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Lazer e cidadania na Avenida 9 de Abril

A Prefeitura de Cubatão realiza
neste sábado (28), a partir das 9
da manhã, a primeira edição do
programa “Avenida é Nossa!”, com
vasta programação de lazer, cultura
e cidadania, no trecho da Avenida 9
de Abril entre o portão principal do
Parque Anilinas e a Igreja Matriz.
Experiências do gênero, nos finais de
semana, trazem grande participação
da população em São Paulo (na
Avenida Paulista) e em Santos (na
Orla da Praia).
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Opinião

Linha Direta
Povo
Que legal, o jornal “Povo de Cubatão” voltou. Isto é sempre bom, um
veículo de comunicação na cidade,
assim ficaremos bem informados.
Sucesso.
Geraldo Guedes, via Facebook.
Saída de Raul
Meu Deus, agora que o CEU das
Artes não sai mesmo. Boa sorte.
Rose Vieira, via Facebook.
Ninguém está resistindo a esse governo!
Re Neves, via Facebook.
Coluna Dani Da Guarda
Eu li, Daniela Da Guarda, parabéns. Adorei... descreveu muito
bem o GRD e lembrou de quem
por muitos anos se dedicou a essa
modalidade e a frente do grupo de
ginástica e dança da Prefeitura de
Cubatão, levando o nome da cidade por muitos lugares deste país em
competições e festivais... a eterna
tia Lú... Lucilia Pecoraro. Época
boa! Agora tem que escrever do retorno dela!
Vanessa Ribeiro Pires Barbosa, via
Facebook.
Será que tia Lú viu? Dani, dia 12 de
novembro tem apresentação!
Veridiana Figueiredo,
via Facebook.
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Frase
“Nossa conversa
com professores é de
estimular a competição
de qualidade, de forma
a justificar a aplicação
desses recursos no
ensino.”
Engenheiro Pedro
de Sá Filho, novo
secretário de Educação
de Cubatão.

ARTIGOS

Direito à renda para Idosos e Pessoas com Deficiência
Floriano Pesaro

Reforma Trabalhista
Muito bom... (Texto da Coluna
Advogado do Povo) mas isso é palhaçada... mas já que o povo fica
quieto o brasileiro vai engolir essa
a seco... preferem assistir Bibi ao
invés de se preocupar com o que o
governo vem fazendo às escuras...
bora trabalhar até morrer e ainda
sem direitos.
Vanda Soares Paz,
via Facebook.
UME Rui Barbosa
A UME Rui Barbosa participou
da 13.ª edição da Copa TV Tribuna de Handebol Escolar e com o
empenho da Equipe chegou a final. Estreante em decisões a UME
Rui Barbosa teve um jogo que foi
marcado pelo equilíbrio, com os
dois times alternando o comando do placar que terminou com o
resultado de 6 a 5. Assim a UME
Rui Barbosa garantiu seu primeiro
título batendo as atuais campeãs,
Escola Professora Maria Aparecida Araújo, de Guarujá, que brigava
pelo tetracampeonato.
O que hoje queremos é
prestar a nossa simples homenagem UME Rui Barbosa, que levou
o nome da cidade de Cubatão ao
patamar mais alto da Copa TV Tribuna de Handebol Escolar. Diante
do exposto, apresento Moção de
Aplauso à UME Rui Barbosa pela
conquista dptítulo de Handebol Escolar Feminino da 13.ª Copa TV
Tribuna de Handebol Escolar.
Que do deliberado, seja
dado ciência aos Homenageados,
ao Prefeito Municipal de Cubatão,
Secretaria de Educação, imprensa
da região e às sociedades de melhoramentos.
Vereador Aguinaldo Alves de Araújo, PDT, e outros vereadores, via
correspondência da Câmara.

A pobreza é uma realidade
árdua na nossa sociedade,
que pune e mata pessoas
todos os dias. Apesar de
reconhecermos os avanços
do Brasil no combate a esse
problema, sobretudo pela
transformação da Assistência Social, ainda há milhões de brasileiros nessas
condições.
Segundo
último
relatório divulgado pelo
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA),
em 2015, a crise econômica empurrou 4,1 milhões
de brasileiros para a faixa
de pobreza. A porcentagem
de pessoas pobres era de
8,1% em 2014, e passou

para 9,96%, em 2015. As
estatísticas são altas e o desafio da Assistência Social
é grande. Precisamos trabalhar fortemente, para transformar a realidade destas
pessoas.
O combate à pobreza tem sido uma das
prioridades do Governo do
Estado de São Paulo, nos
últimos anos. Por meio de
programas como Vivaleite,
Bom Prato, Ação Jovem e
Renda Cidadã, temos nos
esforçado para diminuir os
números e garantir direitos
para aqueles que mais precisam.
Além disso, a Secretaria de Desenvolvimento Social monitora o BPC
(Benefício de Prestação
Continuada), do Governo
Federal, criado pela Lei
Orgânica da Assistência
Social (LOAS). É um importante programa que tem
atendido idosos e pessoas
com deficiência no Estado.
O poder público
trabalha para dar condições
de uma vida digna e saudável para pessoas idosas
e com deficiência. O BPC
assegura o pagamento de
1 salário mínimo mensal

a idosos com mais de 65
anos de idade e a pessoas
com deficiência, de qualquer idade. A renda mensal
familiar per capita deve ser
inferior a ¼ do salário mínimo vigente em ambos os
casos.
Atualmente, cerca
de 390 mil idosos e 353 mil
pessoas com deficiência recebem o BPC no Estado de
São Paulo. E, para que continuem com o benefício, é
preciso estarem cadastradas no CadÚnico. Com
a publicação do Decreto
n° 8.805/2016, tornou-se
obrigatória as inscrições
no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e no Cadastro
Único (CadÚnico) de todo
o grupo familiar dos beneficiários do BPC, tanto para
a manutenção, quanto para
requerimento.
A
determinação
possibilita que o Estado
tenha mais informações
sobre a realidade socioeconômica dos beneficiários,
requerentes do benefício e
suas famílias. Ao mesmo
tempo, permite a identificação das necessidades desse
público para a inclusão nos
serviços socioassistenciais

e de outras políticas públicas. O CadÚnico é a visão
do governo diante das necessidades da população.
O governo estadual está empenhado para
que os beneficiários não
percam este BPC. Distribuímos mais de 10 mil
cartazes em todo o Estado,
como também nas estações
do Metrô, CPTM e EMTU,
para divulgar a necessidade
do cadastramento.
No entanto, os esforços precisam originar de
todas as esferas do poder
público. Os municípios têm
um papel fundamental na
divulgação dos prazos e no
cadastramento.
O foco em 2017 é
o cadastramento dos idosos
e suas famílias, e em 2018
as pessoas com deficiência
e suas famílias. Para se inscrever, é necessário procurar um dos 1.103 Centro de
Referência de Assistência
Social (CRAS) do Estado
de São Paulo.
O resultado deste
trabalho vai aprimorar a
gestão pública e ampliar o
acesso da população a benefícios e serviços da assistência social e de outras

políticas públicas. O descumprimento da inclusão
no CadÚnico causará a suspensão do benefício. Dessa
forma, as gestões municipais do CadÚnico deverão
ser pautadas por celeridade,
acessibilidade e cordialidade no atendimento às famílias.
A parceria entre o
governo federal, estadual e
municipal garantirá que os
beneficiários do Benefício
de Prestação Continuada
permaneçam no programa.
Não há combate à pobreza
sem uma forte ação do Estado e a união de todas as
esferas de poder. Afinal,
temos todos um objetivo
único: o de trabalhar para a
garantia de direitos daqueles que mais precisam. O
desafio é nosso, mas precisa do envolvimento de toda
a sociedade.
(*) Floriano Pesaro,
deputado federal
pelo PSDB-SP e
secretário de Estado de
Desenvolvimento Social
de São Paulo. E-mail:
floriano45@gmail.com
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Nos próximos dias o Congresso Nacional irá se debruçar sobre mais um tema
de grande repercussão para
a vida dos brasileiros. Terá
a missão constitucional
de confirmar, ou rejeitar,
o veto presidencial a dois
pontos da Lei 13.479/2017,
que cria o Programa de Financiamento Preferencial
às Santas Casas e Entidades Filantrópicas de Saúde. Essas entidades, que
garantem o equilíbrio do

Sistema Público de Saúde
nacional, respondem por
mais da metade dos atendimentos ambulatoriais e
40% de todas as internações.
De autoria do senador José Serra (PSDB/SP),
o Pró-Santas Casas, como
ficou conhecido o programa, garante créditos a juros subsidiados pela União
para investir em reestruturação patrimonial e capital
de giro, evitando, assim,
o cruel círculo vicioso de
contrair empréstimos para
saldar outros empréstimos,
mediante taxas de juros
exorbitantes.
Vale registrar que
o acentuado estágio de endividamento das filantrópicas se origina na persistente defasagem da tabela
SUS, acarretando prejuízos e sacrifícios a entidades seculares, como a Santa Casa de Misericórdia de
Santos, a mais antiga da
América Latina. Desde o
Plano Real em 1994, até
agora, a tabela SUS foi

reajustada, em média, em
93%, frente a uma inflação
de 413%.
Como membro da
Comissão Especial que
discutiu e aprovou a Lei,
tive a oportunidade de
constatar a gravíssima situação dos hospitais filantrópicos de todo o País que
atualmente acumulam dívidas com o sistema financeiro, fornecedores e fisco,
que remontam a R$25 bilhões.
O novo Programa busca exatamente recuperar a capacidade de
gestão, garantindo uma
linha de crédito especial,
subsidiada pela União, no
valor de R$2 bilhões por
ano, durante cinco anos,
permitindo uma completa
reestruturação financeira
e administrativa, com ganhos evidentes para os pacientes do sistema SUS.
Porém, a Presidência da República, ao
sancionar o projeto, decidiu pela aplicação de dois
vetos que, na prática, im-

pedem a adesão de centenas de entidades ao Pró-Santas Casas. Esses vetos
excluem aquelas que tem
débitos com a União – é
o caso, por exemplo, das
três entidades de nossa região – a Santa Casa, a Beneficência Portuguesa e do
Hospital Santo Amaro.
Ao justificar a decisão, o Governo Federal
utilizou-se de argumentos
fiscais que absolutamente
não se sustentam. Em primeiro lugar pelo reduzido
impacto financeiro em relação ao total do Orçamento da Saúde – hoje na casa
dos R$125 bilhões – e,
segundo, porque o programa, acertadamente, prevê a utilização de parcela
expressiva desses recursos
para quitação de débitos
existentes com a União,
gerando aumento de arrecadação, especialmente,
para o Sistema Previdenciário. Sem falar da extrema
justiça em socorrer instituições que sempre foram
as mais importantes par-

ceiras do sistema público
de saúde.
É essencial, portanto, que o Parlamento,
que respondeu tão prontamente à crise das Santas
Casas, com a aprovação
do projeto, se posicione
firmemente contra os vetos
presidenciais, evitando-se
assim o risco de desativação de milhares de leitos
SUS e do encerramento
das atividades de parte dos
2.100 hospitais filantrópicos existentes no País.
As Santas Casas e
entidades filantrópicas de
todo o País aguardam ansiosamente uma posição
corajosa e responsável do
Congresso Nacional, a favor da saúde e da vida da
população brasileira.
(*) João Paulo Tavares
Papa é deputado
federal pelo PSDB-SP
e ex-prefeito de Santos.
E-mail: deputadopapa@
gmail.com
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Seminário reconhece trabalho do
deputado Papa

Boca do Povo
12 mil currículos
Cerca de 12 mil currículos
de interessados nas 201 primeiras vagas oferecidas pelo
Hospital Municipal de Cubatão, a partir de dezembro, foram recebidas entre segunda
e quinta-feira, no Posto de
Atendimento ao Trabalhador
(PAT). Um mesmo candidato
poderia tentar mais de uma
função. O secretário de Obras,
Emprego e Desenvolvimento,
Benaldo Melo de Souza, enviou os currículos à Fundação
São Francisco Xavier (FSFX),
que assumiu a gestão da unidade.
Entrevistas
O setor de recursos humanos da SFX realizou, durante
essa semana, as entrevistas do
processo seletivo para as vagas disponíveis. “O processo
teve presença expressiva dos
candidatos selecionados e se
deu de forma muita tranquila
e segura, com êxito da forma
que prevíamos”, confirma a
gerente de Recursos Humanos, Cláudia Denize Batista.
As provas técnicas ocorrem
no domingo (29), e as contratações no início de novembro.
Expediente
O expediente na Prefeitura
vai até terça-feira (31). Pelas informações conseguidas
pela coluna, na quarta-feira
(01/11), a folga será pelo Dia
do Servidor que cai neste domingo (28). Dia 02/11, consagrado feriado nacional de Finados; dia 03/11, sexta feira,
Ponto Facultativo.
Vale estágios
A Vale Fertilizantes está com
inscrições abertas até o dia 13
de novembro para o processo
seletivo do primeiro semestre
do Programa de Estágio 2018.
Ao todo, serão oferecidas 19
vagas para estudantes do Ensino Superior e Técnico na
unidade de Cubatão (SP). O
cadastro deve ser feito pelo
site www.vagas.com.br/valefertilizantes.
Vagas
As vagas de Ensino Superior
são destinadas aos alunos de
Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas,
Psicologia, Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade
e Propaganda, Engenharia de
Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica,
Engenharia Ambiental e Meio
Ambiente, Engenharia Civil,
Engenharia Química, Ciências

da Computação, Engenharia
de Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e
Sistemas de Informação. Serão consideradas as inscrições
de candidatos com formação
prevista entre dezembro de
2018 e abril de 2020.
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Evento reuniu prefeitos
e especialistas de quatro
estados brasileiros em
São Paulo, a pedido do
parlamentar da região, na
última terça-feira (17), na
Fundação Getúlio Vargas.

Ensino técnico
Para o Ensino Técnico, há
oportunidades para as áreas de
Mecânica e Metalurgia. Os jovens devem ser recém-formados que não fizeram o estágio
obrigatório e mantêm vínculo
com a instituição educacional
ou ter formação prevista entre
dezembro de 2018 e abril de
2019. Os candidatos às vagas
de estágio devem ter no mínimo 18 anos, aos aprovados
será dada uma bolsa-auxílio,
vale-transporte ou transporte
da empresa, vale-refeição ou
alimentação no local, assistência médica e seguro de vida.

O trabalho desenvolvido
pelo deputado federal João
Paulo Papa desde 2015 no
Congresso Nacional, defendendo a universalização
do saneamento básico no
País, foi reconhecido como
referência para o País. E na
terça-feira (17), durante o
seminário “Exemplos em
Saneamento Básico – municípios provam ser possível universalizar serviços e
reduzir perdas de água”, o
paramentar recebeu um troféu como homenagem por
promover o debate e a busca
de soluções para esse importante questão. A iniciativa
partiu do Instituto Trata Brasil, que realizou o evento em
parceria com a FGV, Grupo
Bauminas e a Itron. O evento ocorreu no auditório do
Campus Berrini da Fundação e contou com a presença de aproximadamente 200
pessoas.
Além de Papa, foram homenageados os prefeitos presentes no evento,
a Sabesp, a Secretaria de
Saneamento e Recursos
Hídricos de São Paulo e a
FGV. “Como presidente da
Subcomissão Permanente
de Saneamento Básico ressalto a parceria com todas as
entidades, principalmente o
Trata, que promove o tema,
provoca discussões e realiza
estudos que são referência
para todo o País”, ressaltou
o parlamentar, lembrando da
liderança exercida pelo presidente da entidade Édson
Carlos. “Você também merece um prêmio de todos nós

Mulheres
A vereadora Erika Verçosa
(PSDB) apresentou requerimento solicitando a reabertura
do Centro de Referência da
Mulher. Ela comentou sobre
os números da violência contra a população feminina na
cidade no ano passado. De
acordo informações da Delegacia da Mulher de Cubatão, foram 129 casos de lesão
corporal, 92 de ameaça, 4
tentativas de homicídio e 05
estupros. “Aonde elas foram
atendidas? como foram orientadas? Alguém deu respaldo?,
indagou a parlamentar.
Centro de Referência
Os Centros de Referência
de Atendimento às Mulheres prestam acolhida, acompanhamento psicossocial e
orientação jurídica às mulheres em situação de violência
(violência doméstica e familiar contra a mulher - sexual,
patrimonial, moral, física, psicológica; tráfico de mulheres,
assédio sexual; assédio moral;
etc).
Lar Fraterno
O presidente do Lar Fraterno,
Rubens Marino, não esconde
a sua insatisfação com o atraso nos repasses para a entidade. Não recebeu e nem teve
solucionado o recebimento
do cheque de R$ 90.000,00
que a entidade tem direito. Segundo Marino, tudo por conta
da falta de documentação por
parte da Secretaria de Assistência Social, e já cogita não
ser mais parceiro da Prefeitura
em 2018.

por liderar essa luta”.
O seminário reuniu prefeitos e gestores de
quatro Estados do País para
compartilhar experiências
exitosas na universalização
dos serviços relacionados ao
saneamento (abastecimento,
coleta e tratamento de esgoto), além da redução de
perdas de água nos sistemas
que atendem a população.
“Eventos como esse
nos fazem avançar nessa matéria, tão fundamental para o
Brasil. Saneamento é saúde,
mas não é apenas isso: é desenvolvimento econômico,
turismo, sustentabilidade. O
cidadão ganha em diversos
sentidos quando melhoramos o saneamento, e é nosso dever fazer essa mensagem chegar à população”,
afirmou Papa. “Os gestores
públicos que estão aqui também oferecem importantes
contribuições, que mostram
ser possível avançar com investimento contínuo e bom
planejamento”, reforçou.
Mesa redonda
O deputado foi o mediador de uma mesa redonda
que debateu a universaliza-

ção do saneamento, e que
Deputado Papa foi
contou com a presença do
homenageado pelo Instituto
prefeito de Piracicaba, Bar- Trata Brasil, por sua defesa pela
jas Negri; de Ponta Gros- universalização do saneamento
básico no país.
sa (PR), Marcelo Rangel;
vice-prefeito de Lagoa da
Prata (MG), Ismar Roberto
e o secretário de Meio Am- de 70% para 100% no ano
biente de Presidente Pruden- 2010”, contou.
O vice-prefeito de
te Wilson Portella. Todas as
cidades oferecem à popula- Lagoa da Prata focou na
ção 100% de abastecimento questão da saúde, que mede água, coleta e tratamento lhorou após a cidade investir em saneamento. “Ainda
de esgotos.
O prefeito de Ponta existem desafios, mas estaGrossa destacou que é pre- mos no caminho certo”. O
ciso estimular a população secretário Prudentino explia conhecer mais sobre os cou que o município só albenefícios do saneamento cançou bons índices graças
e garante: “certamente me à parceria com a Sabesp.
elegi por conta dos investi- “A empresa estatal presta
mentos nessa área”. Barjas um grande serviço e, com
Negri contou que Piracicaba sua expertise nos ajudou a
se preocupa com o tema des- alcançar níveis de primeiro
de meados dos anos 1980, mundo”.
O segundo painel
quando a população se uniu
para combater a poluição no teve como tema: “Redução
rio que dá nome à cidade. das perdas de água não é
“Além desse trabalho, cria- utopia”. Foram apresentamos um comitê que trabalha das as experiências de Lins
na preservação das bacias (SP), Cachoeiro do Itapemihidrográficas da região, ur- rim (ES), Umuarama (PR) e
banizamos as favelas e com- São Caetano do Sul, cidades
batemos o despejo irregular. que implementaram ações
Após realizarmos uma boa vitoriosas de combate às
PPP, ampliamos a cobertura perdas.

							

SERVIDORES

Duas chapas disputam direção do Grêmio dos Servidores

Teodorico José da Silva, atual presidente do Grêmio dos
Servidores Municipais de
Cubatão, quer um novo mandato, baseado no balanço das
várias conquistas que afirma
ter obtido, para garantir que
a entidade seja considerada por todos um centro de
recreação e esportes, “onde
os associados possam se divertir e também praticar esportes cuidando da própria

saúde”. Nessa disputa, ele
tem Henrique Marcelo como
candidato a vice-presidente,
e o apoio do ex-presidente da
entidade Arlindo Fagundes.
A construção do Espaço Fitness, uma academia
moderna e bem equipada, é
uma das bandeiras da campanha de Teodorico, que
lidera a Chapa 1 - Sócios
Unidos, Grêmio Fortalecido com mais Qualidade de

Vida. Juntos eles querem
trazer de volta o orgulho e a
satisfação de ser servidor público municipal.

Chapa 2 - Encabeçada pelo
ex-presidente da instituição, Mário Sérgio Salles, o
popular Marão, a Chapa 02
reúne dezenas de servidores
e apoiadores descontentes
com a forma como a chapa
da situação está conduzin-

do os trabalhos, além do
comando atual do Grêmio
Recreativo e Esportivo dos
Servidores Municipais de
Cubatão.
Segundo
Marão,
muitos boatos estão sendo
espalhados, inclusive de sua
traição em relação ao atual
presidente. “Estão tentando
me desqualificar como pessoa, além de outros membros da nossa equipe, além

de desqualificar os anos de
trabalho e as melhorias que
foram realizadas em nossas
gestões, inclusive atribuindo-as a outras diretorias.
Quando chegamos, o Grêmio estava quebrado, sem
condições, inclusive, de pagar os funcionários. Conseguimos com muito esforço
recuperar o Grêmio dessa
situação, além de criarmos
um ambiente agradável

CHAPA 1

para todos”.
Para além das divergências de opinião, próprias
de todas as campanhas, a
Chapa 2 tem como objetivo
resgatar o espírito dinâmico,
acolhedor e democrático da
instituição, que há mais de
50 anos reúne os servidores
municipais de Cubatão.
A eleição está marcada para o dia 13 de novembro.

CHAPA 2

VAGA DE SUPERVISOR E OPERADOR DE CRÉDITO CONSIGNADO E CRÉDITO PESSOAL - Perfil dinâmico, boa comunicação e preferencialmente experiência no ramo.
Região: Cubatão - Enviar currículo para: contato@dinamopromotora.com.br
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monalsocial@hotmail.com
#Fica dica
Inaugurado recentemente o Chapelier Bistrô oferece culinária vegana e tradicional, espaço para eventos e
noites temáticas. Vale a pena conferir, no 106 da General San Martin, canal 7, Santos. @chapelierbistro.

Atividad
e
na
Comuni
dade
Ops, corrigindo!!!
O casamento de
Maryssol Aquino e
Mário Badures foi
realizado no estádio
Urbano Caldeira,
popular Vila Belmiro.

Outubro Rosa II
A Casa da Esperança de Cubatão, para o Outubro Rosa, promoveu no dia 23
um dia para cuidar da Beleza das mães e pais dos assistidos e também da
comunidade. Os participantes puderam desfrutar de massagens, cortes e
escova nos cabelos, maquiagem. O evento contou com a palestra de Jussara
Lima Mendonça Loureiro sobre prevenção e tratamento ao câncer de mama.
O Evento contou com o apoio do Rotary Clube de Cubatão e da Cantina Tia Jô.

Outubro Rosa
Um close das
organizadoras
do evento “Ser
mulher é tudo de
bom” realizado
no dia 23, no
Bloco Cultural,
pelo Instituto Neo
Mama e Kátia
Tudo de Bom
Coiffeur em alusão
ao “Outubro Rosa
em Combate ao
Câncer de Mama”.

PARABÉNS

Felicidades ao casal
Cristiane e Ronivaldo
Ferreira de Lima que
trocaram alianças no
sábado dia 14/10.
Parabéns família.

Agradecimentos: Coluna Mon@l Social
-Contatos: monalsocial@gmail.com - Fotos:
Aderbau Gama

Felicidades para Ana
Cláudia Guedes que
comemorou aniversário
no dia 19/10. Parabéns
gata garota.

Parabéns ao amigo Welington Mendonça, o Ton,
pelo aniversário no dia 30/10, na foto com a
família. Feliz vida.

Parabéns ao vovô
Djalma Gama pelos seus
59 anos completados
no dia 11/10, foto
com a esposa Luzinete
dos Santos e com o
netinho Kardec dos
Santos Gama, um lindo
presente que nasceu, na
quinta, dia 19.

Para o príncipe
Gabriel, que
comemorou seu
1.º niver com os
queridos pais
Regina Cristina e
Rafael Costa da
Silva, dia 7/10.
Saúde e felicidades,
hoje e sempre!!!
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ADVOGADO DO POVO

Reclamação trabalhista pode
custar caro para o empregado
A Lei 13.467/17 que a partir
de 11 de novembro altera a legislação trabalhista deve provocar uma redução no numero
de reclamações trabalhistas.
Apesar de desestimular aventuras jurídicas propostas sem
qualquer fundamento, a reforma certamente limitará e inibirá os trabalhadores na busca
de seus direitos.
Entre as principais
alterações estão às condenações em honorários dos Advogados da parte vencedora,
honorários do perito, e pagamento de custas processuais
em caso de ausência em audiência, mesmo para quem for
beneficiário da Justiça Gratuita.
Dessa forma, antes
do ingresso da ação, deve
ser feita uma avaliação mais
criteriosa sobre os riscos do

insucesso, haja vista que um
pedido improcedente poderá
importar em custos para o reclamante.
Por outro lado, as empresas,
também passam a ter um risco maior, pois em caso de
condenação, também responderão por honorários de sucumbência e indenização por
má-fé a serem acrescidos na
condenação.
PERDA DA AÇÃO
O trabalhador que não conseguir provar seus direitos
na Justiça do trabalho será
compelido ao pagamento de
honorários advocatícios da
parte vencedora, mesmo que
detenha os benefícios da Justiça Gratuita.
A reforma estabelece
quem perder a ação terá que
pagar entre 5 a 15% do valor

Raul Virgilio Pereira Sanchez é Advogado, Pós Graduado
em Direito Empresarial, sócio do Escritório de Advocacia
Sanchez & Mancilha Advogados.
E-mail: raulvps@gmail.com
Site: http://www.smradv.com.br
Blog: https://raulvirgilio.wordpress.com

da condenação para os advogados da parte vencedora
(honorários de sucumbência).
Sendo os honorários cobrados de acordo com o pedido
perdido.
Ressalta-se que não
será mais permitido pedido de
provas sem a devida necessidade. Caso o reclamante pleitear prova pericial e perder,
será fatalmente condenado
em honorários.
MÁ-FÉ
Além dos honorários da parte
vencedora, em caso de abuso nos pedidos formulados
na ação sem a comprovação
documental ou testemunhal,
a lei imputa punições para
quem agir de má-fé, com
multa de 1 a 10% sobre o valor da causa.
AUSÊNCIA EM
AUDIÊNCIA
Com a reforma, na ausência
do trabalhador à primeira
audiência, ele será condenado ao pagamento de custas
processuais. O valor será o
equivalente a 2% do valor
da ação, respeitando o mínimo de R$ 10,64 e o máximo
sendo quatro vezes o valor do
teto dos benefícios da Previdência Social (R$ 5.531,31).
O pagamento será cobrado
mesmo de quem for beneficiário da Justiça Gratuita. Por
exemplo, valor da causa R$
40.000,00, ele terá de pagar
R$ 800,00.
Vale ressaltar que
o trabalhador somente será
isento de pagar as custas, se
comprovar, no prazo de 15
dias, que a ausência foi devido a motivo legalmente justificável.

ENTIDADES DE CLASSE
Engenheiros cubatenses debatem
valorização das associações e apresenta
propostas inovadoras em encontro local
O atual presidente licenciado do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado de
São Paulo (CREA-SP),
Vinicius Marchese (foto),
esteve em Cubatão no último dia 17 de outubro, divulgando que as eleições
no órgão representativo
da categoria dos engenheiros acontecerá no dia
15 de dezembro. Durante
o pleito, serão escolhidos
os presidentes do CREA-SP, CONFEA, Mútua-SP
e Diretor Administrativo
da entidade.
Marchese, acompanhado do candidato a
diretor geral da MÚTUA-SP, Benito Saes, reuniu-se na cidade para falar,
principalmente, da valorização das entidades e
mostrar realizações. Debateram também a valorização do profissional
e propostas para os próximos três anos de gestão. “Juntos, faremos do
CREA-SP uma entidade
cada vez mais relevante
para os nossos profissionais e para a sociedade.
Conto com o apoio de
vocês para darmos continuidade às atividades
iniciadas em nossa gestão
2016!”, afirmou o dirigente aos colegas cubatenses.
Determinado em
resolver problemas e obter resultados em conjunto com a equipe, Marchese iniciou um trabalho
de reposicionamento do
órgão durante os 11 meses em que esteve à frente
do CREA-SP. “Saímos da
27ª posição como o CREA
que menos fiscalizava em
todo o País para o 1ª lu-

ra focada na cooperação e
ajuda mútua para concessão de créditos em condições vantajosas aos associados.
CREA-SP é a sigla
que identifica o Conselho
Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado
de São Paulo - o maior
Conselho de Fiscalização
de Exercício Profissional da América Latina.
O CREA-SP é responsável pela fiscalização de
atividades profissionais
nas áreas da Engenharia,
Agronomia,
Geologia,
Geografia e Meteorologia, além das atividades
dos Tecnólogos e das várias modalidades de Técnicos Industriais de nível
médio. A entidade contempla 170 associações
regionais e locais; 400 mil
profissionais registrados;
900 funcionários e 150
fiscais, e arrecada R$ 300
milhões/ano.

gar em fiscalização. Isso é
fundamental para detectar
potenciais situações de
risco que possam impactar
a vida das pessoas. Imagine um prédio ser construído sem um engenheiro
responsável devidamente
registrado no CREA. Isso
melhora ainda a sustentabilidade financeira da instituição, permitindo mais
investimentos em áreas
chave como a modernização dos sistemas de informação”, ressalta.
Dentre as propostas inovadores de Vinicius Marchese estão a implantação de uma área de
compliance para prevenir,
detectar e corrigir irregularidades em processos licitatórios e na administração de contratos públicos;
a criação de uma Câmara
de Arbitragem para resolução mais rápida e eficaz
de conflitos; e a criação de
uma cooperativa financei-

SESI

Sesi abre as portas para a comunidade de Cubatão
neste sábado, com homenagem a Mengálvio
O Presidente da Fiesp e do
Sesi-SP, Paulo Skaf, estará
em Cubatão para inaugurar
uma nova sala de lutas, um
ginásio e denominará como
patrono do campo de futebol o ex-jogador Mengálvio
Pedro Figueiró, das 9 às 14
horas, com muitas atividades
para todos.
Com diversas atividades gratuitas para toda
a família, o Sábado no Sesi
agitará alunos da entidade,
seus familiares e a comunidade neste sábado (28), a
partir das 9 horas, no Centro de Atividades Sesi Décio
de Paula Leite Novaes, de
Cubatão. Na ocasião também haverá a homenagem
ao ex-jogador Melgávio, que
brilhou no ataque do Santos
na década de 1960. Ele dará
nome ao campo de futebol
do Sesi de Cubatão.
Além de conhecer
os espaços pedagógicos da
unidade, pais e filhos participarão de gincanas, jogos
recreativos, atividades em
brinquedos infláveis e outras atrações que envolverão

toda a família. Também haverá a inauguração de dois
novos espaços: uma sala de
lutas e um ginásio poliesportivo. Logo depois, às 11h30,
o show da banda U2 Cover
Brasil promete tirar a galera
do chão.
Um currículo invejável –
Conquistar duas Libertadores
e dois Mundiais de Clubes de
modo consecutivo não é para
qualquer um. Esse é um dos
feitos de Mengálvio Pedro
Figueiró, catarinense nascido
em Laguna (17/12/1939), que
se tornou um dos meias mais
importantes do Santos Futebol Clube e que será homenageado no Sesi de Cubatão.
Mengálvio chegou
ao clube da Baixada em 1960
e participou das campanhas
históricas do alvinegro praiano de 1962 e 1963, quando
conquistou a Libertadores
e o Mundial Intercontinental de Clubes. Até hoje seu
nome é lembrado entre aqueles que integraram uma das
melhores linhas de ataque
de todos os tempos, ao lado

de Dorval, Coutinho, Pepe e
Pelé.
Além dos títulos internacionais, também conquistou seis títulos de campeão paulista e cinco da Taça
Brasil, todos pelo Santos,
clube que defendeu em 371
partidas, marcando 28 gols.
Também foi campeão do
mundo com a Seleção Brasileira de 1962, sendo o reserva de Didi. Atualmente o
ex-jogador, de 77 anos, vive
em Santos.
Sobre o U2 Cover Brasil –
A banda interpreta clássicos
como One, Sunday Bloody
Sunday, With or Without
You, I Still Haven’t Found
What I’m Looking For,
Where The Streets Have No
Name, Beautiful Day e Vertigo. A formação da banda
brasileira constitui um trabalho com apresentações fiéis e
emocionantes, que trazem ao
público a sensação de estar
em um evento dos próprios
irlandeses.
A semelhança com
o grupo original vai desde o

figurino, os trejeitos e a aparência até a própria essência,
a performance em palco e
o preparo musical dos integrantes. O vocalista da banda
cover, Bono Fábio, além de
músico, também é ator profissional – fato que dá solidez na interpretação de Bono
e encanta ainda mais os fãs.
Ficha técnica: Voz, violão,
guitarra e gaita: Fábio Dragonne (Bono) | Guitarras,

violão e backing vocal: The
Gomes (The Edge) | Baixo e
backing vocal: Adam Flander (Adam Clayton) | Bateria: Larry Souza (Larry Mullen Jr.).
Sobre o Sesi de Cubatão –
Com modernos ambientes
pedagógicos, a escola oferece Ensino Fundamental em
tempo integral do 1° ao 5.º
ano, o que permite que os
alunos permaneçam nos pe-

ríodos da manhã e da tarde
na escola realizando vivências de esporte, arte, cultura e tecnologia e recebendo
refeições diárias compostas
de café da manhã, almoço e
lanche da tarde. Dos 627 estudantes atendidos, 463 estão no Ensino Fundamental
e 164 no Ensino Médio.
O Sesi Cubatão fica
no Parque São Luís, a Avenida Comendador Francisco
Bernardo, 261.
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BANDA SINFÔNICA

Johnny Mathis segue
no jogo da música
Houve um tempo em que
era comum ir a uma loja
de discos e ver um álbum
de Johnny Mathis cantando
sucessos da época exposto
nas prateleiras. E por isso é
que ver a capa do seu novo
lançamento, Johnny Mathis
Sings The Great New American Songbook, nos traz
um certo clima saudosista,
apesar de as canções terem
sido feitas mais recentemente.
Sim, você pode ficar tranquilo: a voz inconfundível e afinada do cantor continua a mesma. E se
moldou com perfeição nas
composições escolhidas a
dedo, com produção de Babyface e o apoio importante
do veterano Clive Davis. O

disco é uma aula de como se
interpretar melodias com o
sentimento enraizado direto
na voz.
As baladas, como
não poderia deixar de ser,
predominam nas faixas. Johnny Mathis está brilhante
cantando Hallelujah (de
Leonard Cohen) e Once Before I Go (de Peter Allen).
E até a balada Blue Ain´t
Your Color, do astro country Keith Urban, ganhou
uma interpretação magistral
de Mathis, assim como You
Raise Me Up, de Josh Groban.
Mathis
também
mostra interpretações singulares e convincentes para
Hello (de Adele) e Say Something (hit de Christina

Aguilera). Em ambas não
há riscos de se cair no clichê
romântico. Mathis passeia
com desenvoltura pelas melodias pop. Ou seja, segue
uma receita que já conhece
há mais de 50 anos.
A surpresa talvez
tenha sido a inclusão da
dançante Happy, hit supremo de Pharrell Williams,
que foi cantada exatamente com o arranjo original.
Pharrell deve ter ficado orgulhoso com o resultado final.
Com mais esse álbum, Mathis mostra que
não precisa provar mais
nada. Apenas segue firme e
forte no jogo da música. E
que ele continue assim por
muito mais tempo.

Banda Sinfônica se apresenta no
Museu da Casa Brasileira
A Banda Sinfônica de Cubatão abre um dos mais importantes festivais de música
clássica do País, a “Semana Eleazar de Carvalho”. A
apresentação gratuita será
neste domingo (29), às 11h,
no Museu da Casa Brasileira
(Av. Brigadeiro Faria Lima,
2705), na Capital.
Para este espetáculo,
o repertório refinado e cheio
de estilo, escolhido pelo regente titular Rodrigo Vitta,
aparece com composições de
pratas da casa como a “Abertura Exótica”, do maestro
Roberto Farias, criador da
Sinfônica e atualmente coordenador dos Grupos Artísticos de Cubatão.
O programa traz,
ainda, “Ride”, de Samuel
Hazo, e “Clarinet Concert”,
de Artie Shaw, com solo do
spalla da Banda, Alexandre
Blume. A manhã musical
encerra-se ao som da “Suíte
das Paisagens Brasileiras”,
composição de Vitta para
dois pianos, percussão e banda sinfônica. Esta canção
contará com participação do
Grupo Novas Tendências e a
regência fica a cargo do convidado de Sergei Eleazar de
Carvalho.
“Esta é mais uma

apresentação especial que
marca os 40 anos de oficialização da Banda Sinfônica.
Já fomos ao Festival de Inverno de Campos do Jordão,
à Sala São Paulo, ao Teatro
Municipal de Santos e agora,
estaremos neste espaço tão
democrático que é o Museu
da Casa Brasileira”, afirma o
maestro Rodrigo. Para ele, a
participação da Sinfônica na
Semana Eleazar de Carvalho traduz a importância da
Sinfônica para a música no
cenário nacional.
A Semana Eleazar
de Carvalho acontece de 29
de outubro a 6 de novembro,
em diversos espaços de São
Paulo com concertos, concursos de solistas e regentes,
e masterclasses. O Festival
homenageia o maestro Eleazar de Carvalho, um dos

maiores nomes da música
erudita no Brasil. Cearense,
Eleazar esteve à frente das
maiores orquestras do mundo, entre as quais as Filarmônicas de Berlim, Viena, Nova
York e Boston. Ele trouxe
para o Brasil o modelo do
Festival de Tanglewood,
onde foi professor de regência. Posteriormente, aplicou
a experiência com sucesso
no Festival de Inverno de
Campos do Jordão, Gramado, João Pessoa e Itu.
Foi professor de regência da Juilliard School
e Yale University. Detentor
do título de diretor e regente Emeritus da Sinfônica de
Saint Louis, professor Emeritus da Universidade de Yale
e ganhador da medalha Mahler por ter regido suas nove
sinfonias.
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Zeca vai a Justiça para deixar o Santos

O lateral Zeca, campeão
olímpico com a Seleção Brasileira e bi-campeão paulista
2015/2016, entrou na justiça
do trabalho com um pedido
de rescisão contratual de seu
vínculo com o Santos que
vai até dezembro de 2020.
Os dirigentes do Peixe foram
notificados no fim da tarde
desta quinta-feira (26). Na
ação, os advogados do jogador alegam que o jogador
teme pela sua integridade física e que o clube não teria
recolhido o FGTS.

Pelo que o Blog do
ADEMIR QUINTINO apurou com o Santos, o clube
garante que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
está em dia. O primeiro pedido de Liminar foi negado.
Como o processo corre em
segredo de justiça, o nome
do juiz não foi divulgado.
Zeca não compareceu a reapresentação dos
jogadores na última quarta-feira (25) e também, não
treinou na quinta-feira (26).
O Santos ainda não se mani-

momento, Zeca vinha
aguentando
xingamentos e pressões externas,
fatos que, infelizmente,
acontecem com muitos
jogadores de futebol. Nos
últimos dias, entretanto, a
situação se agravou e ele
passou a ser constantemente ameaçado em suas
redes sociais, chegando
ao cúmulo de ter sido,
“Ultimamente, porém, a covardemente, agredido
situação se tornou insus- fisicamente no retorno da
tentável. Até o presente delegação de Recife a São
festou oficialmente sobre a
situação, o que deve acontecer nesta sexta-feira (27). Já
a assessoria do jogador, publicou uma nota, onde afirma
que Zeca há um mês já poderia ter deixado de participar
das partidas, mas isso jamais
passou pela sua cabeça, mesmo quando se iniciou a perseguição por parte da torcida
contra o camisa 37.

Paulo, após ao jogo contra o Sport. As imagens e
os relatos falam por si só
e estão disponíveis para
quem quiser ver.” cita um
trecho da nota.

Por fim, o comunicado enviado pelo staff do jogador, afirma que Zeca está
seguro de sua decisão.A
multa contratual do atleta
é de 50 milhões de euros

(aproximadamente
R$
190 milhões).
Zeca foi revelado
no próprio Santos. Paranaense de Paranavaí,
o jovem talentoso de
23 anos chegou a Vila
Belmiro em 2006, com
11 anos de idade. Um
dos destaques do título
da Copa São Paulo de
Futebol Junior de 2014,
estreou no profissional
do alvinegro em março
do mesmo ano contra o
Oeste, pelo Campeonato
Paulista, mas sua afirmação no time de cima
começou no ano seguinte,
com a chegada de Dorival
Junior no comando técnico.
Em 2015, Zeca
que estava de saída para o
futebol norte-americano,
tornou-se titular absoluto,
o que lhe rendeu a convocação para a seleção
olímpica e ele foi figura
fundamental na conquista
do inédito ouro olímpico
nos jogos do Rio de Janeiro, em 2016.
Até o momento,
Zeca tem 140 jogos com a
camisa do Santos e nesse
período marcou quatro
gols.
Sem Zeca, Jean
Mota deve ser o titular diante do São Paulo, neste
sábado (28), às 17h, no estádio do Pacaembu.

KARATÊ

Atleta de Cubatão se destaca em campeonato nacional de karatê
Bons resultados da equipe
da Semes garantem vaga nos
Jogos Regionais, no ABC, de
15 a 25 de novembro
O cubatense Wilson Índio voltou da Bahia como
o quinto melhor lutador de
Karatê do Brasil. O atleta e a
equipe técnica da Secretaria
Municipal de Esportes foram
recebidos na manhã desta
terça-feira (24), pelo prefeito
Ademário Oliveira. Além do
bom resultado conquistado
em Salvador, a equipe também comemorou a classificação para a disputa nos Jogos
Abertos do Interior. O evento
ocorre no ABC Paulista, de
15 a 25 de novembro.
O reforço no apoio
da estrutura da Semes para
treinamento e a concessão de
recursos por intermédio do
programa “Adote um atleta”
também estiveram na pauta
do encontro. Sobre o retorno
do “Adote”, que representa
ajuda de custo para esportis-

tas que representam a cidade
em campeonatos oficiais, o
prefeito disse que é preciso
dialogar com a categoria. Ele
afirmou que defende mudanças na forma de concessão
do benefício, principalmente
no que diz respeito à preferência para atletas que moram na cidade.
Nos Jogos Abertos
Cubatão será representado por Carlos Cerqueira, o
Carlão, técnico da equipe, e
pelos atletas Alan Vicente e
Douglas Brito. A classificação da equipe foi conquistada em agosto último, em
São Bernardo do Campo, nos
“Joguinhos”.
Índio é faixa preta 4º
Dan, ficou em 2.º na disputa
pelo Paulista e em 3º nas eliminatórias para o brasileiro
disputada no Espírito Santo.
Para o futuro, quer melhores resultados, mas confessa
que “agora só treinos leves
e muito descanso, porque o
ano foi puxado”.

Atletas do karatê são recebidos pelo prefeito Ademário
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Lazer e cidadania na Avenida 9 de Abril
A Prefeitura de Cubatão realiza neste sábado (28), a partir das 9
da manhã, a primeira
edição do programa
“Avenida é Nossa!”,
com vasta programação de lazer, cultura e
cidadania, no trecho da
Avenida 9 de Abril entre o portão principal
do Parque Anilinas e a
Igreja Matriz. Experiências do gênero, nos
finais de semana, trazem grande participação da população em
São Paulo (na Avenida
Paulista) e em Santos
(na Orla da Praia).
Com essa iniciativa, a Avenida ficará interditada ao tráfego de veículos, das 6
da manhã às 15h00. O
prefeito Ademário Oliveira (PSDB) aprovou
a ideia que envolve a
participação das secretarias municipais de
Cultura, Saúde e Esportes, além da CMT –
Companhia Municipal
de Trânsito, com todo
o apoio da Associação
Comercial e Industrial
de Cubatão (ACIC).
A secretaria de
Saúde disponibiliza-

Veja e participe:
9h - apresentação do Coral Raízes da Serra;
10h às 13h - Mesa de troca de livros;
10 às 13h - Cinema na Biblioteca Central - filmes:
O Gigante, Realejo, Destimação, A Garota das
Telas e A Ilha – em parceria com o programa
Ponto MIS – Museu de Imagem e do Som do
Estado de São Paulo;
10h - Espetáculo teatral - Os músicos
Saltimbancos, com o grupo Coletivo 302 (direção:
Douglas Lima);
11h - Espetáculo teatral - O Castelo de Mulumi
com os alunos da Oficina de Teatro da Secult
(direção: Vanessa Souza);
12h às 13h - Oficina de desenho com a artista
plástica Daniela Da Guarda;
rá equipamentos para
medição de pressão
arterial, exames de glicemia, distribuição de
preservativos e orientação sobre prevenção
a doenças sexualmente
transmissíveis, infectocontagiosas e dengue.

O “Avenida é
Nossa!” também contará com brinquedos e
jogos como cama elástica, pingue-pongue,
pebolim, amarelinha e
brincadeiras de corda.
As crianças e os jovens
terão ainda a oportunidade de participar de

aulas teóricas e práticas com os “buggys”
da escolinha de trânsito da CMT.
Sobressaem na
programação, os eventos culturais sob a coordenação da secretaria da Cultura (Secult).

12h às 14h - A CMT realizará a Escolinha de
Trânsito com buggys;
13h - Performance “Diz... Tensão” com a Cia. de
Dança de Cubatão;
13h30 - Pocket show da Escola de Samba
Independência do Jardim Casqueiro.

ENSINO SUPERIOR

Mais um passo para ter a faculdade de medicina na cidade
Prefeito Ademário Oliveira
encaminhou projeto de lei
à Câmara, para cessão
de área a Universidade
São Judas Tadeu, que
deve implantar o curso de
medicina na cidade, com 50
vagas.
Na manhã de sexta-feira (20),
em solenidade realizada em
seu gabinete, o prefeito apresentou em detalhes o pedido
de autorização que encaminhou a Câmara Municipal,
de modo que a Prefeitura
permita ao Grupo Educacional Ânima, proprietário da
Universidade São Judas Tadeu, da Capital de São Paulo, e do Centro Universitário
Monte Serrat – Unimonte,
de Santos, ceder um terreno
de 4410 m² situado atrás do
Hospital Municipal.
Em troca, a organização deve construir um prédio onde funcionará o curso
e cederá dois andares para
abrigar unidades de saúde.
A previsão é de que as obras
do prédio comecem ainda no
primeiro trimestre de 2018.
Além do prefeito, o projeto
teve a assinatura do presidente da Câmara Municipal,
vereador Rodrigo Ramos
Soares (Alemão) e do reitor
da Universidade São Judas,
Ricardo Cansado.
“Este é um dia feliz,
fruto do empenho e muito
trabalho dos nossos funcionários e assessores. Estamos
na reta final da conquista deste sonho”, afirmou o
prefeito Ademário Oliveira.
Destacou sua confiança na
acolhida do projeto de lei
pela Câmara Municipal, com
base na harmonia existente

Representantes da Universidade São Judas explicam
como está sendo desenvolvido
o acordo com o município de
Cubatão.

A criação da Faculdade de
Medicina em Cubatão vem
ao encontro dos esforços do
Governo Federal para aumentar o número de médicos
no País. Trata-se de uma fase
complementar do Programa
Mais Médicos.

hoje entre os poderes Executivo e Legislativo em Cubatão. Lembrou que a implantação da faculdade não é uma
tarefa fácil, tendo envolvido
intenso trabalho nos últimos
8 meses.
“A criação de uma
faculdade não se limita à
construção de um prédio. As
gestões envolvem questões
burocráticas, legais e técnicas e têm se encaminhado
com muita seriedade, responsabilidade e transparência”, lembrou.
O presidente da Câmara, Rodrigo Alemão, manifestou o propósito de se
empenhar pela rápida votação do projeto de lei, que foi
protocolado hoje na Câmara.
“Sabemos da importância da
faculdade. É fruto do respeito à população por parte dos
poderes Executivo e Legislativo”, disse.
Ricardo Cansado,
reitor da Universidade São

Judas, afirmou que a solenidade marcava um dia histórico para a instituição. “Com
esse projeto avançamos no
processo de construção de
um país pela educação”. Afirmou que a faculdade possibilitará o aproveitamento dos
talentos locais e atração de
novos talentos para Cubatão,
permitindo uma reciclagem
permanente de conhecimentos. “O conhecimento é a
matéria prima do século 21”,
concluiu.
A secretária municipal de Saúde, Andrea Pinheiro, também discursou,
destacando que a faculdade
de Medicina trará tecnologia,
investimento “e melhoria no
atendimento básico à saúde,
desde à atenção básica, à
de maior complexidade”. O
evento contou com a presença de secretários municipais,
vereadores, representantes
do Conselho Municipal de
Saúde e da Fundação São

Francisco Xavier, nova administradora do Hospital
Municipal.
Faculdade - A primeira turma do curso da Faculdade
de Medicina de Cubatão terá
50 alunos. O curso funcionará em prédio vizinho ao
Hospital Municipal Dr. Luiz
Camargo da Fonseca e Silva,
na Avenida Martins Fontes,
Vila Nova. O terreno disponibilizado pela Prefeitura já
abrigou a antiga Policlínica
e, até a década de 1980, um
hospital mantido pela Santa Casa de Santos. O grupo
Ânima investirá cerca de R$
16 milhões na edificação do
imóvel.
Em entrevista à imprensa, o prefeito Ademário Oliveira destacou que as
unidades de saúde que serão
instaladas nos dois andares
a serem cedidos pela instituição Anima será de última
geração, oferecendo mais

qualidade de vida para a
comunidade, sem onerar os
cofres públicos. “Em momento de crise financeira, é
uma ótima notícia. É investimento, geração de empregos,
movimentação financeira e,
sobretudo, um legado para
a saúde pública do município”. Ele acrescentou que a
faculdade incentiva a fixação
de residência de médicos na
cidade, mais um impacto positivo para a economia local,
especialmente para os setores de comércio e serviços.
Seleção - Cubatão foi a segunda classificada no processo seletivo aberto pelo MEC
para criação da faculdade de
Medicina. Concorreram 39
cidades e, dessas, 29 preencheram os requisitos para
receber o curso - dentre eles,
ter mais de 50 mil habitantes, contar com poucos médicos no município e oferecer infraestrutura adequada.

Instalações - O campus terá
5.100 m² de área construída.
O térreo contará com duas
entradas: uma para a Policlínica e outra para a Escola de
Medicina. O prédio abrigará
salas de aula, laboratórios,
área administrativa, sala de
videoconferência, auditório e
biblioteca. O curso terá 7.450
horas/aulas distribuídas ao
longo de 12 semestres: formação inicial, do 1.º ao 4.º;
formação intermediária, com
raciocínio clínico individual
e coletivo, do 5.º ao 8.º; e internato, do 9.º ao 12.º.
O programa de residência médica, uma espécie
de especialização para o recém-formado, será oferecido
nos equipamentos públicos
de Saúde da cidade: Policlínica, Pronto Socorro Central,
PS Infantil e Hospital Municipal. Além disso, a cidade
poderá receber profissionais
recém-formados de outras
universidades, completando
um quadro de 50 médicos-residentes das áreas de Medicina Geral de Família e de
Comunidade, Pediatria e Clínica Médica.

