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Uma denúncia sobre 
possíveis irregularidades 
na contratação de médicos 
plantonistas para trabalhar 
no Pronto Socorro 
Municipal de Cubatão, põe 
a cidade na mídia nacional 
de forma negativa, como 
um exemplo do reflexo da 
situação da saúde pública 
no País.
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“Quando viajava a 
trabalho pelo interior 
de São Paulo comecei 

a perceber que algumas 
cidades minúsculas 

estavam fazendo eventos 
com artistas de renome 
nacional, cujos cachês 

eram caríssimos...”

Thiago Lacerda Nobre, 
chefe da Procuradoria 
Geral da República em 

São Paulo.

Frase

Prefeita e Secretário de Educação: traidores dos professores
Mário Torres Filho 

A prefeita Márcia Rosa, co-
nhecida ex-militante dos 
movimentos em favor da 
luta dos professores munici-
pais e estaduais, engajamen-
to o qual a levantou na vida 
pública inicialmente como 
vereadora na cidade, e o ex-
-secretário de Gestão e atu-
al secretário de Educação, 
César Rodrigues Pimentel, 
conhecido ex-coordenador 
do Departamento Jurídico 
do Sindicato dos Professores 
do Ensino Oficial do Estado 
de São Paulo, a Apeoesp (o 
maior sindicato de professo-
res da América Latina, com 
mais de 230 mil associados), 
são dois dos maiores trai-

dores da classe que antes 
defendiam ferrenhamente e 
hoje viram as costas, agem 
com autoritarismo, perse-
guição e revanchismo, tal 
qual e ainda pior que seus 
principais e históricos inimi-
gos na militância política. 
Vergonhosamente escondi-
dos atrás de uma máscara 
que decidiram nomear de 
“grave e profunda crise fi-
nanceira que assola o país”, 
mas que na verdade trata-se 
de uma gravíssima crise de 
competência e responsabili-
dade de um governo aloja-
do no país e em Cubatão, a 
dupla de traidores vem pro-
movendo sucessivos ataques 
contra os professores. 
 Pimentel editou em 
maio passado um documen-
to, chamado de “Resolução 
8”, com o objetivo de “dis-
ciplinar” as faltas de profes-
sores, aplicando perda de 
pontos na classificação para 
escolha de aulas (ganho de 
0,05 ponto por dia trabalhado 
e perda de 0,10 ponto por dia 
de falta), triagem de licenças 
médicas, que passa a ser feita 
pelo próprio secretário, re-
moção “ex-ofício” de profes-
sores com licenças médicas 

superiores a 15 dias, perda 
de carga suplementar para 
licenças superiores a 15 dias 
sem garantia de participar 
em nova atribuição, abertura 
de processo administrativo 
visando a demissão dos pro-
fessores com licenças médi-
cas mais longas, entre outras. 
O pior é que a resolução foi 
publicada determinando que 
as novas regras deveriam ter 
ação retroativa a partir de de-
zembro de 2015.
 Ainda, como se não 
bastasse o pacote de mal-
dades do secretário ex-de-
fensor dos professores, uma 
“denúncia anônima” foi feita 
ao Ministério Público, levan-
do ao órgão entrar com uma 
ação de inconstitucionalida-
de contra a prefeitura, e obri-
gando a cancelar o pagamen-
to de 30% de gratificação de 
nível que os servidores com 
nível superior, compatível 
com suas funções, recebem 
há décadas. Ou seja, além 
de não receberem nada de 
reajuste salarial, reposição 
inflacionária, abono do car-
tão Servidor, professores e 
demais categorias de servi-
dores, como médicos, advo-
gados, engenheiros e outros, 

deverão perder 30% de seus 
vencimentos, e no acúmu-
lo de perdas, um total 50% 
aproximadamente. 
 Em face a tudo isso, 
os professores de Cubatão 
deram início à greve no úl-
timo dia 14/06, cujas rei-
vindicações são: Reposição 
inflacionária de 4,2%, incor-
poração ao salário dos R$ 
500,00 do abono do Cartão 
Servidor e também da gra-
tificação de nível, além da 
revogação da resolução 8. 
Vale salientar que estes dois 
últimos itens não geram 
quaisquer gastos aos cofres 
da prefeitura, e por isso não 
cabem os enfadonhos argu-
mentos de que a adminis-
tração não tem condições de 
atender. 
 Porém, a prefeitu-
ra recusou qualquer nego-
ciação com os professores 
grevistas e sorrateiramente 
buscou instrumentos para 
deslegitimar e colocar o mo-
vimento, que foi abraçado 
por outras categorias e toda a 
comunidade, na ilegalidade. 
O secretário Pimentel ma-
quiavelicamente obteve uma 
liminar no Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo no último 

fim de semana, determinan-
do que 90% dos professo-
res retornassem ao trabalho, 
caso contrário o sindicato da 
categoria deveria pagar uma 
multa diária de 10 mil reais. 
 Mergulhados na 
soberba, arrogância, ego-
centrismo e revanchismo, 
Marcia Rosa e Pimentel só 
conseguiram encontrar na 
justiça uma forma de ten-
tar derrubar os professores, 
apunhalando pelas costas 
aqueles que anos atrás foram 
usados como trampolim para 
a vida pública que a dupla 
maldita têm hoje. Contudo, 
caso não haja negociação ou 
conciliação, ambos terão de 
amargar o gosto da derrota, 
que virá certamente, e mais 
uma vez, das ruas, ou então 
da justiça, com a derrocada 
definitiva de uma corja que 
escreve seu nome na histó-
ria da cidade como o pior de 
todos os mais vergonhosos, 
mentirosos, incompetentes, 
irresponsáveis e hipócritas 
governos que Cubatão já viu.

(*) Mario Torres Filho 
é professor de Cubatão. 
E-mail: matofi68@hotmail.
com 

Nota do Bloco de Oposição
Ademário da Silva Oliveira - César Nascimento - Fábio Moura - Fábio Roxinho - Ivan Hildebrando - Severino Tarcício - Doda e Wagner Moura.

A Sra. Prefeita Municipal 
teve artigo de sua autoria pu-
blicado na seção “Tribuna 
Livre” do jornal “A Tribuna 
de Santos” (dia 16 de junho e 
repercutido neste jornal ‘Povo 
de Cubatão’) sob o título de 
“Mãos Dadas para Enfrentar 
a Crise de Cubatão” onde, 
em apertada síntese, a par de 
elencar algumas das despesas 
do Município e reclamar da 
diminuição da receita, culmi-
na por dar a entender, ao que 
se consegue entender, que a 
solução do problema se da-
ria com a concordância dos 
Vereadores na diminuição do 
repasse destinado à Câmara e 
também que os mesmos reve-
jam a proposta de criação da 
Guarda Municipal.
  Efetivamente não 
se consegue entender o texto 
da Sra. Prefeita pois, não nos 
parece crível que passados 
praticamente oito anos de seu 
governo não tenha encontrado 
outra solução para os proble-
mas da cidade, senão a redu-
ção do repasse do Legislativo 
que, diga-se de passagem, não 
é fixado pelo mesmo, mas 
decorrente de norma constitu-
cional, isto sem que se esque-
ça que poucos não foram as 

remessas de numerário feitas 
para a Prefeitura pela Câmara 
para que esta pudesse pagar 
algumas de suas despesas, in-
clusive com o pagamento de 
servidores.
  Não bastasse isto, 
não se consegue distinguir 
no artigo qualquer nuance de 
proposta de dação de mãos, o 
que, aliás, não é de se estra-
nhar, pois a Sra. Prefeita alo 
longo de sua administração 
nunca deu mostras que tives-
se intenção de assim proce-
der, até porque, sabidamente, 
sempre desrespeitou o Poder 
Legislativo.
  É lamentável que a 
Sra. Prefeita, já ultimando 
seu governo de 08 anos, não 
tenha conseguido realizar ab-
solutamente nada no sentido 
da superação das dificuldades 
por que passa nossa cidade, 
nenhuma iniciativa de sua 
parte redundou na criação de 
opções sociais e econômicas 
que pudessem ao menos mi-
nimizar o impacto da crise 
econômica implantada no país 
pelo desgoverno do partido 
político da mesma legenda da 
Sra. Prefeita.
  Não é nem necessá-
ria buscar muitos exemplos 

para tal, basta ver as greves 
e manifestações que grassam 
por nossa cidade, quase que 
diariamente, todas elas conse-
quências de uma má gestão da 
coisa pública, do mau uso do 
dinheiro arrecadado e da total 
incapacidade administrativa 
dos componentes da adminis-
tração municipal.
  Não pode o Legisla-
tivo ser alçado à condição de 
responsável pela atual situa-
ção do Município, até porque 
sabidamente a vereança tem 
limitações impostas pela pró-
pria Constituição Federal, a 
Lei Orgânica do Município, a 
Lei de Responsabilidade Fis-
cal e outros normativos, ao 
passo que é de todos sabido 
que quem dita as diretrizes 
da administração municipal é 
o Executivo, o qual, uma vez 
passivo, omisso ou desinte-
ressado, certamente em nada 
contribui para a consecução 
de uma solução que atenda 
aos anseios da comunidade.
  A respeito da Guarda 
Municipal, a verdade é que 
em momento algum os Vere-
adores se posicionaram contra 
a sua criação, ao revés disto, 
sempre tiveram o desejo de 
sua implantação, mas não nos 

moldes como propostos pela 
Municipalidade, onde o Proje-
to de criação veio a ser enca-
minhado com diversos erros e 
ilegalidades.
  De se mencionar tam-
bém que a menção à Guarda 
Municipal nesta oportunidade 
se revela até inoportuna eis 
que sabidamente criaria des-
pesas hoje insuportadas pelo 
Município, conforme a crise 
sustentada pela Sra. Prefeita, 
além do fato da impossibili-
dade de sua viabilização neste 
ano, por conta da legislação 
eleitoral, como é de todos sa-
bido.
  A verdade é que o 
dito pela Sra. Prefeita não 
passa de mero argumento 
desprovido de sustentação eis 
que, se quisesse mesmo redu-
zir despesas, deveria começar 
pela diminuição do numero de 
seus cargos de confiança, que 
percebem altos salários e não 
se sabe da validade de suas 
atuações em prol da comuni-
dade. 
  Portanto, as palavras 
da Sra. Prefeita não estão de 
acordo com a realidade e não 
podem ser aceitas passiva-
mente pelo Poder Legislativo, 
sob pena de uma concordân-

cia com as mesmas absoluta-
mente maléfica e inaceitável, 
na medida em que todos os 
Vereadores que têm assen-
to na Câmara Municipal de 
Cubatão sempre desenvolve-
ram seus trabalhos buscando a 
concretização dos anseios da 
comunidade cubatense, foram 
sempre eles que estenderam 
as mãos para a Sra. Prefeita 
com vistas à busca de solu-
ções para nossa cidade mas, 
lamentavelmente, em nenhum 
momento encontraram os 
braços estendidos de parte do 
Executivo.
  Embora seja assim, 
temos a mais absoluta certeza 
que os integrantes do Poder 
Legislativo de Cubatão vão 
continuar estendendo suas 
mãos, dentro até da convicção 
de que “uma mão lava a outra 
e as duas lavam o rosto”.
 
(*) Ademário da Silva 
Oliveira (PSDB), César 
Nascimento (PSDB), 
Fábio Moura (PMDB), 
Fábio Roxinho (PMDB), 
Ivan Hildebrando (PSB), 
Severino Tarcício - Doda 
(PSB) e Wagner Moura 
(PMDB) são vereadores de 
Cubatão.

Linha Direta
Abrigo de ônibus
Lembro da necessidade de um 
abrigo para passageiros no pon-
to de ônibus existente na entrada 
dos Bolsões 7, 8 e 9. Sem exa-
gero, essa é uma omissão his-
tórica de muitos anos em nossa 
Cidade.
Paulo Libório, via Facebook.

CEO Dentistas
Gostaria de denunciar que o 
CEO - Centro de Especialida-
des Odontológicas está com os 
atendimentos suspensos, pois 
a bomba d’água está quebrada 
desde a semana passada.
Eliane Santos, via Facebook.

Cubatão em crise
Foi o “Danado de Bom” que co-
meu todo o dinheiro. Agora vão 
pedir para os cantores que esti-
veram lá. E vocês a maioria es-
tavam todos presente lá ou não? 
Agora ficam reclamando, por-
que não boicotaram o “Danado 
de Bom” e fizeram protesto no 
dia? Dão a resposta nas urnas 
em outubro. E se um vereador 
vier a pedir voto na sua casa põe 
ele para correr, porque são todos 
mentirosos, pelo menos alguns.
Edsandro Luzia, via Facebook.

Wagner Moura
Mas não perdeu seus direitos 
políticos, e continua como pré-
-candidato a Prefeito, e muita 
água vai ainda rolar de baixo 
dessa ponte...
Luiz Carlos Costa, via Fac-
book.

Marcia Rosa
Nunca vi minha cidade tão aca-
bada como estou vendo agora. 
Ela, como mulher, deveria se 
envergonhar, né dona Márcia 
Rosa? Que feio, e ainda tem 
gente que defende ela dizendo 
que ela fez pela nossa cidade. 
Fez sim, foi destruir ainda mais; 
e para piorar a nossa situação, 
ainda trás um secretário de Edu-
cação, o senhor César Pimentel, 
para ajudar mais ainda com a 
derrota da nossa cidade. Ele foi 
expulso de Itapevi e agora vem 
fazer o mesmo aqui. É vergo-
nhoso isso, tirar as crianças dos 
bairros só para dizer que está 
fazendo grandes coisas. Eu sei 
o que fez foi acabar com nossa 
cidade junto com essa prefeita e 
as corjas dela.
Daniela Santos de Santana, via 
Facebook.
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Sim ao debate! 
Os debates entre os candi-
datos a prefeito de Cuba-
tão durante o período elei-
toral não ficarão restritos e 
dependentes dos canais de 
TV de Santos e São Vicen-
te. O vereador Ademário 
da Silva Oliveira (PSDB) 
– na ilustração - protoco-
lou solicitação para que 
a TV Câmara de Cubatão 
promova e transmita de-
bates entre as ideias para o 
futuro da Cidade. 

Passado a limpo
Ademário entende que “o 
momento histórico que atra-
vessamos merece ser respei-
tado, discutido e esmiuçado 
da melhor maneira possível. 
E somente com o debate de 
ideias é possível ajudar a 
nossa Cubatão a sair do es-
tado caótico em que se en-
contra”.

Do Gibi
E por falar em Ademário, 
o vereador e presidente do 
PSDB em Cubatão está 
convidando a todos os inte-
ressados para o lançamento 
de um gibi que conta a sua 
história, desde a infância em 
Riachão do Jacuípe até se 
tornar o parlamentar mais 
votado da história de Cuba-
tão. Sexta-feira que vem 
(dia 1.º de julho), na ACIC 
– Associação Comercial e 
Industrial de Cubatão (Rua 
Bahia, 163), a partir das 
19h00.

Autismo
A vigésima primeira Sessão 
do ano ficou marcada pela 
aprovação do projeto de Lei 
nº 37/2016, de autoria do ve-
reador Severino Tarcício, o 
Doda (PSB), que visa a ins-
tituição de políticas públicas 
por parte do Município, para 
as pessoas com Transtorno 
do Espectro Autista. Como 
o Projeto foi aprovado em 
segunda discussão, agora 
depende da sanção da pre-
feita Marcia Rosa, para se 
tornar lei e ser implementa-
do no Município..

Reação Popular
O Tribunal Superior Elei-
toral – TSE deve julgar na 
próxima terça-feira (28), o 
processo que pode cassar 
definitivamente a prefeita 
Marcia Rosa (PT) e o seu 
vice-prefeito Donizete Ta-
vares (PSD), que já teve 
decisão favorável da Justiça 
Eleitoral local e do TRE-SP. 

Nas entrelinhas...
Esse processo contra a pre-
feita diz respeito ao uso de 
recursos da Prefeitura de 
Cubatão para elaborar o 
jornal “Reação Popular”, 
por meio da agência de pu-
blicidade contratada por 
Marcia Rosa, a Entrelinhas. 
A iniciativa foi da chapa do 
PSDB, composta por Nei 
Serra, candidato a prefeito, 
e Geraldo Guedes, a vice-
-prefeito, durante a cam-
panha para as eleições de 
2012, quando juntaram os 
argumentos necessários e 
provaram o uso de dinheiro 
público naquela disputa.

Aguinaldo, prefeito?
Se o TSE confirmar a cassa-
ção de Marcia e Donizete, 
deve assumir a prefeitura o 
vereador Aguinaldo Araújo 
(PDT), atual presidente da 
Câmara Municipal, e um 
dos quatro principais alia-
dos do governo municipal 
do PT. Se ele concordar em 
assumir, será obrigado a 
deixar de lado a disputa de 
uma reeleição certa para um 
novo mandato de vereador, 
mas pode embolar o meio 

de campo governista, por-
que seria candidato a pre-
feito.

E o Fábio Inácio?
A hipótese da entrada de 
Aguinaldo Araújo no páreo 
para a disputa da Prefeitura 
cubatense desagrada Fábio 
Inácio (PT), que acaba de 
assumir a vaga de Wagner 
Moura (PMDB) na Câmara. 
Fábio é o único candidato da 
administração Marcia Rosa 
e aposta na divisão da dis-
puta entre vários candidatos 
e daí poderia se eleger com 
o eleitorado fiel ao PT e à 
influência do governo mu-
nicipal, que é sempre forte.

Viva a vaia
Não foi muito receptiva a 
primeira participação do 
agora vereador Fábio Inácio 
(PT), por parte do público 
presente nas galerias do ple-
nário da Câmara Municipal, 
na sua volta ao legislativo. 
O petista que acabara de ser 
empossado pelo vereador 
Aguinaldo Araújo (PDT), 
no gabinete da Presidência, 
recebia vaias de boa parte 
dos presentes, durante os 
momentos em que pedia a 
palavra e usava a tribuna 
destinada aos parlamenta-
res. 

Soluções positivas
Sem clima de fim de feira. 
Fábio Inácio discursou ex-
pondo que pretende condu-
zir seu mandato para propor 
o diálogo. “O intuito é con-
seguir soluções positivas 
para a Cidade, já que Cuba-
tão passa por uma situação 
financeira difícil, o que não 
é um privilégio só de Cuba-
tão, mas de muitas cidades 
do Brasil, que transitam 
por um momento parecido. 
Além disso, vamos sugerir 
pautas visando políticas pú-
blicas para mulheres, novos 
empregos e principalmente 
na Educação, área na qual 
carrego uma certa experi-
ência, após estar a frente da 
Secretaria por seis anos”, 
resumiu.

Transporte alternativo
Proprietários de vans do 
transporte alternativo em 
Cubatão estão reclamando 
do descaso da Prefeitura 
com o trabalho desenvolvi-
do por eles. Vias públicas 
têm servido de oficina para 
conserto dos ônibus, que 
estão sempre quebrados, 
quando o certo seria um 
guincho removê-los para as 
oficinas municipais.

Deficientes
E as críticas ao transpor-
te de ônibus são cada vez 
maiores, razão pela qual os 
responsáveis pelo transporte 
alternativo não entendem o 
descaso do governo Marcia 
Rosa. A empresa responsá-
vel pelas linhas municipais 
de ônibus recebe subsídio 
para atender com eficiência 
as pessoas com deficiência 
e idosos, mas os veículos 
estão com os elevadores 
sem funcionar e com aten-
dimento péssimo, alertam 
usuários.

Política

Boca do Povo

Categorias que estavam em 
greve ainda cobram seus 
direitos

No decorrer desta semana, 
trabalhadores da empresa de 
Segurança Marvin e Professo-
res Municipais, duas das três 
categorias (a outra é repre-
sentada pelos trabalhadores 
do Hospital Modelo) que es-
tavam em estado de greve em 
Cubatão, retornaram ao traba-
lho. No entanto, no caso dos 
docentes, o retorno às salas 
de aula foi por meio de uma 
ordem liminar, determinada 
pelo Tribunal de Justiça do 
Estado, que notificou o Sin-
dicato da categoria na última 
segunda-feira (20), fazendo 
com que 90% dos professores 
retornassem ao trabalho.
 Caso essa porcenta-
gem não voltasse a lecionar, 
o Sindicato dos Professores 
Municipais de Cubatão seria 
multado em R$ 10 mil por 
dia. Porém, os outros 10% 
dos professores não desisti-
ram de reivindicar seus direi-
tos e mantiveram a mobiliza-
ção durante toda a semana na 
esplanada do Paço Municipal 
Piaçaguera, onde por meio de 
cantorias, instrumentos mu-
sicais e batidas de panelas, 
cobram melhores condições 
de trabalho, salários e demais 
benefícios.

Estatuto do magistério - O 
principal motivo da paralisa-
ção dos professores deveu-se 
à pressão pela revogação das 
resoluções 8 e 9, publicadas 
pela Secretaria Municipal de 
Educação, que trata das fal-
tas e licenças médicas dos 
docentes. 
 “A greve é legal e es-
tamos obedecendo à liminar, 
que pede que 90% de cada 
escola estejam funcionando. 
Mas o restante está parado. 
Os professores entendem que 
as normas sobre faltas e licen-
ças médicas são punitivas’’, 
disse a presidente do sindica-
to, Elenizia Garcia.
 Elenizia afirmou que 
a categoria é contrária a pon-
tos das resoluções 8 e 9, como 
o que limita uma licença mé-
dica em dois dias. ‘’Quando 
você volta da licença, pode 
ser transferido de sede’’. 
Além disso, a presidente do 
sindicato ressaltou que, acima 
de 10 faltas no ano, o docente 
perde a licença-prêmio. ‘’Isso 
fere o estatuto do funcionário 
público’’.
 Outro ponto criticado 
por Elenízia é a falta do pro-
fessor relacionada ao período 
eleitoral. ‘’Ele trabalha na elei-
ção e, quando quiser folgar, fi-
cará na dependência da autori-
zação da escola e do secretário 
de Educação, caso contrário, 
ficará com a falta injustifica-
da. Se há excesso de faltas, 
conforme a secretaria alega, a 
Seduc e o setor médico devem 
trabalhar para achar formas 
mais civilizadas para impedir 
que isso aconteça’’.

Prefeitura - Em nota, a Pre-
feitura de Cubatão informou 
que, quanto às resoluções, a 

preocupação é com os alunos, 
e o Tribunal de Contas tem co-
brado da Prefeitura o alto índi-
ce de faltas dos profissionais 
na rede escolar. ‘’Em abril e 
maio, 1.577 profissionais tive-
ram faltas, e só 76 dessas fal-
tas não foram de professores. 
Por isso, foi necessário editar a 
resolução 8/2016, que já apre-
senta efeitos, reduzindo-se as 
faltas em 75%’’. 
 Conforme a nota, 
‘’não há qualquer perda para 
os professores, apenas um 
regramento, de como comu-
nicar 72 horas antes as folgas 
programáveis, e servidores 
com muitas faltas não goza-
rem licença-prêmio no mes-
mo ano dessas faltas’’.
 Para a Prefeitura, 
logo depois da edição da reso-
lução 9, foi criado um grupo 
de trabalho com membros da 
secretaria, gestores das esco-
las e professores para discutir 
as causas do absenteísmo e 
criar medidas para atenuá-lo.
 No comunicado, a 
Prefeitura argumenta que o 
funcionalismo público, in-
cluídos os professores, têm 
conhecimento de que as fal-
tas não causam a perda da 
licença-prêmio, mas adiam a 
contagem de tempo para a ob-
tenção do direito, em proces-
so semelhante ao de uma apo-
sentadoria qualquer, em que 
é necessário completar um 
período de aquisição do direi-
to. ‘’No caso da resolução 8, 
como já foi explicado, tam-
bém não há perda de direitos, 
mas um regramento em que a 
licença não poderá ser gozada 
no mesmo ano em que o pro-
fessor atingir o teto de faltas, 
ficando o direito preservado 
para o ano seguinte’’.

 E conclui: ‘’Todas 
essas questões deverão ser 
debatidas e detalhadas nesta 
sexta-feira (24), quando está 
marcada a audiência de conci-
liação prevista pelo Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo’’.

Marvin – Segundo o diretor 
financeiro do Sindicato dos 
Vigilantes da Baixada Santis-
ta, José Arimatéia dos Santos, 
a Prefeitura realizou depósito 
na conta dos trabalhadores 
que estavam com salários 
atrasados. Ele afirma que essa 
conduta por parte da Adminis-
tração Municipal fez com que 
a categoria pudesse retornar 
ao trabalho, ainda esta sema-
na. “Não sei se além dos atra-
sados os benefícios já foram 
regularizados”, informava o 
sindicalista até o fechamento 
desta edição do jornal ‘Povo 
de Cubatão’.
 “No entanto, apesar 
da greve estar praticamente 
terminada, a diretoria do Sin-
dicato teria uma audiência no 
Ministério Público de Santos, 
na tarde de quarta-feira (22), 
para garantir que os funcio-
nários da Marvin não percam 
seus empregos por causa da 
respectiva greve, pois não bri-
gamos por aumento de salário 
e sim, pelo o que nos era de 
direito e não nos foi pago”, fi-

naliza Arimatéia.

Hospital Modelo - A Pre-
feitura de Cubatão se com-
prometeu a pagar os salários 
atrasados referentes ao mês 
de junho, dos funcionários do 
hospital municipal, até o dia 
12 de julho. A decisão foi to-
mada terça-feira (21) durante 
reunião de conciliação no Tri-
bunal Regional do Trabalho 
de São Paulo (TRT-SP).
 O encontro reuniu, 
além da administração mu-
nicipal, funcionários da As-
sociação Hospitalar Bene-
ficiente do Brasil (AHBB), 
organização social responsá-
vel pela gerência do hospital, 
e representantes do Sindicato 
dos Trabalhadores em Esta-
belecimentos de Serviços de 
Saúde de Santos, São Vicen-
te, Guarujá, Cubatão, Praia 
Grande, Mongaguá, Itanhaém 
e Peruíbe (SintraSaúde).
  Funcionários que 
prestam serviço no hospital 
municipal reclamam de atraso 
no pagamento do salário refe-
rente ao mês de maio e junho. 
A categoria também reclama 
de ausência de pagamento de 
férias, descumprimento de 
cláusulas econômicas, data-
-base, falta de quitação de 
verbas rescisórias de funcio-
nários desligados, entre ou-
tros pontos.   

Professores municipais e vigilantes 
da Marvin retornam ao trabalho, 
porém protestos continuam

FIM DAS GREVES?

José Arimatéia (foto acima), diretor do Sindicato dos Vigilantes, disse que a categoria pediu audiência 
no Ministério Público para garantir que os funcionários da Marvin não percam seus empregos por 
causa da greve. Na primeira foto, professores protestam por melhores salários e respeito à classe. 
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Atividade 
na Comunidademonalsocial@hotmail.com

Social

APOIO ÀS FANFARRAS DE CUBATÃO

O vereador Ademário da Silva Oliveira (PSDB) e o maestro cubatense Luiz Carlos Araújo - sempre às 
voltas com a defesa de apoios gerais às fanfarras e bandas desde Cubatão ao Brasil, foram home-
nageados em São Paulo, na quinta-feira (16), por ocasião do lançamento da Frente Parlamentar em 
apoio às Bandas e Fanfarras do Estado de São Paulo, no Auditório Franco Montoro, da Assembleia 
Legislativa. 

“O intuito dessa iniciativa é valorizar e prestigiar os profissionais de músicas, de bandas e fanfarras do 
estado de São Paulo, expor às agremiações e estimular a prática cultural. É nossa obrigação discutir 
fórmulas de financiamento, repasses de recursos, buscar incentivos, fomentar a economia e divulgar 
esses eventos. Fazendo com que o Governo invista mais em cultura, esporte e educação. Nós depu-
tados devemos cobrar mais atenção do poder executivo para as escolas e entidades que valorizam 
as bandas e fanfarras e o ensino musical”, defendeu o deputado estadual Luiz Carlos Gondim (SDD).

Ademário respondeu emocionado: “Sou muito grato ao Deputado Luiz Carlos Gondim e ao amigo 
Luiz Carlos Araújo, dois amantes da música, pela homenagem recebida”.

DOAÇÃO DE FRALDAS 

Fazendo o bem!!! O PSDB Mulher 
de Cubatão arrecadou na “1.ª Feira 
Mulheres que Brilham” mais de 150 
fraldas para doação ao Lar Fraterno 
de Cubatão, que cuida dos idosos de 
nossa cidade. No ato de entrega, o 
sempre presente e atuante vereador 
Ademário Oliveira, com o presiden-
te da entidade tradicional de nossa 
cidade, José Rubens Marino, com 
as competentíssimas e dedicadas 
Tânia Valentim e Patricia Campinas. 
#Exemplo

11.º BAZAR METROPOLITANO DA CAMPANHA DO 
AGASALHO DE 2016.

As nove cidades reunidas em Cubatão, Praia Grande, Bertioga, 
Santos, São Vicente, Guarujá, Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá, no 
11.º Bazar Metropolitano da Campanha do Agasalho de 2016. 
As anfitriãs foram a nossa querida presidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Darcy Chumbo, e a prefeita Marcia Rosa. #Fa-
zeroBem

GENTE PRA SOMAR 
E FAZER ACONTECER 

Ojovem Marcos Paulo Alves é o novo diretor co-
mercial do nosso jornal ‘Povo de Cubatão’. E é 
sempre bom lembrar o que dizia um artista das 
antigas da TV Globo, o Chacrinha: __ “Quem não 
se comunica, se trumbica!” 

Na crise, ao invés de chorar pelos cantos, a solu-
ção é trabalho e divulgação dos seus negócios e 
produtos. Procure hoje mesmo o Marcos Paulo 
e ganhe mais visibilidade no jornal mais lido e 
influente da nossa cidade!!! Fale por 
e-mail: povocomercial@gmail.com 
facebook ou whatsapp.

Agradecimentos: Aderbau Gama; Jefferson Fernandes     
Contato:  monalsocial@hotmail.com  
Assista também esta colunista na TV Polo Canal 18 da NET

Pedro Santos comemora 
na terça (28), e aqui com 
a linda Jéssica Vila Verde

Pedro Doria Mesquita 
também comemora 
terça (28) e aqui com 
sua bela Andréia 
Sarraino

Comemorando níver !!! Fabiana Hallss 
entre amigos, comemorou desde a semana 
passada o seu aniversário desta quinta-feira 

(23). Uma delícia de festança no Encontro 
de Sambistas, com o cantor Zinho !!! 

PARABÉNS
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ACESSE O POVO PELA INTERNET
povodecubatao.com.br

Evento foi uma parceria 
do Cadeq com a Prefeitura 
Municipal, com palestras e 
premiação de vencedores de 
concurso estudantil.

 
Aprendizes do CAMP de 
Cubatão e alunos da rede 
Municipal de Ensino tiveram 
a oportunidade de acompa-
nhar o conceituado profes-
sor e palestrante antidrogas, 
Ricardo Galhardo, na manhã 
da última quarta-feira (22), 
no Bloco Cultural. O evento 
faz parte da Semana Munici-
pal Antidrogas, uma parceria 
entre a Prefeitura Municipal 
e o Centro de Apoio, Desen-
volvimento e Qualificação - 
Cadeq (entidade que atua na 
área de combate as drogas há 
15 anos em Cubatão) e que 
completa 20 anos de atuação, 
neste dia 24 de junho.
 Segundo o presiden-
te do Cadeq, Severino Eleno 
Mendonça Correia, o traba-
lho desenvolvido pela insti-
tuição é constante na Cidade, 
e apresenta muitos resultados 
positivos para a comunidade 
ao longo das duas primeira 
décadas de existência e atu-
ação. “O nosso trabalho já 
contribuiu para muitas famí-
lias em Cubatão e nada como 
poder comemorar essa data e 
esses números, com uma pa-
lestra instrutiva como essa, 
ministrada por alguém con-
ceituado no assunto, como 
o Professor Galhardo”, diz 
Eleno.
 Já para um dos fun-
dadores da entidade, o psi-

cólogo Alessandro Oliveira, 
a esperança dos dependentes 
químicos e de seus familia-
res de verem livres do vício 
das drogas é o que mantém a 
instituição em pé. “O Espíri-
to do Cadeq é poder ajudar o 
próximo, dentro de um pro-
blema tão difícil, como é o 
uso de drogas. Realmente é 
bom ver ao avanço da Enti-
dade ao longo de todos esses 
anos”.

Palestrante – Não é a pri-
meira que o professor espe-
cialista em drogas, Ricar-
do Galhardo Blanco vem a 
Cubatão. Para ele, o impor-
tante não é a palestra minis-
trada, mas poder surpreender 
as pessoas que assistem aos 
seus discursos. “Os lugares 
em que eu sou convidado 
levo sempre uma mensagem 
de estímulo às pessoas, prin-
cipalmente as mais jovens 
jovens a pensar, frente a au-
to-estima, a família e prin-
cipalmente o amor próprio”, 
diz o professor.

Jovens – O tom descontraído 
com que Galhardo passou a 
mensagem prendeu a atenção 
dos jovens, que puderam se 
conscientizar um pouco mais 
sobre os problemas causados 
pelo álcool e as drogas na 
vida das pessoas: “É muito 
importante essa chance, pois 
os jovens de hoje em dia, 
como eu, necessitamos saber 
que a vida não é só curtição, 
pois essa conduta pode nos 
levar até o fundo do poço”, 
comentou Hugo de Oliveira, 

de 16 anos.
 Para Aquemy da 
Fonseca, a palestra foi sim-
plesmente maravilhosa: “O 
mal das drogas é avassala-
dor. É necessário o jovem 
ter amor dentro de casa, pois 
caso isso não aconteça, pode 
ocorrer de buscarmos fora, 
o que não temos dentro de 
casa”. 

Concurso - durante o evento 
aconteceu também a entrega 
de prêmios aos estudantes 
vencedores do 11.º Concurso 
Municipal de Prevenção ao 
Uso Indevido das Drogas. Na 
categoria Redação, os ven-
cedores foram: 1) Matheus 
Alves da Silva Teixeira, alu-
no do 9.º ano C, da Unidade 
Municipal de Ensino Ulysses 
Guimarães; 2) Lara Costa 
de Novaes, do 8.º ano A, da 
UME Ruy Barbosa e 3) La-
vínia Santana, do 8.º ano C, 
da UME Ulysses Guimarães. 
 Maria Isabelly, do 
7.º ano C, da UME Ruy Bar-
bosa (primeira colocada), e 
Júlia Alexandre da Silva, do 
6.º ano D, da UME Padre An-
chieta, foram as vencedoras 
na categoria Cartazes.
 Cada vencedor rece-
beu de prêmio uma bicicleta, 
doada pelas empresas HS 
Funilaria e Pintura, CIEN 
- Escola de Enfermagem, 
Doceria Fanny, Hidromar - 
Indústria Química, Comuni-
dade Terapêutica Vila Nova 
(Mongaguá) e pelo Centro de 
Tratamento Litoral Sul (Itari-
ri), voltado para assistência a 
dependentes químicos.

SAÚDE

Semana Antidrogas tem 
palestra com especialista 
Ricardo Galhardo

foto: Aderbau Gama

• Assista à história no site •

A Campanha do Agasalho 2016 já começou. E, com a ajuda de todos, podemos 
resolver um problemão. Saiba mais em campanhadoagasalho.sp.gov.br

Uma história para aquecer a todos
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Música, com Luiz Otero
otero.jornal@hotmail.com

Poucas intérpretes da nossa 
música popular conseguiram 
atingir um nível de excelência 
e unanimidade como Maria 
Bethânia, que este mês com-
pletou 70 anos de idade. Irmã 
de Caetano Veloso, a baiana 
surgiu, como ele, na década 
de 60, e desde então mantém 
uma rica produção musical, 
pautada principalmente pela 
coerência e pelo bom gosto.
 Bethânia se projetou 
ao substituir Nara Leão em 
um musical no Rio de Janeiro. 
Ao cantar a canção da peça, 
chamada Carcará, ela logo foi 
identificada com a força da le-
tra e da canção. Ou será que 
foi o contrário? O fato é que é 
difícil deixar de associar a in-
térprete que surgiu nessa épo-

ca com essa canção.
 Discos como Álibi, 
Pássaro Proibido e Mel ven-
deram milhões de cópias na 
década de 70, consolidando 
sua carreira como cantora. Um 
feito talvez inimaginável nos 
dias de hoje, com a atual situ-
ação do mercado fonográfico. 
O interessante é que, além dos 
compositores consagrados, ela 
se acostumou a abrir espaço 
para projetar nomes emergen-
tes da MPB. 
  mesmo quando faz re-
leituras de canções conhecidas 
ela consegue ser convincente. 
Este foi o caso do disco com 
composições da dupla Roberto 
e Erasmo Carlos, outro suces-
so inquestionável de público e 
de crítica. Basta ouvi-la can-

tando Fera Ferida para se ter 
certeza disso.
 Os trabalhos de Bethâ-
nia buscaram mesclar sempre 
poesia e música. Até hoje ela 
costuma recitar trechos de po-
emas nos shows, intercalando 
com as músicas. E o faz com 
muita competência, sempre.
 No carnaval deste ano, 
Bethânia serviu como enredo e 
amuleto para Mangueira con-
quistar o título de campeã do 
desfile das escolas de samba 
do Rio de Janeiro. Uma home-
nagem mais do que merecida 
para a artista, que, como dizia 
aquela canção gravada nos 
anos 70, é na verdade uma rai-
nha que abdicou cetro e coroa. 
Mas reina em todos os nossos 
corações.

Maria Bethânia, 70 
anos de musicalidade

Cultura, Variedades e Empreendedorismo

ANUCIE NO JORNAL
POVO DE CUBATÃO

Telefones: 
(13) 3221 1526 e 
(13) 99788 5970

Uma arriscada trama de picadeiro e 
asfalto, no Parque Anilinas, em Cubatão
O Circuito Cultural 
Paulista traz o espe-
táculo infantil “Uma 
Arriscada Trama de Pi-
cadeiro e Asfalto”, da 
companhia Trupe Tea-
tro Palombar, no pró-
ximo sábado (25) às 16 
horas, no Novo Parque 
Anilinas (Avenida 9 de 
Abril, 2.275), com en-
trada gratuita. A trama 
conta a história de Dim-
bo, um vendedor de pi-
pocas que tinha como 
sonho entrar para o cir-
co, até o dia em que ele 
conheceu uma trupe e 
passou a acompanhá-la. 
A partir daí, ele mergu-
lha na memória do cir-
co, levando o público 
para uma divertida nar-
rativa.
     O espetáculo conta 
a história de Dimbo, um 
vendedor de pipocas 

que tinha o sonho de in-
gressar no circo, até que 
um dia se depara com 
uma trupe que o convi-
da a acompanhá-los. A 
partir daí, ele mergulha 
na memória do circo 
levando o público atra-
vés de uma narrativa 
divertida e envolvente, 
contando um pouco da 
história do circo através 
dos tempos: antigui-
dade, circo moderno, 
a chegada do circo no 
Brasil e o circo contem-
porâneo, por meio de 
cenas que mesclam o 

teatro, acrobacias e ma-
labarismo, entre outras 
técnicas para contar as
aventuras da trupe.

FICHA TÉCNICA: 
Direção de Adriano 
Mauriz; produção, Ri-
cardo Muniz; e elenco: 
Henrique Nobre, Paulo 
Wesley, Leonardo Gal-
dino, Guilherme Torres, 
Rafael Garcia, Esmael 
Ferreira, Marcelo No-
bre Bandinha, Larissa 
Evelyn, Eder Farina, 
Barbara Nunez e Viní-
cios Mauricio.

TEATRO
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No próximo fim de se-
mana a 2.ª Copa Infantil 
Society de Cubatão 2016 
entra em sua fase semifi-
nal, com jogos no sábado 
(25) e domingo (26), re-
unindo vários clubes e 
escolinhas de futebol de 
projetos sociais de Cu-
batão e da Baixada San-
tista. O coordenador desse 
acontecimento esportivo 
no Campo Society da Vila 
São José, localizado na 
Praça da Cidadania próx-
imo a Unidade Básica de 
Saúde – UBS, professor 
Mariwaldo Matos Coelho 
está muito feliz com a 
mobilização e o espírito 
esportivo demonstrados 
nas 9 rodadas.
 Coelho diz que o 
principal objetivo desse 
torneio é estimular a in-
teratividade e começar a 

revelar atletas para o fu-
turo do futebol: “Nosso 
foco prioritário é o so-
cial, por isso já estamos 
pensando em organizar o 
1.º Festival Solidário de 
Futebol com o tema 
‘Futebol sem fome 
e frio’, para ajudar 
famílias carentes 
nesse inverno com 
roupas, alimentos e 
brinquedos que não 
usamos mais”, desta-
cou o professor.
 Esse novo 
festival não envolv-
erá dinheiro dos 
participantes, mas 
“a força de todos 
que têm um coração 
solidário para nos 
ajudar numa cam-
panha em benefício 
de quem precisa mais 
em Cubatão”, con-

clui o professor Coelho, 
informando o seu celular 
para os interessados em 
participar – (13) 98841 
8656.
 

A coordenação da 2.ª 
Copa Raízes alerta para 
que os técnicos e atle-
tas cheguem sempre 30 
minutos antes das suas re-
spectivas partidas.

Começam as semifinais da 2.ª Copa Raízes de Cubatão

10.° rodada - sábado (25)

Sub16 às 09h50 (Aliança b8 x Meninos do Morro)
Sub13 às 10h50 (Bola no Pé H x Fátima 100% União)
Sub12 às 11h40 (Fátima 100% x Tigres FC)
Sub11 às 13h00 (Delta PG x PEC Serrano)
Sub12 às 13h50 (PEC Serrano x Pega Nada)
Sub16 às 14h40 (Meninos da Vila x Vila Socó FC) 

11.° rodada – domingo (26)

Sub11 às 10h00 (Bola no Pé H x Clube dos Ingleses)
Sub13 às 10h50 (Bola no Pé H x Santos FC)
Sub16 às 11h40 (Bola no Pé Cub x Vila dos Criadores)
Sub14 às 12h40 (Vila dos Criadores x Pega Nada)
Sub16 às 13h40 (Arsenal x Craque Saboó)

As equipes do Bola no Pé, 
do Humaitá, e Aliança, do 
Bolsão 8  

           

Devo não nego, pago da for-
ma que a maioria dos meus 
credores aceitarem. Ao invés 
de fechar as portas, o pedi-
do de recuperação judicial se 
apresenta como alternativa 
para as empresas que estão em 
dificuldades financeiras, uma 
vez que possibilita a renego-
ciação de dívidas mantendo 
a empresa em atividade e sua 
administração com seus ges-
tores. 
 O decreto de falência 
pode decorrer de qualquer im-

pontualidade no pagamento 
aos credores que ultrapasse o 
montante de 40 salários mí-
nimos (R$ 35.200,00). Dessa 
forma, o pedido de recupe-
ração judicial surge como 
possibilidade para que o em-
presário possa garantir a con-
tinuidade do negócio, pois 
além de evitar a falência, sus-
pende imediatamente todas as 
execuções judiciais em curso, 
inclusive com a inexigibilida-
de de dívidas futuras. 
 A Empresa que pre-

tenda utilizar a recuperação 
tem que ajuizar o pedido na 
Justiça apresentando a relação 
das dívidas e esclarecimentos 
sobre as causas que geraram 
a inadimplência de seus com-
promissos. Sendo aceito pelo 
Juiz, o empresário terá um 
prazo de 60 dias para apresen-
tar uma proposta de pagamen-
to aos credores, que poderão 
prever carência, descontos, 
parcelamentos e alterações 
nas taxas de juros.  
 O plano deverá ser 
submetido à aprovação de 
uma Assembléia de Credo-
res, caso aprovado, permitirá 
a moratória ao pagamento, de 
acordo com o previsto e apro-
vado. Ressalta-se que a Lei 
não exige 100% de aceitação 
dos credores, para que seja 
aprovado, a concordância da 
maioria é suficiente para que 
seja substituída as condições 
de pagamento das dívidas, in-
clusive, para aqueles que não 
concordaram. Caso não seja 
aceita pela maioria, será de-
cretada a falência da empresa. 
 Na prática, o Empre-
sário ganha um fôlego de até 
seis meses para o pagamento 
de seu passivo, contudo, o ris-
co do processo pode ser a falta 
de consenso na aprovação do 
plano pelos credores, o que 
resultará na decretação auto-
mática da falência. 

BENEFÍCIOS DA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
PARA EMPRESAS 

ADVOGADO DO POVO

Raul Virgilio Pereira Sanchez é advogado, Pós 
Graduado em Direito Empresarial, sócio do 

Escritório de Advocacia Sanchez & Mancilha 
Advogados & Associados.  

Email: raul@smradv.com.br
Site: http://www.smradv.com.br/

Blog: https://raulvirgilio.wordpress.com/

Serviços de apoio ao Mi-
croempreendedor Indi-
vidual incluem alteração 
e baixa na inscrição, De-
claração Anual de Ren-
dimentos e emissão do 
DAS. Na região da Bai-
xada Santista, o escritório 
do SEBRAE fica na 
Avenida Ana Costa, 
416/418, no Gon-
zaga, telefone (13) 
3208 0010
 Os 33 Escri-
tórios Regionais do 
Sebrae-SP em todo 
o Estado começaram 
a oferecer no seu 
atendimento o servi-
ço de formalização 
para quem quer se 
tornar um Microem-
preendedor Individu-
al (MEI). A ação do 
Sebrae-SP ain      da 
inclui uma lista de 
serviços de apoio e 
de capacitação aos 
MEIs, que já somam 
1,6 milhão no Esta-
do e 6,2 milhões em 
todo o País.
 O empreen-
dedor pode se for-
malizar como MEI 
em mais de 500 ati-
vidades, como cabe-
leireiro, costureira, 
pintor, manicure e 
confeiteiro, entre ou-
tras, e faturar até R$ 
60 mil por ano. Com 
a nova iniciativa do 
Sebrae-SP, a partir de 
agora, o MEI também 
poderá fazer nos es-
critórios da entidade 
a alteração e dar bai-
xa na inscrição, fazer 
a Declaração Anu-
al de Rendimentos 
(DASN-SIMEI) e a 
emissão do DAS-SI-
MEI. Além disso, po-
derá contar com uma 
trilha de atendimen-
to específica para o MEI, 
onde ele poderá aprender 
como melhorar a gestão 
do seu negócio e se desta-
car no mercado.
 Diferentemente 
de 2015, em 2016 o car-
nê com os boletos do Do-
cumento de Arrecadação 

Simplificada (DAS) não 
será enviado por corres-
pondência para a casa dos 
MEIs. Agora, o empreen-
dedor precisa fazer a emis-
são diretamente no Portal 
do Empreendedor.
 “Diante do atual 

cenário, com aumento do 
empreendedorismo por 
necessidade, e da mudan-
ça no procedimento de 
emissão dos documentos 
de arrecadação, o Sebrae-
-SP quer apoiar de forma 
efetiva as iniciativas em-
preendedoras e contribuir 

para a diminuição do ín-
dice de inadimplência dos 
tributos do MEI”, afirma 
o diretor superintenden-
te do Sebrae-SP, Bruno 
Caetano. De acordo com 
dados da Receita Federal, 
a inadimplência dos MEIs 

no Estado está em 
60%.
 É importante res-
saltar que o Sebrae-SP 
não fará nenhum pro-
cesso de regulamen-
tação na inscrição do 
MEI, ou seja, a pessoa 
terá que ir até a prefei-
tura para checar se a 
atividade escolhida é 
permitida, se existe al-
guma restrição dentro 
da lei de zoneamento 
ou se precisará tirar al-
gum alvará.

Sobre o MEI - Com o 
avanço da Lei Geral da 
Micro e Pequena Em-
presa foi criada a figura 
do Microempreende-
dor Individual (MEI), 
através da Lei Com-
plementar 128/2008, 
com vigência a partir 
de julho de 2009. O 
MEI é a pessoa que 
trabalha por conta pró-
pria e se legaliza como 
pequeno empresário. 
Mais de 500 atividades 
podem se formalizar 
como MEI, como por 
exemplo, cabeleireiro, 
costureira, pintor, ma-
nicure e confeiteiro.
 Para se enquadrar 
nas regras é necessário 
ter atividade permiti-
da, faturar no máximo 
R$ 60 mil/ ano, não ter 
participação em outra 
empresa como sócio 
ou titular e ter no má-
ximo um empregado 
contratado, que receba 
o salário mínimo ou o 

piso da categoria. O em-
preendedor tem direito a 
carga tributária reduzida e 
faz o pagamento de carnê 
mensal, com valores fixos 
durante o ano. Para 2016, 
esses valores variam, de-
pendendo da atividade, de 
R$ 45 a R$ 50.

Coluna do Empreendedor/ SEBRAE         

Novidade: escritórios do Sebrae-SP 
vão formalizar MEIs em todo o Estado

O principal objetivo 
do Sebrae-SP ao 

oferecer esses novos 
serviços ao MEI é 

poder engajá-los em 
soluções que auxiliem 
no desenvolvimento 

sustentável desse 
público, orientando 

também sobre 
a importância 
e os benefícios 
em manter-se 

regularizado e com 
suas obrigações em 

dia.

Paulo Sérgio Franzosi
Gerente Regional do 

SEBRAE-SP

Avenida Nações Unidas, 333 
Vila Nova - Cubatão
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O local ainda está 
sem iluminação e, 
segundo a Prefeitura 
de Cubatão, motoristas 
podem se acidentar 
ou sofrer ataques 
criminosos e assaltos.

O DER - Departamento 
de Estradas de Roda-
gem do Governo do Es-
tado liberou ao tráfego 
de veículos na última 
quinta-feira (16), o novo 
viaduto - duplicação do 
Viaduto Rubens Paiva, 
no Jardim Casqueiro. 
E o secretário estadual 
Alberto José Macedo 
Filho (de Logística e 
Transportes), se com-
prometeu com o verea-
dor Ademário da Silva 
Oliveira (PSDB), em 
audiência em São Pau-
lo, que “o tráfego no 
local será monitorado e 
poderá ser alterado futu-
ramente, com a redução 
do limite de velocidade, 
reforço na sinalização e 
retirada das barreiras de 
concreto, em ação con-
junta com a Ecovias”.
 O DER também 
deverá apresentar escla-
recimentos à Prefeitu-
ra, sobre a alteração do 
projeto inicial da obra 

que cruza a Via Anchie-
ta na altura do Jardim 
Casqueiro, em Cubatão, 
conforme despacho da 
juíza Luciana Castello 
Chafick Miguel, da 3.ª 
Vara do Forum de Cuba-
tão, divulgado pela Se-
cretaria Municipal de 
Comunicação, incluindo 
nos autos eventual licen-
ça expedida pela Cetesb. 
Com essas informações, 
justificam, será reaprecia-
da a solicitação da Prefei-
tura para que seja retoma-
da a execução do projeto 
original aprovado. 
 O secretário de 
Obras de Cubatão, Luiz 
Carlos dos Santos, afir-
mou que em razão das 
alterações efetuadas no 
projeto original, o flu-
xo de veículos proce-
dente de São Vicente e 
Praia Grande com des-
tino à região central de 
Cubatão ou ao polo in-
dustrial não conta com 
alça de acesso direto à 
Via Anchieta no senti-
do Baixada-Planalto. Os 
veículos necessitam rea-
lizar novo retorno após a 
descida do viaduto, pas-
sando por uma pista que 
não comporta o intenso 
fluxo.

 Outro aspecto 
que vem sendo reclama-
do pela Prefeitura é que 
a liberação do complexo 
pelo DER não tem ilu-
minação pública, o que 
tanto pode agravar o 
risco de acidentes como 
criar um ambiente pro-
pício para a criminalida-

de, com ataques e assal-
tos a motoristas.

Monitoramento - O 
uso vem sendo moni-
torado por engenheiros 
do DER, com a parti-
cipação da Artesp e da 
Ecovias, de acordo com 
compromisso do secre-

tário estadual de Logís-
tica e Transportes para 
analisa o movimento de 
veículos após as alte-
rações realizadas. Esse 
período terá duração de 
30 a 40 dias.
 Com os dados 
obtidos, será possível 
definir as medidas ne-

cessárias para melhorar 
o fluxo. Esta análise 
levará em considera-
ção, também, a possí-
vel redução no limite 
de velocidade da Via 
Anchieta no trecho, que 
atualmente é de 110 
km/h, para tornar o trá-
fego mais seguro.

Paralisações - O novo 
viaduto foi marcado 
por quatro interrupções 
desde o seu início, em 
2013. As obras tinham 
conclusão prevista em 
dois anos. Mas houve 
pelo menos três parali-
sações por ajustes finan-
ceiros do Estado com a 
empreiteira Azevedo & 
Travassos, para o paga-
mento dos R$ 48,6 mi-
lhões do custo previsto, 
além das fortes chuvas 
do começo deste ano.

Viaduto Rubens Paiva 
- Na última semana, o 
DER realizou interven-
ções no antigo viaduto, 
o Rubens Paiva, para 
adequação da sinaliza-
ção existente, já que o 
tráfego local não será 
mais realizado nos dois 
sentidos. 

Uma denúncia sobre 
possíveis irregularidades 
na contratação de médi-
cos plantonistas para tra-
balhar no Pronto Socorro 
Municipal de Cubatão, 
põe a cidade na mídia 
nacional de forma nega-
tiva, como um exemplo 
do reflexo da situação da 
saúde pública no País.
  Conforme a ma-
téria, veiculada na noite 
da última segunda-feira 
(20) e disponível no ca-
nal de vídeos do Youtube 
- http://noticias.r7.com/
jornal-da-record/videos/
denuncia-medicos-sao-
-contra tados-por- te-
lefone-para-assumir-
-plantao-na-baixada-san-
tista-sp-21062016 - os 
profissionais - médicos 
- são convocados por 
meio de um aplicativo de 
celular e nem precisam 
apresentar documentos 
que comprovem sua for-
mação. Para revelar a 
fragilidade do processo, 
um produtor do Jornal da 
Record entrou em con-
tato com o responsável 
pelos plantões e, em pou-
cos minutos ao telefone, 
conseguiu o trabalho.
  No dia e horário 
marcados, caracterizado, 
ele percorreu os corre-
dores do Pronto Socorro 
e, sem nenhum tipo de 
controle, conseguiu che-
gar ao consultório. O Mi-
nistério Público Estadual 
investiga o caso e acredi-
ta que falsos médicos já 
tenham atuado no local. 
Ainda na matéria são 
exibidas as opiniões de 
vários munícipes que re-
clamavam sobre a lenti-

dão do atendimento, fei-
to na ocasião por apenas 
um médico plantonista 
contratado pela Prefei-
tura, por intermédio da 
Organização Social de 
Saúde Revolução.
  
Esclarecimento da OSS 
Revolução: Por meio de 
nota enviada pela insti-
tuição responsável pela 
gestão das contratações 
do Pronto Socorro Muni-
cipal de Cubatão, a OSS 
Revolução, esclareceu:
 “Com relação 
à matéria exibida nesta 
segunda-feira, 20, pelo 
Jornal da Record, a Or-
ganização Social Saúde 
Revolução- OSS Revo-
lução vem por meio des-
ta esclarecer que não faz 
contratações por meio de 
aplicativo de mensagens 
ou por telefone, mas faz 
uso desses meios para 
contactar profissionais e 
esclarecer dúvidas, as-
sim como milhares de 
empresas, que se utili-
zam desses equipamen-
tos de comunicação, bem 
como dos avanços tecno-
lógicos.
 Todos os pro-
fissionais médicos que 
atuam pela OSS Revo-
lução são devidamente 
registrados no Conselho 
Regional de Medicina 
do Estado de São Paulo 
(CREMESP) e possuem 
seus registros profissio-
nais (CRM) ativos e ap-
tos para o exercício da 
profissão. É imprescin-
dível que o profissional 
esteja de acordo com as 
normas e leis vigentes 
que regem a categoria 

para poder atuar na OSS 
Revolução. Por isso, to-
das as informações são 
verificadas junto aos ór-
gãos competentes, como 
o CREMESP.
 Já referente ao 
Pronto Socorro Munici-
pal de Cubatão, a OSS 
informa que é responsá-
vel apenas pela gestão 
dos médicos plantonis-
tas, sendo de responsabi-
lidade da Administração 
do Pronto Socorro o con-
trole de entrada e saída 
de pessoas, inclusive dos 
profissionais que ali atu-
am (dentre eles os médi-
cos).
 Ainda como 
mostrado na reportagem, 
o município vem passan-
do já há algum tempo por 
uma grave crise finan-
ceira que tem atingido 
principalmente a área da 
saúde. A OSS Revolução 
possui vencimentos em 
atraso, porém tem pro-
curado de todas as ma-
neiras legais e pacíficas 
cobrar os devidos valo-
res do Executivo para 
que possa o quanto antes 
normalizar a situação e 
garantir o pagamento em 
dia.
 R e c o n h e c i d a 
pela seriedade e quali-
dade de seus serviços, 
com aprovação de 95% 
dos munícipes que já 
passaram em atendimen-
to na Unidade de Pronto 
Atendimento- UPA de 
Cubatão, a gestão OSS 
Revolução já foi tema de 
reportagem da TV Re-
cord, que esteve em ou-
tubro do ano passado na 
unidade acompanhando 

a rotina no local.
 Por fim, a OSS 
Revolução ressalta que 
sempre buscou levar 
o melhor atendimen-
to para toda a popula-

ção, com profissionais 
sérios, comprometidos 
com a verdade e reco-
nhecidamente aptos pe-
los órgãos reguladores 
e fiscalizadores, como o 

CREMESP, para atua-
rem na área da saúde.”

A Prefeitura – A Secre-
taria Municipal de Saúde 
informou que já determi-

nou a apuração dos fatos 
narrados na reportagem.

Novo viaduto do Jardim Casqueiro é liberado pelo Governo do Estado

Jornal da Record exibe denúncia sobre 
possibilidade de falsos médicos em Cubatão

DER deverá apresentar 
esclarecimentos à 
Prefeitura, sobre a 
alteração do projeto 
inicial da obra

VIADUTO DO CASQUEIRO


