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NOVEMBRO AZUL

A partir de meia noite do dia 04, adian-
te seu relógio em uma hora. Vai começar o 
horário de verão. 03

PUBLICIDADE

No domingo, 
ajuste seu relógio

Depois de forte 
campanha do 
Outubro Rosa, o 
momento 
agora é de cons-
cientizar e pre-
venir o câncer de 
próstata.
A campanha 
Novembro Azul 
é realizada por 
diversas entida-
des no mês de 
novembro diri-
gida à sociedade 
e, em especial, 
aos homens, para 
conscientização a 
respeito de do-
enças masculinas, 
com ênfase na 
prevenção e no 
diagnóstico pre-
coce do câncer de 
próstata. 03 e 05

Nilton Fukuda/Estadão
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Mongaguá

Pesquisa do Acontece 
acerta ‘ampla vitória 
de Casa Branca’
Única realizada na cidade pesquisa indicava a vitória ‘com folga’ 
de Casa Branca.Mas eleição está sub judice.

Resultado da eleição
Casa Branca (PSDB)   17.311 - 62%

Renato Donato (PSB)  8.188 - 30.1%

Felizi (PT)    1.167 – 4.2% 

Corintiano (Pros)   535  - 1.9%

Resultado previsto pela pes-
quisa eleitoral realizada por Data 
News Pesquisa e divulgado por 
Acontece, na semana anterior às 

eleições de 28 de outubro foi con-
� rmado nas urnas, na eleição mu-
nicipal suplementar, realizada em 
Mongaguá. A Pesquisa (grá� co 

Povo exige que se
‘cumpra democracia’

Munícipes protestam em frente à Prefeitura. Querem que Cabeça deixe a Prefeitura e que 
Casa Branca, votado pelo povo, assuma defi nitivamente.

Mais um capítulo do imbróglio 
político que se arrasta em Mon-
gaguá desde que o prefeito Artur 
Parada Prócida foi preso, com mi-
lhões de reais, que seriam fruto 
de corrupção, em casa. Hoje, po-
pulares se manifestam em frente 
à Prefeitura contrariados com o 
retorno do vice de Prócida, Már-
cio Cabeça, sob ordem liminar. 
Cabeça e Prócida foram cassados 
pela Câmara, acusados de corrup-
ção e desde então se arrasta uma 
guerra jurídica com idas e vindas 
discutindo a legalidade do ato da 
Câmara.

Gilmar Mendes 
Márcio Melo Gomes (PSDB), 

assumiu nesta terça-feira por deci-
são liminar concedida pelo minis-
tro Gilmar Mendes, do Supremo 
Tribunal Federal (STF).  A Câ-
mara Municipal só foi noti� cada 
o� cialmente nesta segunda-feira 
(29), a tarde e o presidente Carlão 

abaixo) indicava que Rodrigo Casa 
Branca venceria com folga o plei-
to, seguido à distância por Renato 
Donato, que teria, ainda, larga van-
tagem sobre Corintiano e Felizi.  

Para ter acesso ao resultado, a 
reportagem contou as � lipetas dis-
poníveis no Cartório de Itanhaém, 
já que o TSE não divulgou o resul-
tado o� cial, pois a eleição está sub 
judice. 

Boca de urna
Diante do imbróglio jurídico 

da Imobiliária (PDT) anunciou 
que, às 16h desta terça, a direção 
da Casa se reuniria para discutir o 
assunto. Porém, já na manhã desta 
terça-feira, os advogados de Már-
cio Cabeça conseguiram a libera-
ção para ele tomar posse, antes da 
deliberação da Câmara.

Povo votou
Rodrigo Casa Branca e o vice 

Rafael Redó receberam mais de 
60% dos votos válidos na eleição 
do último domingo. Como se tra-
ta de eleição suplementar a posse 

seria imediata e a população ma-
nifesta revolta pois esperava que a 
vontade popular expressa nas ur-
nas, fosse cumprida. 

Os munícipes gritavam pala-
vras de ordem em frente à Pre-
feitura, exigindo a retirada de 
Cabeça do Paço e a o� cialização 
de Casa Branca, como prefeito. 
”Mongaguá foi às urnas em peso 
para escolher o novo prefeito: isso 
não é justo. Estamos indignados e 
lesados no nosso direito democrá-
tico”, disse à reportagem a dona de 
casa Ana Lúcia.  

Extraofi cial 
Enquanto aguarda o resultado 

� nal da disputa jurídica o TRE/
SP não vai divulgar o resultado da 
eleição e nem dar posse ao mais 
votado, imediatamente, como 
previsto em caso de eleição su-
plementar. Para ter acesso ao re-
sultado, a reportagem contou as 
� lipetas disponíveis no Cartório 
de Itanhaém. Casa Branca (PSDB) 
teve 17.311 - 62%, seguido por Re-
nato Donato (PSB) 8.188 - 30.1%. 
Felizi (PT) 1.167 – 4.2% e Corin-
tiano (Pros) 535 - 1.9%

que se estabeleceu na reta � nal e 
como não houve movimentações 
políticas relevantes que pudessem 
alterar o cenário previsto pela pes-
quisa, a opção foi não realizar a 
pesquisa da reta � nal, que captaria 
as oscilações das intenções de vo-
tos entre os candidatos derrotados.

Cabeça assume
O presidente da Câmara aca-

tou decisão para dar posse ao vice 

Marcio Cabeça, como prefeito. Ca-
beça foi cassado pela Câmara junto 
com o ex prefeito Procida e é este 
ato que está sendo discutido judi-
cialmente.

Porém como se trata de decisão 
liminar o imbróglio continua. 

O TSE ainda não se manifestou 
sobre a validação ou não da eleição 
de domingo e, em tese, deve aguar-
dar o julgamento do mérito para 
fazê-lo.
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 juntos pela vida 

Evento incentiva adoção de hábitos saudáveis
A Secretaria de Saúde 

promove dia 10 de novem-
bro a Corrida Juntos pela 
Vida, com percurso pelas 
ruas do Jardim Casquei-
ro, passando junto a uma 
série de ações de cons-
cientização e prevenção 
de câncer de mama e de 
próstata. O evento une o 
Outubro Rosa, de promo-
ção da saúde da mulher, ao 
Novembro Azul, voltado à 
saúde do homem.

Com cinco quilôme-
tros de extensão, a corri-
da terá partida e chegada 
na Praça Independência. 
Haverá também um per-
curso mais curto, de três 
quilômetros, para a opção 
caminhada.

De acordo com a secre-
tária de Saúde de Cubatão, 
Andrea Pinheiro Lima, o 
objetivo da corrida é esti-
mular o hábito da ativida-
de física. “Não é um even-

Corrida reúne ações do 
outubro rosa e novembro azul

Eventos esportivos 
devem reunir mais 
de 3 mil atletas 
em Guarujá
Cidade recebe nove competições 
entre os dias 4 e 25 de novembro

Futsal, surf, pesca, tria-
thlon e travessia aquática. 
Todas estas modalidades se-
rão atrativos em Guarujá du-
rante o mês de novembro. Ao 
todo, 3200 atletas são espera-
dos para os nove eventos que 
a Cidade recebe entre os dias 
4 e 25 deste mês.  Todas as 
disputas contam com apoio 
da Prefeitura de Guarujá via 
Secretaria Municipal de Edu-

cação, Esporte e Lazer (Sedel)
A primeira atração será a 

I Travessia Aquática Poliana 
Okimoto, no dia 4. O torneio 
ocorre na Praia do Guaiuba, 
a partir das 7 horas. Na opor-
tunidade, todos os competi-
dores recebem medalha de 
participação, sendo que os 
três melhores de cada cate-
goria serão premiados com 
troféus.

Outras informações podem ser obtidas 
pelo número (11) 99949-9955. 

Programação 

09/11 
e 11/11 

11/11      5ª Etapa do 12º Circuito de Sprint Triathlon
      Santa Cecília Tv, as 8h, na Praia da Enseada

11/11      5ª Etapa do Campeonato Paulista de Pesca, 
      as 8h, na Praia do Perequê

18/11      23º Circuito A Tribuna de Surf Colegial, as 7h,  
      na Praia do Tombo

18/11     Corrida Solidária Projeto Ondas, as 7h, 
      na Praia da Enseada 

24/11     1º Surf Treino e 4º aniversário do Grupo Toai,  
     as 6h, na Praia das Astúrias

25/11     Torneio  Aliança de Futsal Jovens Adventistas,  
     as 13h, no Centro Esportivo Duque de Caxias

25/11     Torneio de Pesca Jorge R. Cruz, as 8h, na Praia  
    do Perequê

1ª Etapa do Circuito Guarujá Open de Surf, 
as 8h, na Praia do Tombo

Esportes

As inscrições, ape-
nas para maiores 

de 18 anos, podem 
ser feitas até 8 de 
novembro nas uni-
dades de Saúde do 
município (confi ra 

a lista de ende-
reços em http://
www.cubatao.

sp.gov.br/secreta-
ria/15-secretaria-
-de-saude/186-te-

lefones-endere-
cos-e-contatos/) e 
nas duas unidades 
do Centro de Re-
ferência do Idoso 

- Conviver - no 
Jardim Casqueiro 

(Avenida das Amé-
rica, 521) e Vila 

Paulista (Avenida 
Doutor Fernando 

Costa, 181).

to competitivo. Queremos 
conscientizar a população 
quanto à importância da 
prevenção e do diagnós-
tico precoce do câncer de 
mama e de próstata”.

No dia da corrida, das 
14 às 16 horas, os parti-
cipantes devem levar um 
quilo de alimento não 
perecível para troca pelos 
kits com camiseta. Du-
rante esse período, have-
rá também uma série de 
atividades de promoção à 
Saúde, como dicas de pre-
venção ao câncer de mama 
e de próstata, medição de 
pressão arterial, informa-
ções sobre saúde bucal, 
esclerose múltipla e DSTs/
AIDS, e orientação nutri-
cional, além de espaço de 
recreação para crianças.

A largada será às 17 ho-
ras. Após a corrida, todos 
os participantes receberão 
medalhas.

Cubatão 
conquista 

14 medalhas 
no brasileiro 

de karatê

Campeonato

Equipe formada por 
22 atletas de Cubatão con-
quistou 14 medalhas no 
Campeonato Brasileiro 
de Karatê (CBK). Foram 5 
ouros, 2 pratas e 7 bronzes 
no evento que reuniu mais 
de 3 mil competidores. 
Em paralelo ao Brasileiro, 
os atletas mais jovens dis-
putaram o Campeonato 
Estudantil, que também 
aconteceu em Belo Hori-
zonte (MG). A Prefeitura 
de Cubatão, por meio da 
Secretaria de Esportes, ga-
rantiu o transporte.

Segundo um dos trei-
nadores, Allan Vicente, os 
esportistas, de 8 a 41 anos, 
treinaram cerca de 10 ho-
ras semanais para a dispu-
ta. Para o treinador Luis 
Antônio, o Lula, a compe-
tição reuniu os melhores. 
"Foi difícil, pois lá estavam 
os melhores do Brasil. Vol-
tamos mais experientes e 
sabendo que temos condi-
ções de melhorar os resul-
tados. É só preparar mais 
o psicológico", completou
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Na última segunda (29), a patinadora Melissa Pas-
sareli participou de uma ação social na Associação 
Cubatão de bem com o Mangue. Na ação a jovem 
atleta doou 15 bonecas para meninas da Vila Espe-
rança.

Com um lindo sorriso, Melissa fez questão de co-
nhecer cada uma das crianças que receberam sua 
doação. Nas redes sociais a jovem campeã convida 
outras crianças a fazerem o mesmo.

A Loja Maçônica 
Aliança Fraterna 
promoveu o já 
tradicional porco 
no rolete, em 
outubro, na Acic. 
O evento foi um 
sucesso, parabéns 
ao presidente 
Roberto Carlos e 
toda sua equipe!

A partir da 
meia-noite do 

dia 04 de 
novembro, os 

relógios devem 
ser adiantados 

em 1 hora. 
O objetivo 

é ajudar no 
racionamento de 
energia elétrica, 

fazendo as pessoas 
aproveitarem mais 

a iluminação 
natural do Sol.

Horário de Verão
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R. Armando Sales de Oliveira,371-Centro

LOCAÇÃO
• Apartamento Jd. Casquei-

ro 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 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 
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 dormitórios 
Praia Grande, c/ salão de festas e 
piscina. 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 dormitó-
rios e 1 suíte R$230.000,00.

(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

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

Lalá solicita manutenção de esgoto na Vila Nova
O vereador Lalá (SD) protocolou ofício junto a Sabesp 

solicitando que sejam realizados serviços de manutenção 
na rede de esgoto da Avenida Cruzeiro do Sul, na Vila 
Nova. O vereador apresentou ofício após ser procurado por 
moradores do bairro, que apontaram diversos problemas 

Aguinaldo Araújo cobra manutenção no Vale Verde
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) apresentou indica-

ção junto à mesa da Câmara solicitando que seja feita ma-
nutenção na UME Mário de Oliveira Moreira, no bairro do 
Vale Verde. 

Segundo o vereador, a unidade precisa de manutenção 

e/ou substituição das calhas, limpeza dos ralos do pátio e da 
quadra poliesportiva, manutenção nos telhados, aumento da 
altura do muro e limpeza e manutenção geral da escola. A in-
dicação foi encaminhada aos setores competentes para que as 
providências sejam tomadas.

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

Rodrigo Alemão pede mudanças no transporte
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB) apresentou indicação 

junto à mesa da Câmara para que sejam feitas gestões junto aos 
órgãos competentes a � m de viabilizar a extensão das linhas 
do transporte público (ônibus ou transporte alternativo) para 
o Jardim 31 de março.

Segundo o vereador, o local mais próximo que os veícu-
los passam é na Avenida Martins Fontes e os moradores são 
obrigados a se deslocar do bairro até lá para poder utilizar do 
transporte público. A indicação foi encaminhada ao poder 
Executivo para que seja analisada.

Marcinho acompanha instalação de lombadas 
Ver Marcinho acompanhou nos últimos dias os traba-

lhos de instalação de redutor de velocidade (Lombada) no 
trecho da curva de acesso à Avenida Cruzeiro do Sul, nas 
mediações da UME PROF Luiz Pieruzzi Neto, Marcinho 
garantiu tal melhoria por meio da indicação 106/2107 de 

21 de fevereiro de 2017.
A manutenção foi um pedido feito pelo vereador por 

meio da indicação 106/2017, quando apontou que diversos 
problemas nas vias e o risco de acidentes que existe no local. 
O vereador também aproveita para agradecer o empenho do 

relacionados ao esgoto.
Em outra ocasião, o parlamentar já havia sugerido a 

limpeza das galerias, preocupado com o período de fortes 
chuvas, no entanto, após a última � scalização, veri� cou 
tratar-se da necessidade de um serviço mais complexo.

Rafael Tucla: REFIS é sancionado
O vereador Rafael Tucla (PT) comemorou a sanção da Lei 

do programa de recuperação � scal-REFIS com as emendas de 
sua autoria. 

O projeto de lei foi votado e aprovado recentemente na Câ-
mara e agora entra em vigor com o intuito de ajudar a popula-

ção que tem débitos com o Município.
O vereador espera que com as alterações no projeto pos-

sam aumentar o número de adesão ao parcelamento e que a 
medida ajude a reaquecer a economia do município, princi-
palmente o comércio.

O evento “Ser Mulher é Tudo de 
Bom”, organizado pela cabeleireira 
Katia Tudo de Bom e o Instituto Neo 
Mama, faz parte da campanha do 
Outubro Rosa e todo ano supera as 
expectativas.

Informação, bate papo, testemu-
nhos e muita emoção fazem parte 
da programação. A ação tem o obje-
tivo de arrecadar doações de cabelo 
que serão utilizados para confeccção 
de perucas para mulheres quelutam 
contra o câncer.

Os cortes são realizados pela equi-
pe da Katia durante a semana do 
evento e o instituto recebe as mechas 
para a produção das perucas naturais.

Para Katia, ‘todo ano é uma emo-
ção diferente. ‘O número de doado-

ras cresce, a gente vê aoutras mulheres 
querendo ajudar e se conscientizando. 
Outros salões tabém nos ajudam com 
doações, é um momento de união. Isso é 
lindo e nos dá fôlego para continuar lu-
tando’, comemora Katia.

Esse ano a ação arrecadou mais de 100 
mechas.

Outubro RosaNovembro Azul

Novembro é o mês dedi-
cado às ações relacionadas à 
saúde do homem e os pro� s-
sionais da Fundação São Fran-
cisco Xavier chamam atenção 
da população para conscien-
tizar sobre a importância da 
prevenção, do diagnóstico 
precoce e do tratamento do 
câncer de próstata. O mês ga-
nha destaque especial da cor 
azul em alusão ao movimento 
“Novembro Azul”. O objetivo 
da ação é mobilizar homens 
com idade a partir dos 45 anos 
a vencer o preconceito e pro-
curar um médico urologista 
para uma avaliação.

A campanha tem o intuito 
de chamar atenção não só dos 
homens, mas também das mu-
lheres, que podem auxiliar no 
alerta a namorados, maridos, 
pais, � lhos e irmãos. “É preciso 
criar a consciência de que diag-
nosticar o problema o quanto 
antes é fundamental para a 
cura. Muitos pacientes convi-
vem anos com a doença sem 
apresentar sintomas. O cuida-
do com a saúde é um tabu para 
os homens, logo é importante 
realizar os exames necessários 

Hospital de Cubatão chama 
atenção para prevenção

conforme cada caso”, explica 
o médico urologista da FSFX, 
Milton Mattozinhos.

A detecção precoce do cân-
cer de próstata é fundamental 
para o tratamento, visto que, 
nessa fase, 90% dos casos são 
curáveis. Realizar o exame re-
gularmente por meio do toque 
retal e do Antígeno Prostáti-
co-Especí� co (PSA) aumenta 
a chance de vida do homem 
que se cuida e, principalmen-
te, com a família. Por isso, são 
fundamentais a prevenção e 
a atenção sobre os fatores de 
risco para o câncer de prós-
tata, como histórico familiar 
e idade, uma vez que, tanto a 
incidência como a mortalida-
de aumenta signi� cativamen-
te após os 50 anos. De acordo 
com o Instituto Nacional do 
Câncer (Inca), o câncer de 
próstata é o tumor mais fre-
quente no sexo masculino e 
o sexto tipo mais comum no 
mundo. Um a cada seis ho-
mens é portador da doença e 
o índice de morte atinge um a 
cada 36 homens. Por ano, a es-
timativa do Inca é o diagnósti-
co de 69 mil novos casos.

O Hospital de Cubatão rece-
berá para os exames de PSA, os 
homens acima de 45 anos que 
ti verem com pedido médico do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
das unidades de saúde e Pron-
to Socorro Central do municí-
pio. O exame, viabilizado por 
meio de uma parceria entre a 
Prefeitura Municipal de Cuba-
tão, é gratuito pelo SUS e po-
derá ser realizado diretamente 
no HC entre os dias 05 a 09 de 
novembro, desde que esteja 
com o pedido e com o preparo 
necessário. O Horário de aten-
dimento será das 8h às 16h.

Preparo necessário para 
realização do Exame PSA 
ANTÍGENO PROSTÁTICO 
ESPECÍFICO

• Aguardar 24 horas após 
exercícios pesados e de 
forma especial ciclismo.

• Aguardar 2 dias após eja-
culação (relação sexual).

• Aguardar 24 horas após 
ultrassom trans-retal.

• Aguardar quatro semanas 
após biópsia ou massa-
gem prostáti cas.

• Aguardar  2 dias após 
toque retal.

• Jejum não obrigatório.
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