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morte do menino Lucas

Pais criticam nota da Prefeitura e fazem
passeata nesta sexta-feira

“Uma piada de mau gosto”.
É assim que Maria Madalena Machado dos Reis define a nota de esclarecimento da Prefeitura alegando
“procedimento
médico
correto” sobre o atendimento ao filho Lucas, que,
vítima de atropelamento
por caminhão, morreu em
21 de outubro após passar
pelo Pronto-Socorro Central e ser diagnosticado
apenas com escoriações,
sendo que o laudo do IML
(Instituto Médico Legal)
aponta múltiplas fraturas
e hemorragia generalizada
como causa da morte.
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Um mês depois
da eleição,
prefeita quer
aumentar IPTU
Em projeto enviado à Câmara, constam aumento
de 100% e outros reajustes. Para vereador, crise
não é financeira, mas de gestão
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Aprovada greve de
ônibus em Cubatão a
partir de 2ª-feira
Página10

Prefeitura
de Cubatão
cancela o
Carnaval de
2013
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Idosos do Jardim
Caraguatá se tornam
modelos em calendário
2013 com patrocínio da
Sabesp
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Agora é
tarde,
Cubatão!
Observatório

por Raul Christiano
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Frase

Hospital lastimável
A todos leitores deste jornal
maravilhoso em nossa cidade,
gostaria de relatar algo que me
aconteceu na segunda-feira, dia
5/11/2012:
Meu marido desempregado, estamos sem convênio
médico. Fui ao Pronto Socorro
Infantil levar minha filha de 8
anos de idade. Foi atendida por
uma médica dizendo que ela estava com AMIDALITE. Achei
estranho porque ela estava com
uma crise alérgica, mas... ela
sentia dores nos olhos e na cabeça.
A médica pediu um
RX. Levei a minha filha para
fazer o abençoado RX. Quando
retornei era outra médica (obs:
não era troca de plantão). Entreguei à médica o abençoado RX
e novamente relatei o que minha
filha estava sentindo, e disse: __
Doutora, minha filha está com
amidalite???!!! Achei estranho
o diagnóstico da outra médica...
Então a médica examinou minha filha e me disse que
ela não estava com amidalite.
Sobre o RX, disse:
Mãe, sinto muito, se eu
disser que sua filha está com sinusite estarei mentindo. Não se
vê nada neste RX...
LEVANTO MINHA
PERGUNTA!!!
Até quando funcionários incompetentes na Saúde
Pública? São vidas humanas
que estão diagnosticando, lidando. Será que se fosse a filha
dessa médica ela seria assim tão
desatenta???!!! Quantos casos
de criancinhas que morrem ali,
naquele hospital, por medicações erradas. Minha filha teve
um diagnóstico. Não era amidalite e sim um quadro alérgico.
Ela saiu de uma faringite mal
curada!!!
E se eu não tivesse a
experiência que tenho, e Deus
não tivesse enviado outra médica para dar o diagnóstico correto
e o medicamento correto???!!!
Dona Prefeita Marcia
Rosa, apelo que dê mais atenção e carinho, aquele carinho
de mãe (sabe?), aquele que a senhora tem com sua filha, a este
hospital que está uma lástima o
atendimento.
Outra coisa: invista em
equipamentos e em um RX digno de diagnóstico. Pense, se fosse minha filha ali... A senhora é
mãe e irá me entender!
Divulguem, por favor,
este fato. Tenho aqui em minhas
mãos o belo RX tirado na ocasião. Obrigada.

“É um absurdo querer
mudar a Lei Orgânica
para aumentar o salário da
prefeita e do vice, sendo
que funcionários estão
sendo mandados embora
por falta de dinheiro”
Geraldo Guedes,
vereador do PR

Artigos

Carlos Alberto Lopes

Em 2010, O Jornal Anacoluto Cubatão, entrevistou o
diretor do Parque Perequê,
Rolando Roebbelen, e ele
diz textualmente, na entrevista:
”Em 1990 a ELETROPAULO – Eletricidade
de São Paulo S.A. concessionou à Prefeitura Municipal de Cubatão, por um prazo de 20 anos uma área de
23.287 m², com direito a
prorrogação. Com a transformação da ELETROPAULO em EMAE, esta, em 13
de novembro de 2003, interrompeu o acordo anterior
e renovou por cinco anos
com o prefeito Clermont
Silveira nova concessão
que venceu em novembro
de 2008 e Clermont renunciou ao direito de renovar a

ra, a concessão de tal parque
em seu nome.
O pior disso tudo,
não foi este ato, foi o ato da
Câmara, que nos anos que se
seguiram, continuou a aprovar orçamentos, com verbas
destinadas ao Perequê, parque que a Prefeitura não tinha a concessão, e nenhum
vereador se lembrou de pedir a documentação para tal
ato. O erro começou no final
da administração Clermont,
e teve continuidade na administração Marcia Rosa.
Na época, em que
o jornal Anacoluto Cubatão
publicou a entrevista, o nobre diretor do parque, Rolando veio ao jornal do Povo
de Cubatão, e, numa resposta mandada por e-mail, à redação, falou gatos e lagartos
do editor do Anacoluto, mas
não se explicou do porquê
da falha legal, cometida pela
administração. Lógico, que
a Prefeitura tem o controle
do PAPE - PARQUE PEREQUÊ, mas houve um hiato,
nesse controle, e este hiato é
que tem que ser esclarecido
legalmente, pois durante este
hiato, teve verba de orçamento destinada ao Parque.
Sobra mais uma pergunta:
alguém pode explicar onde
foi colocada a verba, já que
o parque continua com problemas de infraestrutura?

Alguém pode me dizer se a
Câmara Municipal, diante
da denúncia na entrevista
divulgada no Anacoluto, em
2010, tomou iniciativa de
realizar um levantamento legal da situação?
Lamentavelmente,
acho que nada foi feito neste sentido pelo Legislativo,
caminho legal para interferência. Ninguém levou a denuncia a sério, ninguém se
levantou para levar adiante
uma comissão especial de
vereadores para saber mais
do que ocorria no Perequê.
Correram os anos do primeiro mandato de Marcia Rosa,
e somente no final do mandato, é que a situação ganhou
legalidade, mas e daí? Como
ficam os anos, que a coisa
correu na ilegalidade? Vira
apenas Pizza, numa Câmara
controlada pelo Executivo?
Será que Cubatão, como cidade, como população, não
tem o direito legal de saber
exatamente o que acontece,
nesta Casa de Leis, e nesta
Prefeitura?
Ninguém aqui esta
a acusar a Prefeitura ou a
Câmara, de coisa alguma,
apenas estamos discutindo,
em letras de forma, uma história, que vem sendo amplamente debatida desde
2010, quando O Anacoluto
Cubatão entrevistou o nobre

diretor do Perequê. O que
este escriba apenas coloca
é porque parece difícil de
entender, a falta de uma atitude de defesa do povo, do
orçamento da cidade, pela
Câmara Municipal. Nada,
além disso.
Isso é o que se espera de uma cidade bem administrada. O que vamos obter?
Bem, no fundo, bem lá no
fundo, sinto que tenho dúvidas se isso vai um dia virar
algo sério. Penso que vão
encontrar uma saída legal, e
a coisa vai ficar como está, e
o acontecido, vai virar apenas um acontecido, esquecido, embrulhado e engavetado na memória daqueles que
queria, como ainda querem,
uma cidade digna para seus
filhos, mas duvido que consigamos obter o que queremos, nesta administração
que aí está, cheia de erros e
de espertinhos.

(*) Carlos Alberto Lopes é
poeta, escritor, blogueiro e
editor do Jornal Anacoluto
Cubatão nas redes sociais
da Internet. E-mail:
anacoluto@r7.com
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permissão de uso (Segundo
nos relataram pessoalmente
funcionários do alto escalão
da EMAE). Só descobrimos
essa documentação e os fatos reais no inicio desse
ano, quando imediatamente
informamos a Prefeita Márcia Rosa, que incontinenti
emitiu documento a EMAE,
solicitando nova concessão
por mais 20 anos e que está
em fase final de apreciação,
esperando o término do período eleitoral para conclusão.
No entanto é bom que fique
claro: a Prefeitura Municipal
de Cubatão continua no controle do PAPE - PARQUE
PEREQUÊ.”
Quando se pensa em
Cubatão, pensa-se em uma
cidade séria, com comandos
que a defendam, com gente
de personalidade, que não a
levem a buracos sem fundo,
que não joguem a cidade em
escândalos de monta e o que
nos contou, na entrevista o
nobre Rolando, nos leva a
duvidar e muito que a cidade
está deveras protegida.
A declaração do nobre Rolando Roebbelen diz
claramente a verdade de fatos: a Prefeitura de Cubatão,
gestão Marcia Rosa, iniciouse com irregularidade já no
primeiro dia, quando monta
a estrutura para o parque,
sem que tenha ela, Prefeitu-

Cubatão: de seara à Saara

Vagna Cunha Gomes
(via Facebook).
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O caso Perequê – resumo e opinião

Está decidido, martelo batido, não tem conversa, não
tem nhenhenhem: a Prefeitura não tem mais dinheiro, tá
sem grana, o cacau miou, a
bufunfa mixou, o ouro virou
merreca que o gato comeu
e ninguém viu. Não adianta
torcer o bico, franzir a testa,
coçar a cabeça, enxugar o
pescoço, ligar pro deputado
nem fazer acampamento no
paço; a catarata de dinheiro
que outrora despencava com
vigor e sobrepujança, banhando e saciando a sede de
muitos às margens do Nilo,
enfim nem poça d’agua pra

lavar sapo virou. Até aqueles dormitórios de dengue,
que chamam de chafariz, na
praça Princesa Isabel e na
calçada em frente ao Novo
Anilinas (que vivem sempre
parados) jorram mais água
que o saudoso Itororó da
Praça dos Emancipadores.
As torneiras do caixa municipal foram oficialmente fechadas esta semana, após a prefeita decretar
o bloqueio do sistema de
compras da Prefeitura, e que
somente poderão ser levemente abertas em caso de
ultraextrema urgência, quando a sede realmente apertar
no gogó. Tudo isso para não
acabar se engalfinhando na
Lei de Responsabilidade
Fiscal e azedar o angu com
caroço da administração. À
exceção da população em
geral, que sofrerá mais ainda
por conta dessa seca orçamentária, em virtude da descontinuidade do pagamento
de contratos ligados a obras
e serviços essenciais para a
cidade, como nas áreas de
Saúde, Educação, Cultura e
Esportes, o recado foi dado

em bom e claro cubordelês: Quem ganhou, ganhou,
quem não ganhou, vai ter
que esperar a grama crescer
de novo ou então ir pastar em
outras fazendas. E olha que
lá pra riba, subindo a serra,
a lavoura promete fartura a
partir do ano que vem.
Até 7 de outubro, o
céu era azul e o Sol raiava,
tudo era lindo e maravilhoso,
o encantado mundo de OZ:
Cubatão era mais bela, com
ruas, avenidas e calçadas reformadas, tinha parque com
teleférico e cinema, tinha de
volta os festejos carnavalescos, a encenação da peça
Caminhos da Independência
era motivo de orgulho de
elevação da autoestima dos
cubatenses, tinha a praça da
Cidadania, a entrega dos netbooks para os alunos, todas
as escolas equipadas com
ar-condicionado e elevador,
ônibus municipais com cobradores, mais emprego para
as mulheres, mais vagas nas
creches, Cubatão havia se
tornado cidade referência em
Saúde e Educação, e entrava
no cenário cultural nacional

com a grandiosa festa Danado de Bom. Entre tantas
outras realizações, Cubatão
era símbolo de crescimento
e desenvolvimento, como
nunca antes visto na história
deste sofrido município, tão
massacrado pelas administrações passadas.
Porém, após as eleições, fomos de OZ a ZerO;
a cortina se abriu e a plateia
começou a ver o que havia
por trás de todo o cenário
bonito montado no palco do
espetáculo.
Justificativas: A crise econômica mundial atingiu impiedosamente o polo
industrial, a queda na arrecadação de receita, a Usiminas paga impostos em Minas Gerais, trelelê, tralalá e
a bomba por fim estourou. O
Caminhos da Independência
foi pro brejo e o Carnaval
foi direto pra quarta-feira de
cinzas; nordestinos e nãonordestinos estão vendo
que Cubatão não Tanada de
Bom; cerca de 300 vigilantes da Marvin perderam seus
empregos, prestadoras de
serviço nas áreas de Saúde,

Transporte, Obras aguardam
o pagamento de seus contratos. A coisa tá tão feia, tão
feia, que se estivesse ridícula ainda estaria bonita.
Obviamente, o desejo de todos nós, cubatenses de verdade que querem
o bem para a cidade, é que
Cubatão saia o quanto antes
dessa situação triste em que
se encontra e seja um lugar
onde tenhamos o orgulho
de morar, trabalhar e viver.
Cabe, no entanto, à atual administração, que recebeu da
metade da população mais
quatros para fazer o que é
certo e consertar o que está
errado, executar isso, tornando Cubatão num oásis, e
não deserto.

(*) Mário Torres Filho é
professor nas redes pública
e particular de ensino
em Cubatão. E-mail:
matofi68@hotmail.com
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Na boca do Povo
Justiça eleitoral
A notícia da cassação da candidatura do prefeito reeleito de
Mongaguá, Paulo
Wiazowski/
DEM,
trouxe
grande preocupação para aqueles
que duvidavam
que a Justiça Eleitoral estivesse de
olhos abertos aos
deslizes
cometidos
pelos(as)
candidatos(as)
nas últimas eleições.
Preocupação
Nos
bastidores
políticos de Cubatão são fortes os
comentários de
que a luz amarela
permanece acesa
no grupo que coordenou a campanha à reeleição da atual
prefeita. A preocupação é
em relação aos processos
que correm na Justiça Eleitoral. Alguns também requerem a cassação da candidatura de Márcia Rosa.
Animado
Em recente contado com
esta coluna, o ex-prefeito
Nei Serra/PSDB, que tentou retornar à prefeitura no
último pleito, garantiu que
está bastante otimista com
relação à decisão do juiz
eleitoral de Cubatão sobre
os processos movidos por
sua coligação contra as
possíveis irregularidades
cometidas pela prefeita.
Confiante
Serra evitou comparações,
mas informou que segundo
seus advogados, as possíveis ilegalidades atribuídas
a Wiazowski em Mongaguá, não passam de “água
com açúcar”, comparado
ao que fez o PT nas últimas eleições em Cubatão.
Insônia
Por falar em Justiça Eleitoral, era voz corrente pelos
corredores da Câmara na
última terça-feira, que após
os próximos feriados pode
haver uma decisão a respeito desses casos. O juiz
eleitoral de Cubatão, Sérgio Ludovico Martins (na
foto), deve se manifestar
sobre processos que muita gente pensa que estão
engavetados. Certamente,
um período de insônia vem
se aproximando da cidade.
Na mesma
Passado um mês das eleições municipais, a situação da prefeitura de Cubatão continua a mesma, ou
seja, não tem dinheiro para
honrar os compromissos
assumidos. Fornecedores,
prestadores de serviços e
vários veículos de comunicação que o digam.
Não foi mencionado
Os fantásticos programas
de TV da campanha a reeleição da prefeita Márcia
Rosa, que tiveram produção de nível global e,
evidentemente custaram
uma fortuna, mostravam
as “grandes” realizações
da administração petista
nos últimos quatro anos.
Só não mencionaram que
após o pleito tudo seria paralisado.
Sem compras
Como a situação da prefeitura ta pra lá de feia, a
prefeita já bloqueou o setor de compras, ou seja, a
prefeitura só fará gastos
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MONGAGUÁ

TRE cassa o registro de prefeito reeleito
A confecção e instalação de 30
placas de outdoors, de propaganda institucional da Prefeitura de Mongaguá durante a
campanha eleitoral deste ano,
pode cassar o registro da candidatura do prefeito reeleito de
Mongaguá, Paulo Wiazowski
Filho (DEM). A decisão foi
tomada na última segundafeira (5) pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE-SP. Se ele
não conseguir reverter essa
decisão no próprio órgão ou
na instância superior, o Tribunal Superior Eleitoral – TSE,
Wiazowski não poderá ser diplomado em evento marcado
para o dia 19 de dezembro.
O Tribunal Regional
Eleitoral acolheu uma repre-

sentação ajuizada pela Coligação “O Melhor para Mongaguá”, do ex-prefeito e também
candidato no último pleito, o
professor Artur Parada Prócida (PSDB). O tucano questionou a instalação de placas
publicitárias “das ações, obras
e serviços da administração
do atual prefeito, todas produzidas com cores e slogan
implantados em sua gestão”,
afrontando o artigo 73 da Lei
Eleitoral (Lei 9.504/97).
Paulo Wiazowski disse estar tranquilo quanto à reversão da decisão do TRE-SP,
porque ela não teve o voto de
todos os juízes e também porque os 30 outdoors foram retirados 30 dias antes da eleição.

Na hipótese de não
conseguir mudar a decisão
do TRE, o prefeito reeleito
de Mongaguá será substituído por Artur Prócida, segundo colocado nas eleições,
que governará o município
pela quarta vez.
Repercussão em Cubatão
Nos meios políticos cubatenses, a cassação do registro da
candidatura de prefeito reeleito de Mongaguá, reanimou
os simpatizantes da candidatura do ex-prefeito Nei Serra
(PSDB). Para eles, quando
o juiz eleitoral local, Sérgio
Ludovico Martins, se posicionar sobre representações
dos partidos de oposição ao

PT, da prefeita reeleita Marcia Rosa, com fundamentação “mais grave do que
em Mongaguá”, segundo o
vereador Geraldo Guedes, a
confirmação da sua reeleição
estará ameaçada.
Marcia obteve 39.969
votos,
que
representam
55,36% dos votos válidos. Especialistas em direito eleitoral, ouvidos pela reportagem
do jornal ‘Povo de Cubatão’,
comentaram que na hipótese
de uma cassação de registro
da prefeita reeleita, uma nova
eleição para o cargo de Chefe
do Executivo Municipal teria
de ser realizada, porque Márcia obteve mais de 50% dos
votos válidos.

com o que for absolutamente necessário. Deve ter
funcionário levando papel
higiênico de casa. Vai que
de repente...
Vai mudar
Quem entra no prédio da
Câmara de Cubatão logo
percebe, à esquerda, um
espaço onde estão as fotos
dos vereadores que compõe a atual legislatura. Em
breve, o responsável pelo
setor terá bastante trabalho, afinal apenas três delas permanecerão.
Curioso
Entre as fotos que continuarão estará a do vereador Severino Tarcício da
Silva(Doda/PSB). Em contato com este colunista, ele
mostrou-se animado para
mais um mandato. Por enquanto na oposição. Mas
sem chances de se compor
com o PT.
Até 2016
Durante a sua entrevista
no programa Comunidade
em Foco, na rádio Visão
FM 92,5, o vice-prefeito
Arlindo Fagundes Filho
disse que deve se mudar
de Cubatão, mas que voltará em 2016...
Largo do Sapo
Na semana que vem, dia
18 de novembro, o Grupo
Lazer e Cidadania realizará o 2.º Encontro dos Moradores e Ex-Moradores do
Largo do Sapo e Cafezal,
para uma confraternização
e resgate das histórias do
bairro. O evento vem sendo organizado por Milton
Camilo, Hélio Pinho, Osvaldo (Chorão), Joel Pinho, Magali Chiary, Maria
Helena (Lena) e Rogério
Tadeu, e vai acontecer no
Largo do Sapo (Praça Coronel Joaquim Montenegro), após as 11h00.
Anilinas
Leitores do jornal ‘Povo
de Cubatão’ tem reclamado do estado em que se encontra o novíssimo Parque
Anilinas, considerado a
maior medalha da atual administração. Consideram
que a equipe da prefeita
Marcia Rosa não previu a
manutenção do local e que
logo logo vai precisar de
uma grande reforma. Pior
que isso é a dúvida deles:
a Prefeitura vai fechar o
Anilinas para recuperar o
que já está estragado e colocando em risco os seus
frequentadores?
Perguntar não ofende
Quando é que a prefeita
Marcia Rosa vai dar uma
entrevista a este jornal?

Observatório
Agora é tarde, Cubatão!
Raul Christiano

Não vou dizer que a escolha
do nome da prefeita Marcia Rosa para continuar no
comando de Cubatão foi a
responsável pela crise a que
o município se vê mergulhado e quase afogando. O
problema é anterior a esse
fato. Vem desde os primeiros dias do seu atual e primeiro mandato, em janeiro
de 2009. Márcia e os seus
correligionários petistas não
desceram dos palanques
eleitorais e abusaram de fingir que não ouviam ou se
importavam com os alertas
sobre a opção de governar
de maneira isolada, batendo cabeças e pensando só
em renovar o mandato em
2012.
Márcia e o seu PT de
Cubatão não precisavam provar nada a ninguém, porque
se garantiram nos sonhos e
nas expectativas de uma cidade inteira. Cidade que escolheu o caminho da mudança e não percebeu que esse
trem começou descarrilado.
Com os discursos contínuos,
parece que o cubatense não
percebeu que a disputa de
2008 havia passado e que devia cobrar resultados.
Na matriz do PT em
Brasília, a crise econômica
mundial foi minimizada por
Lula, que a chamava de ‘marolinha’ e não fez qualquer
gesto mais concreto para
atender o setor produtivo
por inteiro, preferindo pon-

Raul Christiano é jornalista.

email
raulchristiano@uol.com.br
blog
http://www.raul.blog.br/
twitter
twitter.com/raulchristiano

tuar a indústria automobilística e a de bens de consumo
da linha branca – geladeiras,
fogões, lavadoras de roupas etc. Com isso respondia
imediatamente ao sonho de
consumo do carro novo e
dos equipamentos domésticos nas casas alugadas, sem
falar dos movimentos sindicais mais fortemente sintonizados com os patrões. E
dá-lhe incentivos, isenções
e discursos fáceis, enquanto
o Brasil exportava insumos,
commodities, desindustrializando, perdendo potência.
Sempre foi flagrante
a agonia do Polo Industrial
de Cubatão. Mas como a
prefeita da cidade era a única linha direta com o PT do
governo federal, os capitães
das indústrias também foram seduzidos pelo canto
da sereia, contribuindo com
o mínimo necessário com o
município. Sem falar de alguns empresários, tradicionais prestadores de serviços
locais e regionais, que tam-

bém acharam fácil compreender a estagnação, felizes
talvez com a manutenção do
seu quinhão.
Ora, quando é que
vai cair a ficha geral e as soluções forem buscadas em
conjunto? Pão e circo? Bolsas isso e aquilo? Educação
de fachada? Obras urbanas
de qualidade duvidosa? Isso
interessa a quem? Não é a
crise econômico-financeira
que está arrastando Cubatão
para o caos que tornará quem
decide mais humilde e mais
engajado na reconstrução do
município.
Na última segundafeira (5), a prefeita enviou a
Câmara de Vereadores um
Projeto de Lei que mexe com
a Planta Genérica de Valores
do Município, logo após o
seu sucesso eleitoral, com
um discurso que não a encorajou antes. Quer aumentar
o IPTU em mais de 100%, a
pretexto de buscar uma mudança no que ela tem a coragem de chamar hoje em dia

de “postura conservadora
em relação à tributação dos
imóveis sob sua jurisdição”.
Na terça-feira (6), a
mesma Marcia Rosa decretou a contenção de gastos
gerais da Prefeitura, tentando garantir o mínimo em
saúde e educação, porque
as suas obras faraônicas
como a do Parque Anilinas
e da transformação da Avenida 9 de Abril aconteceram
porque havia um suposto
superávit financeiro em curso. A queda de arrecadação
é questionada a partir dos
números apresentados pela
Secretaria da Fazenda do
Estado, responsável por repassar aos municípios paulistas o que é arrecadado em
ICMS. Cubatão recebeu,
entre janeiro e outubro deste ano, R$ 214 milhões. No
mesmo período de 2011, os
cofres cubatenses receberam R$ 240 milhões.
Fiquei sabendo que
quase 400 funcionários da
empresa Marvin, de vigilância, serão demitidos.
Também sei que as contas
dificilmente fecharão, infringindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, e que a
prefeita Márcia Rosa está
incluída entre os administradores que estão suplicando a presidente Dilma para
flexibilizar essa lei que já
expurgou muitos administradores ineficientes, para
não dizer incompetentes!
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Raul Virgilio, advogado

Email: advogadojornalpovo@gmail.com

Décimo Terceiro Salário
Com a chegada do fim de ano, quem
trabalha devidamente registrado já
começa a planejar como pretende
gastar o tão esperado Decimo Terceiro. Dessa forma, Empregado
saiba seus direitos, Empresa compreenda sua obrigação.
O Décimo Terceiro salário
(13o salário) ou Gratificação de
Natal foi instituído pela Lei 4.090,
de 13/07/1962, regulamentado pelo
Decreto 57.155, de 03/11/1965
e alterações posteriores, é uma
gratificação que deve ser paga ao
Empregado em duas parcelas até o
dia 20 de dezembro, no valor corresponde a 1/12 (um doze avos) da
remuneração para cada mês trabalhado.
Base Cálculo
A base de cálculo da remuneração
é a devida no mês de dezembro do
ano em curso ou a do mês do acerto
rescisório, se ocorrido antes desta
data e deverá ser considerado o
valor bruto sem dedução ou adiantamento. Ao contrário do cálculo
feito para férias proporcionais, o
Décimo Terceiro é devido por mês
trabalhado, ou fração do mês igual
ou superior a 15 dias. Desta maneira, se o empregado trabalhou,
por exemplo, de 1º. de janeiro a 14
de março, terá direito a 2/12 (dois
doze avos) de 13 o. proporcional,
pelo fato da fração do mês de março não ter sido igual ou superior a
15 dias. Desta forma, o cálculo é
feito mês a mês, observando sempre a fração igual ou superior a 15
dias.
O Pagamento
O adiantamento da 1ª parcela, correspondente a metade da remuneração devida ao empregado no mês
anterior, e dever ser paga entre os
meses de fevereiro até o último dia
do mês de novembro (30 de novembro). Já a 2ª parcela deve ser

quitada até o dia 20 de
dezembro, tendo como
base de cálculo a remuneração deste mês,
descontado o adiantamento da 1a. parcela.
O empregado
tem o direito de receber o adiantamento da
1ª parcela junto com
suas férias, desde que
o requeira no mês de
janeiro do ano correspondente.
O empregador
não está obrigado a
pagar o adiantamento
do Décimo Terceiro a
todos os empregados
no mesmo mês, desde
que respeite o prazo
legal para o pagamento, entre os meses de
fevereiro a novembro.
O pagamento de parcela única usualmente
feito no mês de dezembro é ilegal, e está sujeito a pena
administrativa.
Rescisão do Contrato
de Trabalho
A gratificação de Natal será devida
na extinção do contrato por prazo
determinado, na cessação da relação de emprego por motivo de aposentadoria, e no pedido de dispensa
pelo empregado (independente do
tempo de serviço), mesmo ocorrendo antes do mês de dezembro.
Nota-se que na rescisão contratual
só não terá direito ao Décimo Terceiro quem for dispensado por justa causa.
Empregados com salário
variável ou por Comissão
Nesses casos, o cálculo é diferente,
inclusive sendo o acerto final feito até o dia 10 de janeiro. Nota-se
que as faltas legais e as justificadas

não podem ser deduzidas para os
empregados que recebem salário
variável.
Descontos no Décimo
Terceiro salário
O desconto relativo ao INSS no
Décimo Terceiro salário segue a
mesma tabela que os demais salários, tendo por base o valor do Décimo Terceiro salário.
O desconto de Imposto de Renda
de Pessoa Física(IRPF) segue a tabela de descontos progressivos da
Receita federal. A diferença para
os demais meses, é que o Décimo
Terceiro salário é tributado exclusivamente na fonte, o que significa
que o imposto de renda na fonte relativo ao 13º salário não pode ser
compensado na declaração anual.
As deduções sobre o salário bruto,
para formar a base de cálculo do
IR, são as mesmas que a dos outros meses. A diferença de tribu-

tação deste salário para os demais
é que como não há ajuste, valores
que normalmente podem ser devolvidos, como o caso de gasto com
educação e saúde, não serão devolvidos.
FGTS
O Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço FGTS é recolhido em cima
do 13° salário, no mesmo valor de
8% do salário bruto, e depositado
na Caixa Econômica Federal, e na
mesma forma que os demais meses, não há qualquer desconto para
o empregado.
Polemica e mentiras
sobre 13º salário
No Brasil uma crítica sobre o décimo terceiro salário, baseada em cálculos errados, circula pela Internet
há alguns anos. Segundo a mesma,
esta remuneração adicional corresponde simplesmente à devolução

de perdas acumuladas ao longo dos
meses. O cálculo considera que a
renda mensal do trabalhador, ao
ser dividida pelas 4 semanas do
mês e depois multiplicada pelas
52 semanas do ano, resulta numa
renda anual correspondente a treze
salários ao invés de doze somente.
Dessa forma, o cálculo induz ao
pensamento de que o trabalhador
não recebe uma gratificação, mas
uma restituição do que lhe seria
“tomado” ao longo do ano.

Raul Virgilio é Advogado,
Pós Graduado em Direito
Empresarial, Sócio da Pereira
& Sanchez Consultoria
Empresarial.
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Um mês depois da eleição, prefeita
quer aumentar IPTU
Em projeto enviado à
Câmara, constam aumento
de 100% e outros reajustes.
Para vereador, crise não é
financeira, mas de gestão
Passado um mês do pleito que a reelegeu, a prefeita
Marcia Rosa (PT) surpreendeu alguns vereadores esta
semana ao apresentar um
PLC (Projeto de Lei Complementar) que, após quase 15
anos, volta a elevar o valor
do IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano) no município. Curiosamente, o último
aumento ocorreu em 1998,
quando o prefeito era Nei
Serra (PSDB), adversário que
a atual governante enfrentou
na última eleição.
Além da medida em si, o que
chamou a atenção dos parlamentares cubatenses foi o
percentual do “Índice de Atualização”, definido em 100%,
que somado a outros 3,68%
de ajuste relativo e 5,5% correção inflacionária, mais que
dobra o valor a ser pago pelo
munícipe para residir na cidade.
Para justificar tal aumento, a Administração Mu-

nicipal recorre ao já explorado
lamento referente à arrecadação de ICMS (Imposto sobre
Circulação de Mercadorias
e Prestação de Serviço), que
tem uma parte repassada pelo
Estado ao município de acordo com o que é produzido,
em Cubatão, principalmente
pelas indústrias.
Na mensagem explicativa do PLC, essa questão é
exemplificada com as empresas Fosfértil (insumos para
agricultura) e Usiminas (produtora de aço), que teriam
apresentado queda produtiva nos últimos quatro anos.
Questionada pela reportagem,
a primeira citada informou
que ainda está levantando os
dados referentes a este período.
Já a Usiminas, contradizendo a versão pessimista da Prefeitura, apresentou
números que, nos últimos três
anos, apontam um desempenho melhor que no primeiro ano de gestão de Marcia
Rosa. Em 2009, ano em que
a atual governo teria iniciado
um planejamento financeiro,
a produção ficou em 2,8 milhões de toneladas de aço. No

ano seguinte, houve aumento
para 3,3 milhões, com queda
para 3 milhões em 2011. Já
este ano, 2,4 milhões foram
produzidos até outubro, com
perspectiva de chegar a 2,88
de acordo com a média mensal.
Câmara
Entre os vereadores, quem
primeiro se manifestou sobre o assunto, procurando a
redação do Povo de Cubatão,
foi José Roberto Azzoline
(Alemão, do PSB). “Fomos
surpreendidos depois das
eleições com esse projeto. É
costume do PT fazer audiência pra tudo. Deviam ter
ouvido a população antes. O
caminho não é por aí e o momento não é esse”, lamenta,
na esperança de poder debater a questão. “Foi um presente de Natal, da Mamãe Noel,
para os moradores. É verdade
que o valor venal não tem reajuste há anos. Mas tem que
ser de forma gradual. A correção tem que ser estudada. Espero, em reunião, conversar
com vereadores e que algum
técnico da Prefeitura venha
explicar”.

Conseguiu enganar a população por quatro anos. Agora,
tem que acertar essa campanha dela. E com sacrifício do
povo”, reclama, rechaçando o
argumento de crise financeira. “Isso não cola. Não tem

justificativa. Diz também que
é para acompanhar mercado
imobiliário. Cubatão nunca
dependeu disso. A cidade não
tem essa crise. É má administração mesmo. Quem quebrou
a cidade foi ela”.

Prefeitura de
Cubatão cancela o
Carnaval de 2013

Secretaria de
Educação está de
endereço novo
A Secretaria Municipal de Educação (Seduc) mudou de endereço. A
partir desta semana, todos os setores já estão funcionando no prédio
da Rua Bernardo Pinto, nº 10, ao
lado da Escola Senai. A Central de
Atendimento e a Central de Vagas
ocupam o andar térreo. Pais e responsáveis que procuram estes serviços para efetuar inscrição de alunos
novos na rede municipal de ensino,
da creche ao Ensino Fundamental,
devem comparecer de segunda a
sexta-feira, das 8h30 às 16h30.
O andar térreo também
abriga o Serviço de Bolsas e Passes
(SPB), que cuida da área de transporte escolar, e o Serviço de Cadastro e Controle de Pessoal (SCCP),
que organiza o pagamento de professores e demais funcionários da
Educação.
No primeiro andar, funcionam a Educação Integral, a Assessoria de Imprensa, o Serviço
de Alimentação Escolar (SAE), a
Comissão Especial de Bolsas de

Já para Geraldo Guedes (PR), a medida se trata de
“mais um estelionato eleitoral
que a prefeita cometeu”. “Isso
é falta de seriedade política.
Não é conveniente falar antes,
senão o povo não vota nela.

MÁS NOTÍCIAS

educação

Todos os setores saíram do Paço
Municipal e estão funcionando
no prédio da Rua Bernardo
Pinto, nº 10, ao lado do Senai

5

Estudos (CEBE), o Serviço de Suprimentos da Educação (SSE), a
Divisão de Assistência Educacional
(DAE) e o Departamento de Planejamento Educacional (Deplane).
No segundo andar está o
Gabinete do Secretário (GS), o Departamento de Educação (DPE), o
Serviço de Creches (SEC), o Serviço de Educação Especial (SEE),
o Serviço de Ensino Fundamental e
Médio (SEFM), o Serviço de Ensino Pré -Escolar (SEPE), o Serviço
de Educação de Jovens e Adultos (SEJA) e a Divisão de Ensino
(DIE).
Telefones - Após a mudança, alguns
telefones foram mantidos e outros
aguardam a instalação do serviço
de telefonia. Os telefones do Gabinete do Secretário permaneceram
os mesmos: 3362-6250, 3362-6251
e 3362-6252. Os demais números
que já estão instalados são os seguintes: DAE - 3372-2525; SSE 3372-5785; SAE - 3372-6436; SAE
Nutricionistas - 3361-2180; SEFM
- 3362-6324; SEPE/SEC - 33626262; SEJA - 3362-6243; DPE 3362-6253 e DIE - 3362-6287.

Passadas as eleições municipais
de outubro, a administração do PT
cubatense, aos poucos, vem anunciando uma série de más notícias. O
primeiro susto ficou por conta das escolas de samba da Cidade, que vêm
realizando investimentos preparatórios para as apresentações e para o
desfile local, quando a Prefeitura de
Cubatão cancelou todos os festejos
carnavalescos para o próximo ano,
incluindo o Desfile das Escolas de
Samba e o concurso Rainha Gay.
Segundo o secretario de Cultura, Wellington Ribeiro, o motivo é
a queda na arrecadação do Município e a Prefeitura gasta cerca de R$
2,2 milhões para manter o Carnaval.
Cintos apertados
Na terça-feira (6), a prefeita Márcia

Rosa baixou decreto informando que
o sistema de compras da Prefeitura
será bloqueado a partir desta sextafeira (9) e só será aberto em casos de
extrema necessidade. Desse modo,
não será permitida a realização de
licitações, compras diretas ou qualquer outro tipo de aquisição de materiais sem a autorização expressa da
Secretaria Municipal de Finanças.
Sem ‘Danado de Bom’
Outro recado da prefeita para a sua
equipe, no último fim de semana,
foi sobre a edição deste ano do Festival de Cultura Nordestina Cubatão
Danado de Bom. No ano passado,
a Prefeitura gastou cerca de R$ 1,8
milhões para realizar cinco dias da
festa no mês de novembro.
A justificativa é sempre a

mesma. Não há recursos financeiros
para realizar os eventos de sucesso
no município. Mas para evitar que a
sucessão de cancelamentos e cortes
acabem atingindo a imagem da administração municipal, reeleita com
55% dos votos válidos, assessores e
secretários da prefeita estão buscando apoios no Polo Industrial e junto
a órgãos do governo federal, para
tentar manter o calendário de eventos.
Cogita-se um ‘Danado de
Bom’ com uma estrutura bem menor e sem os palcos e camarotes
montados nas edições anteriores. Se
conseguir patrocínio privado ou de
outras esferas de governo, a previsão é de que o festival aconteça no
próximo feriado de 15 de novembro,
desenvolvendo-se até o dia 19.
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Grupo Rinascita e Banda Marcial de
Cubatão têm vagas para músicos
Inscrições vão até esta
sexta-feira (9). São
oferecidas 21 vagas
entre contrato imediato e
cadastro de reserva
O Grupo Rinascita de Música Antiga e a Banda Marcial de Cubatão estão com
inscrições abertas para
contratação de músicos.
Há, ainda, oportunidade
para integrar a lista de cadastro de reserva. São mais
dde 20 vagas, ao todo, com
ajuda de custo que chega a
R$ 800,00. As inscrições
podem ser feitas até sextafeira (9/11), das 9h às 11h30
e das 14h às 16h30 pelo telefone (13) 3362-0837 ou
no Serviço de Criações Artísticas (Av. Nove de Abril,
2275 - Parque Anilinas).
Para participar da seleção é
preciso ter mais de 14 anos
e conhecimento na área em
que pretende atuar.
O Rinascita ofe-

rece, ao todo, 10 vagas: 1
para alaúde, 1 para violoncelo, 1 para percussão e 1
para viola da gamba, para
contrato imediato. Outras
6 vagas são para cadastro
de reserva (1 para alaúde,
1 para violoncelo, 1 para
percussão, 1 para viola da
gamba, 1 para contrabaixo
e 1 para theorba).
O Grupo de Música
Antiga contará com testes
em duas fases. A primeira,
eliminatória, acontece dia
28/11, às 9h30, na Biblioteca de Cubatão (Av. Nove
de Abril, 1977). Os candidatos executarão uma peça
de livre escolha sendo que
para percussão deverá ser
no “tambor”, além de peça
de confronto indicada para
cada instrumento explicitada no edital. A segunda
fase, que é classificatória,
será realizada dia 5/12, às
9h30, também na Biblioteca da cidade. Nesta data,

CIDADANIA

os músicos executam obras
junto com o Grupo Rinascita, além de apresentarem
breve explicação sobre o
instrumento musical que
domina.
Já a Banda Marcial
oferece 11 vagas, sendo
1 para trompete e 1 para
trompa (contrato imediato), além de outras para
cadastro de reserva (2 para
trompete, 2 para trompa, 1
para trombone, 1 para eufônio, 1 para tuba, 1 para
percussão e 1 para saxofone). Os interessados participam de fase eliminatória
única, com peça de livre
escolha, estudo técnico de
nível médio/avançado e
leitura à primeira vista. O
teste da Marcial acontece
dia 25/11, às 10h, na Casa
da Banda Marcial (Rua Dr.
Fernando Costa, 433, Vila
Paulista).
Os grupos artísticos de Cubatão são hoje o

grande patrimônio cultural
da Cidade, concentrando
mais de 400 artistas entre
músicos, bailarinos, cantores e regentes. Fazem parte
dos corpos estáveis: Banda

Sinfônica e Cia de Dança,
Banda Marcial e Corpo Coreográfico, Grupo Rinascita de Música Antiga, Coral
Zanzalá e Coral Raízes da
Serra.

O Grupo de Música Antiga contará com
testes em duas fases. A primeira, eliminatória, acontece dia 28/11, às 9h30, na
Biblioteca de Cubatão

Idosos do Jardim Caraguatá se tornam modelos
em calendário 2013 com patrocínio da Sabesp
Lançamento da publicação
lota auditório da Câmara
O lançamento do Calendário da Terceira Idade 2013
lotou o auditório da Câmara
Municipal de Cubatão na
tarde desta quarta-feira (7).
A cerimônia reuniu os modelos, de 54 a 80 anos, residentes na comunidade da
Ilha Caraguatá, familiares,
amigos e autoridades locais.
Com 2.500 exemplares, o
calendário será distribuído
gratuitamente nos polos de
assistência social da Prefeitura e aos moradores do
bairro.
A coordenadora do
Centro de Referência de
Assistência Social (Cras)
do Jardim Caraguatá, Erenita Barbosa, disse que a iniciativa surgiu após a apresentação do filme “Garotas
do Calendário” ao grupo
da terceira idade. O filme,
de 1987, conta de forma
humorada como um grupo
de idosas ganhou destaque
além da Inglaterra ao posar
para fotos sensuais.
“Em Cubatão, nossa intenção foi revelar a beleza da maturidade e elevar
a autoestima de cada idoso.
Queremos valorizar a experiência de vida de cada um”,
disse Erenita.
A realização do
projeto envolveu não apenas o grupo da terceira idade, mas também a comunidade local. Os 14 modelos
passaram por produção em
salão de beleza antes da
partida para três sessões de
fotos, realizadas na Estação
de Tratamento de Água Pilões, na Raia Olímpica, na
Vila Light e no Cruzeiro
Quinhentista. Os ensaios
com o fotógrafo Aderbau
Gama ocorreram nos dias
27 e 31 de agosto e 3 de
setembro. O público pôde
conferir cada etapa com a
exibição do making off no
telão do auditório. Houve

também homenagem a uma
das modelos, Maria del Carmen Suarez Blumental, que
faleceu em outubro, aos 62
anos.
Também participaram dos ensaios Catarina
de Aquino Gomes, 76 anos;
Creusa da Silva Melo, 72;
Ercina Amélia Nascimento,
80; Geraldina Maria Pereira, 77; Isabel Rosa Ramos,
75; Lucia Maria de Barros,
62; José Francisco de Sales,
75; Josefa Maria de Sales,
66; Josefa Rodrigues da Silva, 66; Maria de Fátima da
Silva, 54; Oswaldo Tonin,
67; Salvina Paula, 82; e Terezinha Severina da Silva,
58.
“Nunca em minha
vida imaginei ser ‘modelo’
e estampar um calendário.
Foi a primeira vez que tirei
fotos profissionais. Essa experiência ficará para sempre
em minha vida; me sinto
bonita e feliz”, disse Maria
de Fátima da Silva. Já para
Catarina Gomes, viúva,
mãe de 6 filhos, com 7 netos
e 1 bisneta, a oportunidade
de participar do projeto foi
única: “Eu me senti uma
princesa. Nunca tinha vivido experiência semelhante.
Estou muito feliz. Esse projeto nos proporcionou momentos inesquecíveis. Desde a preparação no salão,
com cabelo e maquiagem,
até o momento de tirar as
fotos”.
Osvaldo Tonin endossou as palavras de Maria
de Fátima e Catarina: “Nós
nos sentimos importantes e
valorizados. Caprichamos
no visual. Escolhemos a
melhor roupa”.
O calendário foi
produzido pela Secretaria
Municipal de Cidadania e
Inclusão Social por meio do
Cras do Jardim Caraguatá,
em parceria com a Instituição Beneficente Carmelo
(IBC) e patrocínio da Sabesp.
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** No ano do centenário de Luiz Gonzaga,
não foi surpresa pipocarem peças de
teatro, espetáculos, discografia completa
relançada, biografias e afins. Breno
Silveira não poderia ficar de fora - com
seu faro para temas de apelo popular,
o diretor de “Dois Filhos de Francisco”
acertou em cheio ao contar mais uma
história de anti-heróis que se tornam
heróis sendo exatamente o que são.
“Gonzaga - de Pai para Filho” narra a
saga do rapazinho apaixonado que sofre
os preconceitos todos: é negro, pobre e
matuto. E é justamente esse o coquetel
que o leva ao estrelato. Assistir à estréia
do filme em Cubatão - cidade com maior
concentração de nordestinos e seus
descendentes fora do Nordeste - acentua a
carga emocional que o roteiro já explora
muito bem. Alí, naquela platéia formada,
em sua maioria, de heróis como os da
tela, fica difícil definir se o ponto alto da
narrativa é a cena em que Gonzagão canta
para a multidão na rua ou quando seu
filho sai de casa prá se tornar doutor e
compositor consagrado - sem a ajuda do
pai. Se há ainda quem polemize ser ou não
um filho do outro, basta conferir nas fotos
do velho Januário o rosto de Gonzaguinha
- o que perde toda a importância junto
com o anel de doutor outrora tão
importante para o pai, porque tudo o que
se queria era o amor e o perdão. O elenco
surpreende, o ritmo é instável e, lá pelas
tantas, o bumbum dói na cadeira. Mas
quem se importa? Não creio que Breno
Silveira pensasse em Cubatão - mas aquele
menino que saiu do sertão com uma
trouxinha era cada imigrante naquela sala
de cinema. E o filho em crise de identidade
cujo sucesso era menor que seu amor pelo
pai está, não só, em cada jovem cubatense
- mas em todo filho de imigrante, venha
de onde for. Porque no fim das contas,
não viemos, todos, de fora? Na Itabuna
de Jorge Amado, na América de Barack
Obama ou na Cubatão de Márcia Rosa,
nessa terra onde até os índios vieram de
longe, não somos todos, imigrantes? Somos
todos Luiz Gonzaga... e suas sandálias nos
calçam muito bem.
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Foi sucesso o
talk show Aqui
no Bistrô, no
domingo 28,
com as
presenças de
Gustavo, Rafa e
Jhow, da banda
Slide e do
jornalista
Ademir
Quintino,
falando de
música e
futebol - a casa
lotou.

“Uma esmola, para o homem que é são, ou lhe mata de vergonha ou vicia
o cidadão.”
(Luiz Gonzaga)

E o fotógrafo Raimundo Rosa
aniversaria, também, dia 10 felicidades, menininho!
A versátil e charmosa Patrícia Nóbrega
emprestou sua linda voz à
noite de sexta, no Bistrô - acompanhada
do amigo Leandro Gonçalves.

CIRCUITO:
* Nesta quinta-feira 8, teve início a
1a. Mostra de Teatro Estudantil do
Teatro do Kaos. O evento segue até
dia 5 de dezembro e traz 18 peças
encenadas por alunos da Oficina de
Iniciação Teatral ministrada pelos
alunos do Projeto Superação nas
escolas da Rede Municipal de Ensino.
As encenações ocorrem no próprio
Kaos e a entrada é franca. Segue a
programação da semana: Sexta 9,
às 14, às 15 e às 19 hrs, “A Praça e a
Máquina”. Segunda 12, às 15, às 16 e
às 19 hrs, “Documentários da Vida”.
Terça 13, às 14, às 15 e às 19 hrs,
“Amargo”. E na quarta 14, às 14, às 15
e às 19 hrs, “Alba”.

Dia 10 de
novembro é
aniversário da
belíssima Naylse
Machado, do
Coral Zanzalá parabéns!

Dia 29 foi aniversário
do queridíssimo Marcos
Paulo Nóbrega, da
banda Druidas e
proprietário do Aqui no
Bistrô - parabéns!

* Sexta, no “Aqui no Bistrô”, Danilo
Chaves é voz e guitarra tocando de
tudo. No sábado é a vez de Plínio
Romero, com voz e percussão,
trazendo seu ritmo e feeling aliados
ao bom gosto do Bistrô. Sempre após
as 20 hrs.
* Sábado o Projeto Com.com e ao
Ateliê Arte nas Cotas promove a 2a.
Feira Cultural e Gastronômica dos
bairros Cota, a partir das 14 hrs, na
Rua Principal, antigo EAT Cota 200.
Haverá música, teatro, circo, cinema,
poesia, gastronomia e artesanato com show de Caju & Castanha e muito
mais.

O escritor e poeta cubatense Marcelo Ariel esteve com
os amigos Kleber e Valeri (produtor musical e atriz) no
evento Satyrianas - na Praça Roosevelt, em São Paulo.

* Ainda no sábado, às 16hrs, a Cia
No Mundo da Lua Teatro traz o
espetáculo “Cada Um é Cada Um”
- no Parque Anilinas, com entrada
franca e patrocínio da Usiminas em
parceria com a Secretaria de Cultura
de Cubatão.
* Também no sábado, Simone
Ancelmo e Conrado Pouza cantam
no Allegra Café, no centro velho de
Santos, a partir de meia noite, com
entradas a R$10,00.
* Na quinta 15, às 23hrs, a boate Skina
Santa Maria (Av. Joaquim Miguel
Couto 749, Centro, Cubatão) traz o 2o.
Vitrola Rock - com lançamento do 1o.
CD da banda Máquina Zero e a banda
Cardinale tocando anos 80. Ingressos
a R$10,00.

Dia 15 de novembro é a vez da Meiriane
Nunes, que completa 21 anos. - feliz
aniversário, menininha!

8

Esporte e Horóscopo

Cubatão, 9 a 15 de novembro de 2012

Maria dos Remédios vence mais uma e garante o
título no geral feminino para Cubatão
Equipe masculina manteve a
hegemonia ao vencer pela 10ª vez
Cubatão mostra mais uma vez que
conta com a melhor equipe de pedestrianismo na região. A comprovação veio neste domingo, dia 4,
com a realização dos 10 Km UNIP,
prova válida pela 6ª e última Etapa do 27º Campeonato Santista de
Pedestrianismo, quando a equipe
Semes Cubatão de Pedestrianismo
ficou com o título no geral tanto no
Masculino como no Feminino.
O destaque do grupo foi
a corredora Maria dos Remédios
Castro (Semes Cubatão/Ao Fiel
Barateiro, à esquerda na foto), que
venceu no geral feminino, com o
tempo de 38 minutos e 27 segundos.
Outro destaque na prova foi a também cubatense, Rosineide Flor da
Silva, que completou a prova em 39
minutos e 10 segundos, que valeu o
3º lugar.
Entre os homens, o destaque
de Cubatão foi Geovane de Jesus
Santos (Semes Cubatão/Bioleve), 3º
colocado no geral, com o tempo de
30 minutos e 35 segundos. O vencedor foi Elias Rodrigues Bastos,
de Praia Grande, com o tempo de
30 minutos e 12 segundos, e em 2º
lugar, o atleta de Santos, José Uilton

Santos, com o tempo de 30 minutos
e 28 segundos.
Com mais esta vitória, Maria dos Remédios manteve a invencibilidade neste ano ao vencer todas
as etapas do Campeonato, ficando
com o título no geral feminino, somando 131 pontos, à frente de Angelina das Graças Rafael, de Santos,
em 2º lugar, com 116 pontos. Em
3º lugar, ficou a também cubatense,
Rosineide, com 106 pontos no geral.
Para o professor Ortides
Rocha, o Neco, responsável pela
equipe, os resultados obtidos pelo
grupo feminino foi especial. “Depois de 27 anos em que existe esta
competição, nós conseguimos o título inédito para Cubatão, graças a
algumas estratégias adotadas e os
bons resultados das mulheres Maria
dos Remédios, Rosineide, Rosana,
Karina, Josefa, Lenir, Tânia, Edite,
Aparecida Coelho, Maria Helena
e Reni, que garantiram o título no
geral por equipes. Já no Masculino,
este foi o 10º título conquistado.
Neco destaque que o grupo
cubatense participou desta etapa com
43 atletas, dos quais, 19 subiram ao
pódio, garantindo desta forma a comemoração dos títulos no geral por
equipes. No Masculino da equipe de

Cubatão somou 78 pontos no geral,
enquanto a 2ª colocada, a EPAS, de
Praia Grande, ficou com 48 pontos,
depois das seis etapas realizadas.
No feminino, Cubatão totalizou 65 pontos, ficando em 2º lugar
a equipe EPAS, de Praia Grande,
com 52 pontos. Outros destaques
da cidade foram os atletas Maria

JOGOS ABERTOS

Delegação cubatense
nos Jogos Abertos ficará
hospedada no Obeid Plaza
Hotel de Bauru
Cubatão participará com 98
atletas, em 14 modalidades
A delegação cubatense que
participará da 76ª edição dos
Jogos Abertos do Interior, a ser
realizada de 12 a 24 deste mês,
em Bauru, ficará hospedada no
Obeid Plaza Hotel, localizado
em um dos melhores pontos
da cidade. “O estabelecimento é conceituado por oferecer
excelentes acomodações para
hóspedes, como sala de ginástica, sauna, dois restaurantes,
quartos com ar condicionado
e TV a cabo, lavanderia e serviços de copa ininterruptos”,
informa a secretária Municipal de Esportes e Lazer, Renèe
Castro Fernandes.
Renèe destaca que a
mudança do alojamento do

pessoal, de uma escola para o
hotel, acarretará uma grande
economia para os cofres da
Prefeitura. “O grupo de apoio
ficará restrito a seis pessoas,
com a responsabilidade por
atender toda a logística para
os atletas, como enfermeira,
chefe da delegação, o pessoal
administrativo e os motoristas”, afirma.
A participação de
Cubatão nos Jogos, na opinião
da secretária, pode ficar registrada na história esportiva
da cidade, pelo grande número de modalidades inscritas.
Cubatão vai participar com 18
equipes, divididas em 14 modalidades, o que dá 98 atletas
representando a cidade na importante competição estadual.
“Há muitos anos que

Cubatão não levava tantas modalidades para os Jogos Abertos”, comemora a secretária de
Esportes e Lazer, Renèe Castro
Fernandes, que credita o avanço, ao bom trabalho feito nos
Jogos Regionais, em julho, na
cidade de Santo André.
As modalidades classificadas são: Atletismo masculino, Atletismo PCD masculino, Biribol masculino,
Ciclismo masculino, Damas
misto, Judô masculino e feminino, Karate masculino e
feminino, Kickboxing masculino, Taekwondo masculino e
feminino, Basquete feminino,
Vôlei de Praia masculino, Vôlei masculino, Xadrez feminino, Natação PCD masculino e
feminino.

Helena Azzoline Soares, campeã na
categoria 60/64 anos feminino; Reni
Maria de Paulo, campeã na categoria
70/74 anos feminino; Vinicius Cordeiro da Cruz, campeão na categoria
30/34 anos; Fábio Sanches (Portal
de Santos), campeão na categoria
35/39 anos; e José Adilson Andrade
(Sinthoress), campeão na categoria

Com mais esta vitória, Maria dos
Remédios manteve a invencibilidade
neste ano ao vencer todas as etapas do
Campeonato, ficando com o título no
geral feminino, somando 131 pontos.

40/44 anos.

FUTEBOL

Será conhecida neste domingo,
dia 11, a equipe campeã do
Festival Beneficente do Vale Verde
Evento arrecadou 85 kg
de alimentos para a comunidade carente
O Festival Beneficente de
Futebol Veterano do Vale
Verde chega ao fim neste domingocom a rodada
semifinal prevista para
o período da manhã, e a
grande final à tarde. Pelas semifinais, serão dois
jogos a partir das 9 horas
no mini campo do bairro:
Vale Verde B x Ar Frio, e

Vale Verde A x Terracom/
Santos.
A partir das 12
horas as equipes derrotadas nestes confrontos
vão disputar o 3º lugar da
competição. Na sequência,
haverá a disputa do título
e a entrega da premiação
pelos organizadores.
Segundo o esportista Salvador Ruas, responsável pela organização, além dos momentos
de lazer e descontração

que o evento proporciona, o mais importante foi
o montante de alimentos arrecadados junto aos
atletas, agremiações e público torcedor, 85 kg de
alimentos não perecíveis.
“Todos os produtos já foram entregues aos representantes da Igreja Nossa
Senhora das Graças, para
serem distribuídos junto à
comunidade carente assistida pela igreja”, garantiu
o esportista.

2º Encontro dos moradores e ex-moradores do Largo do Sapo e Cafezal

Dia 18/11/2012 - domingo -o Grupo Laser e Cidadania - GLC realiza-rá o 2º Encontro
dos moradores e ex-moradores do Largo do Sapo e Cafezal para uma confraternização e resgate da história do bairro.
Local: Praça Cel. Joaquim Montenegro - Largo do Sapo
Horário: Após as 11h00.
Membros da Comissão:
Milton Camilo Hélio Pinho, Osvaldo (Chorão), Joel Pinho, Magali Chiary, Maria
Helena(Lena) e Rogério Tadeu

ZODÍACO DO POVO

FONTE: João Bidu

ÁRIES
20/03 a 20/04

O período pede um pouco mais de ousadia de sua parte para atingir os
resultados que pretende no trabalho. Favorável para iniciar projetos em
equipe, mas procure escutar os outros, pois pode aprender também.

LIBRA
23/09 a 21/10

Com sua inteligência e criatividade conseguirá encontrar soluções para os
problemas profissionais. Acredite mais em seus próprios sonhos e em sua
capacidade para alcançá-los com muito e esforço pessoal.

TOURO
21/04 a 20/05

Poderá receber proposta para assumir nova função no trabalho. Não tenha medo e aceite o desafio, você vai se dar bem. Com seu dinheiro, tenha
mais cuidado, evite gastos impulsivos ou tomar decisões sem pensar.

ESCORPIÃO
22/10 a 21/11

Poderá contar com a ajuda dos seus colegas de trabalho em suas atividades. Aproveite para trocar ideias e informações com eles. Bom momento
para se dedicar a esportes de aventura.

GÊMEOS
21/05 a 20/06

Contenha a sua impaciência. Não faça nada com pressa. É hora de se
aperfeiçoar profissionalmente e ampliar os seus conhecimentos, mas cuidado com intrigas para não se indispor com seus superiores.

SAGITÁRIO
22/11 a 22/12

No trabalho, compartilhe problemas e soluções com os colegas e coloque
um fim ao clima de tensão. O momento é favorável para resolver assuntos
complicados, expor suas preocupações e dúvidas.

CÂNCER
21/06 a 22/07

Seu foco esta semana estará na vida financeira. Observando outras pessoas ou pegando dicas com ela, aprenderá a economizar, pois essa será a
melhor forma de adquirir bens de maior valor.

CAPRICÓRNIO
23/12 a 19/01

Fique de olho em suas finanças e não gaste mais do que ganha. Ao contrário, procure economizar para ter dinheiro num momento de aperto. Atividades desenvolvidas em equipe tem maior chance de sucesso.

LEÃO
23/07 a 22/08

Esta semana seu foco será a sua vida financeira. Procure economizar, pois
assim poderá adquirir bens de maior valor. No trabalho, defenda suas
ideias, porém, de forma suave.

AQUÁRIO
20/01 a 19/02

Se está pretendendo comprar algo de maior valor, convém avaliar melhor antes de decidir. Semana favorável para mudar sua forma de agir e
encontrar soluções para velhos problemas.

VIRGEM
23/08 a 22/09

Evite depender de terceiros para conseguir o que quer, acredite em sua
capacidade! Boa semana para inovar em sua rotina. Procure fazer atividades diferentes em seu ambiente profissional e só terá a ganhar com isso.

PEIXES
20/02 a 19/03

Cuidado na hora de tomar decisões, a semana não está favorável para confiar
apenas na sua intuição, portanto, pense bem antes de agir. No trabalho, mantenha o foco em suas tarefas e evite comentar seus planos aos demais.
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MUNDO ESPORTIVO

com Márcio Calves (marciocalves@ymail.com)

Mero detalhe
Sem dúvida, a imagem da semana foi registrada fora do campo,
mais precisamente em Araraquara, onde o Palmeiras conseguiu,
no tempo suplementar, empatar
com o Botafogo por 2 a 2, gol do
argentino Barcos, um dos grandes destaques do atual Campeonato Brasileiro. E seu mérito é
ainda maior se levarmos em consideração a fragilidade técnica do
time e a permanente agonia que
envolveu a equipe durante toda a
competição.
O Palmeiras perdia por 1
a 2, além dos 45 minutos regulamentares do segundo tempo, com
tudo indicando que a derrota era
inevitável. De repente, uma das
muitas câmeras da Globo literalmente flagrou uma jovem torcedora aos prantos, numa imagem
fortíssima, transmitindo uma dor
profunda pela derrota e pela quase condenação definitiva a mais
um rebaixamento para a chamada
segunda divisão.
Quase no final, numa
bola literalmente rifada para a
grande área, Barcos matou a bola
no peito e com um chute forte, de
pé esquerdo, deu ao time um sobrevida, uma esperança de escapar de mais uma grande humilha-

ção. Numa fração de segundo, a
torcedora foi do choro desesperado à alegria, pulando como uma
criança feliz, acreditando quem
sabe até que ainda era possível
virar o marcador.
O empate permaneceu,
infelizmente para os palmeirenses, mantendo o time numa situação dramática. A equipe está na
18ª. posição, com 33 pontos ganhos, a sete do Bahia, que tem
40 e é o primeiro clube fora do
chamado “Z 4”. Com quatro rodadas a disputar, portanto com 12
pontos em jogo, é óbvio que ainda há chance de evitar a degola,
mas, convenhamos, a campanha
não alimenta nenhuma esperança
do grupo de jogadores conseguir
quatro vitórias seguidas e ainda
contar com pelo menos três derrotas do clube baiano.
Em síntese, a queda é
praticamente inevitável.
Quem como eu vive o futebol há muitos anos, no campo
e nos bastidores, convivendo em
muitas ocasiões por longos períodos com os jogadores, principalmente em viagens ao exterior,
só pode sentir pena do sentimento demonstrado pela torcedora.
Rigorosamente, não merecem o

choro, a dor, a torcida e principalmente o amor demonstrado ao
vivo para todo o Brasil.
Salvo exceções, poucos
são os jogadores, atualmente,
que efetivamente têm comprometimento e envolvimento com
o clube. A garra e a vontade que
têm demonstrado em campo é
muito mais uma defesa pessoal,
e da própria carreira, do que um
sentimento de amor ao clube. Infelizmente, hoje, o futebol é não
é mais apenas um esporte apaixonante, com jogadores se identificando com a história e a tradição
da equipe. É, sem dúvida, muito
mais um grande negócio, movimentando milhões e milhões das
mais variadas formas.
Nada contra o profissionalismo, impregnado em todos os esportes mundiais, mas é
preciso um mínimo de respeito
àquele que é capaz até de dar a
vida pelo clube, àquele que se
sacrifica para torcer por um time
que é parte do seu coração.
Importante ressaltar que
a responsabilidade não pode ser
apenas debitada aos atletas, tem
que ser dividida com os dirigentes, que vão do amadorismo à
incompetência. A maioria, con-

OLIMPÍADAS ESCOLARES

Jonathan vence Seletiva e estará nas
Olimpíadas Escolares para atletas entre
15 e 17 anos
Competição será realizada
entre os dias 25 a 28 em
Cuiabá

O cubatense Jonathan de Jesus
Santos, de 17 anos, foi um dos
26 atletas paulistas classificados para as Olimpíadas Escolares para atletas com idade
entre 15 e 17 anos, a ser realizada de 25 a 28 deste mês em
Cuiabá, Mato Grosso. ele venceu a prova do lançamento do
disco, com a marca de 57,29
metros, durante a Seletiva realizada na terça-feira, dia 30,
no Ibirapuera, em São Paulo.
Jonathan é aluno do 9º ano do
Ensino Fundamental na EE
Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, no Jardim
Casqueiro, onde reside.

Maria Aurora Rodrigues, de 16 anos, aluna da
Fortec/Cubatão, onde cursa
o 1º ano do Ensino Médio,
competiu no lançamento do
disco, conseguindo a marca
de 44,90 metros, que valeu
o 5º lugar no feminino. Jackson Souza Santos, também
de 16 anos, e aluno do 1º ano
do Ensino Médio, da ETEC
Cubatão, ficou em 3º lugar no
lançamento do dardo, com a
marca de 44,80 metros.
O desempenho de Jonathan entusiasmou os professores Adilson Oliveira e Wagner Pereira, que comandam
a equipe cubatense de atletismo. Quanto aos resultados
obtidos por Aurora e Jackson,
o professor informa que eles

não estão classificados para
as Olimpíadas Escolares, mas
não estão descartados, na medida em que os atletas classificados tenham algum problema com documentação, daí
numa segunda convocação
eles podem ser chamados.
Wagner destacou ainda o alto nível da competição:
“Esta Seletiva reuniu os 12
campeões de cada etapa do
Escolar, daí ter acontecido
um nível bastante elevado, o
que valoriza ainda mais o desempenho de nossos atletas.
Já o professor Adilson lembra
que o atleta Integra o programa Excelência Esportiva do
Governo do Estado, numa
parceria com a Prefeitura de
Cubatão.

HiPISMO

Giovanna Lara de Freitas
competirá neste final de semana
na cidade de Campinas
Evento é comemorativo ao
64º Aniversário da Hípica
local
A jovem amazona cubatense
Giovanna Lara de Freitas (Semes Cubatão/Colégio Liceu
São Paulo) e seu professor, o
cavaleiro internacional Yuri
Mansur participarão de quinta-feira, dia 8, até domingo,
dia 11, das comemorações do
64º aniversário da Sociedade
Hípica de Campinas.
O tradicional evento, que terá entrada gratuita
para o público, promoverá
provas de todas as categorias
e níveis, desde 1,00 metros
a 1,54 metros de altura. Os
pontos altos ficarão por conta do Mini Grande Prêmio
de Altura 1,35 metros, pre-

visto para o sábado, dia 10,
e o Grande Prêmio de Altura
1,45 metros, no domingo, dia
11.
Giovanna competirá pela categoria Mini mirim, 1,00 metros, utilizando
os cavalos QH Best Choice
Intoyka e QH Best Choice
Carole, e está na expectativa
de trazer um bom resultado
para Cubatão. Já, Yuri, competirá com os cavalos QH
Best Choice Zenzi e QH Best
Choice Amor.
Em seu primeiro ano
competindo na categoria,
Giovanna ocupa o 3º lugar
no ranking paulista de saltos, reconhecido pela Federação Paulista de Hipismo, e
a 5ª colocação no ranking da
Confederação Brasileira de

Hipismo (CBH). A Sociedade Hípica de Campinas fica
na Rua Buriti, s/nº, Jardim
das Palmeiras, Campinas.

firmando-se o rebaixamento, deixará o clube e retomará sua vida
privada, como se nada tivesse
acontecido.
O torcedor, na prática, é
um mero detalhe.

Barcos deu ao time um sobrevida ao
anotar o gol de empate na partida
contra o Botafogo.

cultura - literatura

Livro de Érika Freire conta
história da gata Firmina Dalva
e seus amigos
Crianças participam de lançamento
na Biblioteca Municipal
Um grupo de alunos do Colégio Integrado Evolução conheceu na tarde desta quinta-feira (8) a gata Firmina Dalva
e seus amigos inusitados: o cachorro
Afonso Tadeu, o canário Zezinho e o
esquilo Serafim. A apresentação aconteceu em uma das salas da Biblioteca Municipal de Cubatão, durante bate-papo
com a jornalista Érika Freire e a artista
plástica Nice Lopes, responsáveis por
darem vida a personagens que narram
suas peripécias nas mais de 100 páginas
do livro “As aventuras de Firmina Dalva e seus Amigos”.
Especializada em jornalismo
literário, Érika Freire contou às crianças
que a história teve como ponto de partida sua gatinha de estimação. Recolhida
das ruas por seu irmão, a gata de pelos
brancos e longos bigodes logo se tornou
fonte de inspiração. “Trata-se de uma
história que destaca o quanto é importante estabelecermos laços de amizade,
sempre respeitando nossos amigos”.
Já Nice Lopes, responsável
pelas ilustrações, disse que começou a
desenhar estimulada pela mãe. Hoje,
artista plástica e publicitária, tem trabalhos publicados na revista “Claudia”,

da Editora Abril, no jornal nova-iorquino “The Wall Steet Journal” e em dois
grandes livros de ilustração: “Illustration Now!2” e “Illustration Now Portraits”, ambos da Editora Taschen.
A obra faz parte de projeto
aprovado pelo Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura do Estado
de São Paulo (ProAC-ICMS) e conta
com o patrocínio da empresa Usiminas.
O livro - A personagem principal, a gatinha Firmina Dalva, é encontrada perdida em uma bica por um garotinho que
decide levá-la para casa. Lá, ela conhece
mais dois amigos: Zezinho, um canário
amarelinho e o cachorro Afonso Tadeu.
Rapidamente, eles se tornam grandes
amigos e passam a dividir muitos momentos. A turma fica completa com os
outros animais de estimação dos vizinhos, que vivem na mesma rua: os cachorros Luck, Leão e Maradona, o gato
Borracha e também um esquilo, chamado Serafim. Firmina Dalva tem o papel
mais corajoso dentro do livro. Ela quer
se aventurar. Curiosa, deseja descobrir
o mundo. Já Afonso Tadeu, medroso,
só pensa em comer. A aventura começa
quando o cão some misteriosamente e
todos se mobilizam para encontrá-lo.
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Pais de Lucas criticam nota da Prefeitura
e fazem passeata nesta sexta-feira
Em semana com nova
morte sob acusação de erro
médico, secretária de Saúde
deixa o cargo. Plantonistas
que atenderam Lucas são
afastados
“Uma piada de mau gosto”.
É assim que Maria Madalena Machado dos Reis define
a nota de esclarecimento da
Prefeitura alegando “procedimento médico correto” sobre
o atendimento ao filho Lucas,
que, vítima de atropelamento
por caminhão, morreu em 21
de outubro após passar pelo
Pronto-Socorro Central e ser
diagnosticado apenas com escoriações, sendo que o laudo
do IML (Instituto Médico Legal) aponta múltiplas fraturas e
hemorragia generalizada como
causa da morte.
“O médico não viu a
bacia e as costelas quebradas.
E diz que o procedimento foi
correto?”, contesta a mãe da
criança, fazendo ainda outros
questionamentos. “Se admitem
que o caso inspirava cuidados e
que necessitava de atendimento em hospital capacitado, por
que não o removeram de imediato em vez de deixá-lo em repouso, apenas com dipirona e
limpeza durante duas horas?”.
Já o pai de Lucas, Leandro
Lima dos Santos, rebate também a versão de que o menino
foi transferido às 20 horas para
a Santa Casa de Santos. “Chagamos lá às 21 horas. Íamos levar uma hora de percurso? Foi,
no máximo, 15 minutos”.
Após receber o laudo
do IML, ele diz ter conversado
pessoalmente com a prefeita
Marcia Rosa (PT), que o teria garantido a exoneração do
médico responsável pelo aten-

dimento, além do afastamento
dos profissionais de plantão no
dia da ocorrência. Na última
quarta-feira, dia 7, foi anunciado que a secretária de Saúde,
Rosana Grasso, estava deixando o cargo, alegando “motivos
particulares”. No lugar dela,
assume o advogado André Rinaldi, que já atuava na pasta.
Tomografia
Outra queixa de Santos em relação ao atendimento ao filho foi
a ausência de um tomografista
no Hospital Municipal após as
19 horas. Por conta disso, Lucas não teria feito os exames
de tomografia solicitados pela
equipe médica, passando apenas pelo Raio-X.
Trauma
Segundo o pai de Lucas, a família segue muito abalada com
a perda e ainda sequer teve
condições de retornar ao apartamento onde viviam, no conjunto conhecido como Bolsão
9. Os brinquedos e roupas da
criança estão sendo removidos
da residência pela sogra e encaminhados para doação. “Não
sabia que a saudade doía tanto
assim”, desabafa, comentando a necessidade de tratamento psicológico para a filha de
8 anos. “Não estamos tendo
apoio e não sabemos como
apoiá-la quando ela chora”.
Passeata
Para exigir o esclarecimento
dos procedimentos que envolveram o atendimento ao filho
e a punição dos responsáveis
por uma possível negligência
médica, a família de Lucas
promove nesta sexta-feira, dia
9, a partir das 16 horas, uma
passeata que terá início à frente

do Pronto-Socorro Infantil, na
Avenida Martins Fontes, na
Vila nova.
Outra morte
No dia 29 de outubro o paciente Ivanildo Pedro da Silva
recorreu ao Pronto-Socorro
Central após sentir sintomas
de vômito. Segundo a família, ele foi medicado com uma
substância sobre a qual teria
alertado à enfermeira ser alérgico. Relatos dão conta de que
o paciente teve o aviso ignorado, ficando inconsciente ainda
durante a aplicação do medicamento, sendo, em seguida,
internado em um leito do município. Segundo a Prefeitura,
ele faleceu na manhã da última
quinta-feira, dia 8. Haverá procedimento administrativo para
apurar mais este caso.
Esclarecimentos
Adotando uma nova postura
sobre o caso, a Prefeitura informa que abriu procedimento
administrativo para apurar os
fatos, notificando, inclusive,
o CRM (Conselho Regional
de Medicina). Na nota, foi
confirmado o afastamento dos
funcionários de plantão durante o atendimento a Lucas, mas
não houve menção à possível
exoneração do médico responsável.
Quanto à disponibilização de um tomografista
somente até as 19 horas, a explicação é de que “após este
horário, o plantão é feito à distância, sendo que o funcionário
tem uma hora para chegar ao
hospital”. No dia em questão, o
prazo teria sido obedecido.
Já sobre a troca na Secretaria de Saúde, não há confirmação de que tenha relação

transporte

Aprovada greve de
ônibus em Cubatão a
partir de 2ª-feira
Motoristas e cobradores
participaram de
assembleia na noite de
5ª-feira

Em assembleia na noite desta quinta-feira (8), motoristas e cobradores da Viação
Translíder, que faz transporte coletivo de passageiros e de estudantes da rede
municipal, em Cubatão,
decretaram greve a partir
de segunda-feira (12), por
tempo indeterminado.
Isso porque a empresa não pagou os salários
de outubro, até este quinto
dia útil de novembro (5ªfeira 8), para cerca de 300
empregados, entre eles 133
motoristas e 127 cobradores,
além de fiscais, mecânicos,
eletricistas, borracheiros e
pessoal administrativo.
No domingo (11),
a categoria participará de
nova assembleia, às 18 horas, no Sindicato dos Trabalhadores em Transportes
Rodoviários de Santos e
região, para acertar os detalhes da paralisação a partir
de segunda-feira (12).
Nesta sexta-feira

(9), o sindicato publica os
editais de convocação da
assembleia de domingo (11)
e o aviso de paralisação a
partir do dia seguinte (12),
nos termos da lei de greve
(7783-1989). Ela determina
que usuários e autoridades
sejam avisados da paralisação com 72 horas de antecedência.
A empresa tem 110
veículos para transporte
urbano e escolar de 25 mil
pessoas diariamente. São 64
ônibus convencionais para
22 mil passageiros urbanos
por dia. E 46 micro-ônibus,
que levam 2.600 crianças da
rede municipal de ensino.
O salário do motorista de ônibus tradicional,
que faz transporte de passageiros, é de R$ 1.732,42.
O motorista de ‘micrão’ recebe R$ 1.472,55. O salário
do motorista de ‘micro’,
que transporta escolares, é
de R$ 1.212,93. O cobrador
recebe R$ 679,95.
A folha de pagamento é de R$ 400 mil.
Os benefícios sociais do
acordo coletivo estão em
dia. A próxima assembleia

decidirá se o departamento
jurídico do sindicato deve
interpor dissídio coletivo de
greve, no Tribunal Regional
do Trabalho (TRT-SP).
Medidas judiciais
relacionadas a perdas e
danos causados aos trabalhadores também estão
na ordem do dia, conforme explica o presidente do
sindicato, Valdir de Souza
Pestana. Ele diz que poderá
responsabilizar a prefeitura,
como tomadora dos serviços da Translíder, conforme
a Súmula 331, do Tribunal Superior do Trabalho
(TST).
Segundo Pestana,
a prefeitura responde subsidiariamente, caso evidenciada sua culpa no cumprimento da Lei 8.666-1993.
Ele diz que, segundo a lei, o
pagamento e a fiscalização
das obrigações contratuais
cabem o Executivo.
A assembleia de domingo debaterá a formação
de fundo de greve para custear a paralisação e prestar
solidariedade
econômica
aos trabalhadores que estão
sem os salários.

com os últimos casos denunciados. A informação oficial é
de que Rosana Grasso pediu
desligamento para “se dedicar
a outros desafios na carreira”.

Segundo o pai de Lucas, a
família segue muito abalada
com a perda e ainda sequer
teve condições de retornar ao
apartamento onde viviam,
no conjunto conhecido como
Bolsão 9.

conselho tutelar

Dia 11, Cubatão elege
conselheiros tutelares

Uma nova eleição movimenta a população de Cubatão,
agora para compor o Conselho Tutelar, um órgão de
atuação importante em defesa dos direitos das crianças
e dos adolescentes do município. Os eleitores poderão
votar e escolher no domingo,
dia 11 de novembro, das 9 às
16 horas, entre os 12 candidatos inscritos.
O pleito acontecerá
em três locais e podem votar
todos os cidadãos inscritos na
Zona Eleitoral 119 (de Cubatão). Apesar de não ser obrigatória, é muito importante a
participação de todos, já que
os eleitos atuarão diretamente na defesa das crianças e
adolescentes.
O procedimento é
semelhante ao da recente
eleição municipal: para votar,
o cidadão deve portar o título eleitoral e um documento
oficial de identidade com
foto. Em 2009, participaram
cerca de seis mil eleitores, e a
expectativa é, neste ano, dobrar aquele número.  
Seleção de candidatos
O processo eleitoral começou em janeiro, com a inscrição dos candidatos e habilitação documental. Depois,
eles passaram por prova de
conhecimentos específicos,
de Cubatão e gerais e estudo

de caso envolvendo crianças
e adolescentes. Os que obtiveram resultados acima da
nota de corte se habilitaram
para esta eleição.
O Conselho Tutelar é
formado por cinco conselheiros titulares, e os demais ficam
como suplentes, assumindo as
vagas que surgirem conforme
o resultado da eleição.

Onde votar
Seções - Na Unidade Municipal de Ensino (UME)
Jardim Casqueiro (Praça Independência, 552, naquele
núcleo), estarão as seções
eleitorais 68 a 81, 92 a 99,
102 a 105, 123, 127, 131,
133, 139, 143, 148, 149,
153, 156, 158, 159, 167,
169, 172, 174, 175, 176,
181, 186, 188, 194, 196,
202, 203, 205, 206, 209,
216, 220, 221, 225, 229,
231, 237, 239, 240, 245 a
247, 257 a 259 e 262.
No Centro de Educação Unificado (CEU)
Profa. Marta Josete Ramos
Impalea (Rua Assembléia de
Deus, 65 - Centro), as seções
1 a 21, 47 a 50, 54 a 67, 82 a
88, 100, 101, 113, 116, 117,
119, 121, 122, 129, 130, 135
a 138, 140, 142, 146, 151,
157, 160, 161, 163, 168, 178,
179, 183, 184, 191 a 193,
198, 204, 207, 210, 215, 218,
226, 233, 235, 236, 238, 241,

243, 248, 254 e 261.
E na UME Prof.
Luiz Pieruzi Neto (Avenida
Martins Fontes, 1.242, na
Vila Nova), as seções eleitorais 22 a 46, 51 a 53, 89
a 91, 106 a 112, 114, 115,
118, 120, 124, 125, 126,
128, 132, 134, 141, 144,
145, 147, 150,152, 154, 155,
162, 164 a 166, 170, 171,
173, 177, 180, 182, 185,
187, 189, 190, 195, 197, 199
a 201, 208, 211 a 214, 217,
219, 222 a 224, 227, 228,
230, 232, 234, 242, 244, 249
a 253, 255, 256 e 260  
Conheça os candidatos
01 - Vivian Benedicto Gregório (Vivian Gregório) 02
- Maria Aureliano da Silva
(Aureliana); 03 - Marli Cipriano 04 - Joaquim Eduardo
Teixeira (Joca) 05 - Paulo
Roberto Pereira dos Santos
(Prof. Paulo) 06 - Amélia
Costa (Profa. Amélia) 07 Paulo Soares 08 - Elenice
Tidra dos Santos 09 - Cristiane de Araujo Silva 11 Maria Angélica Santos Ribeiro (Angélica Ribeiro) 12
- Monica de Araújo Nunes;
13 - Cristina Alves de Souza.   A candidata número 10
- Rutenéia dos Santos Batista, comunicou oficialmente
a desistência da candidatura.
O mandato dos eleitos vai de
2013 a 2016.

