre com enor-
me procura por pessoas da 
região. Ele foi declarado re-
centemente como de utili-
dade pública municipal. O 
Cetep funciona na Rua Jú-
lio Conceição, 100, ao lado 
do Sindicato, Vila Mathias, 
Santos, fones 3326-0212, 
3326-0213 e 3221-2050. O 
site é www.ctep.org.br

Cursos, horários e valores
Aqui, os cursos, horá-
rios e valores em R$, 
que podem ser dividi-
dos em até seis vezes 
no cartão de crédito. 
Para se inscrever, é pre-
ciso ‘rg’, ‘cpf’ e compro-
vante de residência.

‘Drywall’
40 horas - 429,90

‘Nr’ 10
40 horas - 479,90

‘Nr’ 10 reciclagem
20 horas - 279,90

Comandos elétricos
120 horas - 499,90

Eletricista instalador I
60 horas - 329,90

Eletricista instalador II
60 horas - 329,90

Instalador de ar cond.
24 horas - 329,90

Instalador hidráulico
60 horas - 379,90

Manutenção de ar cond.
60 horas - 479,90

Solda elet. revestido
120 horas - 699,90

Um ato solene marcou a 
celebração do 47º aniversário 
do Camp Cubatão. A impor-
tância da entidade formando 
cidadãos éticos e aptos para 
ingressar no mercado de 
trabalho foi destacada nos 
discursos. Hoje, 600 jovens 
são assistidos pela entidade, 
dos quais 227 trabalham em 
empresas e órgãos públicos 
locais. Cerca de 30 mil ado-
lescentes já foram formados 
pela entidade. "Menos de um 
por cento deixou de trilhar os 
bons caminhos", a� rmou Ar-
lindo, presidente pela 5º vez 
e que já foi secretário muni-
cipal, vereador e vice-prefei-

47 anos formandos jovens para o mundo
to. Ele lembrou que o atual 
prefeito Ademário, quatro 
secretários e dois vereado-
res, foram do Camp. “Cada 
empresa que investe em um 
jovem do Camp investe na 
transformação de uma vida. 
Isso não tem preço”.

Arlindo lembrou ainda, a 
trajetória do fundador Má-
rio dos Santos. "Foi para mim 
como um pai. Pouco antes de 
falecer me pediu: por favor, 
não deixem o Camp fechar", 
lembrou emocionado. Por � m, 
se dirigiu aos aprendizes: "para 
nós, vocês são a verdadeira ra-
zão disso tudo”. 

Valmir Ruiz, representou 

o Ciesp, lembrando o papel 
da indústria na preparação 
dos jovens. O presidente Ro-
drigo Alemão, representou a 
Câmara e o secretário Zum-
bi, a Prefeitura.

A Banda Marcial de 
Cubatão, regida pelo maes-
tro Alexandre Gomes - abri-
lhantou o evento.

Foi obedecido um minuto 
de silêncio, em homenagem 
ao aprendiz Warley Oliveira 
Feitosa, falecido recentemen-
te em um acidente de trân-
sito. A solenidade terminou 
com deposição de � ores no 
busto do fundador Mário dos 
Santos, em frente da sede.

Ato solene celebrou o aniversário da entidade.


