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Lançado ao alto clero 
Bozzella será porta voz 
do PSL no Congresso

Guarujá atrai novos investidores
IMPASSE

Somente este 
mês, três novos 
supermercados 
do grupo Pão de 
Açúcar estão sendo 
inaugurados: em 
Vicente de Carva-
lho e Enseada. 03

Solução para viaduto 
pode parar na Justiça
Reunião no DER 
para que empreiteira 
consertasse o deslo-
camento no viaduto 
Rubens Paiva (no 
Casqueiro), não pros-

perou. E até agora, 
prestes a deixar o 
governo, Marcio 
França não conseguiu 
cumprir a promessa 
de passar o equipa-

mento para a Ecovias. 
Enquanto isso usuá-
rios seguem com o 
frio na barriga no que 
consideram ‘inseguro 
viaduto’, 03

Novo presidente quer Câmara 
distante da Prefeitura

Presidente da Usiminas 
ganha o prêmio Lideres 
do Brasil, do Lide

Prata da Casa Milena é 
selecionada para dele-
gação brasileira na Onu

Em entrevista exclusiva Roxinho fala que a 
relação da Câmara com o prefeito vai mudar: 
‘’será institucional, harmônica mas sem he-
gemonia”. O novo presidente também quer 
mudar a Câmara de lugar: ‘não pode ser um 
apêndice da Prefeitura” 02
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Guarujá paga hoje
Nesta sexta-feira (14), a Prefeitura de Guarujá paga 

a segunda parcela do 13º salário aos servidores. Será 
disponibilizado nas contas dos 5.913 funcionários, o 
montante de R$ 12.775.000,00. A administração já ha-
via adiantado a primeira metade do benefício no dia 
15 de junho e, a segunda parcela, também está sendo 
quitada antecipadamente, já que o prazo legal é até dia 
20 de dezembro.

Líderes Brasil
O presidente da Usiminas, 

Sergio Leite, recebeu o prêmio 
Líderes do Brasil, na categoria 
Mineração e Metalurgia, em 
cerimônia realizada na capital 
paulista, no último dia 10. A 
premiação é concedida anual-
mente pelo grupo Lide, em re-
conhecimento a empresas que 
obtiveram êxito nos negócios 
e foram protagonistas em suas 
áreas, mesmo diante do atual 
cenário de instabilidade econômica. A iniciativa desta-
ca também a importância de empresas e gestores que, 
diariamente, buscam superar desa� os e atingir bons 
resultados.

Mais de 13 mil
“Acredito que os bons resultados alcançados pela 

Usiminas e agora reconhecidos pelo prêmio são fruto 
de um trabalho árduo e muita dedicação de uma equi-
pe de mais de 13 mil pessoas. Na companhia, há um 
esforço pela qualidade, seja do aço, das peças fabrica-
das ou dos serviços que prestamos. Além de oferecer-
mos o aço de alta qualidade, buscamos uma relação de 
parceria que nos torne a referência para os clientes”, 
avaliou o homenageado.

Sustentabilidade social
Durante o evento de confraternização das famílias 

atendidas pelo Centro de Apoio, Desenvolvimento 
e Quali� cação (Cadeq) foi sugerida a criação de um 
selo especial para as entidades que prestam assistên-
cia à sociedade, como forma de reconhecimento aos 
relevantes serviços que elas desenvolvem. A sugestão 
partiu do secretário de Finanças de Cubatão, Genal-
do dos Santos, que destacou a abnegação com que os 
membros do Cadeq se dedicam aos dependentes quí-
micos e seus familiares, 24h por dia.

Por Hoje Não
O presidente do Conselho Municipal de Saúde, 

Alessandro Oliveira lembrou a importância das par-
cerias realizadas entre o Cadeq e outras entidades e 
órgãos, e lembrou ainda que a família é a base para 
o sucesso no tratamento do dependente. A delegada 
Mayla Hadid, destacou a importância da parceria com 
o programa desenvolvido pela Delegacia de Defesa da 
Mulher de Cubatão, Homem sim, consciente também. 
“As drogas podem potencializar os casos deste tipo de 
violência e o trabalho do Cadeq ajuda a conscientizar 
as pessoas que são atendidas pelo projeto da Polícia 
Civil”, lembrou a delegada.O presidente Severino Cor-
reia, destacou a transversalidade da atuação do Cadeq, 
em parceria com outras entidades de diversas áreas, 
como Educação, Saúde, Assistência Social e Segurança.

Rumo a ONU
A cubatense Milena Santana foi surpreendida 
esta semana ao ser convidada a participar da 
delegação brasileira na próxima Commission 
of the Status of Women da ONU Mulheres. 
A proposta veio em decorrência do artigo 
"Saúde da mulher desde o ensino médico até 
o atendimento no sistema único de saúde", 
desenvolvido pela joven de 24 anos. A reunião 
acontece de 11 a 22 de março de 2019, em 
Nova Iorque. 
Milena criou a campanha “Rumo a ONU”. 

Com o objetivo de 
ajudá-la a arrecadar 
fundos para a via-
gem. A campanha 
online de fi nancia-
mento coletivo só 
atingiu 8% da meta 
Para contribuir com 
Milena acesse o 
link https://www.
kickante.com.br/
campanhas/rumo-
onu.

Novo presidente

Roxinho quer Câmara fora 
do quintal da Prefeitura

O novo presidente da 
Câmara Fábio Alves ‘Roxi-
nho’ vai trabalhar para que 
a Câmara de Cubatão cons-
trua um novo prédio, longe 
da Prefeitura. Ele se baseia 
no fato de que pela proxi-
midade física e tradicional 
relação política de depen-
dência, culturalmente, os 
munícipes não conseguem 
discernir entre um poder e 
outro, ‘o que não é salutar 
para a democracia’, pontuou 
o novo presidente. Recurso 
para isso já existe: a Câmara 
devolve em média 6 milhões 
por ano para o Executivo.

Na ideia do novo pre-
sidente a ‘nova Câmara’ 
também deverá prestar ser-
viço aos munícipes: “uma 
espécie de mini Poupatem-
po, com serviços essenciais 
para facilitar a vida das pes-
soas. Precisamos ampliar o 
conceito de Casa do Povo, já 
vou apresentar aos colegas 
da Mesa a proposta de reali-
zação de sessões itinerantes, 
que levem a Câmara para 
dentro das comunidades”.

Institucional 
e Republicano

‘Depois da vitória, o pre-
feito me ligou para cum-
primentar e a nossa relação 
continua respeitosa. Vamos 
marcar uma reunião ins-
titucional da nova Mesa 
Diretora com o prefeito”, 
respondeu o eleito ao ser in-
dagado sobre eventuais rus-
gas deixadas na intensa dis-
puta pelo controle da Casa, 
onde a mesa apoiada pelo 
prefeito, sob a candidatura 
de Ivan Hildebrandro (PSB) 
sucumbiu, impondo a mais 
expressiva derrota política 
do atual governo.

Hegemonia
Embora o presidente adote um tom cauteloso em suas respostas, fi cou 
evidente que a hegemonia de Ademário na Casa deixou de existir, porém 
a governabilidade não está, necessariamente, comprometida. “É um novo 
momento político, mas depende do prefeito a habilidade de reposicionar o 
tabuleiro, rearticulando o relacionamento político com a Casa”.

Aliado
Embora então presidente do Partido que fi cou em segundo lugar na disputa 
com Ademário, Roxinho ‘integra’ a atual base governista. Além de espaço no 
governo municipal articulou, junto a seu Partido, em Brasília, a liberação de 
32 milhões do Minha Casa Minha Vida, para construção de 800 casas, dentro 
do Projeto da Nova Vila Esperança.  A dúvida agora é se a interferência na 
disputa pelo comando da Casa pode ter comprometido a ‘aliança’.

Nova Mesa
Roxinho vai presidir a Casa de janeiro de 2019 a dezembro de 2020. Seu vice é 
Anderson de Lana (PRB). O primeiro secretário é Aguinaldo Araújo (PDT) e o se-
gundo, Lalá (SDD). Nenhum integrante do PSDB, governista e maior partido da 
Casa, sentou à Mesa. Nos bastidores, rumores indicam que terá que ‘suar’ para 
não fi car fora, também, das principais comissões da Casa.

Depois de eleito para o próximo biênio, Roxinho (MDB) visitou Acontece

Bozzela leva Baixada ‘de novo’ 
ao alto clero em Brasília 

Nome muito respeitado 
no Partido e ligado ao pre-
sidente nacional do PSL, 

Partido do presidente Bol-
sonaro, o deputado federal 
Junior Bozzela assumiu a 

condição de porta voz para 
auxiliar na articulação po-
lítica no Congresso. Ele foi 
aclamado como líder da 
bancada paulista de 10 de-
putados, inclusive com o 
voto de Eduardo Bolsonaro. 

Unir o Partido
A leitura do protagonis-

mo de Bozzella no PSL já 
havia sido feita pelo Jornal 
Acontece, na edição poste-
rior a eleição (imagem ao 
lado). Em 2017, o jovem pe-
regrinou o Estado montan-
do o Partido que receberia 
o futuro presidente do País. 
O trabalho foi um sucesso: 
além de construir as bases 
para Bolsonaro no Estado, 
Bozzella, teve votos em mais 
de 500 cidades, além do seu 
reduto eleitoral, a Baixada.

Agora, o nome do jo-

vem emerge como paci� ca-
dor capaz de unir o PSL no 
meio da crise gerada pela 
disputa interna (tornada 
pública) entre a deputada 
mais votada do País Joice 
Hasselmann e o � lho do 
presidente.

Nova Política
Atualmente a região tem 

um nome que se despede 
do alto clero: Beto Mansur 
(MDB). Com o nome atre-
lado à velha política, varri-
da nas urnas, o bastão do 
estrelato político nacional, 
na região, deve passar ao jo-
vem, de direita, eleito sob a 
bandeira da nova política. 

Junto com a ascensão do 
novo líder Bozzella, o PSL 
deve emergir como um dos 
principais partidos da Bai-
xada, já em 2020.
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Guarujá tem um novo equi-
pamento importante voltado 
à saúde da mulher. O Insti-
tuto da Mulher – Casa Rosa, 
que foi inaugurado no dia 
06, na Rua Quinto Bertoldi, 
nº 5, Vila Maia. A unidade 
conta com diversas espe-
cialidades para pacientes 
encaminhadas das Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs).

Divulgação PMG

Saúde recebe 
pontos eletrônicos

Biometria

Desde o último dia 
10, os equipamentos da 
rede municipal de saúde 
de Guarujá começaram 
a receber os pontos ele-
trônicos biométricos e, já 
no início do ano o novo 
sistema deve estar funcio-
nando plenamente. Este é 
mais um avanço na área de 
saúde, uma das priorida-
des do prefeito Valter Su-
man, que é médico. Desde 
que assumiu o mandato, 
o prefeito vem investindo 
em busca da excelência e 
humanização da área.

Biometria 
Ao todo foram 43 apa-

relhos adquiridos pela Pre-
feitura, através da Secreta-
ria da Saúde. A instalação 
está a cargo da empresa 
vencedora da licitação, a 
Bio World Sistemas e deve 
ser � nalizada até a pró-
xima semana. O valor do 
investimento chega a R$ 
52.030,00.

A iniciativa atende uma 
recomendação do Minis-

tério Público Federal (MPF) 
datada de 2013, a toda Re-
gião da Baixada Santista.

 
Treinamento
No próximo dia 19, a 

Prefeitura promoverá um 
treinamento aos gerentes de 
todas as unidades da saúde, 
para manuseio desses pon-
tos, em uma ação que será 
ministrada pela empresa 
Bio World.

Também participarão 
as equipes de informática 
e Administração da Prefei-
tura.

“Quem pariu Mateus 
que o embale”

Durante re-
união DER 
cobrou da 
construtora 
Azevedo & 
Travassos uma 
solução para o 
‘deslocamento 
de placa’, mas 
não obteve 
sucesso. Disputa 
pode parar nos 
tribunais mas, 
ofi cialmente 
ninguém fala 
sobre o assun-
to. Governa-
dor prometeu 
passar viaduto 
para Ecovias 
mas, prestes a 
fi ndar o man-
dato, transfer-
ência não se 
concretiza

Uma reunião realizada 
na última terça (11), na sede 
do DER de Cubatão entre a 
autarquia estadual e a cons-
trutora Azevedo & Travassos 
pode ter colocado em xeque 
a manutenção do Viadu-
to Rubens Paiva, no Jardim 
Casqueiro, um dos cruza-
mentos vitais para a Baixada 
Santista. No encontro, repre-
sentantes do DER cobraram 
da construtora um plano de 
ação para resolver de for-
ma de� nitiva o problema do 
Viaduto, que apresenta um 
deslocamento entre as placas 
no trecho inicial pelo lado 
do Casqueiro. A reportagem 
apurou que a Azevedo & Tra-
vassos não concordou com o 
posicionamento do DER em 
cobrar o reparo do problema, 
alegando que não há vício 
oculto (quando um problema 
existe, mas não é visto duran-
te a execução da obra) e que, 
por esse motivo, estaria além 
das obrigações contratuais da 
Construtora. Durante a reu-
nião, o DER sinalizou que vai 
procurar a justiça para que 
a Azevedo & Travassos faça 
o reparo, como prevê a ga-
rantia contratual. Se não for 

evitado, o imbróglio poderia 
levar anos até que se chegue 
a uma conclusão por parte 
do Judiciário, colocando em 
risco a vida dos cidadãos que 
passam por ali todos os dias.

B.O
O deslocamento vem sen-

do alvo de reclamações cons-
tantes nas últimas semanas, 
que levou técnicos da Defesa 
Civil do Município, da CMT 
e do próprio DER a fazerem 
uma vistoria no local. O lau-
do rechaçou o risco iminente, 
mas alertou para monitora-
mentos constantes e solução 
de� nitiva. Pauta recorrente 
em Acontece digital, o assun-
to foi manchete do impresso 
em 30 de novembro.

Quem pariu?
Enquanto continua o ‘em-

purra empurra’, os motoristas 
redobram a atenção e sen-
tem o friozinho na barriga, 
ao passarem pela ‘rachadu-
ra’. Liberado para tráfego em 
junho de 2016, já cheio de 
controvérsias, sem ilumina-
ção e sem acesso para a Via 
Anchieta, o viaduto não foi 
nem inaugurado o� cialmen-

Na capa de 
Acontece 

do dia 30 de 
novembro 

deixa vísivel 
o problema 
do Viaduto, 

uma sepa-
ração en-

tre duas 
placas que 
compõem 
o equipa-

mento.

Viatudo

Geração de empregos

Guarujá atrai novos investidores
Os investimentos que 

estão sendo realizados em 
Guarujá são feitos por em-
presários de diversos seto-
res. Somente o Grupo Pão 
de Açúcar inaugurou este 
mês três novos supermer-
cados da marca Compre 
Bem, sendo dois em Vicen-
te de Carvalho e um na Av. 
Adhemar de Barros. Foram 
aproximadamente R$ 15 
milhões investidos, e gera-
dos cerca de 450 empregos 
diretos e indiretos.

O Município tem criado 
incentivos para a instala-
ção de novas empresas no 
Município, como a desbu-
rocratização na abertura 
de empresas (Via Rápida 
Empresa); consultoria, for-
malização e capacitação 
(Sala do Empreendedor e 
Sebrae) e acesso a crédito, 
com o Banco do Povo Pau-
lista.

Outro exemplo é que a 
segunda maior rede de fast 
food, Burger King, inaugu-
rando mais uma unidade 
desta vez com serviço Drive 
� ru, que começou a fun-

cionar em agosto, gerando 
cerca de 50 empregos.

Tendo ainda o caso da 
empresa Transtec World, 
que arrendou a área onde 
antes funcionava a Grieg 
para fazer um terminal es-
pecializado no reparo e ar-
mazenamento de contêine-
res vazios.

Para o prefeito de Gua-
rujá, Válter Suman, isso é 
resultado de muito traba-
lho. “O fomento à geração 
de emprego e renda tem 

sido uma de nossas priori-
dades, e temos trabalhado 
muito para deixar a Cida-
de atrativa a investidores, 
turistas e boa para nossa 
população”.

“...à geração 
de emprego e 
renda tem sido 
uma de nossas 
prioridades...”

Divulgação PMG

te: ninguém quis descerra a 
placa.

DER toma 
providências

O Acontece procurou o 
DER para questionar quais 
os desdobramentos do en-
contro. Por meio de nota, o 
órgão informou que ‘equipes 
de engenharia realizaram 
vistoria no Viaduto Rubens 

Paiva, que passa sobre a via 
Anchieta (SP 150), e todas as 
providências para os devidos 
reparos já estão sendo toma-
das’.

A Construtora Azeve-
do & Travassos também foi 
procurada para comentar o 
caso, mas não retornou nos-
sos e-mails até o fechamento 
desta reportagem.

Em nota, a Artesp infor-

mou que o processo de trans-
ferência do equipamento 
para a Ecovias está na fase de 
análise jurídica e que aguarda 
execução de pendências de 
obras por parte do DER. Nos 
bastidores, comentasse que a 
possibilidade de um embate 
jurídico entre DER e cons-
trutora, a transferência, que 
caminhava a passos largos, 
pode travar

Com capacidade diária de 
atendimento de aproximada-
mente 150 pessoas, as paci-
entes da rede municipal de 
saúde tem atendimento em 
ambulatórios de gestação 
de alto risco; mastologia; de 
cirurgia ginecológica e de 
planejamento familiar, além 
de exames de colposcopia e 
ultrassonografi a.

Guarujá ganhou 
Instituto da Mulher
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Balança mas não cai?
VIADUTO DO CASQUEIRO

EM SANTOS

INVESTIMENTO

CANTO MÁGICO

DER tranquiliza e diz que não há risco de danos de maiores proporções no viaduto Rubens Paiva, mas parece que não convenceu muito.  Pauta recor-
rente nas páginas do Acontece, o viaduto do Casqueiro voltou ao noticiário nesta semana: além da famosa ‘rachadura’ (deslocamento de módulo), falta 
iluminação, manutenção, acesso para a Anchieta e bairros. Esta semana povo meteu a bronca nas redes sociais e na fan page do Acontece. 03

NOVEMBRO AZUL

Muro do cemitério 
vai ser reformado

Novo shopping na PG

Hospital de Cubatão 
prorroga campanha 07

Projeto vai encantar com 
espetáculo no Bloco 05

COLUNA DO 
CIDO BARBOSA 02

Bicampeã: 
Câmara de 
Guarujá ganha 
prêmio de ‘Boas 
Práticas 
Legislativas’

2020: Frank 
Aguiar desce a 
serra e já se 
movimenta para 
ser candidato a 
prefeito

Bafafá: 320 
contratados 
de 1998 são 
‘convocados’ 
para aposentar 

Cubatão realiza 
casamento 
comunitário 
neste sábado

PSL entra na 
Justiça e pode 
aumentar 
bancada

A cena chocou a região nes-
ta semana, quando os mor-
tos sepultados no Cemitério 
da Areia Branca tiveram o 
sossego eterno interrompi-
do. O processo de licitação 
para reforma do muro saiu 
rapidinho e foi homologado 
nesta quinta, 22. 03

Grupo Mendes faz audi-
ência com moradores da 
Vila Mirim para discutir 

os impactos do novo em-
preendimento na Praia 
Grande. 02



04 14 de dezembro de 2018 digital.com.br

por jaque barbosa jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

         13 97414-8664         13 97414-8664

Em cerimônia de colação de grau, na Acic. O Colégio ABC 
entregou o diploma aos alunos do Infantil e Fundamental, 
no início do mês.  

Com a presença de familiares, professores e colaboradores 
da escola, os estudantes receberam homenagens durante a 
cerimônia em clima de muita emoção

Sonho de Natal encanta 
em Museu no Guarujá

Cerca de 1.200 pessoas prestigia-
ram no último sábado (8), o ‘Sonho de 
Natal’ - 1º Evento Natalino do Museu 
Fortaleza da Barra - organizado pela 
Secretaria de Cultura de Guarujá. O 
evento contou com a ilustre presen-
ça do Papai Noel e aproximadamente 
890 crianças da comunidade de Santa 
Cruz dos Navegantes e região foram 
presenteadas com brinquedos e do-
ces.

O público também pôde prestigiar 
a apresentação do Coral Municipal 
da Cidade, com cantatas 
natalinas, o grupo 
Sorrilhaço - que 
despertou muitas ri-
sadas, promovendo brincadei-
ras e ‘palhaçadas’, a equipe da Ri 
Happy Brinquedos de Guarujá, 
que animou a festa e tam-
bém participou da doação 

Neste sábado (15), a 
Gade Ginástica Ritmica 

realizará seu 4º Festival de 
Gala. O evento já está viran-

do tradição na cidade, pela 
organização e apresenta-

ções impecáveis. Os ingres-
sos, antecipados, custam 

R$15 e não serão vendidos 
no local. A festa acontece no 

Centro Esportivo Romerão 
(rua Pedro de Toledo, 333 - 

Vila Couto), as 19h.

Mais informações : (13) 99730-7372

4º Gala Festival da Gade

de presentes, além da participação da 
1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, do 
Forte dos Andradas que ofereceu ex-
posições e ofi cinas.

O ‘Bom Velhinho’ segue esperando 
a visita da criançada no Museu For-
taleza da Barra, neste sába-
do (15) e domingo (16), 
das 10 às 16 horas.

Mesa de frios, 
frutas e salgados
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(13) 3364-2367 
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Unidade 1: Av. Brasil, 153, 
Unidade 2: Av. Beira Mar, 301

Casqueiro, Cubatão

Em tarde regada a sorrisos e muito bate papo, o SindPMC reuniu os professores em agradável churrasco na sede da associação. Além do momento de con-
fraternização com direito a samba ao vivo e sorteio de muitos brindes, os amigos tiveram pausa para um assunto sério, trata-se do projeto Natal Sem Fome, 
que arrecada alimentos não perecíveis para doação de cestas básica neste fi m de ano.  O sindicato abraçou a causa!

Uma década da concorrídissima fes-
ta que reúne os amigos em noite rega-
da à chopp Brahma e churrasco. E para 
celebrar os 10 anos dos Brahmeiros não 
poderia ser diferente, teve muita anima-
ção, música boa com Os Fabrícios e cho-
pp gelado até o último minuto. Parabéns 
Brahmeiros e já esperamos a 11ª.

Parabéns 
Rafaelly 
Gama, pelos 
seus 15 anos. 
A debutante 
é afi lhada do 
colaborador 
e fotógra-
fo Aderbau 
Gama. Na foto 
com seus pais 
Wilsin e Auze 
e o irmão 
Vinícius.

BRAÇADAS FIRMES EM TODO O ESTADO.
A nadadora master Conceição Nascimen-

to, de 60 anos, encerrou o ano com chave de 
ouro. Na Travessia do Canal a Nado Soamar, 

realizada em Santos no último dia 07, ela 
venceu a categoria 60+, completando o 

percurso de 1600 metros em 55 minutos. 
A travessia é a cereja do bolo de um ano 

repleto de conquistas, como o sexto lugar 
no Circuito Paulista de Natação Master, me-

dalhas no Campeonato Paulista Master da 
Federação Aquática Paulista e em todas as 

etapas do Circuito Paulista. “Para o próximo 
ano, a meta é conquistar bons tempos nos 

Campeonatos Brasileiros”, afi rma Conceição, 
que é mãe do jornalista Marcel Nobrega.
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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

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 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 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 retorno dos desfi les cívicos
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB) apresentou indica-

ção junto à mesa da Câmara solicitando que o poder Executi-
vo seja o� ciado a � m de fazer gestões nas secretarias de Edu-
cação e Cultura do Município visando o retorno dos des� les 
cívico e militar nas datas alusivas ao aniversário da Cidade e 

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

Marcinho pede ampliação nos postos de vigilância
O vereador Marcinho (PsB) apresentou requerimento junto 

à Mesa da Câmara solicitando que sejam feitas gestões junto 
aos órgãos competentes visando a ampliação do número de vi-
gilantes nos próprios públicos do Município.

O vereador justi� ca o pedido apontando os inúmeros ca-

sos de assalto que os prédios de posse e/ou administração 
da Prefeitura vem sofrendo ao longo do ano, destacando o 
assalto realizado no Conservátório Municipal, quando di-
versos instrumentos foram furtados do local. O pedido foi 
encaminhado aos setores competentes

Aguinaldo Araújo pede melhorias no Pronto Socorro
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) apresentou indica-

ção junto à mesa da Câmara solicitando que o poder Execu-
tivo faça gestões junto aos órgãos competentes com o intuito 
de realizar a instalação de sinalização visual e/ou sonora na 
entrada e saída de ambulâncias do Pronto Socorro Central 

de Cubatão.
De acordo com o vereador, a sinalização facilitaria a visua-

lização de emergências por motoristas e pedestres que passam 
pela área e, ao serem avisados, poderiam liberar o trânsito para 
que a ambulância acesse ou saia do PS com mais agilidade. 

da proclamação da República.
O vereador justi� cou a indicação apontando que os des-

� les fazem parte da história cultural da Cidade e que tam-
bém serve de lição sobre a importância das datas a popula-
ção. A indicação foi encaminhada aos setores competentes.

Legislativo Cubatense

Projeto eleva 8 vezes valor 
máximo de multas ambientais

Foi aprovado na sessão 
de  ontem (11), em segunda 
e de� nitiva votação, o Pro-
jeto de Lei Complementar 
014/2018, de autoria do ve-
reador Juninho Eroso (PP), 
que prevê a majoração, em 
mais de oito vezes, do valor 
máximo das multas ambien-
tas que são aplicadas pela 
Prefeitura de Guarujá. De R$ 
60 mil que atualmente estão 
previstos nessa legislação, 
o valor-teto pode chegar a 
R$ 500 mil, caso a proposta 
seja sancionada pelo prefeito 
Válter Suman.

Quanto ao valor mínimo 

previsto, de R$ 1 mil, o pro-
jeto não altera esse piso, que 
continuará mantido. A au-
tor da propositura defende 
a necessidade de atualização 
dos valores praticados, tendo 
em vista que os infratores, 
quase sempre, são grandes 
empresas, que obtém lucros 
muito além das sanções que 
lhe são impostas. "Os valo-
res atualmente praticados 
são ín� mos para as empre-
sas", destaca Juninho Eroso. 
Ele acredita que a medida 
servirá como desestímulo à 
prática de novas infrações. 

"Infelizmente, isso tem sido 
uma constante nesses últi-
mos anos, principalmente, 
na região portuária. Portan-
to, é preciso tornar a lei mais 
rígida, de modo a garantir a 
sua efetividade". TRÂMITE 
- Com a aprovação em se-
gundo turno, o texto segue 
para análise do prefeito Vál-
ter Suman (PSB), a quem ca-
berá sancioná-lo ou vetá-lo. 
Caso sancionado, toma-se 
lei e entra em vigor a partir 
da data de publicação no 
Diário O� cial do Município 
(DOM).

Guarujá

De R$ 60 mil 
que atualmente 
estão previstos 
na legislação, o 
valor-teto pode 
chegar a R$ 
500 mil, caso 
alteração seja 
sancionada pelo 
prefeito

Câmara repassa 2,5 milhões
à  CAPEP

Na manhã desta sex-
ta-feira (7/12), o Presi-
dente da Câmara, ve-
reador Adilson Júnior, 
entregou um cheque no 
valor de R$ 2,5 milhões 
a Caixa de Assistência ao 
Servidor Público Muni-
cipal de Santos (CAPEP 
- Saúde). O valor desti-
nado é fruto das diversas 
ações de contenção de 
despesas que foram co-
locadas em práticas pe-

los membros do Legislativo.
Frente à presidência da 

Câmara, o vereador Adilson 
Júnior, destaca que o repasse 
atribuído ao órgão é em res-
peito ao serviço destinado ao 
funcionalismo público e em 
consideração a crise enfren-
tada pelo órgão. "O recurso 
vai auxiliar no orçamento da 
CAPEP e colaborar para o 
atendimento de milhares de 
servidores usuários do con-
vênio que aguardam por ci-

rurgias eletivas", ressalta 
o presidente.

O Encontro entre o 
novo presidente da CA-
PEP, Adriano Luiz Leocá-
dio, o secretário munici-
pal de � nanças, Maurício 
Luis Franco, o presidente 
do legislativo e os de-
mais vereadores da Casa  
aconteceu durante a 06ª 
Sessão Extraordinária, 
realizada na manhã de 
hoje. 

Santos

O vereador Rafael Tucla (PT) apresentou requerimento 
junto à mesa da Câmara solicitando ao poder Executivo a ins-
talação de uma clínica escola para autistas no município, nos 
mesmos moldes da escola clínica modelo existente na cidade 
de Itaboraí, no Rio de Janeiro. 

O objetivo é que com a clínica escola a cidade possa oferecer 
atendimento clínico adequado para a realização de diagnóstico 
do transtorno do espectro autista aliado com o ensino especiali-
zado as demandas desse grupo. O requerimento foi encaminha-
do aos setores competentes.

Rafael Tucla quer clínica escola para autistas

Legislativo
06 14 de dezembro de 2018 digital.com.br



Com tema “noite Fe-
liz” da 18ª edição do 
Festival de Ginastica 

Ritmica e Dança da 
Academia Fatu’s. O 

festival será realizado 
nesta sexta (14), com 

início as 20 horas. A 
entrada custa R$ 10,00, 

os ingressos podem 
ser adquiridos com as 

participantes do even-
to. O Centro Esportivo 

Armando Cunha fi ca 
na Avenida das Améri-

cas, 550, no Jardim 
Casqueiro. Mais infor-

mações pelo 97407-
4784 com Fatima

Neste domingo 
(16), acontece a 
Festa das Nações, 
entre as ruas XV 
de Novembro e 
Sete de Setem-
bro, na Av. Na-
ções Unidas, Vila 
Nova. A iniciativa 
é de um grupo de 
comerciantes do 
bairro, que, juntos, 
resolveram apro-
veitar o clima de 
festas de fi m de 
ano e realizar uma 
confraternização 
comunitária, com 
brinquedos, mú-
sica ao vivo, sor-
teio de brindes e 
muitas surpresas. 
A animação da fes-
ta fi ca por conta 
da banda Divina 
Cor. Começa ao 
12h e segue até 
as 21h, segundo a 
organização não 
vai faltar alegria, 
abraços e muita 
diversão, a propó-
sito, a festa nasceu 
com o objetivo de 
estreitar a relação 
entre comunidade 
e comércio. 

07digital.com.br

O ex-vereador e atual su-
plente do MDB de Cubatão 
Fábio Moura solicitou auxílio 
por ofício ao deputado fe-
deral Marcos Pereira, eleito 
pelo PRB paulista, para ini-
ciar conversas junto a direto-
ria da Usiminas em Ipatinga 
(MG) visando a reativação da 
planta de Cubatão. A inicia-
tiva tem por objetivo gerar 
empregos em Cubatão e 
reaquecer a economia da Ci-
dade, já que a siderúrgica era 
responsável por grande nú-
mero de trabalhadores, que 
acabaram sendo desligados 
ao desativar áreas de produ-
ção primária de aço.


