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A reportagem do jornal 
‘Povo de Cubatão’ teve 
acesso a mensagem 
recebida pelo vereador 
Ademário da Silva 
Oliveira, presidente 
do diretório municipal 
do PSDB, em que 
menciona outro pré-
candidato a prefeito 
da cidade, ofende e 
ameaça o tucano.

Página 4

Atividade na
Comunidade

Página 6

Nicola Conte e Stefania 
DiPierro homenageiam a MPB

MÚSICA, com Luiz Otero

Sem saída, Lar 
Fraterno deixará 

de atender 
na Casa da 
Passagem

Página 8

Página 3

Página 8

Página 7

Página 3

Página 5

Quatro dias debaixo do Lixo!

Arsenal é o campeão da 
Copa Siri na Lata

Comissão Processante ouve 
autor de denúncia contra Marcia 

RosaCuidados nos contratos de 
locação comercial

ADVOGADO DO POVO

Carla Fernanda/Facebook



2 Cubatão, 22 a 28 de julho de 2016

A concessão de áreas nos par-
ques estaduais por meio de par-
cerias com a iniciativa privada 
só trará benefícios para a popu-
lação do Estado de São Paulo, 
inclusive para a baixada santista, 
fazendo com que o ecoturismo 
seja tratado como elemento es-
tratégico de obtenção de recur-
sos e conscientização ambiental.

 Nesse sentido, ainda 
como Secretário Estadual do 
Meio Ambiente promovi o am-
plo diálogo entre a sociedade 
civil e o poder público e analisei 
modelos semelhantes ao redor 
do mundo. Fui o responsável 
por trabalhar a minuta do proje-
to de lei que deu origem ao texto 
final aprovado na Assembleia 
Legislativa recentemente e san-
cionado pelo governador no fi-
nal de junho. Por isso destaco os 
avanços dessa nova legislação e 
seus principais pontos.
 O primeiro e mais 
importante é o óbvio de que 
concessão é muito diferente de 
privatização. Com a concessão é 
muito diferente de privatização. 
Com a concessão, os parques 
continuarão sendo públicos e 
a sua finalidade permanecerá a 
mesma. O que caberá à inicia-
tiva privada é apenas oferecer 
atividades de ecoturismo e ser-
viços, como hospedagem, ali-

mentação, monitoria, lojinhas de 
souvenir, aluguel de bicicletas, 
entre inúmeras outras possibili-
dades. Ou seja, haverá uma me-
lhoria na qualidade dos serviços 
prestados aos visitantes.
 Importante deixar cla-
ro ainda que a concessão será 
feita em 25 áreas, entre parques 
estaduais, como o da Serra do 
Mar, que tem como finalidade 
a proteção da biodiversidade. 
Ele é bem diferente dos parques 
com vocação ao lazer da popula-
ção, que continuarão exercendo 
sua principal função, que é o de 
fornecer um espaço público gra-
tuito especialmente para aqueles 
que não podem pagar por clubes 
privados. Isso nada muda.
 Agora, cito aqui alguns 
benefícios oriundos da conces-
são. Como primeira consequên-
cia direta, teremos uma melho-
ria significativa de infraestrutura 
e o aumento do número de visi-
tantes. Além disso, com a parce-

ria da iniciativa privada, o Esta-
do poderá concentrar suas forças 
para a sua função ambiental 
principal, que é a de preservar a 
biodiversidade da Mata Atlânti-
ca e do Cerrado paulista.
 Outros pontos positi-
vos da concessão são o aqueci-
mento do mercado de ecoturis-
mo, a geração de mais empregos 
diretos e indiretos e o fomento 
da economia. Os principais be-
neficiados serão todos que mo-
ram no entorno dessas áreas 
protegidas, pois terão mais pos-
sibilidades de trabalho ao seu 
redor.
 Para finalizar, vale 
destacar que já existem exem-
plos aqui no Brasil e ao redor 
do mundo que mostram que esse 
tipo de parceria traz excelentes 
frutos à manutenção da diversi-
dade natural, com a preservação 
de amostras significativas de 
diversas formações ecológicas, 
bem como da fauna silvestre.

 Parques federais, como 
o Parque Nacional do Iguaçu, no 
Paraná, e o Parque Nacional da 
Tijuca, no Rio, são mostras dis-
so. Apenas para citar um exem-
plo, após a assinatura do con-
trato de concessão no Paraná, o 
número de visitantes por ano na 
região mais do que dobrou, sen-
do o Parque do Iguaçu modelo 
na preservação ambiental.
 É inegável que em um 
mundo em que se exige maior 
consciência ambiental a cada 
dia, a parceria com o setor pri-
vado resultará em ganhos para 
todos, principalmente para as 
futuras gerações. São Paulo quer 
ocupar um lugar de vanguarda 
também nesse assunto e, com 
isso, todos nós ganharemos!

(*) Bruno Covas é deputado 
federal (PSDB) e ex-secretário 
do Meio Ambiente do Governo 
de São Paulo. E-mail: bruno@
brunocovas.com.br 
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“Nenhum Servidor deixou 
de cumprir com sua 

obrigação sequer uma 
vez... porém a recíproca 

não acontece com o nosso 
principal empregador... (a 

Prefeitura)”

Adalberto Ferreira da 
Silva, ex-presidente da 

Caixa de Previdência dos 
Funcionários Públicos de 

Cubatão

Frase

A ignorância a serviço da corrupção Cidade no Lixo, nada no Capricho
Ademário Oliveira Mário Torres Filho

Cubatão chegou no fundo do 
poço. Nunca vi a cidade assim. 
Caos total e absoluto causado 
por um governo perverso. Os 
protagonistas dessa tragédia nós 
sabemos quem são e não preci-
so citá-los. Mas, não podemos 
esquecer de algo muito impor-
tante, esse governo foi eleito e 
reeleito democraticamente nas 
urnas. Tanto em 2008, como em 
2012, a margem de votos sobre 
os adversários foi considerável.
Ou seja, você, eleitor dessa tur-
ma, é cúmplice do que sofre a 
cidade de Cubatão.
 Por exemplo, você sabe 
qual é a diferença entre Câmara 
e Prefeitura? Você sabe qual a 
função de um vereador? De um 
Secretário? Do Prefeito? Você 
sabe o que é oposição? O que é 
situação?
 Faço essas perguntas 
por quê algumas pessoas não 
entendem qual a minha função e 
o motivo da minha eleição. Eu, 
Ademário da Silva Oliveira, sou 
e sempre fui do PSDB, fui eleito 
como Vereador mais votado da 
história e minha função é FIS-
CALIZAR o Governo do PT.
 Nos meus quatro anos 
de mandato, fui destaque na Re-
vista “Isto É” pelo combate a 

corrupção, registrei dezenas de 
denúncias no Ministério Público 
contra as mazelas dessa gestão e 
sigo firme aos meus propósitos 
desde o primeiro dia como parla-
mentar. Eu não construo escolas, 
creches e hospitais, eu não refor-
mo calçadas, eu NÃO TENHO 
A CANETA PARA RESOLVER 
OS PROBLEMAS DA CIDA-
DE. Isso é função da senhora 
Prefeita e de seus Secretários.
Compreende?
 Agora, estamos em ano 
eleitoral, e eu sou pré-candidato 
a Prefeito. Aproveito esse espa-
ço para apresentar minhas pro-
postas, e sobretudo, minha bio-
grafia. E assim, somente assim, 
posso exercer a democracia de 
forma responsável para ajudar a 
cidade de Cubatão.
 Portanto, entenda, que 
continuarei trilhando o meu ca-
minho, acreditando nos meus 
ideais e deitando no meu traves-
seiro com a consciência crista-
lina. Sou político e somente a 
política pode tirar Cubatão do 
buraco em que se encontra.
 Não adianta votar nulo, 
se abster e não debater políti-
ca. Por quê pior que presença 
do maus é a ausência dos bons. 
Então, você, amigo morador de 
Cubatão, preencha-se de infor-
mações, conheça a vida pregres-
sa dos pré-candidatos, estude a 
legislação e faça valer a força da 
sua capacidade.
 É só isso que eu peço. 
Chega de pão, circo e demago-
gia!

(*) Ademário Oliveira é advoga-
do, vereador de Cubatão e presi-
dente do diretório municipal do 
PSDB. E-mail: ademarioso@
hotmail.com

Não podemos de forma algu-
ma dizer que a administração 
petista em Cubatão é um lixo. 
Não mesmo. É uma tremenda 
ofensa comparar qualquer tipo 
de lixo, seja ele orgânico, ele-
trônico, hospitalar, radioativo, 
doméstico, público, industrial, 
reciclável, não reciclável, com 
este governinho chinfrim de-
positado há quase 8 anos no 
paço municipal, fazendo do 
lugar um enorme aterro onde 
abundam os urubus e as hienas 
da incompetência, desorga-
nização, irresponsabilidade e 
ineficiência no trato com a po-
pulação e orçamento público.
 Nunca se viu na 
história dessa cidade uma 
prefeitura que tenha logrado 
tanto êxito em se tornar a pura 
antítese da habilidade do mito-
lógico rei Midas, aquele que 
tudo que tocava virava ouro. 
Aqui, neste reino micológico 
ao pé da serra, a rainha Mir-
das, aquela que tem o dom 
de transformar ouro em outro 
elemento químico-fisiológico 
preciosíssimo da natureza, a 
Nerda, conseguiu transformar 
o que era bom em lixo, espa-
lhá-lo por toda a cidade e ainda 
camuflar todas as lixeiras com 
o velho e conhecido botox e 
pó de arroz da propaganda en-
ganosa milionária, estampada 
em outdoors e demais veícu-

los de comunicação.
 Saúde, educação, 
limpeza urbana... Isso é capri-
cho do povo, Transporte pú-
blico, pavimentação, cultura, 
esporte... Pra quê? Tudo luxo. 
Servidor municipal? A maio-
ria nem vota na cidade, então 
pra quê pagar em dia salário, 
vale alimentação, vale trans-
porte, férias, licença-prêmio, 
cesta básica, assistência médi-
ca, caixa de previdência? Pra 
quê todas essas regalias?
 Mesmo que a cidade 
esteja chafurdando no esgoto, 
que a população esteja trope-
çando na montoeira de lixo 
nas calçadas, que as grávidas 
estejam dando à luz aos seus 
bebês nas ruas, que as crian-
ças estejam comendo bolacha 
seca e tomando suco em pó, 
e muitas vezes nem isso, nas 
merendas escolares; que os 
motoristas tenham de fazer 
malabarismo ao dirigir pelas 
ruas e avenidas de todos os 
bairros; que os servidores es-
tejam pagando contas com ju-
ros por atraso, se endividando 
no cheque especial ou sendo 
cobrados e ameaçados de ter 
seus nomes no SPC e Serasa 
por falta de pagamento do 
empréstimo consignado, que 
é descontado pela prefeitura 
no holerite, mas não é re-
passado em dia aos bancos; 
mesmo que falte material de 
escritório, água para beber, 
papel higiênico, internet e 
telefone em todas as repar-
tições públicas municipais, 
médicos no pronto-socorro 
central, hospital, policlínica 
e unidades básicas de saúde, 
agentes no programa saúde 
da família, inspetores de alu-
nos e secretários nas escolas; 
mesmo que os aposentados, 
pensionistas, estagiários 
administrativos, artistas da 
cidade, prestadores de ser-
viço recebam seus salários 
e benefícios atrasados; mes-

mo que o “Novo Anilinas” 
tenha custado os olhos do 
fiofó, ostente um teleférico 
que funciona somente em ano 
bissexto e uma praça de ali-
mentação fantasma jogada às 
traças; mesmo que o “Quar-
teirão da Saúde” tenha virado 
um Caminhão da Saúde que 
já pegou a estrada e sumiu, 
que os centros-esportivos do 
Casqueiro e da Vila Nova 
estejam em reforma infinita 
e a reforma das escolas mu-
nicipais, feita há 5 anos, já 
precisa de nova reforma faz 
tempo, e que todo comercian-
te que acreditou no engodo 
do Cartão Servidor Ecopag 
não tenha visto nenhuma 
vantagem, somente prejuízo e 
dor de cabeça, que não tenha 
ocorrido aumento na geração 
de empregos e que todo mun-
do, comércio e servidores, te-
nha tomado bem no meio da 
tarraqueta...
 O que importa na 
verdade, na verdade verda-
deiramente falando, é que 
tivemos ‘reveillons’ com 
pomposas queimas de fogos, 
carnaval da alegria e festas 
populares “Cubatão Danado 
de Bom” com artistas famo-
sos, e que as eleições estão aí 
e dane-se tudo, faz de conta 
que nada de errado aconte-
ceu, ninguém viu quem fez, 
e o PT, mais uma vez, com 
a maior cara de pau da pa-
róquia, vai aparecer dizendo 
que é tudo culpa da forte crise 
internacional, queda na ar-
recadação da casa do cacete, 
que é tudo mentira e os cam-
bau e vai que querer continu-
ar na prefeitura novamente.

Vai PT... Quero ver varrer o 
lixo pra baixo do tapete agora.

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

Uso estratégico dos parques estaduais
Bruno Covas

Linha Direta
Lixo da Cidade
A herança que esse governo medí-
ocre deixa pra população; pagamos 
pelos erros de quem elegeu isso. 
Agora receba lixo!
Paulino Ferreira, via Facebook.

A mulher está devolvendo aos que 
votaram em Marcia Rosa de novo, o 
lixo! E nós que não votamos, temos 
que aguentar essa incompetência 
eleita pelo povo.
Fátima Mota Arcini Ruiz, 
via Facebook.

E vai ficar na História de Cubatão, 
com mandato de 8 anos, porque os 
próximos prefeitos ficarão apenas 
cinco anos, sem direito a reeleição, 
e por ser a primeira mulher prefeita, 
filha de Cubatão, anote aí.
Agenor Antônio Camargo, 
via Facebook.

Ainda bem que ela é filha de Cuba-
tão, porque se não fosse ela colocava 
fogo na Prefeitura e na Cidade, por-
que nunca vi tanta incompetência. 
Não vai deixar saudades nenhuma... 
Pena que essa parte da história é 
muito feia, amigo. Era melhor nun-
ca termos tido essa parte da história! 
Nunca vou me orgulhar de termos 
tido essa pessoa como prefeita.
Marinalva Paranhos Silveiras, via 
Facebook.

Ai, gente, que horrível. Estou assus-
tada, providências urgentes...
Maria Lucia Paes, via Facebook.

O povo votou.
Christina Paiva, via Facebook.

Lembram-se daquela música do bai-
xinho Nelson Ned? “Mas tudo pas-
sa, tudo passará, e nada fica, nada fi-
cará...” kkkkk. Dias melhores virão, 
só depende de nós. Só depende de 
nós, falta muito pouco, Deus está no 
comando, quem viver verá. A histó-
ria não se repetirá. Em Cubatão, PT 
nunca mais.
Oswaldo Soares Dias, via Facebook.

Como assim “parece desgoverna-
da”!?!? Cubatão está sem governo 
faz tempo!!! Administração des-
compensada, cidade não governada, 
tudo destrambelhado! Marca regis-
trada desse governo que tá aí, degra-
dante!
Celso Batista, via Facebook.

A prefeita ficou com inveja do Bili 
de São Vicente, resolveu seguir 
rumo à gestão dele. Agora vamos ser 
as duas cidades dos lixos da Baixa-
da. Parabéns PTralhaLadrões.
Vitor Marques, via Facebook.

Isso é para a população tomar ver-
gonha na cara e não votar no PT em 
Cubatão. Nas urnas temos que dar 
um basta no PT e vou falar mais: 
eles já estão dizendo que já tem voto 
suficiente. Espero que tomem ver-
gonha e tirem esses p... da cidade e 
alguns vereadores tem que pensar 
na população, senão irão juntos com 
esses PTralhas.
Wando Bezerra, via Facebook.
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Solução para o viaduto
O empresário e assistente 
social Adenilson Amorim – 
na ilustração – esteve com 
o subsecretário de Desen-
volvimento Metropolita-
no do Governo do Estado, 
Edmur Mesquita, e sugeriu 
uma solução para os viadu-
tos Rubens Paiva, no Jar-
dim Casqueiro.

Trânsito travando
Usuário da nova obra rei-
vindicada há muitos anos 
pela população dos bairros 
do Jardim Casqueiro, Ade-
nilson assinala que o trân-
sito está travando no cru-
zamento da Avenida Brasil 
com a Avenida Nossa Se-
nhora de Fátima, por causa 
do desvio de todo o fluxo 
viário para o novo viaduto, 
“sem necessidade”, avalia.

Mão dupla
Para Adenilson Amorim, 
que é também vice-presi-
dente do diretório munici-
pal do PSDB de Cubatão, a 
solução “é voltar a ser mão 
dupla no antigo viaduto 31 
de Março, atendendo com 
certeza a demanda viária 
dos bairros existentes na 
região. E uma pequena al-
teração na Avenida Nossa 
Senhora de Fátima, com a 
marginal da Via Anchieta, 
que passa ao lado do novo 
viaduto”. 

Secretário encaminha
Edmur Mesquita achou 
interessante essa possibi-
lidade e se comprometeu 
levar ao conhecimento da 
Secretaria de Logística e 
Transportes do Estado, 
bem como ao corpo técnico 
do DER.

Viaduto no MP
Por outro lado, o vereador 
Fábio Inácio (PT) proto-
colou uma representação 
no Ministério Público Es-
tadual (MPE) denuncian-
do os inúmeros problemas 
causados pela duplicação 
do Viaduto Rubens Paiva, 
no Jardim Casqueiro. O 
petista lamenta que, apesar 
de ter sido apontado como 
a saída para os problemas 
do trânsito na entrada do 
Jardim Casqueiro e tam-
bém para os de acesso dos 
caminhões que trafegam 
na zona retro portuária de 
Santos às rodovias Anchie-
ta e Imigrantes, o viaduto 
se tornou um problema. 

Acredita em solução
Fábio Inácio também re-
clama do fechamento do 
acesso direto à rodovia 
Anchieta para os moto-
ristas do Jardim Casquei-
ro. “Infelizmente estamos 
tendo muitos transtornos. 
Mas acredito que podemos 
chegar a um entendimento 
e tudo será solucionado”, 
finaliza o vereador.

Culpa do lixo
Wellington Santos é um 
dos mais ativos cidadãos 
cubatenses nas redes so-
ciais, e sempre com pro-
postas e dados estatísticos 
questionando números re-
lacionados à Cidade. Ele 
é administrador do grupo 
‘Cubatão + Sustentável’ no 
Facebook e também com-
partilha as suas ideias no 
blog denominado ‘Demo-
craCidades’.

Surpreendido...
Com o impasse sobre a co-
leta do lixo em Cubatão, 
que durante quatro dias na 
última semana viu crescer 
o número de sacos com 
detritos por toda a cidade, 
fez questão de manifestar a 
sua surpresa “Com a postu-

ra do governo de Cubatão 
referente ao problema da 
coleta de lixo. Reconheceu 
a dívida e também não cul-
pou o Governo do Estado”.

A pior da história
“Marcia Rosa e o pior 
governo da história de 
Cubatão”, assim começou 
a opinião do ex-vereador 
e ex-secretário da Educa-
ção de Cubatão, professor 
Mychajlo Halajko Júnior, 
completando: “A Terracon, 
segundo li nos jornais, no-
tificou a prefeitura para que 
esta em cinco dias honras-
se com os débitos dos ser-
viços realizados e que não 
vinham sendo pagos desde 
dezembro de 2.015 num 
total aproximado de 11 mi-
lhões de reais. Não recebeu 
parou até que um acordo 
aparentemente fosse firma-
do”.

Regra geral
Para Mychajlo, “na CUR-
SAN virou rotina as para-
lisações por falta de paga-
mentos, MARVIN idem e 
pior ainda no Hospital Mu-
nicipal onde se trocou uma 
empresa por outra aumen-
tando o valor do contrato e 
não pagando gerando gre-
ves intermináveis e parali-
sação dos serviços na área 
da saúde”.

Calote
O ex-vereador diz que “os 
calotes são a marca desta 
administração e resultam 
da incapacidade no ge-
renciamento das contas 
públicas”, e que Marcia 
Rosa “usa e abusa da crise 
econômica para tentar jus-
tificar a má gestão da nossa 
cidade”.

Semana de convenções
Os partidos políticos co-
meçam neste fim de sema-
na as convenções para a 
escolha de seus candidatos 
a prefeito, vice-prefeitos e 
vereadores. Também apro-
vam as coligações partidá-
rias, para uma disputa que 
promete intensa e no espa-
ço mais curto de campanha 
de toda a história político-
-eleitoral do Brasil.

Cursan em greve
No fechamento desta edi-
ção, permaneciam em gre-
ve os cerca de 300 funcio-
nários da Cursan, empresa 
responsável pelo serviço 
de varrição, manutenção 
em prédios públicos e me-
renda escolar, em Cubatão. 
Eles resolveram cruzar os 
braços nesta quarta-feira 
(20), reclamando que a 
Prefeitura não ofereceu 
aumento nos salários, que 
deve há três meses no Car-
tão Cidadão, além de férias 
e dos vales transporte e re-
feição.

Oitava greve da categoria
O governo municipal de 
Marcia Rosa confirmou 
que deve dois meses de 
cesta-básica, três de abono 
salarial e dos demais be-
nefícios. Informou ainda 
que está buscando recursos 
para resolver a situação na 
Cursan.

Política

Boca do Povo

“Ter que tirar do dinheiro 
destinado aos idosos do 
Lar Fraterno para gerir a 
Casa de Passagem não dá”, 
Rubens Marino, presidente 
do Lar Fraterno.

A Casa de Passagem da Pre-
feitura de Cubatão não será 
mais administrada pelo Lar 
Fraterno. A entidade que cui-
da de idosos de alta comple-
xidade no município há mais 
de 35 anos e que ganhou a 
licitação para também gerir 
o albergue de passagem tem-
porária para moradores de 
rua, irá devolver a gestão dos 
serviços para a administração 
Marcia Rosa (PT).
 A reportagem do jor-
nal ‘Povo de Cubatão’ con-
seguiu com exclusividade as 
informações sobre a desistên-
cia do Lar Fraterno referente 
à Casa de Passagem. Foram 
necessários apenas quatro 
meses à frente das ativida-
des, para a diretoria da enti-
dade desistir definitivamente 
de tocar os trabalhos, com os 
moradores de rua.
 Isso ocorre devido 
a Prefeitura não repassar a 
verba total destinada para 
o Lar Fraterno nos últimos 
quatro meses. Desde o mês 
de abril, quando assumiu os 
trabalhos da Casa de Passa-
gem, o Lar Fraterno deveria 
ter recebido da Administra-
ção Municipal, um total de 
R$ 95.333,28 centavos, sen-
do que apenas metade desse 
valor foi repassado.
 Segundo o presiden-
te da entidade, o ex-verea-
dor José Rubens Marino, o 
Rubão, o que o Lar Fraterno 
recebeu de verba do poder 
público, foi apenas algo em 
torno da metade do que re-
almente era para ser dispo-
nibilizado. “Dessa quantia 

total de mais de 95 mil re-
ais, a Prefeitura era para nos 
fornecer de forma direta R$ 
62.666,64 centavos. No en-
tanto, recebemos apenas R$ 
47.000,99”, diz Rubão.
 Para explicar o res-
tante do valor que não veio, 
o presidente do Lar Fraterno 
diz que os repasses dos go-
vernos Estadual e Federal, 
ainda não foram feitos, ca-
bendo à Prefeitura fazê-los. 
“Nossa verba estadual é de 
R$ 19.666,64 centavos e a 
federal de exatos R$ 13 mil 
reais. Sem esses valores, o 
Lar Fraterno foi obrigado a 
usar da verba dos idosos para 
custear a Casa de Passagem, 

já que os repasses por parte 
da Prefeitura ainda não acon-
teceram. E isso é algo que eu 
não posso deixar acontecer”, 
lamenta Rubens Marino.
 Rubão finaliza dizen-
do que vários investimentos 
de infraestrutura foram re-
alizados no local, além da 
contratação de profissionais 
para cuidar dos moradores. 
“Realmente era um trabalho 
que o Lar Fraterno se senti-
ria honrado em realizar, po-
rém, infelizmente, por forças 
maiores que as nossas, foi 
impossível”.

Carta – O presidente do Lar 
Fraterno já escreveu uma 

carta, para ser entregue a se-
cretária municipal de Assis-
tência Social, Raquel Peralta. 
No documento, datado no dia 
14 de julho deste ano, Rubens 
Marino, diz ter ciência das 
dificuldades financeiras que 
o município vem enfrentan-
do, porém o valor recebido 
até o momento é insuficiente 
para dar seqüência ao projeto 
da Casa de Passagem. 
 O presidente do Lar 
finaliza, lamentando que não 
podia prejudicar as ativida-
des da Entidade, e por essa 
razão não teve outra escolha 
senão abrir mão do Projeto 
da Casa de Passagem. 

A Comissão Processante 
(CP), que analisa a denún-
cia contra a prefeita Mar-
cia Rosa (PT) e o vice-
-prefeito Donizete Tavares 
(PSD), ouviu o munícipe 
Ualton de Simone, autor 
do pedido de investiga-
ção e cassação contra am-
bos, na última quinta-feira 
(15). 
 Desse encontro 
participaram o presidente 
da CP, Severino Tarcício 
(PSB), o Doda, e os vere-
adores Ademário Oliveira 
(PSDB), relator, e Fábio 
Moura (PMDB), membro 
da comissão. 
 Os advogados res-
ponsáveis pela defesa da 
prefeita e do vice acompa-
nharam o depoimento de 
Ualton, juntamente com a 
Procuradoria Jurídica da 
Câmara Municipal.
 De acordo com 
informação de Severino 
Doda, nos próximos dias 
serão convocadas as teste-
munhas de defesa dos de-

nunciados. 
 Denúncias contra 
os dois - Entre as denún-
cias contra a prefeita, estão 
improbidade administrati-
va, crime de responsabili-
dade e a falta de repasse a 
Confederação Nacional de 
Municípios. Além disso, o 
autor do pedido de impe-
dimento aponta que Mar-
cia Rosa não vem pagando 

integralmente os valores 
referentes ao fundo de pre-
vidência dos servidores 
municipais. 
 Donizete Tavares 
também é alvo da denún-
cia de Ualton de Simone 
porque, segundo ele, nos 
dias em que substituiu a 
prefeita também deixou de 
repassar os valores a Cai-
xa de Previdência.

Por falta de repasse de verbas 
da Prefeitura, Lar Fraterno 
devolve Casa de Passagem 

Rubens Marino alegou que situação se tornou insustentável

Comissão Processante ouve autor de 
denúncia contra Marcia Rosa

IMPEACHMENT DA PREFEITA

anuncie no Povo de Cubatão
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Atividade 
na Comunidademonalsocial@hotmail.com

Social

COSTÃO JULINO
Um sucesso a segunda edição do Costão Julino 
organizado pelo amigo Guará e amigos, um close 
nas irmãs Flávia, Adriana e Bea Siqueira junto com a 
amiga Nely o Arraial.

Celebrando a vida no dia 19/7 Luiz 
Carlos Costa junto com sua bela 

família. Felicidades.
Parabéns ao pequeno Davi Lucca, 

que completou 3 aninhos no 
sábado 16/7. Na foto com os pais 

Alexandre e Joana.

A princesa Duda 
comemorou, 
junto com 
seus amorosos 
pais Joelma e 
Dilermando, seu 
aniversário no 
dia 12/7. Que 
Deus continue 
abençoando.

PARABÉNS

A CARA DO BRASIL
O Encontro A Cara do Brasil surgiu há 1 ano atrás em Cubatão, com objetivo de reunir amigos 
e afro empreendedores e hoje já está presente em Praia Grande, Guarujá e São Vicente. 
Visando levar o empoderamento da Mulher por meio de cursos de geração de renda e 
debates com questões que estão em foco. No domingo, 17/7, o grupo se reuniu no Parque 
Novo Anilinas para comemorar 1 ano, O evento começou com uma Roda de Conversa 
sobre o livro “Mulheres Negras” e durante todo o dia rolou workshop de maquiagem, 
samba de roda, oficina ensinando a confecção de cachecol reciclando camisas, oficina de 
turbante. O encontro teve em seu encerramento um lindo desfile de Moda e o grupo de 
Rap Pretologia vindo de São Paulo. Durante todo o dia Afro empreendedores montaram 
espaços para comércio de seus belíssimos trabalhos. A Cara do Brasil é constituída por 
uma equipe tendo como idealizadora e produtora do Evento Leonizia Ponciano, na foto 
com Karine, Aline e Aracy.

ACONTECE, ACONTECENDO SEMPRE!

Os 17 anos do “Jornal Acontece” foram 
comemorados com muita pompa no 
já tradicional baile anual em Cubatão, 
sábado passado, 16/7, no Bloco 
Cultural. Parabéns aos queridos amigos 
Cido e Jaque Barbosa, que receberam 
alegremente como sempre, Ademário 
Oliveira, Toninho Vieira, respectivas 
esposas, e amigos; André e Ana 
Paula Izzi, e o jornalista Luigi Di Vaio, 
secretário de Comunicação da Prefeitura 
de Cubatão.

VAI ROLAR

22/7 a partir das 20 horas, no Pinheiro do Miranda, 
Faixa do Óleo Duto, 6, Cubatão o Coletivo Novo 
paraíso recebe MC Pimpa e Pequenino, Wsouljah, 
Lucas SJ, entre outros.

23/7 a partir das 20 horas, Rua Sete de Setembro, 
603, Vila Nova, Cubatão, tradicional Festa Julina 
R2, num ambiente superfamília onde as pessoas 
devem contribuir antecipadamente com R$ 
30,00 para a estrutura da festa, ir de preferência 
caracterizado com roupa de caipira para dançar no 
grande baile animado por Justino e Marizete, com 
direito a quadrilha improvisada, onde todos estão 
convidados a pegar o caminho da roça. A galera 
do cooler e isopor pode colar, mas também vai ter 
venda no local.

24//7 as 10h30m na Concha Acústica, Avenida 
Vicente de Carvalho em Santos, a Cia de teatro 
“Quem sabe faz a hora” apresenta o espetáculo 
infantil “O casamento de Emília com o Marquês de 
Rabicó”.

Agradecimentos: Aderbau Gama; Jefferson 
Fernandes     Contato:  monalsocial@hotmail.
com  Assista também esta colunista na TV 
Polo Canal 18 da NET
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A internet possui mode-
los para toda espécie de 
contrato, entretanto, nem 
tudo o que está na rede é 
confiável ou encontra-se 
de acordo com a legislação 
vigente. Todo contrato faz 
lei entre as partes, sendo 
assim, antes de assumir 
qualquer compromisso, é 
necessário estar atento so-
bre as diversas cláusulas, 
pois qualquer obrigação 
firmada ou eventual renún-
cia de direito não poderão 
ser objeto de discussão no 
Poder Judiciário.
Como a legislação é cheia 
de detalhes, é primordial a 
busca de orientação de um 
bom profissional na elabo-
ração do contrato para res-
guardar seus direitos. Des-
sa forma, antes de celebrar 
ou renovar o contrato de 
locação comercial, exis-
tem cuidados por parte do 
Proprietário e do Inquilino 
que devem ser observados: 

LOCADOR 
(Proprietário)

- O Locador tem direito de 
solicitar documentos que 
comprovem a idoneidade 
financeira dos interessa-
dos, tais como, as últimas 
declarações de imposto 
de renda pessoa física e 
jurídica, extrato bancário, 
certidões negativas nos 
órgãos de proteção ao cré-
dito, distribuidor cível e 
criminal;
- Exigir uma garantia loca-
tícia (Fiador, Fiança, Cau-
ção e Seguro Fiança);
- Verificar se o locatário 
está utilizando o imóvel na 
forma contratada, sem al-
teração do objetivo;
- Cuidar para que o inquili-
no não altere as condições 
do imóvel, de maneira que 
possa comprometer o lau-
do do corpo de bombeiros;
- Na entrega do imóvel, 
fornecer o termo de visto-
ria, com a descrição do es-
tado do imóvel;

LOCATÁRIO 
(Inquilino)
- O Empresário tem que to-
mar certas precauções para 
que o sonho do próprio ne-
gócio não se torne um tor-
mento. O primeiro passo é 
ponderar se o valor aluguel 
não irá comprometer por-
centagem superior a 30% 
dos rendimentos auferidos 
mensalmente;
- Cópia do contrato com as-
sinatura dos locadores, com 
a fixação do prazo e valor 
do aluguel; 
- Certificar que o termo de 
vistoria corresponde com o 
estado em que o imóvel se 
encontra;
- Obter aprovação de con-
cessão de alvará de locali-
zação do Município;
- verificar se o imóvel aten-
de a todas as exigências e 
recomendações instituídas 
pelo corpo de bombeiros;

RENOVAÇÃO 
DO CONTRATO
O Locatário terá direito a 
renovação do contrato de 
locação, desde que preen-
cha, conjuntamente, às se-
guintes condições: 

- O contrato deve ser por 
escrito e ter prazo determi-
nado, por esta razão, ao fim 
do contrato, caso a relação 
entre as partes seja manti-
da, porém não formalizada, 
o locatário (inquilino) não 
terá direito à ação renova-
tória. 
- Para adquirir o direito a re-
novação, além da necessida-
de do contrato por escrito, o 
prazo mínimo do contrato a 
renovar ou a soma dos pra-
zos ininterruptos dos contra-
tos deve ser de 5 anos. De-
vendo o locatário explorar a 
mesma atividade, no mesmo 
ramo, pelo prazo mínimo e 
ininterrupto de 3 anos. 
- O prazo para ajuizar ação 
renovatória no máximo de 
um ano e no mínimo de seis 
meses antes do término do 
contrato em vigor;
- As partes podem ajustar 
a renovação automática, 
desde que estabelecido por 
cláusula específica e que 
nenhum dos contratantes 
comunique por escrito a 
desistência deste direito, no 
prazo estipulado antes do 
fim do contrato. 

Cuidados nos contratos 
de locação comercial

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/

Avenida Nações Unidas, 333 
Vila Nova - Cubatão

anuncie no Povo de Cubatão

Iniciativas da própria co-
munidade cubatense, em 
benefício geral nos bairros, 
têm feito a diferença, como 
aconteceu no chamado “Dia 
de Cooperar”, organizado por 
um grupo de amigos do bair-
ro Vila São José, em Cuba-
tão. As pessoas participaram 
ativamente da programação, 
coordenada por Marcio Tei-
xeira, morador da Vila São 
José desde 1978.
 Segundo Marcio, 
o objetivo desse dia foi pro-
mover e estimular a cidada-
nia com ações sociais entre 
as famílias do bairro, com o 
que chamou de “um grande 
movimento de solidariedade 
cooperativista”. 
 Cerca de 500 pes-
soas foram beneficiadas por 
serviços prestados nas áreas 
de saúde, beleza e lazer. Esse 
resultado foi comemorado 
pelo líder comunitário Mar-
cio Teixeira, que testemu-
nhou uma impressão que não 
via há muitos anos: “Havia 
muito brilho nos olhos, espe-
cialmente das crianças, que 
sorriram e brincaram muito, 
no último dia 3 de julho”, 
destacou o coordenador do 
“Dia de Cooperar”.

“Dia de Cooperar” promove 
alegria na Vila São José

CIDADANIA

O evento foi um sucesso e 
promoveu a solidariedade na 

Vila São José
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Música, com Luiz Otero
otero.jornal@hotmail.com

O músico italiano Nicola Conte 
é bastante conhecido no meio 
do smooth jazz e na música 
pop na Europa. Em seu mais 
recente projeto, o álbum Natu-
ral, ele se uniu a ótima canto-
ra Stefania Dipierro para fazer 
releituras de canções da nossa 
música popular brasileira.
 O disco tem canções 
como Que Maravilha (par-
ceria clássica de Toquinho e 
Jorge Benjor dos anos 60), A 
Menina Dança (do repertório 
do grupo Novos Baianos), 
Caminhos Cruzados (de Tom 

Jobim), Maracatu Atômico 
(de Jorge Mautner) e Vento 
Bravo (de Edu Lobo e Tom 
Jobim), cantadas em portu-
guês. Claro que o sotaque ita-
liano ficou pronunciado, mas 
ficou evidente também a deli-
cadeza e o respeito com que a 
nossa música foi tratada pelo 
músico e pela intérprete. Des-
de os arranjos até o resultado 
final, dá gosto de ouvir o CD.
 A voz de Stefania é 
suave e discreta, valorizando 
mais as melodias resgatadas 
por Nicola Conte dentro de 

nosso cancioneiro. Há ainda 
uma canção de Caetano Velo-
so, Joia, que foi gravada origi-
nalmente nos anos 70, durante 
uma fase mais experimental do 
compositor baiano. As com-
posições em inglês não fogem 
muito a regra do que foi feito 
nas faixas com a nossa MPB, 
com ênfase na bossa nova e na 
utilização de teclados eletrôni-
cos. O CD Natural presta um 
sincero tributo a nossa música 
popular, que permanece sendo 
valorizada pelos quatro cantos 
do mundo. 

Nicola Conte e Stefania 
DiPierro homenageiam a MPB

Cultura, Variedades e Empreendedorismo

Tenho recebido muitas pergun-
tas sobre a relação do Micro-
empreendedor Individual - MEI 
com o Financiamento Estudan-
til - FIES, programa do governo 
federal criado no Ministério da 
Educação - MEC para financiar 
a graduação do ensino superior 
de estudantes que não possuem 
condições de arcar com os cus-
tos da formação.

A formalização não impacta 
na concessão do benefí-
cio estudantil. Ter o MEI 
aberto não é em si um 
impedimento para parti-
cipar do FIES. Agora, o 
indivíduo deve observar 
se atende os requisitos 
previstos para o progra-
ma, entre os quais a ren-
da. Ou seja, o que pode 
ocorrer, portanto, é o 
MEI ultrapassar a renda 
limite quando da com-
provação de renda e na 
inscrição não ter acesso 
ao programa.

Quem NÃO pode solicitar o 
FIES? - Conforme publicação 
no site oficial do FIES, não po-
derá participar do programa o 
aluno enquadrado em qualquer 
uma das situações abaixo:
• Que não tenha sido 
pré–selecionado no processo 
conduzido pelo MEC;
• Cuja matrícula aca-
dêmica esteja em situação de 

trancamento geral de discipli-
nas no momento da inscrição;
• Que já tenha sido bene-
ficiado com financiamento do 
FIES, exceto o estudante finan-
ciado pelo programa que me-
diante requerimento ao Agente 
Operador do Fundo comprovar 
o não usufruto do financiamen-
to e o encerramento antecipado 
do contrato;
• Inadimplente com o 
Programa de Crédito Educativo 

(PCE/CREDUC);
• Que tenha concluído 
curso superior;
• Beneficiário de bolsa 
integral do ProUni;
• Beneficiário de bolsa 
parcial do ProUni em curso ou 
IES distintos da inscrição no 
FIES;
• Que tenha participado 
do Exame Nacional do Ensi-
no Médio Enem – a partir da 
edição de 2010 e obtido média 

aritmética das notas nas provas 
inferior a 450 (quatrocentos e 
cinquenta) pontos e/ou nota na 
redação igual a 0 (zero);
• Cuja renda familiar 
mensal bruta per capita seja su-
perior a 2,5 (dois e meio) salá-
rios mínimos.

Sobre o MEI - O Microempre-
endedor Individual é a melhor 
forma de formalizar um negó-
cio. Quem fatura até R$ 60 mil 

por ano não tem custo e nem 
burocracia para abrir um 
negócio. Para fazer parte da 
categoria é preciso exercer 
uma das mais de 400 ativi-
dades permitidas.

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

Coluna do Empreendedor/ SEBRAE          
Bruno Caetano

Ser MEI e ter FIES

Ter o MEI aberto não é 
em si um impedimento 
para participar do FIES. 
Agora, o indivíduo deve 
observar se atende os 

requisitos previstos para o 
programa, entre os quais a 

renda.

CNPJ: 51.642.759/0001-09

CAROL ORGANIZACAO CONTABIL

BALANÇO PATRIMONIAL
0043 LAR FRATERNO DE CUBATAO

FOLHA:

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2015
   ATIVO    PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO

      CIRCULANTE       CIRCULANTE
         CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA          CONTAS A PAGAR

            CAIXA             CONSIGNAÇÕES VINC. A FOLHA DE PAG
               CAIXA 173,71 D                PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER
            DEPOSITOS BANCÁRIOS À VISTA                SINDICAL - EMPREGADOS

               BANCO CEF (172-1) - FEDERAL 234,80 D                CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECO
               BANCO CEF (246-9) - ESTADUAL 2,93 D                CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA À RE
               BANCO CEF (169-1) 642,53 D             OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - TERCEIRO
               BANCO SANTANDER (478-5) - MUNICIP 2.599,61 D                ISSQN - FONTE

               BANCO SANTANDER (423-5) - FEDERAL 251,87 D                IMPOSTO DE RENDA - FONTE
         CREDITOS             OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS
            RECURSOS A RECEBER                SALARIO A PAGAR

               RECURSO ESTADUAL 71.736,00 D                FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER
            ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOL
               ARREDONDAMENTO 12,33 D             OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PROJETOS

               ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,30 D                HONORARIO CONTABIL A PAGAR
               PREVIDENCIA SOCIAL À RESTITUIR/RE 43.697,88 D             EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
      ATIVO NÃO CIRCULANTE                JOSE RUBENS MARINO
         REALIZAVEL A LONGO PRAZO       PATRIMONIO LIQUIDO

            IMOBILIZADO          RESULTADO ACUMULADO
               MOVEIS E UTENSÍLIOS 725,00 D             RESULTADO ACUMULADO
         (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                SUPERAVIT DO EXERCICIO

            (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                SUPERAVIT / DEFICT ACUMULADO
               (-) DEPRE. DE MÓVEIS E UTENSILIOS 954,54 C
TOTAL DO ATIVO.............................................. 119.122,42 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

A

BALANÇO PATRIMONIAL
0043 LAR FRATERNO DE CUBATAO

FOLHA: 000001

31/12/2015
   PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO

      CIRCULANTE
         CONTAS A PAGAR

            CONSIGNAÇÕES VINC. A FOLHA DE PAG
               PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 75.906,00 C
               SINDICAL - EMPREGADOS 332,70 C

               CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECO 855,43 C
               CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA À RE 52,99 C
            OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - TERCEIRO
               ISSQN - FONTE 4.404,59 C

               IMPOSTO DE RENDA - FONTE 37,50 C
            OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS
               SALARIO A PAGAR 12.790,00 C

               FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER 5.959,61 C
               PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOL 30,94 C
            OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PROJETOS

               HONORARIO CONTABIL A PAGAR 1.100,00 C
            EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
               JOSE RUBENS MARINO 23.500,00 C
      PATRIMONIO LIQUIDO

         RESULTADO ACUMULADO
            RESULTADO ACUMULADO
               SUPERAVIT DO EXERCICIO 99.791,55 C

               SUPERAVIT / DEFICT ACUMULADO 105.638,89 D

119.122,42 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

CAROLINA APARECIDA TEOBALDO MOGICA

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 212.423.278-94
CT/CRC: 1SP232683/O-5

               3.1.4.01.0011 - AUX. ADMINISTRATIVO 4.538,67 D
               3.1.4.01.0012 - LAVADEIRA 5.550,00 D
               3.1.4.01.0013 - FISIOTERAPEUTA 7.100,00 D

               3.1.4.01.0008 - PSICOLOGIA 13.000,00 D
               3.1.4.01.0009 - COORDENADORA 15.620,00 D
               3.1.4.01.0010 - AUX. SERVICOS GERAIS 3.106,72 D

               3.1.4.01.0005 - COZINHEIRA 11.344,00 D
               3.1.4.01.0006 - ASSISTENTE SOCIAL 14.500,00 D
               3.1.4.01.0007 - APRIMORAMENTO DAS AÇÕES 3.500,00 D

            3.1.4.01 - REMUNERAÇÃO C/PESSOAL SEM VINCULO 121.000,51 D
               3.1.4.01.0001 - HONORARIO CONTABIL 9.235,67 D
               3.1.4.01.0004 - CUIDADORA 19.318,34 D

               3.1.2.01.0001 - ALIMENTAÇÃO 3.027,21 D
               3.1.2.01.0002 - VALE TRANSPORTE 7.379,95 D
         3.1.4 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL S/VINCULO EMPREG 121.000,51 D

               3.1.1.01.0007 - RESCISÃO 13.991,17 D
         3.1.2 - BENEFICIOS A PESSOAL C/VINCULO EMPREGAT 10.407,16 D

            3.1.2.01 - BENEFICIOS A PESSOAL C/VINCULO EMPREGAT 10.407,16 D

               3.1.1.01.0003 - FERIAS 7.417,20 D
               3.1.1.01.0004 - FUNDO DE GARANTIA 18.693,69 D
               3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 585,75 D

            3.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL C/VINC. EMPREGAT 212.522,95 D
               3.1.1.01.0001 - SALARIO 160.355,02 D
               3.1.1.01.0002 - 13° SALARIO 11.480,12 D

   3 - DESPESAS 453.776,08 D
      3.1 - RECURSOS HUMANOS 343.930,62 D
         3.1.1 - RECURSOS HUMANOS 212.522,95 D

Total de RECEITAS 552.194,63 C

(=) RECEITA 552.194,63 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO 552.194,63 C

               4.1.1.02.0001 - RECURSO MUNICIPAL 50.229,30 C
               4.1.1.02.0002 - RECURSO FEDERAL 85.294,03 C
               4.1.1.02.0003 - RECURSO ESTADUAL 71.736,00 C

               4.1.1.01.0004 - RECEITA - EVENTOS 10.355,00 C
               4.1.1.01.0005 - CARTÓRIO 15.972,03 C

            4.1.1.02 - SUBVENÇÕES 207.259,33 C

               4.1.1.01.0001 - RECEITA DOACOES APOSENTADOS 204.414,28 C
               4.1.1.01.0002 - RECEITA DOACOES PF/PJ 21.917,00 C
               4.1.1.01.0003 - RECEITA DOACOES TELEMARKETING 92.276,99 C

      4.1 - RECEITAS 552.194,63 C
         4.1.1 - CUSTEIOS 552.194,63 C

            4.1.1.01 - ATIVIDADES PROPRIAS 344.935,30 C

PERÍODO DE 01/01/2015
   4 - RECEITAS 552.194,63 C

CAROL ORGANIZACAO CONTABIL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
0043 LAR FRATERNO DE CUBATAO
CNPJ: 51.642.759/0001-09

Outras Receitas/Despesas:

(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E 98.418,55 C

Provisão de Impostos:
Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

               3.2.7.01.0001 - DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS 725,04 D

Total de DESPESAS 453.776,08 D

(=) SUPERÁVIT 98.418,55 C

               3.2.3.01.0024 - JUROS E MULTA 1.692,01 D
         3.2.7 - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 725,04 D

            3.2.7.01 - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 725,04 D

               3.2.3.01.0020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 7.766,48 D
               3.2.3.01.0022 - VALE ALIMENTAÇÃO 8.398,00 D
               3.2.3.01.0023 - TARIFA BANCARIA 1.585,98 D

               3.2.3.01.0016 - COPA 8.423,73 D
               3.2.3.01.0018 - DESP. COM LUZ 5.418,50 D
               3.2.3.01.0019 - DESP. COM MEDICAÇÃO 422,21 D

               3.2.3.01.0013 - MAN. E CONSER. DO IMOBILIZADO 30.903,93 D
               3.2.3.01.0014 - DESP. COM AGUA 8.461,93 D
               3.2.3.01.0015 - DESP. COM GASOLINA 9.859,41 D

               3.2.3.01.0006 - ATIVO FIXO 3.287,10 D
               3.2.3.01.0010 - REFEIÇÃO 1.054,59 D
               3.2.3.01.0012 - DESP. COM TELEFONE 9.143,58 D

0043 LAR FRATERNO DE CUBATAO
CNPJ: 51.642.759/0001-09

PERÍODO DE

               3.2.3.01.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.624,08 D
               3.2.3.01.0005 - MATERIAL USO E CONSUMO 11.011,79 D

CAROL ORGANIZACAO CONTABIL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

         3.2.3 - APOIO ADMINISTRATIVO 109.120,42 D

            3.2.3.01 - APOIO ADMINISTRATIVO 109.120,42 D
               3.2.3.01.0002 - CARTORIO 67,10 D

               3.1.4.01.0017 - TEC. DE ENFERMAGEM 346,66 D
               3.1.4.01.0018 - HONORARIO ADVOGATICIO 2.500,00 D
      3.2 - DESPESAS ORDINARIAS 109.845,46 D

               3.1.4.01.0014 - AUX. DE COZINHA 3.065,45 D
               3.1.4.01.0015 - NUTRICIONISTA 7.275,00 D
               3.1.4.01.0016 - MOTORISTA 1.000,00 D

CPF: 050.203.528-53 CT/CRC: 1SP232683/O-5

JOSE RUBENS MARINO CAROLINA APARECIDA TEOBALDO MOGICA
FUNÇÃO: PRESIDENTE FUNÇÃO: CONTADORA
RG: 3.785.579 SSP/SP CPF: 212.423.278-94

4.538,67 D
5.550,00 D
7.100,00 D

13.000,00 D
15.620,00 D
3.106,72 D

11.344,00 D
14.500,00 D
3.500,00 D

121.000,51 D
9.235,67 D

19.318,34 D

3.027,21 D
7.379,95 D

121.000,51 D

13.991,17 D
10.407,16 D

10.407,16 D

7.417,20 D
18.693,69 D

585,75 D

212.522,95 D
160.355,02 D

11.480,12 D

453.776,08 D
343.930,62 D
212.522,95 D

552.194,63 C

552.194,63 C

552.194,63 C

50.229,30 C
85.294,03 C
71.736,00 C

10.355,00 C
15.972,03 C

207.259,33 C

204.414,28 C
21.917,00 C
92.276,99 C

552.194,63 C
552.194,63 C

344.935,30 C

01/01/2015 A 31/12/2015
552.194,63 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
0043 LAR FRATERNO DE CUBATAO

FOLHA: 000002

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

98.418,55 C

98.418,55 C

725,04 D

453.776,08 D

98.418,55 C

1.692,01 D
725,04 D

725,04 D

7.766,48 D
8.398,00 D
1.585,98 D

8.423,73 D
5.418,50 D

422,21 D

30.903,93 D
8.461,93 D
9.859,41 D

3.287,10 D
1.054,59 D
9.143,58 D

0043 LAR FRATERNO DE CUBATAO
FOLHA: 000003

A 31/12/2015

1.624,08 D
11.011,79 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

109.120,42 D

109.120,42 D
67,10 D

346,66 D
2.500,00 D

109.845,46 D

3.065,45 D
7.275,00 D
1.000,00 D

01/01/2015

NOTA EXPLICATIVAS 
SOB IRREGULARIDADES
1. Despesa Pag. 01 – Cupom Fiscal nº 434 
(28/04/2015) com o CPF do presidente: cupom 
refere-se a compras de itens básicos de escritório, 
após assembleia conforme o edital do dia 27/03/2015 
dar- se inicio as atividades da associação, como por 
exemplo, �cha de inscrição, xerox dos documentos 
dos associados e entre outros. Ressaltando que a 
primeira contribuição social foi no dia 01/05/2015, 
forçando o presidente adquirir com os recursos 
próprios para posterior ressarcimento (anexo edital).

2.Foi refeito novo relatório com identi�cação pelo 
nome do associado e valor pago.

3.Foram feitos RPA’s, e apresentou e anexou cópi dos 
contratos de prestação de serviço do gerente 
operacional e comercial. Foi também apresentado o 
número de inscrição na prefeitura(ISSQN) e no INSS. 

4.Despesa Pag. 11 – Cupom �scal nº 401621 
(27/05/2015): no cupom �scal contém o cnpj da 
associação, foi grifado o cnpj com caneta marca texto.

5.Despesa Pag. 18 – Registro de domínio na internet 
www.altacub.org.br: boleto emitido em nome do 
presidente, porém CNPJ informado é da Altacub tanto 
no boleto como na nota �scal em anexo. O 
pagamento foi feito pela internet na conta particular 
do presidente. Na Pag. 22 – Plugweb Internet, o  
boleto foi emitido erroneamente em nome do 
presidente, pois se refere à hospedagem do site e 
e-mails da Altacub. Porém o cadastro foi fornecido 
diretamente pela empresa NIC.Br (pag. 18).  

6.Despesa Pag. 24 / 25 / 26 – Recibo de Aluguel: 
consta observação cheque nº 500355. Referente 
pagamento da mensalidade das vagas 10 e 11 em 
nome do associado Fausto William Pinto registrado 
no recibo nº 143. O restante do valor foi pago em 
espécie. Os meses de junho, julho, agosto foram 
pagos no mesmo dia, porém foi pago o mês de 
agosto antecipadamente para não haver ônus a 
associação, visto que foi incidido uma multa por 
atraso no mês de junho, no qual foi ressarcido o valor 
devido ao caixa da associação.

7.Despesa Pag. 34 Nota Fiscal Consumidor nº 0409 
(31/08/2015): no ato do pagamento o presidente 
solicitou ao Restaurante Gonçalves e Queiroz a 
DANFE ou Nota Fiscal Modelo 1, porém foi informado 
pelo proprietário do estabelecimento que não havia o 
modelo de nota exigido. O valor que consta refere se 
a café matinal básico e almoço comercial.

8.Despesa Pag. 35 Cupom Fiscal nº 24570 
(14/08/2015) sem identi�cação: cupom referente à 
compra de chip da operadora TIM, para envio de 
mensagens SMS como esta referido na nota 
explicativa 22 (programa gerador de SMS). Este foi 
comprado sem informar ao vendedor o CNPJ da 
associação devido ao esquecimento do presidente, 
lembrando que foi ele mesmo que efetuou a compra 
com o dinheiro da associação.

9.Despesa Pag. 37 Nota Fiscal Consumidor nº 17039 
(04/09/2015): esta nota refere se ao carimbo CNPJ da 
associação, do operacional. Foi feito em momento de 
grande necessidade onde não exigiu a nota �scal 
modelo 1 .

10.Despesa Pag. 44 – Cupom Fiscal nº 248427 
(11/09/2015): cupom �scal referente à compra de 
chip da operadora TIM, usados conforme descrito nas 
notas explicativas anteriores (22-8). Serviço de envio 
de mensagem SMS informativa ao associado.

11.Despesa Pag. 49 (01/10/2015) – Recibo de Vale 
Transporte: este refere se ao pagamento do vale 
transporte para a funcionária Beatriz Carregosa 
Oliveira em espécie, pois ela usufruía do transporte de 
carona na vinda com o gerente comercial e a volta 
com o associado Jailson de Lima Arruda da Silva no 
mês de setembro. Após essa data devido a não 
coincidir os horários foi feito no primeiro mês o 
pagamento espécie, para não prejudicar diretamente 
a funcionária. Nos dois meses posteriores foram 
fornecidos os vales transportes sem os descontos 
devidos e informe no holerite, logo os ajustes foram 
feitos nos meses de dezembro e janeiro para não 
prejudicar a entidade.

12.Despesas Pag. 61/62. Refere se ao transporte da 
Sra. Vitoria Lopes Consultoria, em visita requerida 
pelo presidente para analise e implantação de CT-e na 
associação após curso realizado em data anterior. Esta 
visita resultou em contrato abrangendo outras 
�nalidades como mostra anexo.

13.Despesa Pag. 72 Nota Fiscal n° 0004 (16/11/2015): 
os impostos 4,65% PIS/COFINS/CSLL (5952) e o IR 
(1708) retido na nota �scal nº 4 na pagina 72 da 
empresa Lophes Consultoria e Assessoria Empresarial 
Ltda foi entregue a associação em atraso do qual 
acarretou multa e juros, sendo assim a própria 
prestadora se responsabilizou pelos encargos 
recolhidos em 28/01/2016, conforme anexo.

14.Despesa Pag. 86 FGTS ref. 11/2015: o imposto foi 
pago via internet pela conta corrente do presidente, 
porém já passava do horário de expediente bancário 
com mostra anexo. Outrossim, informou que foi 
solicitado o cadastro do FICUS na Caixa Econômica 
Federal em 09/2015 devido a morosidade na 
liberação do cadastro houve atraso na solicitação do 
PIS da funcionaria. Então o FGTS 09 e 10/2015 foram 
recolhidos em 01/2016 em atraso conforme anexo.

15.Despesa Pag. 90 ISSQN ref. 11/2015 Translider nota 
�scal nº 15120: o ISSQN da pagina 90 devido ao 
horário bancário ter encerrado como consta no 
comprovante de pagamento, o presidente optou por 
pagar pela internet pela sua conta corrente para não 
atrasar. 

16.Foram apresentados os comprovantes de 
recebimento de vale transporte pela funcionária 
Beatriz Carregosa Oliveira, onde os mesmos se 
encontram arquivados na pasta do funcionário .

17.Foi apresentada a relação de patrimônio 
devidamente identi�cado.

18.O recolhimento do PIS sem constar na folha de 
pagamento ref.2015, foram feitos e recolhidos em 
janeiros e fevereiro de 2016.

19.Foi solicitado e atendido pelo emitente da nota o 
carimbo comprovando o pagamento da nota.

20.Despesa Pag. 02 – Recibo do Cartório (29/04/2015) 
sem identi�cação:  reconhecimento de �rma da 

assinatura do presidente no contrato de locação, 
acompanhada  cópia autenticado do contrato (anexo 
a ultima folha do contrato de locação).

21.Despesa Pag. 07 – Recibo de aluguel nº 04/12 
(28/05/2015): pago com cheque pessoal do 
presidente, pois o contrato de aluguel anterior ao 
CNPJ era no nome do presidente, custeado pelo 
mesmo e sempre pago da mesma forma. Após o CNPJ 
foi feito alteração contratual na razão social da 
Altacub, como apresentado em anexo o contrato com 
a data 01/01/2015. 

22.Despesa Pag. 17 – Programa gerador de SMS: 
programa para enviar SMS com a programação de 
cargas diárias e horários das chamadas por numero 
de vaga. Utiliza chip de operadora de celular 
pré-pago com limite de mensagens. 

23.Despesa Pag. 47 - Nota Fiscal nº 00001 
(30/09/2015): refeição referente ao mês de setembro, 
com a quantidade de 56 refeições divididas pelo 
gerente comercial e operacional referente a refeições 
como consta na nota explicativa 7.

24.Despesa Pag. 55 Cupom Fiscal n° 17705: este 
cupom refere-se ao almoço do presidente e da 
contadora Carolina, após reunião onde envolveu o 
expediente matinal inteiro discutindo a necessidade 
de cursos na área de transporte para em médio prazo 
desenvolver um projeto de cargas no planalto para o 
desenvolvimento e reconhecimento da associação. 
Discutindo sobre CT-e MDF-e como mostra  anexo, 
que foi ministrado em São Paulo no dia 19/10/2015 
custeado pelos próprios participantes, bem como sua 
locomoção e alimentação. 

25.Despesa Pag. 63 Nota Fiscal nº 00002 (31/10/2015): 
refeição referente ao mês de outubro, com a 
quantidade de 54 refeições divididas pelo gerente 
comercial e operacional referente a refeições como 
consta na nota explicativa 7.

26.Despesa Pag. 80 Nota Fiscal nº 0004 (30/11/2015): 
refeição referente ao mês de novembro, com a 
quantidade de 53 refeições divididas pelo gerente 
comercial e operacional referente a refeições como 
consta na nota explicativa 7.

27.Despesa Pag. 86 FGTS ref. 11/2015: o imposto foi 
pago via internet pela conta corrente do presidente, 
porém já passava do horário de expediente bancário 
com mostra anexo. Outrossim, informou que foi 
solicitado o cadastro do FICUS na Caixa Econômica 
Federal em 09/2015 devido a morosidade na 
liberação do cadastro houve atraso na solicitação do 
PIS da funcionaria. Então o FGTS 09 e 10/2015 foram 
recolhidos em 01/2016 em atraso conforme anexo.

28.Despesa Pag. 99 Nota Fiscal nº 05 (31/12/2015): 
refeição referente ao mês de dezembro, com a 
quantidade de 45 refeições divididas pelo gerente 
comercial e operacional referente a refeições como 
consta na nota explicativa 7.

29.DESPESAS REFERENTES A ALIMENTAÇÃO E 
TRANSPORTES DA VITÓRIA LOPES CONSULTORIA: AS 
DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO FORAM 
ACORDADAS EM CONTRATO CONFORME ANEXO PAG 
61
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Saldo positivo do “Futebol 
sem fome e sem frio”

FUTEBOL

ACESSE O POVO PELA INTERNET
povodecubatao.

com.br

EDITAIS PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB - CUBATÃO
Rua das Acácias, 827 – Vila Natal
11.538-020 – Cubatão - SP

Edital de Convocação para Convenção Municipal

O PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA DO DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CUBATÃO DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA 
BRASILEIRA – PSDB, nos termos do art.8º e demais disposições da Lei 9.504/97 e de acordo com os art. 32, 95 e demais dis-
posições do estatuto partidário, convoca os membros do I – os membros do Diretório Municipal; II dos Vereadores, dos Deputa-
dos Estaduais e Federais e Senadores com domicílio eleitoral no município; III dos membros do Município à Convenção Estadual, 
para a CONVENÇÃO MUNICIPAL  que serás realizada no dia 31 de Julho de 2016, das 09:00 h às 14:00 h no Anfiteatro da Câmara 
Municipal de Cubatão, localizada à  Praça dos Emancipadores s/n – Bloco Legislativo – Centro – Cubatão/SP, observando a se-
guinte:

Ordem do dia

1. Deliberação sobre propostas de Coligação;
2. Escolha dos Candidatos aos cargos de: Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador;
3. Sorteio dos números com que concorrerão os candidatos;
4. Delegação à Comissão Executiva dos demais itens de pauta: Fixação dos Limites de Gastos conforme Resolução Instrução 
56.193/2015; Indicação de delegados da coligação; candidatos em casos de substituição e vagas remanescentes.

O credenciamento dos Convencionais Titulares e Suplentes será iniciado às 09:00 h do dia 31/07/2016.

Cubatão, 22 de Julho de 2016.

Ademário da Silva Oliveira
Presidente do Diretório Municipal do PSDB de Cubatão

Edital de Convocação para Convenção Municipal

O PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA DO DIRETÓRIO MUNICIPAL DE CUBATÃO DO PARTIDO 
DEMOCRATAS – DEM, nos termos do art.8º e demais disposições da Lei 9.504/97 e de acordo com 
os art. 24, 26 e demais disposições do estatuto partidário, convoca os membros do I – os membros 
da Comissão Provisória  Municipal da cidade de Cubatão/SP;  para a CONVENÇÃO MUNICIPAL  que 
será realizada no dia 31 de Julho de 2016, das 09:00 h às 14:00 h no Anfiteatro da Câmara Municipal 
de Cubatão, localizada à  Praça dos Emancipadores s/n – Bloco Legislativo – Centro – Cubatão/SP, 
observando a seguinte:

Ordem do dia

1. Deliberação sobre propostas de Coligação;
2. Escolha dos Candidatos aos cargos de: Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador;
3. Sorteio dos números com que concorrerão os candidatos;
4. Delegação à Comissão Executiva dos demais itens de pauta: Fixação dos Limites de Gastos con-
forme Resolução Instrução 56.193/2015; Indicação de delegados da coligação; candidatos em casos 
de substituição e vagas remanescentes.

O credenciamento dos Convencionais Titulares e Suplentes será iniciado às 09:00 h do dia 31/07/2016.

Cubatão, 22 de Julho de 2016.

Luiz dos Santos
Presidente da Comissão Provisória do DEM de Cubatão

Os organizadores da ação 
solidária do “Futebol sem 
fome e sem frio” contabili-
zaram a arrecadação de 640 
kilos de alimentos, além de 
brinquedos e roupas. O co-
ordenador e professor Ma-
riwaldo Matos, o Coelho, 
aproveitou a oportunidade 
para agradecer a todos os 
clubes, escolinhas de fu-
tebol e comerciantes, que 
participaram e contribuí-
ram para que os objetivos 
fossem alcançados.
 Em mensagem di-
recionada ao perfil do jor-
nal ‘Povo de Cubatão’, no 
Facebook, Mariwaldo fez 
questão também de des-

tacar a colaboração deste 
veículo de comunicação, 
na divulgação do evento: 
“Galera do jornal do Povo, 
se não fosse a divulgação 
de vocês, nosso trabalho 
não teria acontecido nessa 
proporção. Muito obrigado 
pela parceria e que Deus 
abençoe a todos”.

Copa Infantil Society 
Raízes de Cubatão 2016 
– Nesta sexta-feira (22), 
começam as disputas das 
finais da 2.ª Copa Infantil 
Society Raízes de Cubatão 
2016, às 18h30, pelo sub 
13, jogam Fátima 100% e 
Aliança B8. A partida acon-

tece no campo da Praça Ci-
dadania na Vila São José.

Sábado (23), às 10h30 – 
Meninos da Vila SFC x 
Pega Nada FC, pelo sub 16; 
às 14h00 – Vila do Criador 
x Vila Socó FC, pelo sub 
11; às 15h00 – Futsal Re9 x 
Delta PG, em disputa final 
do sub 16; às 16h00 – Vila 
dos Criadores x Meninos do 
Morro, sub 14; às 17h00, fi-
nal entre Vila dos Criadores 
x Craque do Saboó, no sub 
14.

Domingo (24), às 11h00, a 
final do sub 7, entre Bola no 
Pé H e Clube dos Ingleses.

Arsenal é o campeão 
da Copa Siri na Lata
Ao vencer o Fundão da Vila Siri, por 4 gols a 1, o Arsenal conquistou 

o título de campeão da 2.ª Copa Siri na Lata de Futebol - Categoria 
Sub 16, na Vila dos Pescadores, no último sábado (16).
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A disputa eleitoral em 
Cubatão baixa o nível antes 
de começarem oficialmente 
as campanhas. Os ataques 
pelas redes sociais têm sido 
comuns, mas agora a honra 
do prefeiturável do PSDB é 
atacada para tentar impedi-
-lo de disputar as eleições 
municipais deste ano.
 A reportagem do 
jornal ‘Povo de Cubatão’ 
teve acesso a mensagem re-
cebida pelo vereador Ade-
mário da Silva Oliveira, 
presidente do diretório mu-
nicipal do PSDB, em que 
menciona outro pré-candi-
dato a prefeito da cidade, 
ofende e ameaça o tucano.
 Essa ocorrência 
partiu do número de telefo-
ne celular – (013) _ _ _ _ _ 
- 9739 -, por meio do aplica-
tivo WhatsApp, e aparente-
mente pode ser interpretada 
como uma tentativa de inti-
midação do pré-candidato a 
prefeito pelo PSDB, amea-
çando-o de promover ata-
ques contra a sua pessoa, se 
ele submeter o seu nome à 
convenção do partido e dis-
putar a Prefeitura de Cuba-
tão nas eleições de 02 de 

outubro.
 Com o seu aparelho 
de telefone em mãos, Ade-
mário Oliveira, que é tam-
bém advogado em Cubatão 
e atualmente exerce o seu 
primeiro mandato como ve-
reador, sendo o mais votado 
na história da cidade, se di-
rigiu à Delegacia Regional 
de Polícia Civil em Santos, 
onde foi recebido e atendi-
do pelo delegado assisten-
te da Seccional de Polícia, 
Luís Eduardo Maia, na últi-
ma segunda-feira (18).
 O delegado Maia 
recomendou imediatamente 
que se elaborasse um bole-
tim de ocorrência policial e, 
tendo em vista a menção de 
outro nome de prefeiturável 
cubatense na mensagem, a 
reportagem apurou que foi 
iniciada uma investigação 
sigilosa, principalmente em 
decorrência de Cubatão já 
registrar em sua história, 
antecedentes de violência 
contra políticos.

Casos não resolvidos – O 
atentado contra a vida do 
ex-prefeito Clermont Sil-
veira Castor, em 2001, e as 

mortes dos vereadores João 
Santana de Moura Villar, 
o Tucla, em 2010, e Aniz 
Rahal Maluf, também em 
2010, até hoje sem esclare-
cimentos públicos, impõem 
o zelo policial nesse início 
da campanha de 2016.
Registrar o Boletim de 
Ocorrência – BO por par-
te de Ademário Oliveira 
foi uma medida para sal-
vaguardar a sua honra e 
garantir que as campanhas 
não sejam manchadas e a 
democracia posta em risco, 
comentou o vereador e um 
advogado especializado em 
direito eleitoral consultado 
por ele.

Cangaço eletrônico – Para 
o vereador Ademário, o 
trabalho da polícia será es-
sencial nesse processo para 
garantir que a “Democracia 
não seja abalada e também 
para impedir o crescimen-
to do cangaço eletrônico 
numa Cidade que tem um 
povo trabalhador, pacífico 
e deseja mudanças para me-
lhor em todos os setores da 
Prefeitura de Cubatão e do 
território municipal”.

Ademário recebe ameaças por WhatsApp

Cubatão à 
mercê do lixo!
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PROBLEMA DO LIXO

Foi dessa forma que a 
cidade ficou durante 
quatro dias, devido o não 
cumprimento de contrato 
da Prefeitura Municipal 
com a Terracom, empresa 
que cuida da coleta de lixo, 
varrição e raspagem de 
resíduos na Cidade

Em novo ato de descum-
primento das obrigações da 
Prefeitura de Cubatão, com 
as suas responsabilidades 
contratuais com prestadores 
de serviços, a suspensão da 
coleta de lixo e varrição dos 
bairros de toda a cidade ator-
mentou a população durante 
quatro dias, desde o último 
final de semana.
 Nos últimos tempos 
o município que já viu de 
“quase tudo” na administra-
ção da prefeita Marcia Rosa 
(PT), com sucessivas greves 
da Marvin (segurança patri-
monial), Cursan (autarquia 
municipal), AHBB (adminis-
tradora do Hospital Modelo) 
e professores da rede muni-
cipal de ensino, agora se viu 
de frente com um problema 
de necessidade básica e suma 
importância para a comunida-
de e a própria saúde coletiva: 
A coleta do lixo urbano esteve 
suspensa.
 No último sábado 
(16) até a manhã desta quarta-
-feira (20) todos os bairros de 
Cubatão acumulavam gran-
des quantidades de lixo dian-
te das suas residências. Tudo 
isso porque a Prefeitura não 
vinha pagando os encargos 
devidos a Terracom (empresa 
que cuida da coleta no mu-
nicípio), desde dezembro de 
2015, o que gerou um caos de 
imundice, mau cheiro e polui-
ção visual. 
 Na verdade, a Prefei-
tura devia exatos R$ 13,5 mi-
lhões para a empresa, porque 
não tem conseguido honrar 
pagamentos mensais em torno 
de R$ 1,4 milhão. Para tentar 
resolver o impasse, a secre-
taria municipal de finanças 
ofereceu um parcelamento de 
R$ 2,5 milhões até janeiro de 
2.017, sem pagar também R$ 
1,4 milhão mensais, sendo a 

proposta rechaçada pela Ter-
racom.
 Com isso, o caos 
do lixo espalhado por toda 
Cubatão provocou a revolta 
de vários moradores, que na 
terça-feira (19) despejaram 
vários sacos contendo detri-
tos e lixo na entrada principal 
da Prefeitura, servindo para 
promover ainda mais o desta-
que negativo nos veículos de 
imprensa da região e motivou 
até de uma transmissão ao 
vivo, por parte de uma emis-
sora nacional, a TV Tribuna / 
Globo Santos.
 O problema, confor-
me a assessoria de imprensa 
da Terracom, só foi resolvido, 
após a empresa receber uma 
proposta da Administração 
Municipal, no final da tarde 
dessa mesma terça-feira (19), 
informal, mas que contou 
com a atenção da responsável 
pelos serviços de limpeza e 
retomou os trabalhos de cole-
ta e varrição na primeira hora 
da manhã de quarta-feira.

Terracom – A assessoria de 
imprensa da Terracom infor-
mou que a empresa ainda não 
possui números específicos 
nem a forma de pagamento 
por parte da Prefeitura, para 
que os serviços da coleta em 
Cubatão sejam mantidos. No 
entanto, sabe da importância 
do trabalho exercido pela em-
presa na Cidade e se prontifi-
cou a voltar atuar o mais rá-
pido possível, desde o contato 
realizado pela Administração 
Municipal.
 A dívida total com a 

Terracom, apurada pelo jor-
nal ‘Povo de Cubatão’, soma 
atualmente R$ 20 milhões 
(incluindo o contrato de reco-
lhimento de lixo séptico hos-
pitalar, dentre outras ações no 
município) e os seus respon-
sáveis aguardam novo posi-
cionamento da Prefeitura.

Compromissos honrados – 
Em nota à imprensa, a Terra-
com destaca que “não condi-
ciona o pagamento do cliente 
aos seus compromissos, ten-
do honrado todos os salários 
e benefícios de seus colabo-
radores mesmo mediante aos 
atrasos de pagamento por par-
te da contratante. Importante 
registrar ainda que embora 
também esteja em atraso, não 
suspendeu os serviços de co-
leta de lixo séptico em respei-
to e consideração a população 
da cidade”.
Foi apurado que a decisão de 
manter a coleta do lixo sépti-
co, que a Prefeitura não paga 
faturas desde 2011, foi da pró-
pria presidência da Terracom, 
“sensibilizada com os efeitos 
negativos que ocasionaria à 
toda a população cubatense”.

Prefeitura – Já em nota, à 
Prefeitura informou que os 
serviços de coleta de lixo e 
varrição de ruas foram reto-
mados nesta quarta-feira (20), 
ao longo do dia. Desde o úl-
timo final de semana, a em-
presa e a Administração Mu-
nicipal mantiveram tratativas 
para viabilizar a normaliza-
ção das atividades na Cidade. 
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