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O deputado federal Bruno 
Covas (PSDB) estará em 
Cubatão nesta sexta-feira 
(1 de julho), a partir das 19 
horas, para participar do 
lançamento de um gibi e site 
que contam a história do 
vereador cubatense Ademário 
da Silva Oliveira. Nesses 
dois meios de comunicação, 
a história do pré-candidato 
a prefeito da cidade para 
as próximas eleições é 
contada desde a sua infância 
em Riachão do Jacuípe, 
até a consagração como o 
parlamentar mais votado da 
história local.
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“Temos extrema 
pobreza ainda. 

Por isso, demos a 
revalorização do 
Bolsa Família.”

Michel Temer, 
presidente interino da 
República do Brasil.

Frase

Dai a César o que é de César
Mário Torres Filho 

Outrora corajosa e valente nas 
suas lutas e militância em favor 
da educação, a prefeita-cassada-
-que-se-agarra-ao-poder-graças-
-a-liminares Márcia Rosa virou 
as costas para aqueles com quem 
trabalhava e defendia como leoa 
na época quando era professora. 
O poder causou-lhe a famosa 
“amnésia da conveniência”; es-
queceu das lutas junto à Apeo-
esp em greves de professores e 
outras greves de servidores pú-
blicos, esqueceu de tantas outras 
promessas, esqueceu até que foi 
eleita prefeita e não um medroso 
avestruz, que vive escondendo a 
cabeça num buraco em seu ga-
binete para evitar enfrentar os 

problemas decorrentes da crise 
causada pela incompetência, in-
gerência e irresponsabilidade da 
sua fatídica administração.
 E pra ferrar de vez com 
o angu da Jurema, trouxe César 
Pimentel para cumprir com ga-
lhardia a função de lambe-bo-
tas-pau-mandado-de-carteirinha 
como militante de carreira do 
PT. A máscara do gafanhoto de 
Itapevi como defensor da edu-
cação caiu ao chão, mostrando 
aqui em Cubatão que o ex-ad-
vogado da Apeoesp só defen-
dia professores porque ganhava 
muito bem através de honorários 
sobre as milhares de ações mo-
vidas contra os lados patronais. 
Agora, como patrão, Pimentel 
mostra quem realmente é e faz 
questão que a educação gire em 
torno de seu umbigo. Diz que 
implantou o ensino de tempo 
integral na rede municipal, mas, 
além de promover uma desor-
dem sem precedentes, copia 
exatamente o que o governo do 
arquiinimigo PSDB fez na rede 
estadual de São Paulo. Diz que 
seu governo petista implantou a 
jornada do piso para os profes-
sores, mas apenas cumpre o que 
determina a lei federal do piso 
salarial profissional nacional 
(Lei nº 11.738/2008), que obri-

ga os municípios a isso. Arrota 
com a arrogância de um déspota 
maquiado de marxista que sua re-
solução 8, que penaliza as faltas 
médicas dos professores, é uma 
exigência do Tribunal de Contas, 
mas não passa de uma manobra 
para entregar à administração ca-
loteira meios de economizar com 
a folha salarial. 
 Em um vídeo publica-
do no Facebook, Adolf Tiranel, 
com ar de coitado songo-mongo, 
bate na tecla que a prefeitura não 
pode pagar reajuste, reposição e 
nem incorporação de nada por 
causa da Lei de Responsabilida-
de Fiscal, e do limite prudencial 
da folha de pagamentos. Segun-
do levantamento feito por repre-
sentantes do sindicato, o limite 
prudencial ainda não foi atingido 
e não seria comprometido caso 
atendessem a pauta. O “kaiser” 
da empáfia ainda vem na maior 
cara de pau e diz que não há mo-
tivos que justifiquem uma greve 
pois os professores não estão 
com os salários atrasados. 
 Oras, oras, senhor ca-
pataz... Por que não diz à popu-
lação que o vale-alimentação e 
o vale-transporte de maio foram 
pagos em junho e os de junho 
ainda não foram pagos, mas se 
o servidor faltar porque não tem 

dinheiro para o transporte ou 
para comer ele será descontado 
e punido? Que a cesta básica foi 
entregue novamente com atraso 
e com itens a menos, como fei-
jão e leite em pó? Que os servi-
dores estão sem os R$ 500,00 do 
Cartão Servidor e que centenas 
tem até 3 meses de abono blo-
queados e a administração não 
diz quando e como vai pagar, 
nem o abono e nem o descon-
to de R$ 25,00 referente a ma-
nutenção desse cartão-bomba? 
Que a prefeitura vem atrasando 
o repasse dos consignados e os 
servidores são constantemen-
te cobrados pelos bancos? Que 
devem milhões e dão calote nos 
repasses à Caixa de Previdência, 
comprometendo o pagamento 
dos aposentados? Que a prefei-
tura não repassa a sua parte para 
o plano de saúde dos servidores 
e, por causa disso, hospitais, 
médicos, laboratórios, clínicas 
se recusam a aceitar o plano? 
Que as escolas sofrem com falta 
de merenda, papel sulfite, papel 
higiênico, inspetores de alunos 
e demais funcionários? Que so-
mos mais de 1.100 professores 
na rede municipal, um número 
infinitamente maior de servi-
dores que os de qualquer outra 
secretaria, por isso o número de 

faltas é naturalmente superior?  
 Diante de uma greve 
justa e legal, Cesar se viu empa-
redado, e como um cão covarde, 
a única forma que encontrou 
para fugir da incômoda situação 
foi latir. E assim correu para la-
tir no quintal da sua casa, o po-
der judiciário. Seu networking 
dentro da justiça presenteou-lhe 
com uma liminar que obriga, 
de forma ridiculamente inédita 
na história das greves no Bra-
sil, que o sindicato mantenha 
apenas 10% dos professores em 
greve. E dessa forma seguimos, 
cumprindo a decisão da justiça, 
mesmo que arbitrária e coni-
vente com o patrão, mostrando 
a verdadeira força e união dos 
professores e dando a César o 
que é só dele: A indignação, o 
desprezo e a repulsa de toda 
comunidade da educação da ci-
dade a ele, o pior secretário de 
educação da história de qualquer 
lugar.

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

É mesmo hora de dar as mãos!
Carlos Alberto Lopes (Anacoluto)

Sobre o texto “Mãos dadas para 
enfrentar a crise em Cubatão”, 
escrito pela prefeita Marcia 
Rosa, na minha posição pesso-
al sempre é tempo de retomar o 
caminho e, ainda que tardiamen-
te, restabelecer o diálogo com a 
população. Essa é a melhor al-
ternativa e estratégia, afinal, sem 
a participação de toda a comu-
nidade será impossível vencer a 
fase em que nos encontramos.
 Porém, há que se man-
ter coerência e verdade, sob 
pena de perder de vez – se é que 
este já não se foi – o controle da 
gestão municipal. Para não pole-
mizar muito me aterei apenas a 
alguns pontos do tal “documen-
to”: 
 1. Os dados apresen-
tados, relativos à arrecadação 
de ICMS, não conferem com os 
registros da Secretaria Estadu-
al da Fazenda (no site oficial); 
e os comparativos, efetivados 
com os resultados efetivos dos 
primeiros cinco meses mostram 
crescimento de arrecadação, na 
ordem de aproximadamente 5 
milhões de reais... 
 2. As assinaladas “des-
pesas com a caixa”, onde se 
apontam gastos de R$ 15,6 mi-
lhões mensais, não são cobertas 
totalmente pela Prefeitura, pois 
nesse valor estão computados os 
repasses correspondentes à con-
tribuição dos servidores e con-
templados parcelamentos de dí-
vidas de várias ordens, entre as 
quais as referentes a acumulados 

compromissos obrigatórios não 
cumpridos... A composição des-
se repasse é a seguinte (varian-
do mês a mês, conforme o valor 
da folha): 1 massa, cerca de R$ 
177.000,00 (patronal) + dife-
rença da folha R$ 800.000,00, 
somando R$ 980.000,00 apro-
ximadamente; 2 massa, cer-
ca de R$ 9.200.000,00, mais 
R$ 1.200.000,00 do servi-
dor; 3 massa, cerca de R$ 
570.000,00 do servidor, mais 
R$ 2.025.000,00 patronal, que 
há muito não é repassado! Tem 
ainda: a assistência médica que 
só o servidor gira R$ 800.000,00 
(e como todos já estão cientes, 
estamos no segundo mês que 
esse repasse não esta sendo fei-
to no prazo legal... Há retenção 
do que nos é descontado, e isso 
é crime!); Farmácia do servidor, 
cerca de R$ 70.000,00; seguro 
servidor, cerca de R$ 70.000,00; 
acordo de parcelamento, R$ 
620.000,00; e empréstimo, R$ 
770.000,00; além disso, temos 
o fato de que o valor indica-
do, não suportado unicamente 
pela Prefeitura, não está regular 
pois é preciso lembrar que esta-
mos sem CRP – Certificado de 
Regularidade Previdenciária, 
desde agosto de 2014 e, assim 
sendo, mesmo a parte exclusiva 
da PMC não vem sendo hon-
rada! Se assim não for, que se 
comprovem os pagamentos! Em 
outras palavras... Nesse item já 
estão “fazendo economia”, pois 
não estão cumprindo com a sua 

parte faz tempo! 
 3. Os repasses rela-
tivos à Câmara Municipal são 
definidos por lei e proporcionais 
à arrecadação.... E fim! Todos os 
municípios no Brasil obedecem 
a essa regra, e não há o que dis-
cutir nesse âmbito. Podem ser 
feitos acordos políticos (caso 
haja clima para isso) de várias 
ordens e propósitos, mas os re-
cursos tem que ser repassados 
conforme determinado pela lei e 
previsto no orçamento.
 4. Como ação efetiva 
para promover economia, vez 
que estão querendo, agora, fazer 
algo para conter os gastos que 
deveriam ter sido alvos de pla-
nejamento anteriormente, per-
guntamos e sugerimos: 
 A) Se todos os con-
tratos legalmente podem ser re-
duzidos em até 25% de forma 
unilateral, desde que justificado 
e notificado ao contratado, por 
qual razão não há notícia dessa 
providência de forma massiva 
– ao menos naqueles de ativida-
des não essenciais? Quantos são 
esses contratos? Que serviços 
envolvem? E também por qual 
razão não se discute até mesmo 
reduções com percentuais maio-
res a partir de acordo entre as 
partes envolvidas? 
 B) Publiquem, para 
conhecimento geral, a relação 
de todos os compromissos fixos 
com valores iguais ou superiores 
a R$ 1.000.000,00, discriminan-
do os contratos e a descrição de 

seus serviços; dividam com a 
comunidade a priorização das 
reduções e cortes a serem reali-
zados; 
 C) Reduzam drasti-
camente o número de cargos 
comissionados; se a “crise é 
grave”, mais motivos ainda 
existem para esse ato (que já 
devia ter sido tomado à primei-
ra recomendação do tribunal de 
contas do estado). Limitam-se 
apenas a secretários e diretores, 
e coloquem servidores públicos 
municipais nesses cargos. A eco-
nomia é imediata! Os servidores 
públicos municipais aposen-
tados também podem ajudar e 
muito se assim tiverem oportu-
nidade. 
 D) Cancelem este con-
curso “de reserva”; se não há 
recursos para o quadro existente 
hoje e, os limites legais já estão 
prestes a ser alcançado, esse ex-
pediente não tem sentido... Além 
disso, os resultados mostram que 
grande número de “conhecidos, 
assessores, CO’s, parentes, agre-
gados e próximos” foram muito 
bem classificados e, mesmo que 
assim tenha acontecido por um 
surto impressionante de compe-
tência, não custa agir por cautela 
e comedimento para amainar o 
tremendo nível de rejeição e re-
volta hoje reinante. 
 Jogar, a essa altura do 
campeonato o problema nas 
costas do servidor é de uma co-
vardia inominável; é fácil fazer 
discursos e carreatas para de-

fender o emprego e os direitos 
dos outros cobrando posturas, 
mas na hora de mostrar como 
se respeita e considera aqueles 
que verdadeiramente trabalham, 
na tarefa de atender diretamente 
aos munícipes, independente-
mente das dificuldades materiais 
e de recursos que lhes sobram 
para exercer condignamente sua 
função, viram as costas e os jo-
gam ao chão!
 Assim como em uma 
família, ninguém dá as mãos a 
quem não inspira mais confian-
ça, se querem esse caminho, 
terão que tentar reconquistar 
credibilidade. Se o Portal da 
Transparência fosse algo sério 
em Cubatão, não teriam que fa-
zer um documento como esse; se 
o governo seguisse um planeja-
mento, todos saberiam quais são 
as prioridades, afinal quais são 
as prioridades? Ou não sabem o 
que fazem, ou estão preparando 
o clima para decretar “estado de 
calamidade financeira”, só que é 
o seguinte: não teremos Olimpí-
adas aqui! 
 Cubatão já se deu as 
mãos muitas vezes, já acredi-
tou demais... A hora é de dar as 
mãos sim, não para ir ao sacri-
fício, mas para mudar o rumo 
dessa história...

(*) Carlos Alberto Lopes 
(Anacoluto), servidor 
aposentado. E-mail: jornal.
anacoluto@gmail.com 

Linha Direta
Pagamento dos Servidores
Muitos servidores de férias, inclusi-
ve eu, e até o momento (dia 29 de 
junho à noite) nenhuma previsão de 
pagamento! Isso nunca aconteceu, 
tive que cancelar minha viagem com 
a família pra terra natal por conta 
desse atraso. Imagina como estamos 
felizes!!!
Genaldo Santos, via Facebook.

Teleférico...
Mais uma vez-sempre: o “big” te-
leférico do “novo” anilina$ está 
parado!!! Um dos maiore$ mico$ 
da atual admini$tração municipal, o 
tal do teleférico do “novo” anilina$, 
pela enésima vez, encontra-se para-
do... Há dias, semanas, meses... Que 
e$cárnio, fala $ério!!!
Moésio Rebouças, via Facebook.

Falsos médicos?
Na minha opinião, isso é tudo men-
tira. A mídia é a maior causadora 
das desgraças que acontecem em 
Cubatão, fazendo e inventando as 
notícias. “Minha Opinião”. Não 
tem como a pessoa não ser médico 
e ser contratado para um plantão, 
como atender, prescrever receitas 
médicas, sem uma especialização. 
Poupe-me...
Marcelo Medina, via Facebook.

Charge do AndreHQ
De fato a cidade, além do retroces-
so, sofreu um enorme castigo por 
ter ficado todo esse período, desses 
dois mandatos, sem administração. 
Mas não se negue o fato de que o 
munícipe eleitor avalizou toda essa 
situação. Foi eleita pelo voto demo-
crático. Errei na primeira, não repeti 
o erro na segunda.
Antonio Carlos Costa, 
via Facebook.

E o dinheiro da Câmara?
Os munícipes cubatenses querem sa-
ber o destino dos R$ 7.383.957,90, 
que o atual presidente da Câmara 
Municipal cubatense devolveu à 
prefeita Marcia Rosa. Segundo ele, 
esse valor estava sobrando nos co-
fres da Câmara, só que tudo isso foi 
feito sem o consentimento dos de-
mais vereadores. Segundo a popula-
ção, isso é traição. O que acontece 
hoje na Câmara? Ela está caindo aos 
pedaços por falta de reforma e ele 
devolve todo esse dinheiro. Será que 
não rolou uma Secretaria de Trans-
portes? O povo quer uma resposta:
__ Presidente, o povo quer saber o 
que aconteceu e o motivo pelo qual 
o senhor votou favorável ao veto da 
prefeita ao projeto que beneficia-
ria doentes crônicos e, na verdade, 
o senhor dizendo-se “defensor do 
povo”, foi contra o projeto. Este é o 
presidente da Câmara que defende 
o povo? Não é dessa forma que se 
conquista votos do povo. Que ver-
gonha!
José Antônio Barbosa, 
“Fundo de Garantia”, via e-mail.
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Morre o Barão!
Faleceu em Cubatão, Fran-
cisco Alberto Trombino – 
na foto, ex-vereador e apo-
sentado da antiga Cosipa 
– Companhia Siderúrgica 
Paulista, hoje Usiminas. Ele 
estava com 92 anos e era ca-
rinhosamente chamado de 
“Barão”, por se parecer com 
o Barão de Rio Branco, que 
ilustrava a antiga cédula de 
1000 cruzeiros.

Homem bom
Chico Trombino, como era 
conhecido no meio político 
e social, residia no Jardim 
Casqueiro, foi velado no sa-
guão Afonso Schmidt da Câ-
mara Municipal de Cubatão, 
onde foi vereador nos anos 
1960 e 1980. Um de seus 
filhos, Domingos Trombino, 
relembrou que perdera “um 
pai sempre presente, que deu 
para todos nós sempre o que 
havia de melhor, sem medir 
o mínimo de esforço. Ape-
sar de ser rígido em alguns 
pontos, devido à cultura da 
época, ele sempre foi um 
exemplo de honestidade e 
não era preciso conhecê-lo 
muito bem para saber que se 
tratava de um homem bom”.

Sem Sessão
Em respeito à memória de 
Trombino, a Câmara Muni-
cipal suspendeu a sessão da 
última terça-feira (28).

Marcia fica
E por falar na falta de sessão, 
em Brasília o Tribunal Supe-
rior Eleitoral – TSE não jul-
gou o processo contra a pre-
feita Marcia Rosa (PT) e seu 
vice-prefeito Donizete Tava-
res (PSD), ainda por conta 
de pendências jurídicas das 
eleições de 2012. Na oca-
sião, a candidatura de ambos 
foi questionada por causa 
de abuso de poder político e 
econômico, sendo condena-
dos pela Justiça local e pelo 
TRE-SP.

Agosto
Cubatão saberá se a sua pre-
feita será cassada em defi-
nitivo pelo TSE no mês de 
agosto, dando um fôlego ao 
atual presidente da Câmara, 
vereador Aguinaldo Araújo 
(PDT), que poderia assumir 
a prefeitura nos próximos 
dias e vir a disputar a Prefei-
tura em 2 de outubro deste 
ano.

Saúde em caos
O caos no atendimento 
do Hospital Municipal de 
Cubatão foi o principal tema 
discutido por vereadores, 
profissionais do setor, re-
presentantes da Prefeitura 
e sociedade civil durante a 
realização da Audiência Pú-
blica da Saúde, na última 
quarta-feira (29), no plená-
rio da Câmara. A prestação 
de contas, conduzida pelo 
vereador Ivan Hildebrando 
(PSB), presidente da Comis-
são Permanente da Saúde, 
contou com a apresentação 
do secretário municipal da 
área, Benjamin Lopez. 

3 milhões
Lopez explicou que a 
Prefeitura repassou R$ 
3.073.000,00 na última se-
gunda (27/06), recebidos 
do Ministério da Saúde, à 
AHBB, gestora do Hospital 
Modelo. Com isso, os fun-
cionários da unidade rece-
beram o valor dos salários 
referentes a maio. Médicos 
e fornecedores foram pagos 
no dia seguinte. Mas a gre-
ve continua por conta dos 
atrasos nos outros benefícios 
e também do dissídio da ca-
tegoria. 

Bastão
O vereador Ademário da Sil-
va Oliveira (PSDB) criticou 
o Executivo por tentar agora 
transferir a responsabilidade 
pelo caos no atendimento 
hospitalar. Para o parlamen-
tar, se a gestora do hospital 
tinha noção que não tinha 
condições de oferecer servi-
ços de média e alta comple-
xidade, não poderia assinar 
o contrato vigente que asse-
gura tais atendimentos. 

Culpa da crise
Fábio Inácio, vereador do 
PT, disse que, diante des-
sa grande crise estrutural, é 
preciso repensar os gastos. 
Para ele, se no passado, o 
Hospital Municipal pode-
ria ser custeado unicamente 
com as receitas de Cubatão, 
hoje a realidade mudou e os 
custos devem ser tripartidos, 
ficando cada ente federado 
com 33,3% de responsa-
bilidade. O vereador ainda 
comentou que o endivida-
mento das administrações 
municipais com fornecedo-
res e prestadores de serviços 
não é exclusivamente de 
Cubatão. 

Cadê a Marcia
A Comissão Processante 
(CP), da Câmara Municipal, 
presidida pelo vereador Fa-
bio Roxinho (PMDB), que 
analisa a nova denúncia con-
tra a prefeita Marcia Rosa e 
o vice Donizete Tavares, 
ainda não conseguiu noti-
ficar os denunciados. Por 
conta disso, a comissão de-
cidiu notificá-los via a publi-
cação de edital em jornal de 
grande circulação na região, 
como previsto no decreto-lei 
N° 201/67, que dispõe sobre 
a responsabilidade de prefei-
tos e vereadores.

Sumiram?
O secretário da CP já ten-
tou entregar pessoalmente o 
documento em três oportu-
nidades no gabinete da pre-
feita e do vice. Além disso, a 
comissão fez contato telefô-
nico com os assessores dos 
denunciados, mas ninguém 
informou o paradeiro dos 
representantes do Executivo 
Municipal.

Latinhas da Fortec
Todos os anos a Escola e 
Faculdade Fortec recebe do-
ações de latinhas para a ar-
recadação do Projeto Fundo 
da Lata, que visa preparar 
o aluno para o exercício da 
cidadania e incentivar a prá-
tica de atos que possam ter 
benefícios para a comunida-
de. Durante o ano a escola 
realiza diversos eventos para 
promover a arrecadação de 
latinhas. Cada uma das uni-
dades fica responsável pela 
coleta das latas, compra e 
doação das cadeiras de ro-
das.

Doe
Na festa junina das unidades 
é realizada uma gincana que 
contabiliza as latinhas leva-
das por alunos, o estudante 
que levar mais latas ganha 
um brinde e ajuda a sua uni-
dade com a compra da ca-
deira. 

Política

Boca do Povo
O parlamentar do PSDB 
participará do lançamento 
de um gibi e do site do 
vereador Ademário da Silva 
Oliveira, pré-candidato a 
prefeito de Cubatão, que 
acontece a partir das 19 
horas no auditório da ACIC 
(Rua Bahia, 163 – Vila 
Paulista, Cubatão).

O deputado federal Bruno 
Covas (PSDB) estará em 
Cubatão nesta sexta-feira (1 
de julho), a partir das 19 ho-
ras, para participar do lança-
mento de um gibi e site que 
contam a história do vereador 
cubatense Ademário da Silva 
Oliveira. Nesses dois meios 
de comunicação, a história 
do pré-candidato a prefeito 
da cidade para as próximas 
eleições é contada desde a sua 
infância em Riachão do Jacu-
ípe, até a consagração como 
o parlamentar mais votado da 
história local.
 Ademário trabalhou 
com o deputado Bruno Co-
vas, quando este era deputado 
estadual e também secretário 
de Estado do Meio Ambiente. 
A relação política entre ambos 
é muito forte e representou 
importantes conquistas para o 
município junto do governa-
dor Geraldo Alckmin, nas áre-
as habitacional, ambiental e de 
saneamento básico.
 Bruno Covas teve 
5.180 votos em Cubatão, nas 
eleições de 2014, quando foi 
o deputado federal mais vo-
tado do PSDB no Estado de 
São Paulo, com um total de 
352.708 votos. Hoje ele é 
vice-líder do partido, titular 
da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, e suplen-
te na Comissão de Defesa do 
Consumidor e Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, na Câmara dos De-
putados, em Brasília.
 Santista de nascimen-
to, neto do governador Mário 

Covas, atualmente é o secretá-
rio geral do PSDB de São Pau-
lo e já foi presidente da Juven-
tude Nacional do PSDB.
 O deputado visita 
Cubatão com muita frequência 
e é um dos principais incen-
tivadores da pré-candidatura 
de Ademário para a Prefeitura 
de Cubatão. Crítico do PT e 
dos governos de Marcia Rosa 
e Dilma Roussef, Bruno foi 
membro atuante na comissão 
que encaminhou a votação do 
impeachment da presidente 
da República, argumentando 
que (Dilma) “usou o governo 
não pra um projeto para o país, 
mas para um projeto político 
partidário. Eu sou daqueles 
que acredita que governo sé-
rio procura a Justiça. Gover-

no malandro é procurado pela 
Justiça. De 2011 a 2015 foram 
mais de R$ 70 bilhões em pe-
daladas fiscais. Só em 2015, 
mais de R$ 17 bilhões. O que 
diz a defesa: outros governos 
não cumpriram a meta. Pouco 
importa o que os outros fazem, 
isso não tira a responsabilida-
de da presidente”, enfatiza.

Porque Ademário – Bruno 
Covas ressalta que o vereador 
cubatense teve um papel im-
portante e decisivo no período 
em que atuou em sua equi-
pe na Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente: “Ademário 
me ajudou bastante nas prin-
cipais ações que desenvolvi 
como secretário, como a re-
visão da legislação ambien-

tal, a criação de unidades de 
conservação, o aumento do 
número de áreas verdes, a im-
plantação dos novos padrões 
de qualidade do ar e a redução 
do tempo médio de análise 
para licenciamento ambien-
tal, além das ações destinadas 
ao bem estar animal e cam-
panhas de conscientização 
contra o abandono de animais 
domésticos”.
 A realidade de Cuba-
tão, “alertada sempre pelo 
agora vereador Ademário foi 
extremamente importante 
para alcançarmos resultados 
positivos no Governo do Es-
tado e medidas para melhorar 
Cubatão com o apoio do go-
vernador Geraldo Alckmin”, 
assinalou Bruno Covas.

Em comemoração aos seus 
35 anos de existência o Lar 
Fraterno de Cubatão realizou 
um grande Arraiá, na Sede da 
Entidade no último domingo 
(26). Regado com comidas 
típicas e trajes da tradição ju-
nina, o público presente apre-
ciou a quadrilha do Grupo da 
Terceira Idade do Espaço Con-
viver. O evento contou com a 
colaboração de comerciantes e 
empresários da Cidade, além 
de parceiros da Instituição.
 Segundo o presidente 
do Lar Fraterno, José Rubens 
Marino, foi bom ter comemo-
rado uma data significativa 
para Entidade com uma festa 
á rigor. “Foi uma tarde agradá-
vel para os nossos idosos, que 
puderam apreciar a cultura e as 
comidas típicas da época juni-
na”, diz Rubens.
 O presidente finaliza 
agradecendo a colaboração de 
todos que se empenharam para 
que os 35 anos da Entidade 
fossem comemorado em gran-
de estilo. “Fico feliz pelo Lar 
Fraterno chegar à data de hoje, 
com expressividade e muitos 
serviços prestados à comu-
nidade de Cubatão. Isso é o 
trabalho de todos envolvidos 
nesses 35 anos”, finaliza.

Saiba um pouco mais sobre 
a história da Entidade:

O Lar Fraterno de Cubatão foi 
fundado em 29 de junho de 
1981, com intuito de dar abri-
go contínuo e melhor qualida-
de de Vida para idosos de alta 
complexidade residentes no 
Município. Com laudos téc-
nicos e dados que comprovam 
a excelência de seus serviços 
prestados ao longo desses 35 
anos, a Entida-
de é hoje con-
siderada a prin-
cipal referência 
de atendimento 
ao idoso em 
Cubatão.
 O Lar 
Fraterno teve 
como primeiro 
presidente Isa-
bel Louzada, na 
seqüência o ex-
-vereador Luiz 
Carlos Costa, 
o ex-vereador 
Luizinho. Logo 
após, Creusa 
Tibúrcio dirigiu 
a Instituição, 
a qual como 
ainda presiden-
ta empossada, 

veio a falecer.
 Hoje presidido pelo 
também ex-vereador José Ru-
bens Marino, o Lar Fraterno 
acolhe 28 idosos de alta com-
plexidade e, sendo 17 mulhe-
res e 18 homens. A  Institui-
ção, juntamente com apoios 
do poder público, da iniciativa 
privada e de seus associados e 
colaboradores oferece abrigo, 
moradia e 5 refeições diárias 
aos amparados.

Quadro atual - O quadro de 
funcionários da entidade é 
composto por: um médico, 
um enfermeiro padrão, seis 
cuidadores, quatro auxilia-
res de enfermagem, um fi-
sioterapeuta, uma terapeuta 
ocupacional, uma psicóloga, 
uma assistente social, duas 
cozinheiras, uma auxiliar de 
cozinha, uma faxineira e uma 
lavadeira.

Deputado Federal Bruno Covas 
vem a Cubatão nesta sexta-feira

Crítico do PT e dos governos de Marcia Rosa e Dilma Roussef, Bruno foi membro atuante na comissão 
que encaminhou a votação do impeachment da presidente da República, argumentando que (Dilma) 
“usou o governo não pra um projeto para o país, mas para um projeto político partidário. 

ACESSE O POVO PELA INTERNET
povodecubatao.com.br

Lar Fraterno comemora 35 anos com grande “Arraiá Junino”
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Atividade 
na Comunidademonalsocial@hotmail.com

Social

RESGATANDO VIDAS
O Centro de Apoio, Desenvolvimento e Qualificação - Cadeq continua seu louvável trabalho no res-
gate de vidas e prevenção ao uso de drogas na cidade de Cubatão; no dia 22/6 realizou no Bloco Cul-
tural um evento alusivo à comemoração dos 15 anos da entidade. O evento contou com a brilhante 
palestra do professor Ricardo Galhardo. Parabéns a todos que se dedicam a causa.

CLOSE
Um close nas amigas Jane, Cassia e Eliane colaboradoras do Bazar metropolitano em 
prol da Campanha Metropolitana do agasalho.

FESTA JUNINA
No tradicional restaurante do Gilmar da Costela os amigos se 
reuniram em uma animada festa Junina no sábado dia 23/6. O 
familiar espaço, famoso por servir uma costela caseira, fica na 
Rua Adelino Duarte no Conjunto Afonso Schmidt.

VAI ROLAR

Nesta sexta, 1/7, a partir das 19h00, na ACIC (rua 
Bahia 163), o lançamento de um gibi com a incrí-
vel história do amigo Ademário. Ele veio menino 
da Bahia, como tantos de nossa comunidade, e 
se tornou o vereador mais votado da história da 
Câmara de Cubatão.

Domingo, 3/7, a partir das 10 horas, na Praça da 
Cidadania, Vila São José, Cubatão, acontece “O 
Dia de cooperar” onde a comunidade vai desfru-
tar de atividades de lazer, cultura, promoção de 
saúde, entre outras. O evento tem como obje-
tivo promover e estimular o cooperativismo na 
comunidade.

Quinta-feira, 7/7, a partir das 20 horas no Teatro 
Brás Cubas, em Santos, a Cia de Dança de Dan-
ça de Cubatão apresenta seus principais traba-
lhos e promove uma verdadeira interação com 
grupos convidados, entre eles o Balé da Cidade 
de Santos, Cia Santista de Dança Balé Jovem de 
São Vicente, Cia Ato ArtCrivos, Companhia de 
Dança Stars of Jazz - Centro Cultural de Vinhedo, 
Programa BEC - Banda Escola de Cubatão, Gru-
po Arabesque, Espaço Arte e Cia, Cia Foco em 
Dança.

Domingo, 10/7 a partir das 12 horas na Associa-
ção Comercial e Industrial de Cubatão vai rolar 
o Almoço Caipira promovido pela TV Polo, ca-
nal comunitário de Cubatão, no cardápio Vaca 
Atolada, Tutu de Feijão, Galinha Caipira, Frango 
Grelhado, Feijão Tropeiro e sobremesas caseiras. 
A música fica por conta de Dinho e Eri Costa, 
Denner e Katherine, contando piadas Toninho 
Ribeiro. O evento em prol da TV Polo conta com 
a participação de todos os apresentadores e 
equipe de voluntários e será gravado e exibido 
no canal 11 da NET. Os convites estão à venda 
no chaveiro Balula.

Domingo, 
3/7, o querido 

Professor 
João Jorge 

Peralta 
comemora 80 

primaveras.

Parabéns para a Aline Mendes que completou mais 
uma primavera dia 19/6. Felicidades gata garota.

Ludmila e Alex trocaram alianças no 
dia 13/6 e desejamos muitas bênçãos 
sobre a família que se inicia.

Felicidades para a princesa 
Emanuela que completou 6 aninhos 
recentemente. Na foto com os avós 
Angelita e Manuel e irmão.PARABÉNS

Avenida Nações Unidas, 333 
Vila Nova - Cubatão
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O sucesso e o fracasso 
podem ser definidos antes 
mesmo de sua prática. As-
sim como ser Surfista não 
é simplesmente ficar em pé 
sobre uma prancha, para 
ser Empresário não basta 
montar seu próprio negó-
cio. Embora sejam mundos 
antagônicos, ambos tratam 
de como compreender os 
seus limites e atingir seus 
objetivos. 
 Metas, resultados, 
faturamento, é somente 
isso que te faz acordar todo 
dia de manha? A busca por 
algo inatingível e imensu-
rável faz com que o Surfe e 
o Empreendedorismo dro-
pem (ficar em pé em cima 
de uma prancha) uma onda 
de incertezas sobre qual 
caminho a percorrer. 
 As oportunidades 
existem, porém nem todos 
estão aptos ou têm a cora-
gem para correr os riscos 
de uma onda desconhe-
cida. Dessa forma, toda 
ação empreendedora deve 
seguir um planejamento 
estratégico, evitando assim 
as vacas (quedas) inerentes 
da onda da vida. 
 Em um mercado 
de trabalho competitivo, 
dinâmico e em constante 
crise, muitos Empresários 
têm padecido das chama-
das doenças da mente, 
frutos do desgaste físico 
e emocional, tais como 
sobrecarga, expectativas, 
responsabilidade excessi-
va, falta de estimulo, fun-
cionários mais preocupa-

dos com emprego do que 
com o trabalho entre ou-
tros.
 O Surfe além de 
ser uma excelente válvula 
de escape, não é somente 
um esporte, é um estilo de 
vida, onde o praticante bus-
ca a paz interior através da 
harmonia com a natureza. 
A felicidade de um Surfis-
ta que só consegue ficar em 
cima de sua prancha é igual 
à de um profissional que 
manobra a onda inteira.
 Nada melhor que 
um dia de surf para renovar 
as baterias e estar pronto 
para a batalha diária. Afi-
nal, o melhor Surfista não 

é aquele que apresenta as 
melhores manobras, mas 
aquele que sai do mar de 
alma lavada, com o senti-
mento de rejuvenescimen-
to físico e mental.  
 Já dizia o mestre 
Bruce Lee, “Seja como 
a água que abre caminho 
através das pedras”, não 
se oponha aos obstáculos 
da vida, contorne-os! Ao 
invés de perder tempo pen-
sando no problema e arru-
mar uma gastrite, porque 
não gastar tempo pensando 
em como resolver ele. E se 
o problema não tem solu-
ção, pegue uma prancha e 
vai surfar!!!!

Por que todo empresário 
deveria surfar?

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/

É com grande apreensão 
que, mais uma vez, vejo na 
imprensa os números do 
desemprego no Brasil. No 
final de maio, o IBGE di-
vulgou que, em três meses 
(fevereiro, março e abril), 
mais de 1,8 milhão de pes-
soas perderam seus em-
pregos no País. No total, 
hoje são 11,4 milhões de 
pessoas desocupadas, sem 
saber como vão sustentar 
suas famílias no dia de 
amanhã, vivendo de bicos 
e sentindo a frustração de 
não encontrar uma vaga 
de trabalho formal.
 Em meio ao ce-
nário político que temos 
hoje, em que ainda há 
mais dúvidas do que certe-
zas sobre os rumos do atu-
al governo, não me parece 
a melhor solução esperar 
sentado uma melhora do 
cenário econômico e a reto-
mada da oferta de emprego. 
Minha sugestão para quem 
está angustiado nesse mo-
mento é arregaçar as man-
gas e criar sua própria vaga 
de trabalho. E isso não é for-
ça de expressão!
 Recentemente, sou-
be da história de uma em-
preendedora que ilustra bem 
o que estou dizendo. Forma-
da em artes cênicas e sem 
perspectiva de um trabalho 
formal, ela decidiu investir 
na produção de brigadeiros 
para vender. Para isso, se 
formalizou como Micro-
empreendedora Individual 
(MEI), preparou uma Kom-
bi para apresentar sua mer-
cadoria de maneira criativa 
e partiu para vender na re-

gião da avenida Paulista, em 
São Paulo. O negócio deu 
tão certo que agora ela se 
prepara para abrir uma se-
gunda unidade.
 O advento do MEI 

– que permite a formaliza-
ção de profissionais com 
faturamento de até R$ 60 
mil por ano – possibilitou 
a milhares de trabalhadores 
entrarem na legalidade. São 
costureiros, manicures, do-
ceiros, eletricistas, diaristas 
e profissionais de mais de 
500 atividades que podem 
ter benefícios como fazer 
parte do sistema previden-
ciário e emitir nota fiscal de 
seus serviços. Na contramão 
da alta do desemprego, mais 
de 260 mil novos MEIs fo-
ram formalizados no País de 
fevereiro a abril deste ano 
– sendo quase 71 mil só no 
Estado de São Paulo.
 Isso significa que 
muitos brasileiros já enten-
deram que não adianta es-

perar o emprego aparecer 
– é preciso inventá-lo. No 
entanto, é importante ter em 
mente que uma atividade 
empreendedora que surge da 
necessidade, e não da opor-

tunidade, é algo muito 
frágil e que pode colocar 
em risco as últimas eco-
nomias da família. Já vi 
muita gente boa em sua 
profissão não conseguir 
levar seu negócio adiante 
por falta de conhecimen-
tos básicos em finanças 
e marketing. E de nada 
adianta fazer um brigadei-
ro delicioso se você não 
tem o mínimo de plane-
jamento para obter lucro 
com ele. Por isso, antes 
de colocar sua ideia em 
prática, procure o Sebrae-
-SP. Estamos prontos para 
atendê-lo.

(*) Bruno Caetano é 
diretor superintendente 
do Sebrae-SP. E-mail: 
bruno@brunocaetano.com.
br 

Coluna do Empreendedor/ SEBRAE          
Bruno Caetano

Invente seu emprego

Minha sugestão para 
quem está angustiado 

nesse momento é 
arregaçar as mangas e 
criar sua própria vaga 
de trabalho. E isso não 
é força de expressão!

TIM oferece navegação na internet após fim da 
franquia nos planos pré-pagos
Operadora promove li-
berdade de escolha ao 
permitir que o cliente 
siga conectado gratui-
tamente mesmo após 
consumir todo o paco-
te de dados nas ofertas 
pré-pagas com franquia 
diária de internet
 A TIM atua no-
vamente como prota-
gonista do setor e, após 
ouvir seus milhares de 
clientes, traz de volta 
ao mercado pré-pago a 
opção de manter a co-
nexão à internet mesmo 
após o consumo com-
pleto do pacote de da-
dos. A ideia é garantir 
a liberdade de escolha 
dos usuários, que pode-
rão decidir se querem 
continuar navegando 
gratuitamente com ve-
locidade reduzida ou se 
preferem recontratar o 
pacote atual ou migrar 
para uma oferta com 
mais internet.
 A medida teve 
início na última se-
gunda-feira (27) para 
clientes das ofertas pré-
-pagas com tarifação di-
ária (Ofertas pré-pagas 

da TIM com franquias 
diárias: Infinity Web e 
WEB+ Torpedo 50MB, 
100MB e 200MB), que 
hoje representam cer-
ca de 85% da base de 
clientes do segmento 
pré-pago da TIM. A na-
vegação com velocida-
de reduzida é oferecida 
promocionalmente sem 
qualquer custo.
 “Fazer diferen-
te é nossa missão. A 
TIM vai seguir lideran-
do os movimentos do 
mercado e, parte muito 
importante desse pro-
cesso é ouvir o que os 
nossos clientes desejam 
e responder com agili-
dade. Por isso, vamos 
dar maior liberdade de 
escolha para quem usa 
as ofertas de internet 
diárias, porque enten-
demos que os pacotes 
são menores e o clien-
te é impactado mais 
frequentemente com o 
fim da franquia. A ideia 
é mantê-lo conectado 
para resolver boa parte 
de sua vida no smar-
tphone, o que é uma real 
necessidade nos dias 

atuais”, explica Rogerio 
Takayanagi, diretor de 
marketing da TIM Bra-
sil.
 A comunicação 
será feita de forma sim-
ples e com total foco na 
transparência adotada 
pela TIM como uma 
de suas premissas. Pri-
meiro, o cliente recebe 
um SMS informativo 
quando atinge 80% da 
franquia de dados con-
tratada. Quando atingir 
100% da franquia, um 
novo SMS oferece qua-
tro opções para o usuá-
rio continuar a navegar: 
1) aumentar a franquia 
diária contratando um 
novo plano; 2) recon-
tratar a oferta atual e, 
assim, ter um novo 
pacote de dados para 
aquele dia; 3) contratar 
um pacote mensal de 
dados; ou 4) continuar 
navegando grátis com 
velocidade reduzida. 
Um link redireciona o 
usuário ao portal mobi-
le da TIM, onde é pos-
sível confirmar a opção. 
Se o cliente escolher 
seguir navegando sem 

um novo pacote, terá 
sua velocidade reduzida 
a 30Kbps, o que ainda 
permite, por exemplo, 
trocar mensagens de 
texto e áudios utilizan-
do WhatsApp ou outro 
app semelhante sem 
percepção negativa da 
qualidade.
 A navegação 
com velocidade redu-
zida será uma opção 
gratuita até o dia 31 de 
agosto. Durante esse 
período, a empresa irá 
avaliar o comportamen-
to dos usuários e pode-
rá prorrogar o prazo da 
gratuidade.
 Para garantir a 

melhor experiência de 
navegação, a TIM in-
vestiu fortemente em 
infraestrutura nos últi-
mos anos. Os esforços 
da operadora culmina-
ram com sua liderança 
em cidades e população 
coberta com a rede 4G. 
Hoje, a tecnologia de 
quarta geração da com-
panhia alcançam 443 
municípios e 60% da 
população urbana do 
Brasil.
 Para mais infor-
mações, acesse:
 www.tim.com.
br,  www.twitter.com/
timbrasil ou www.face-
book.com/timbrasil    

TELEFONIA MÓVEL
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Música, com Luiz Otero
otero.jornal@hotmail.com

  

O ex-beatle Paul McCartney 
lançou uma coletânea com 
canções compostas em sua 
fase pós-Beatles, em carreira 
solo ou com a banda Wings, 
passando pelos anos 70 e che-
gando até os dias de hoje. O 
álbum viaja pela rica e vasta 
obra de um dos mais impor-
tantes nomes da história do 
rock e, porque não dizer, do 
pop também.
 Pure McCartney, o ál-
bum, comprova aquilo que to-
dos os beatlemaníacos já sa-
biam: Paul é um compositor 
competente também quando 
produz suas pérolas musicais 
sozinho. Nessa coletânea es-
tão hits supremos, como My 
Love, Maybe I´m Amazed 
(ambas compostas nos anos 

70 para a sua esposa, Linda, 
que faleceu em 1998), Live 
And Let Die (antológica tri-
lha de filme do agente James 
Bond, estrelado pelo ator Ro-
ger Moore), Eboby And Ivory 
(parceria e dueto com Stevie 
Wonder) e Say Say Say (par-
ceria e dueto com Michael Ja-
ckson), entre outros sucessos 
inquestionáveis.
 Sua produção da épo-
ca do álbum Band On The Run 
é um primor. Há Jet, Mrs. Van-
debilt, Let Me Roll It e a faixa 
título incluídas, todas impres-
cindíveis até mesmo em seus 
shows ao vivo. Da fase mais 
recente, Paul incluiu Queenie 
Eye e Dance Tonight, além de 
outras canções lançadas com o 
apelido de Fireman (bombei-

ro), em que ele experimentou 
usar elementos de música ele-
trônica.
 Fiquei feliz ao redes-
cobrir canções dos anos 80 que 
estavam meio adormecidas, 
como a balada Wanderlust, do 
álbum, Tug Of War, e a balada 
Waterfalls, do disco McCart-
ney II, de 1980. Além de res-
gatar o rock básico e sempre 
eficaz de Junior´s Farm.
 Comprar Pure Mc-
Cartney, o álbum, é quase 
uma obrigação para quem 
curte boa música. Você difi-
cilmente deixará de se iden-
tificar com alguma canção do 
ex-beatle, cujo DNA musical 
partiu de Liverpool para con-
quistar os corações de todo o 
mundo.

Paul McCartney por 
ele mesmo

Cultura, Variedades e Empreendedorismo

Artistas locais serão 
selecionados pelo Circuito 
de Cultura Popular 
O projeto é patrocinado 
pela Usiminas e recebe 
propostas até 20 de 
julho
 
A 2ª edição do Circuito 
de Cultura Popular, re-
alizado pela Berthi Pro-
dução e Arte, por meio 
do Programa de Ação 
Cultural – ProAC, com 
o apoio do Instituto 
Cultural Usiminas e o 
patrocínio da Usimi-
nas, está com a seleção 
aberta para grupos de 
teatro, dança e música, 
artistas de rua, brincan-
tes, contadores de his-
tórias e grupos de ma-
nifestação popular para 
apresentações pelas 
ruas, praças e escolas 

da região da Baixada 
Santista.
 Os interessados 
em participar devem en-
viar suas propostas, com 
temática popular, classi-
ficação livre e duração 
de 30 a 90 minutos, para 
o e-mail: 
circuitodeculturapopu-
lar@gmail.com com as 
seguintes informações: 
nome do responsável, 
sinopse da apresenta-
ção, tempo de duração, 
necessidades técnicas, 
currículo do artista ou do 
grupo, fotos e links de 
vídeo e contato (telefone 
e email). O prazo para 
recebimento das propos-
tas vai até 20 de julho e 
as apresentações estão 

previstas para os meses 
de agosto e setembro.
  O Circuito de 
Cultura Popular é um 
projeto de apresentações 
de grupos e artistas po-
pulares da Baixada San-
tista em ruas, praças e 
escolas públicas. Em sua 
primeira edição, realiza-
da em 2014, o Circuito 
promoveu 55 espetácu-
los nas cidades de Cuba-
tão, Guarulhos, São 
Vicente e Praia Grande, 
beneficiando mais de 17 
mil pessoas.
  Mais informa-
ções pelo email circui-
todeculturapopular@
gmail.com ou pela pági-
na www.facebook.com/
circuitodeculturapopular

CULTURA

ARTESANATO EM 
MOSAICO

O mosaico pode ser feito em 
diversas superfícies, como ma-
deira, placa cimentícia, vidro, 
ferro entre outros. A técnica 
de mosaico é a mesma, inde-
pendente de onde será feito o 
trabalho. O que mudam são as 
superfícies  e colas usadas.
 Começaremos nosso 
passo a passo com o mosaico 
feito em madeira, que é o mais 
comum e o mais procurado. A 
maioria das peças de artesanato 
em madeira é feita de:

MDF – que é um material uni-
forme plano e denso, não pos-
suindo nós. Significa ‘Medium 
Density Fiberboard’ ou chapa 
de fibra de madeira de média 
densidade. Ele é fabricado atra-
vés  da aglutinação de fibras de 
madeira com resinas sintéticas 
e outros aditivos. Esse material 
apresenta inúmeros benefícios, 
entre eles o fato de poder ser 
cortado de diversas formas e 
ângulos, sem que a sua super-
fície seja comprometida. Não é 
uma madeira nobre, e por isso o 
seu preço é mais acessível.

Além da madeira, temos:

Pastilhas de vidro e azulejos 
– cuja escolha pode ser feita 
entre muitos outros materiais, 
como pastilhas de vidro cris-
tal, de cerâmica e de fibra de 
coco. E essa escolha, entre 
pastilhas de vidro ou azulejos, 
sempre considera preço e ne-
cessidade.
 Porque sempre que 
vamos fazer uma peça temos 
que pensar em seu custo e no 
que é viável?
 Respondo: Porque as 
pastilhas de vidro cristal, por 
exemplo, são lindas, mas mui-
to mais caras do que as outras. 
Se faço uma peça com ela, te-
nho que repassar o preço, e ela 
acaba demorando mais para 
ser vendida.
 As pastilhas de vidro 
e azulejos são matérias pri-
mas encontradas facilmente. 
Quando comprar os azulejos, 
minha recomendação é verifi-
car se eles têm todos a mesma 
altura, por exemplo, para não 
ter problemas depois.

Outros materiais
Para fazer uma bandeja, prato, 
espelho, porta-joias ou qual-
quer outra peça de decoração 
para enfeitar a sua casa, bem 
como para vender e ganhar 
com o seu trabalho, é preciso 
fazer do artesanato um negó-
cio. Atente para outros mate-
riais para a confecção de seu 
Mosaico:

Cola: cola branca extra para 
artesanato, sempre.
Torquês: existem dois tipos 
com e sem roldana - para que-
brar azulejos, utilizo o ‘torquês 
sem roldana’ e, para quebrar 
pastilhas, uso o ‘torquês com 
roldana’, que permite um corte 
preciso, e não estilhaça as pas-
tilhas.
Pinça: com ela fica mais fácil 
encaixar os cacos de pastilhas 
nos desenhos.

Rejunte: o rejunte é utiliza-
do para preencher os espaços 
entre as pastilhas ou azulejos, 
deixando perfeito o seu traba-
lho de mosaico.

Estopa, esponja, potinho 
para fazer o rejunte e espátu-
la flexível: estes são materiais 
baratos e encontrados facil-
mente. Com eles faremos o re-
junte e daremos o acabamento 
nas peças.
Verniz acrílico: será aplicado 
no final, para proteger o seu 
trabalho. Recomendo o verniz 
acrílico fosco, que não interfere 
no trabalho, não muda sua cor, 
e seca mais rápido. Além disso, 
deixa um leve acetinado nas 
peças.
 Sempre que fazemos 
algum trabalho de artesana-
to com mosaico, não usamos 
tudo o que compramos, e é 
sempre bom ter um estoque, 
em uma estante ou prateleira, 
onde você deve guardar den-
tro de garrafas pet ou potes de 
requeijão, organizadas por cor 
(porque daí fica muito mais fá-
cil de achar quando precisar) .
 Todas essas recomen-
dações são muitíssimo impor-
tantes, até porque não sabemos 
quando virá uma inspiração 
avassaladora... 

dariella05@hotmail.com
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12.ª Rodada da Copa Infantil 
Society Raízes
Neste sábado acontecem as semifinais da 2.ª 
Copa Infantil Society Raízes de Cubatão, no 
Campo da Vila São José, com as seguintes dis-
putas:

Sub 11, às 13h00 – Pega Nada FC x Futsal Re9
Sub 16, às 14h40 – Meninos da Vila SFC x 

Aliança B8
Sub 13, às 15h40 – Sambódromo x Aliança B8
Sub 16, às 16h30 – Meninos do Morro x Vila 
Socó FC.

A final do Sub 12 será entre dois times de San-
tos, Tigres FC e PEC Serrano (foto).

FUTEBOL

ACESSE O POVO PELA INTERNET
povodecubatao.com.br

Um pecado
COLUNA DO ADEMIR QUINTINO www.ademirquintino.com.br - ademirquintino@bol.com.br

O Santos perdeu uma 
ótima oportunidade de 
assumir a liderança do 
Campeonato Brasileiro, 
após 10 anos. A equipe 
tomou um gol logo no 
início, foi para o interva-
lo com 2 a 0 nas costas, 
conseguiu furar o “fer-
rolho” gaúcho, chegou 
a igualdade, mas nova-
mente como aconteceu 
diante de Figueirense, 
Internacional, SCCP e 
Atlético-PR, levou um 
gol no final e perdeu para 
o Grêmio-RS por 3 a 2.
 O campeonato 
está tão disputado que se 
o alvinegro conseguisse 
o empate, seria o terceiro 
lugar ao final da rodada. 
Como foi batido, caiu 
para a sexta colocação.
 Dorival repetiu 
a formação da vitória no 
clássico diante do São 
Paulo. Porém, com dois 
minutos, o time sofreu 
o primeiro gol do jogo. 
Vanderlei espalmou e o 

tricolor dos pampas lar-
gou na frente com Giu-
liano. Até 14 minutos, 
o Peixe teve diversas 
chances para empatar. 
Daí em diante, o Grêmio 
encaixou a marcação e 
no final da primeira eta-
pa, o pior aconteceu. Um 
repeteco do primeiro gol. 
O lado direito da defesa 
santista não conseguiu 
impedir o chute do ata-
cante gremista, Vander-
lei espalmou e Douglas 
aumentou a contagem. O 
Santos chegou a ter 72% 
de bola nos primeiros 45 
minutos.
 Na segunda eta-
pa, Dorival voltou com 
o time mais ofensivo. O 
colombiano Copete es-
treou com a camisa al-
vinegra na vaga de Vitor 
Bueno. O Santos ganhou 
espaço na frente e após 
cruzamento da esquer-
da, Gustavo Henrique 
desviou e o novo reforço 
mostrou seu cartão de 

visitas ao diminuir o pla-
car. O Glorioso voltou 
para o jogo.
 Dorival, diver-
sas vezes questionado 
pelas substituições que 
realiza, fez mais uma 
alteração. Sacou Gusta-
vo Henrique e colocou 
Yuri. Quis melhorar o 
passe, já que o Grêmio 
ficou totalmente no seu 
campo de defesa. O trei-
nador Roger Machado 
do time do Sul gritava 
constantemente aos seus 
atletas: “Volta...Volta”. A 
modificação do treinador 
santista deu certo.
 Zeca, o melhor 
lateral-esquerdo, apesar 
de destro, da atualidade 
do futebol no país, acer-
tou um pombo sem asa 
e quando o cronometro 
marcava sete minutos 
para o fim da partida e 
tudo levava a crer que o 
Peixe sairia com um pon-
to de Porto Alegre, que 
estaria de bom tamanho.

 Entretanto, aos 
44 minutos, no pagar das 
luzes, Lucas Lima per-
deu a bola na intermedi-
ária e Giuliano achou o 
ala improvisado Marcelo 
Hermes, que tinha entra-
do há poucos minutos, 
decidir o destino da par-
tida - 3 a 2.

 Neste domingo 
(3), às 16h, no estádio 
da Vila Belmiro, o San-
tos volta a campo e no-
vamente em um duelo 
contra um concorrente 
direto pelas primeiras 
posições. Enfrenta o 
Chapecoense-SC. 
 Apesar da der-

rota alguns aspectos 
positivos. A equipe já 
não se acovarda tanto 
nos jogos fora de casa, 
mostrou intensidade no 
segundo tempo e ape-
sar dos desfalques de 
Zeca, Thiago Maia e 
Gabriel que vão para as 
Olimpíadas, tem subs-

titutos, se não a altura 
em algumas posições 
(Caju, Yuri e Copete), 
mas em condições de 
fazer com que a produ-
ção do time não caia, 
como no ano passado. 
E muito positiva a óti-
ma estreia do canhoto 
colombiano.

Atacante Everton, com 
a bola, não marcou, mas 

participou de dois gols na 
vitória contra o Santos. 

ATIVO CIRCULANTE 300.525,11R$    PASSIVO CIRCULANTE 226.026,91R$    
DISPONÍVEL 191.702,79R$    EXIGIVEL A CURTO PRAZO 118.422,91R$    
      Caixa 392,84R$           FORNECEDORES 3.207,37R$        
BANCOS C/ MOVIMENTOS 145.020,26R$         Fornecedores 3.207,37R$        
      Banco Itaú 46.248,02R$      OBRIGAÇÕES SOCIAIS 20.573,62R$      
      Bando do Brasil - C/C 1266-1 1.065,83R$             Obrigações Sociais 20.573,62R$      
      Banco do Brasil  - C/C 1265-3 489,59R$           OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 691,65R$           
      Banco do Brasil - C/C 1141-X 97.216,82R$           Obrigações Tributarias 691,65R$           
BANCOS C/ APLICAÇÃO 46.289,69R$      OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 40.198,35R$      
      Banco do Brasil - C/A 1141-X 41.589,33R$           Obrigações Trabalhistas 40.198,35R$      
      Banco do Brasil - C/A 1164-9 4.700,36R$        OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 53.751,92R$      
CONVENIOS 107.604,00R$         Outras Obrigações a pagar 53.751,92R$      
     Convenio Estadual 107.604,00R$    RECURSOS PUB. E PRIV. A REALIZAR 107.604,00R$    
DESPESAS ANTECIPADAS 1.218,32R$               Convênio Estadual 107.604,00R$    
     Premios de Seguros a Vencer 1.218,32R$        
ATIVO PERMANENTE 128.963,93R$    PASSIVO COMPENSADO 29.838,39R$      
IMOBILIZADO 128.963,93R$           Cota Patronal/INSS 29.838,39R$      
     Máquinas e Equipamentos 48.460,50R$      
     Móveis e Utensílios 49.205,70R$      
     Telefone 178,90R$           
     Instalações 61.794,22R$      
     Veiculos 42.995,90R$      
     Computadores e Periféricos 35.923,89R$      
     Instrumentos Musicais 9.952,14R$        
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-) (119.547,32)R$   
     Máquinas e Equipamentos (20.105,12)R$     PATRIMÔNIO LÍQUIDO 203.462,13R$    
     Móveis e Utensílios (18.531,62)R$     SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 173.623,74R$    
     Computadores e Periféricos (16.223,91)R$          Superavits Acumulados 214.384,65R$    
     Telefone (166,96)R$               Superavit do Exercício -R$                
     Instalações (21.226,62)R$          Déficit Acumulado (40.760,91)R$    
     Veículos (39.413,00)R$     
     Instrumentos Musicais (3.880,09)R$       
TOTAL DO ATIVO 429.489,04R$    TOTAL DO PASSIVO 429.489,04R$    

RECEITAS OPERACIONAIS 315.927,81 DESPESAS OPERACIONAIS 520.570,92
CONVÊNIOS PUBLICOS 315.927,81 Despesa Pessoal 376.979,92
Convênio Municipal. 120.272,55 Despesa de Materiais 75.067,78
Convenio Federal 104.000,00 Despesas Administrativas 68.523,22
Projeto Forum 91.655,26

DESPESAS GERAIS 86.037,56
CONTRIBUIÇÕES 39.273,51 Serviços Terceiros 19.235,00
Contribuições de Associados 39.273,51 Outras Despesas 4.996,15
DOAÇÕES 26.357,93 Impostos e Taxas 61.806,41
Doações 26.357,93 EVENTOS 3.336,94
OUTRAS RECEITAS 190.081,32 Festas e Promoções 3.336,94
Receita de Eventos 24.474,85
Eventuais 600,00 DESPESAS FINANCEIRAS 10.460,74
Bazar 60.661,64 Despesas Financeiras 10.460,74
Cantina 104.344,83
RECEITAS FINANCEIRAS 8.004,68 TOTAL DAS DESPESAS 620.406,16
Rendimentos de Aplicações 4.109,15
Juros Ativos 794,10 RECEITA (+) 579.645,25
Receita Sorteio Nf. Paulista 3.101,43 DESPESA (-) 620.406,16

TOTAL DAS RECEITAS 579.645,25 RESULTADO DO EXERCÍCIO (=) -40.760,91

ASSOCIAÇÃO DA DIVINA MISERICÓRDIA
CNPJ: 04.587.965/0001-83
BALANÇO PATRIMONIAL

Levantado em 31 de Dezembro de 2015.
ATIVO PASSIVO

VICE PRESIDENTE CONTADOR

Reconhecemos a exatidão do presente balanço, levantado em 31 de Dezembro de 2015.
Somando Ativo e Passivo a importância de R$ 429.489,04 (Quatrocentos e vinte e nove mil, quatrocentos e oitenta e 
nove reais e quatro centavos).
Ressalvando que a responsabilidade do profissional contador, fica técnico desde que reconhecidamente operou com
elementos dados e firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.
Cubatão, 31 de Dezembro de 2015.

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2015.

FRANCISCA APARECIDA DOS SANTOS REINALDO MONTALVÃO DE SOUZA
CPF. 121.453.128-89 CRC/SP - 1SP195539/O-4
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A peça “Bicha Oca” 
será apresentada neste 
fim de semana, sába-
do (2) e domingo (3 
de julho), às 20h00, 
no Teatro do Kaos 
(Praça Coronel Joa-
quim Montenegro, 34 
– Largo do Sapo – em 
Cubatão), com entrada 
gratuita, indicada para 
maiores de 18 anos. 
Esse espetáculo teatral 
é uma adaptação dos 
contos homoeróticos 
do autor pernambuca-
no Marcelino Freire. 
 Indicado para 
maiores de 18 anos a 
peça versa sobre a re-
alidade de Alceu, um 
homossexual envelhe-
cido que rememora os 
hábitos do passado, 
suas histórias amorosas 
e seus questionamen-
tos, provocando assim, 
uma reflexão sobre a 
atualidade e pertinên-
cia das questões dos 
gays. Questões essas 
que abrangem o pre-
conceito e a tolerância, 

diante de um quadro de 
hostilização. 
 A peça foi in-
dicada como destaque 
de 2014 na Categoria 
Teatro na 4.° edição 
do Prêmio PapoMix 
da Diversidade. Sua 
proposta é minimalista 
e realista, iluminação 
crua, potencializando 
a literatura do autor, 
livremente inspirado 
nos contos utilizados: 
“A volta da Carmem 
Miranda”, “Os atores”, 
“Meus amigos colori-
dos” e “Coração”, que 
foram publicados em 
seus livros, com exce-
ção de “Seu Alceu”, 
miniconto inédito, ce-
dido especialmente 
para a montagem.
 “Bicha Oca” 
estreou em 2009, na 
cozinha do Casarão 
- agora será apresen-
tada no salão anexo 
ao Casarão - e já pas-
sou por Santos no II 
SANSEX; Curitiba, 
Paraná, no FRINGE; 

Fortaleza, Ceará, no 
I Festival Internacio-
nal de Artes Cênicas 
do Ceará; Salvador 
(como convidado no 
aniversário do Teatro 
Gamboa Nova, além 
de cumprido tempo-
rada no mesmo teatro 
em julho de 2010 e 
ter retornado em 2012 
para integrar a progra-
mação do “Setembro é 
gay boa”.
 Esteve ain-
da no Projeto de In-
tercâmbio Literatura 
em Cena - Conexão 
São Paulo – Bahia, 
no Cine Teatro Solar 
Boa Vista; Alagoi-
nhas, Porto Seguro 
(Possíveis Sexualida-
des LGBT) e Santo 
Amaro da Purificação, 
Bahia; Porto Alegre, 
Rio Grande do Sul, 
e Natal, Rio Gran-
de do Norte, além de 
ter ficado em cartaz 
na Casa Contempo-
rânea, localizado na 
Vila Mariana, em dois 

momentos (janeiro de 
2013 e de dezembro 
de 14 a janeiro de 15, 
nesse último dentro do 
evento “Em busca de 
um teatro gay”), e no 
Casarão de Belvedere, 
durante temporada re-
alizada entre os meses 
de agosto e dezembro 
de 2015.
 A peça foi pre-
miada com o PROAC 
LGBT 2015 e circulará 
8 cidades do Estado de 
São Paulo.

Ficha Técnica - au-
tor: Marcelino Freire; 
adaptação: Rodolfo 
Lima; direção: Ro-
dolfo Lima; elenco: 
Rodolfo Lima e Samy 
Dias; cenário, figurino 
e iluminação: Teatro 
do Indivíduo; fotos: 
Paulo Fuga e Ronal-
do Gutierrez; vídeo: 
Guilherme Godoy; 
contrarregra e som: 
Aurélio Prates; design 
gráfico: Betinho Neto; 
duração: 60 minutos.

“Bicha Oca” no Teatro do Kaos 

Usiminas 
receberá 
aporte de 
R$ 1 bilhão 
segundo 
sua 
diretoria

TEATRO

• 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

Durante encontro 
com a prefeita 
Marcia Rosa, 
o presidente da 
empresa disse que 
acionistas terão 
recursos investidos 
na cidade. Cubatão 
espera receber 
impostos em atraso.

A notícia de que a 
Usiminas receberá 
um aporte de R$ 1 
bilhão dos acionistas 
para tentar reverter a 
crise pela qual passa a 
companhia em Cuba-
tão, foi muito bem 
recebida pela prefei-
ta Marcia Rosa (PT), 
na última quinta-feira 

(23). Esses investi-
mentos segundo o 
presidente da Usimi-
nas, Sérgio Leite de 
Andrade, vêm numa 
boa hora para que a 
empresa comece a se 
tornar sustentável e 
equilibrada até o mês 
de outubro deste ano. 
 Sérgio Leite 
de Andrade informou 
que as dívidas da si-
derúrgica já foram ne-
gociadas com os ban-
cos brasileiros para 
saldo total num prazo 
de 10 anos, com três 
anos de carência, e 
que a negociação com 
credores japoneses 
está em fase de fina-
lização.

Bons ventos - O 
presidente destacou 
também que o pla-
no da nova diretoria 
é tornar a usina de 
Cubatão sustentável 
e equilibrada até ou-
tubro para gerar no-
vamente resultados 
positivos: “Vamos 
comprar placas de 
aço da CSA e inten-
sificar o trabalho de 
laminação. Este mês, 
já estamos produzin-
do 75 mil toneladas. 
Nosso plano é chegar 
a produzir 120 mil 
toneladas ao mês, o 
que dará 1,5 milhão 
de toneladas de aço 
laminado ao ano”, 
ressaltou.

Dinheiro para a 
Saúde - A chegada 
desses recursos ani-
mam a administração 
municipal, diante da 
possibilidade sinali-
zada pela diretoria da 
Usiminas, de pagar 
de uma só vez os R$ 
30 milhões de Impos-
to Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU) à 
Prefeitura. Dinheiro 
bem-vindo à saúde, 
comemorou a prefeita 
Marcia.


