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Além de sofrer com os 
consecutivos atrasos no 
pagamento de benefícios, como 
Vale Refeição, Vale Transporte 
e Cesta Básica, os servidores 
municipais da Prefeitura de 
Cubatão vêm perdendo o sono 
por conta de outro verdadeiro 
calote da administração: os 
empréstimos consignados, 
que são descontados na folha 
de pagamento, mas não são 
repassados em dia aos bancos.
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“Queremos as vagas 
das empresas para 

trabalhadores da nossa 
região, até porque tem 
mão de obra demais 

sobrando aqui”

Marcos Braz de 
Oliveira, o Macaé, 

presidente do 
Sintracomos.

Frase

Cubatão: Estância Turística

E começam as cubolimpíadas 2016!

ARTIGOS

Linha Direta
Resposta da CDHU
Com referência à queixa do sr. 
José Matias do Nascimento, a 
CDHU vistoriou o local no dia 
05 de agosto e constatou que o 
problema relatado não tem rela-
ção com a obra de urbanização 
do Projeto Serra do Mar. As redes 
implantadas na região são inter-
ligadas nas ruas e não interferem 
nas instalações no interior dos 
terrenos, que são de responsabi-
lidade de seus proprietários. O 
morador concretou uma caixa de 
passagem e interrompeu as tubu-
lações de esgoto de seu vizinho, o 
que ocasionou o problema.
Assessoria de Imprensa CDHU, 
via e-mail.

Aumento do número de 
vereadores
Em momento de crise deveria ter 
diminuído e não o contrário.
Vila dos Pescadores Cubatão, 
via Facebook.

Se o ganho dos vereadores fosse 
um salario mínimo, queria ver se 
teria tantas porcarias se candida-
tando! #eoquepenso
Rosângela Dias Ferreira, via 
Facebook.

Vamos votar no novo, o que está 
aí já provou para que veio.
Ermelinda Pereira, via 
Facebook.

Está escrito na testa do político 
que ele é corrupto??? Novas elei-
ções... e serão eleitos novos vere-
adores, prefeitos etc. E surgirão 
novas transformações: o honesto 
de agora se tornará corrupto ama-
nhã. Até o povo acordar que te-
remos que eleger candidatos que 
realmente queiram servir ao povo 
recebendo um salário como qual-
quer trabalhador.
Gilmar Pereira, via Facebook.

251 candidatos
Onde eles estavam? Foram reali-
zados 251 pedidos de registro de 
candidatura para vereador. Onde 
eles estavam quando ocorreram 
várias manifestações que foram 
realizadas na cidade? De repente 
todos decidiram “pensar na cida-
de” ou é oportunismo eleitoral?
Wellington Santos, via 
Facebook.

Respeito ao silêncio
Por favor, será que os senhores 
candidatos podem desligar seus 
carros de som às 20h? Nós, os 
trabalhadores que ainda temos 
empregos, dormimos cedo, al-
guns à tarde, dependendo do tur-
no, respeitem-nos.
Eliane Santos, via Facebook.
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Mário Torres Filho

Esta semana fui questiona-
do por alguns políticos e co-
merciantes da cidade sobre 
os meus artigos relacionados 
ao tema Turismo neste jornal. 
Essas pessoas alegaram que 
a Administração Municipal 
está realmente interessada em 
transformar a cidade de Cuba-
tão em uma Estância Turísti-
ca. E não faltaram argumentos 
delas próprias para confirmar 
tal vontade da administração, 
inclusive o apoio de diver-
sos deputados da região para 

a aprovação da proposta na 
Assembléia Legislativa, cria-
ção da Secretaria de Turismo 
entre outras coisas.
 Digo e repito, é indi-
ferente se vamos ser Estância 
ou não, pois não é isso que 
transforma uma cidade em 
um destino turístico. Cubatão 
possui um inventário turísti-
co dentre os mais importantes 
do País. 80% do Parque Esta-
dual da Serra do Mar está em 
Cubatão, com a  Mata Atlân-
tica, a maior diversidade da 
biosfera do planeta; grande 

bacia fluvial navegável com 
forte tendência à pesca; 16 
km de mangues, com mais de 
200 aves catalogadas, além de 
fauna e flora exuberantes; e a 
singularidade do patrimônio 
histórico-cultural dos Cami-
nhos do Mar, Vilas operárias, 
parques ecológicos e de lazer, 
eventos tradicionais como as 
festas da banana e do siri, a 
festa de São Lázaro e da pa-
droeira Nossa Senhora da 
Lapa.  

 Além de toda essa 
pujança histórica e cultural, 
temos um espetacular or-
çamento, incluído entre os 
maiores do Brasil, que neste 
ano chegou a R$ 954 milhões, 
fora as emendas parlamen-
tares e Termos de Ajuste de 
Condutas – TACs. Com esse 
elenco de locações e perspec-
tivas concretas temos o sufi-
ciente para sermos de fato um 
grande núcleo receptor de tu-
rismo nacional e internacional.
 Mas qual é a realida-
de de fato hoje no município? 
O governo municipal leiloou 
a Secretaria de Turismo para 
aventureiros sem o mínima 
bagagem ou formação aca-
dêmica;  gastou cerca de R$ 
13 milhões em dois even-
tos, “Danado de Bom” e o 
tal “Festival de Turismo” no 
Jardim Casqueiro, que de tu-
rismo só teve o nome, para 
tentar justificar a condição de 
Cubatão em se tornar Estância 
Turística, como eles sempre 
dizem. 

 Em contrapartida, os 
parques e monumentos estão 
abandonados, inclusive o Par-
que Anilinas, onde foi gasta 
uma fortuna, há quem diga R$ 
30 milhões... R$ 40 milhões... 
que a meu ver só descaracte-
rizou o quê de melhor o par-
que tinha. É um verdadeiro 
absurdo e tecnicamente não 
acredito como esses eventos 
isolados, e sem qualquer tra-
dição ou representatividade 
com a história e as tradições 
de Cubatão, poderiam ajudar 
na avaliação positiva dos téc-
nicos do Departamento de As-
sistência ao Desenvolvimento 
das Estâncias – DADE, órgão 
do Governo do Estado que 
investe em todos os municí-
pios da Região Metropolitana 
da Baixada Santista, exceto 
Cubatão.
 Sobre essa questão, 
é fundamental lembrar que, 
mais importante que pleite-
ar a elevação do município 
à Estância Turística, pensan-
do simplesmente na verba 

DADE, o melhor é ter um 
setor qualificado e preparado 
para desenvolver o turismo no 
município, preservar e incre-
mentar o patrimônio histórico 
e de lazer que formam os atra-
tivos da cidade, estruturar a 
infraestrutura, principalmente 
a rede de esgoto para toda a 
comunidade, e por fim ter um 
Plano Municipal de Turismo.
 Não podemos come-
çar a construção de nossa casa 
pelo telhado e sim pela fun-
dação, com alicerces fortes e 
permanentes. Do contrário, 
cairemos novamente no pa-
radoxo em que se arrasta esta 
cidade, nossa amada Cubatão: 
muito dinheiro e poucas ações 
efetivas e permanentes.

(*) Maurício Campina é 
professor e Consultor em 
Turismo e Lazer. E-mail: 
mauriciocampina@yahoo.
com.br 

Galbão Vueno: Bem amigos 
da Rede Povo de Cubatão, 
falamos ao vivo e em defini-
tivo aqui da Arena Gomerão, 
que também já foi Gastelão, 
para dar início à cerimônia de 
abertura dos maiores Jogos 
Políticos Eleitoreiros da era 
moderna que esta cidade já 
viu: as Cubolimpíadas 2016! 
Uma festa linda, um espetácu-
lo de cores que certamente vai 
ser de pura emoção no cora-
ção de cada eleitor.
  Para dar início às 
celebrações, teremos a belís-
sima apresentação dos gru-
pos artísticos, que contarão a 
história do município, desde 
quando D. Pedro I passou por 
aqui para adubar estas terras, 
até os dias de hoje, quando 
o adubo orgânico ainda dá o 
tom do peculiar estilo da polí-
tica Cubossucupirense.
 Mas peraí, peraí meu 
povo... Acabo de receber uma 
informação e pelo visto os 
grupos artísticos não vão mais 

se apresentar. Vamos chamar 
o repórter Cretino Marcos, 
que está na quadra da Arena 
Gomerão e vai trazer mais 
detalhes sobre essa informa-
ção. É com você, Cretino!

Cretino Marcos: Bem Gal-
bão, realmente os grupos 
cancelaram a apresentação, 
pois, segundo eles, o Comitê 
Cubolímpico 
não liberou 
a verba para 
a compra de 
materiais para 
a confecção 
das roupas 
e adereços e 
nem dos lan-
ches. Mas 
parece que al-
guns agentes 
comissiona-
dos do comitê 
vão apresentar 
gratuitamente, 
representando 
o verdadeiro espírito cubo-
límpico, a coreagrafia da fa-
mosa ópera francesa “Je suis 
Babaovê”. É com você, Gal-
bão!

Galbão Vueno: Muito bem, é 
isso aí, coisa linda. Mas antes, 
vamos ao pronunciamento da 
presidente do Comitê Cubo-
límpico, a Sra. Aycram Hasor 
que vai fazer seu discurso ofi-
cial de abertura. E ela já vai 
dar início, vamos lá. Mas pe-
raí, peraí... Parece que ela não 
vai mais falar, é isso mesmo, 
Malagrande?

Malagrande: Hum, é sim, 
Galbão. Quando ela ia co-
meçar a falar, um oficial de 
justiça chegou e entregou 
um documento que cassa seu 
mandato. Mas, olha lá... Pa-
rece que seus advogados já 
estão telefonando para alguns 
amigos da suprema corte e ela 
vai conseguir falar.

Galbão Vueno: É isso mes-
mo, Malagrande, ela vai fa-
lar. Vamos ouvir. Mas peraí, 
peraí... O povo não está dei-
xando ela falar, está vaiando 
muito a presidente... E ela não 
está gostando nadinha disso. 
Olha lá ela bufando e desca-
belando o chanel... E agora 
ela está chorando. É isso mes-
mo, Simplória Maria?

Simplória Maria: É sim, ela 
chorou, gravou um vídeo e 
postou no seu Facebook para 
ganhar uns likes e ver se fica 

mais animadinha. Ela parecia 
estar meio confusa, disse que 
era tudo culpa da crise, pôs 
sua boina cubana, ergueu o 
punho e saiu de cena, rapidi-
nho.

Galbão Vueno: Bom, acho 
que não teremos então o pro-
nunciamento, vamos então 
ao desfile das delegações que 

vão disputar 
essas Cubo-
l i m p í a d a s . 
Haja coração! 
Vamos lá!
 Em primei-
ro lugar vem 
a delegação 
da PTeréia do 
Norte com 
seus atletas 
bem treinados 
e com medo de 
errar no desfile 
e perder seus 
postos. E o 
público vaia... 

Que é isso, minha gente...
 Agora vemos a dele-
gação da PMDBoréia do Sul, 
composta quase que exclu-
sivamente por ex-atletas da 
PTeréia do Norte que deserta-
ram depois que a situação lá 
ficou feia. O público parece 
confuso, não se sabe se ain-
da é a delegação anterior que 
está desfilando.
 Aplausos agora para 
a pequena delegação do SD-
quistão, composta de um ex-
-homem-bomba treinado na 
PTeréia do Norte e seus ex-
plosivos simpatizantes. E o 

público continua confuso, mi-
nha gente.
 Agora é a vez da de-
legação da PSBretanha, ex-
-aliado da PTeréia do Norte, 
que decidiu formar uma fren-
te de coalisão com outros alia-
dos nanicos e entrar na com-
petição para ver o que vai dar.
 Por fim, vamos 
aplaudir a delegação dos PS-
DBnidos da América, repre-
sentação que sempre chega 
forte para a disputa, tendo 
à sua frente, Ademichael 
Phelps, o maior recordista na 
história das Cubolimpíadas, 
com um total de 2.721 meda-
lhas. Um mito!
 E agora é a hora de 
acender a pira Cubolímpica! 
Haja coração, amigos! E ve-
jam só: Quem vai acender é 
ninguém menos que a própria 
presidente cassada do comitê 
cubolímpico, a Sra Aycram 
Hasor. Mas peraí, peraí... O 
que ela está fazendo? Ela está 
pondo os contratos de todos 
os fornecedores do comitê na 
pira e está botando fogo em 
tudo, dizendo que não vai pa-
gar mais nada! Ela pirou... Ela 
pirou... Ela pirou... Ela pirou!

Ééééééééééééééé a mais calo-
teiraaaa, do Brasillllll!!!

(*) Mário Torres Filho 
é professor de Cubatão. 
E-mail: matofi68@hotmail.
com 
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251 candidatos
De acordo com o site 
do Tribunal Superior 
Eleitoral – TSE, as 
15 vagas para vere-
adores da Câmara 
Municipal de Cuba-
tão serão disputadas 
por 251 candidatos. 
Portanto, cada vaga 
será disputada por 
16,73 candidatos, o 
que revela uma dis-
puta acirrada como 
naqueles concursos 
públicos em que o 
objetivo de chegar lá 
está muito forte em 
cada um.

Prefeituráveis
O cargo atualmente ocu-
pado pela prefeita Marcia 
Rosa (PT) – na ilustração é 
disputado por 5 candidatos, 
que são figuras conhecidas 
no município de Cubatão 
e que, com suas candida-
turas, abrirão mão de ree-
leições praticamente certas 
para a Câmara de Vereado-
res. Todos eles foram elei-
tos vereadores nas eleições 
de 2012: Ademário Olivei-
ra (PSDB), Dinho Heliodo-
ro (SD), Severino Tarcício, 
o Doda (PSB), Fabio Iná-
cio (PT) e Wagner Moura 
(PMDB). 

Páginas inteiras
O jornal “Povo de Cuba-
tão” dedicará as suas pró-
ximas 5 edições, a entre-
vistas exclusivas de página 
inteira com os candidatos a 
prefeito de Cubatão. Para 
manter o espírito demo-
crático e apartidário deste 
veículo de comunicação, a 
ordem de publicação será 
decidida em sorteio públi-
co na próxima terça-feira 
(30), em reunião com a 
participação de represen-
tantes oficiais de cada um 
dos candidatos, no mini 
auditório da Câmara Mu-
nicipal, às 10h00. Convites 
foram encaminhados para 
os mesmos, com cópia des-
se procedimento à Justiça 
Eleitoral.

Horário eleitoral
Começa nesta sexta-feira 
(26) a propaganda eleitoral 
gratuita no rádio e na tele-
visão destinada aos candi-
datos a prefeito e vereador 
nas eleições de outubro. 
Este ano, em razão das al-
terações introduzidas pela 
Lei 13.165/2015 (Reforma 
Eleitoral), a propaganda 
será mais curta. O período 
foi reduzido de 45 para 35 
dias, terminando no dia 29 
de setembro. 

Comerciais
Também não haverá mais 
propaganda em bloco para 
os candidatos aos cargos de 
vereador, que terão direito 
somente a inserções de 30 
ou 60 segundos. A propa-
ganda eleitoral no rádio e 
na TV restringe-se ao horá-
rio gratuito, sendo proibida 
a veiculação de qualquer 
propaganda paga.

Onde ver e ouvir
A propaganda deverá ser 
veiculada inclusive nas 
rádios comunitárias, nas 
emissoras de televisão que 
operam em VHF e UHF e 
nos canais de TV por assi-
natura de responsabilidade 
das câmaras municipais 
– rádios CBN, Serra do 
Mar FM e Rádio Visão; 
TV Polo, TV Câmara e 
TV Unisantos. O conteúdo 
da propaganda é de inteira 
responsabilidade do candi-
dato, partido político e co-
ligação. 

Tempo de cada um
O tempo da propaganda 
eleitoral gratuita é dividi-
do entre os cargos, sendo 
60% para prefeito e 40% 
para vereador. O horário da 
propaganda deverá sempre 
considerar o horário oficial 
de Brasília.  O cálculo do 
tempo a que cada candida-
to tem direito foi feito pela 
juíza eleitoral de Cubatão, 
Suzana Pereira da Silva, 
que, em conjunto com os 
partidos e representantes 
das emissoras de rádio e de 
televisão, elaborou um pla-
no de mídia para garantir a 
participação de todos nos 
horários de maior e menor 
audiência.

Sem intervenção
O Tribunal de Justiça do 
Estado - TJ suspendeu a 
ordem pela qual o Gover-
no Estadual deveria inter-
vir no Hospital Municipal 
de Cubatão. Esse efeito 
suspensivo foi conseguido 
pelo Estado, e o desem-
bargador Júlio Cesar Spo-
ladore Dominguez, autor 
dessa decisão, justificou 
que “a situação financeira 
do hospital é muito grave, 
mas a medida de interven-
ção é excepcionalíssima e, 
no caso da intervenção do 
Estado em face de Municí-
pio, depende de decreto do 
governador” Geraldo Al-
ckmin, inexistente no caso 
dos autos do Ministério Pú-
blico.

Em choque
A prefeita Marcia Rosa 
tomou conhecimento da 
decisão do TJ e lamentou 
o que chamou de “frieza 
do tecnicismo” da medida 
e que os fundamentos do 
efeito suspensivo “foram 
meramente jurídicos”. Por 
fim, ela reafirma que “a 
Prefeitura já não consegue, 
com recursos próprios e de 
forma isolada, receber toda 
essa demanda, que deveria 
ser suportada por outros en-
tes federativos”.

Desempregados
O movimento realizado 
pelo Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indústrias da 
Construção e do Mobiliário 
de Santos (Sintracomos), 
na semana passada e que 
resultou numa primeira 
reunião na última segunda-
-feira (22), teve muitos de 
seus participantes frustra-
dos pela ausência de repre-
sentantes das empresas, no 
CIESP Cubatão. Mas uma 
nova reunião ficou agenda-
da para terça-feira (30).

Agenda de Campanha
A partir da próxima se-
mana, o jornal “Povo de 
Cubatão” espera receber as 
agendas de atividades dos 
candidatos a prefeito para 
as sextas-feiras, sábados e 
domingos. O e-mail para 
recebimento do material de 
divulgação é povoeditor@
gmail.com 

Política

Boca do Povo Rua esburacada do Jardim 
Casqueiro culpa de quem?

Andar e dirigir pelas ruas do 
Jardim Casqueiro não tem 
sido tarefa fácil. A Prefeitura 
de Cubatão sempre diz que os 
buracos foram causados depois 
que as obras do programa de 
saneamento “Onda Limpa”, da 
Sabesp, passaram pelo bairro. 
Mas as obras da 1.ª fase desse 
programa foram concluídas em 
2011, há cinco anos, e a empre-
sa estadual refez a pavimenta-
ção de ruas e avenidas atingi-
das pelas suas obras, dentro do 
que lhe cabia executar, expli-
cou o superintendente regional 
da Sabesp na Baixada Santista, 
João Cesar Prado.
 A reportagem do jor-
nal “Povo de Cubatão” aten-
deu às reclamações de vários 
de seus leitores e circulou pelo 
bairro para verificar a situação, 
constatando que em diversas 
ruas os reparos são urgentes e 
necessários, pois em muitos 
casos mais parecem crateras. E 
o interessante desse cenário é 
que, quando as obras do “Onda 
Limpa” foram entregues e a pa-
vimentação realizada, a Prefei-
tura não se manifestou, porque 
acatou os resultados apresenta-
dos pela Sabesp.

Identificando os buracos – No 
cruzamento da Rua Maria do 
Carmo com a Rua Brasília, há 
meses um enorme buraco vem 
atrapalhando a vida dos moto-
ristas. “Durante anos a situação 
neste cruzamento ficou terrível, 
com enormes buracos, o asfalto 
afundado, depois que a Sabesp 
fez o serviço dela aqui”, diz o 
comerciante Raimundo Nona-
to de Miranda, 51, que tem um 
estabelecimento comercial bem 
na esquina do cruzamento. 
 “Há alguns meses, a 
Terracom veio, passou máqui-
na para retirar o asfalto, come-
çou a recapear a rua mas parou 
na altura da escola Ortega, en-
tão disseram que a prefeitura 
não pagou e pararam o serviço. 
Já vai fazer uns dois meses que 
a situação está aí desse jeito, 
causando sujeira, uma poeira-
da danada, além da cratera que 
está lá na frente, que parece que 
o chão vai abrir”.
 Para o armador Sebas-
tião Antonio Jordão, 58, que 
passa no local para ir a casa da 
filha na Vila dos Pescadores, 
as condições são lamentáveis. 
“Na hora que as crianças saem 
da escola, tem muita gente pas-
sando aqui, além dos carros, e 
todo mundo tem que desviar 
dos buracos enormes. Não é 
possível que fique tanto tempo 
assim e ninguém dê uma solu-
ção a este problema. Qualquer 
hora acontece um acidente 
mais grave e aí vão resolver 
rapidinho o problema”.
 Situação ainda mais 
complicada está no cruzamen-
to entre as Avenidas Europa e 
das Américas. No local sempre 
acontece a feira livre, às quar-
tas-feiras, e por diversas vezes 
já foi realizado serviço de in-
tervenção e recuperação do 
asfalto, devido aos sucessivos 
problemas de desabamento de 
solo, por causa de galerias de 
água e esgoto no local.
 “É impressionante, 
parece que não tem mais so-
lução a situação neste cruza-
mento”, observa o aposentado 
Manoel Pereira dos Santos, 
68 anos. “Já surgiram crateras 
enormes, que foram tampadas, 
mas pouco tempo depois elas 

voltaram a aparecer, e assim 
sucessivamente. É uma vergo-
nha, parece cena de filme so-
bre terremoto, quando o chão 
se abre e as casas parecem que 
vão ser engolidas”.

Código de Posturas – De 
acordo com o Código de Pos-
turas do Município de Cuba-
tão, os danos às vias públicas 
resultantes de obras ou servi-
ços de instalação ou manuten-
ção de equipamentos urbanos 
devem ser restaurados ou re-
compostos em 48 horas após o 
término da obra ou do serviço, 
prazo em que a Secretaria de 
Manutenção Urbana e Servi-
ços Públicos deverá ser comu-
nicada para realizar vistoria 
técnica do local, em ação arti-
culada com a Secretaria Muni-
cipal de Obras. Somente após 
a vistoria será emitido o Termo 
de Aceitação do término da re-
composição desse logradouro 
público.

Esclarecimentos da Sabesp 
– A Sabesp esclarece que os 
casos apontados não têm rela-
ção ao programa Onda Limpa. 
Técnicos vistoriaram os três 
endereços informados no bair-
ro Jardim Casqueiro e informa 
que na esquina entre as ave-
nidas Europa e das Américas, 
já foram feitos testes junto a 
representantes da administra-
ção municipal e os resultados 
apontaram que a origem da 
ocorrência acontece na galeria 
de drenagem de águas pluviais, 
cuja manutenção não é respon-
sabilidade da Sabesp.
 No trecho da rua Ma-
ria do Carmo, próximo à rua 
Martim Afonso, estão em an-
damento obras da prefeitura 
para pavimentação e não foi 
identificada nenhuma irregula-
ridade que caiba à companhia 
de saneamento. Já na rua Maria 
do Carmo com rua Brasília, a 
companhia realizou trabalhos 
de manutenção no interior de 

um poço de inspeção da rede 
de esgoto localizada nesta es-
quina, mas atua em conjunto 
ao cronograma municipal, pois 
existe a necessidade técnica de 
aguardar o término da coloca-
ção do asfalto, para finalizar a 
melhoria.

Onda Limpa - Para a expansão 
das redes de coleta e tratamento 
dos esgotos de Cubatão, a com-
panhia já investiu R$ 74 milhões 
por meio do programa Onda 
Limpa, maior empreendimento 
de recuperação ambiental do li-
toral do País. Foram cerca de 40 
km de novas tubulações, além 
da construção de seis unidades 
de bombeamento e uma nova 
estação de tratamento de esgo-
tos (ETE). Em 2009 ainda foi 
entregue a reforma que destinou 
outros R$ 9 milhões para am-
pliar a ETE que já existia. Nesta 
1ª fase - já concluída em 2011 - 
do programa, foram feitas 2.655 
novas ligações domiciliares.

Buracos enchem de água no cruzamento entre as avenidas Europa e das Américas

Na esquina das ruas Maria do Carmo e Brasília a situação é drástica, causando prejuízo em vários 
automóveis que transitam no local.

O morador Sebastião Antonio Jordão não entende o  
porquê da demora para resolver esses problemas antigos.
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Atividade 
na Comunidademonalsocial@hotmail.com

Realizado com sucesso o 
aniversário da escolinha de 
futebol Tricolor da Vila no dia 
13/8. A associação, que realiza 
um trabalho bacana com 
crianças da Vila dos Pescadores 
e oferece o esporte como 
ferramenta de transformação 
social. Parabéns a todos que 
colaboram para oferecer 
perspectivas possíveis e viáveis 
com muita criatividade e 
coletividade. 

Feliz vida para a 
linda Sarah Elen 
que comemorou no 
dia 22/8 seu niver. 
Deus esteja contigo 
sempre

Quinta-feira (25) foi mais um 
dia de parabéns ao querido e 
sempre atuante amigo dirigente 
do Sintracomos, Luiz Carlos de 
Andrade, na foto com o presidente 
Macaé e o engenheiro Pedro de Sá. 
Felicidades!!! E muitas vitórias!!!

Parabéns a Vitória 
que comemorou seu 
aniversário de 15 anos 
no dia 13/8 em uma bela 
festa. Na foto com os pais.

VAI ROLAR

Circuito de Cultural 
Popular, segunda 
edição, segue 
com sucesso por 
diversos espaços 
da cidade. Com 
espetáculos 
gratuitos 
espalhados pelas 
praças, escolas, 
avenidas, entre 
outros, apresenta 
uma diversidade 
cultural variada, 
entre as atrações 
destacamos 
o espetáculo 
“Romeu e Julieta! 
A comédia mais 
arretada do sertão” 
com a Cia. Teatral 
“Quem sabe faz a 
hora” no dia 27/8 
às 17 horas, Praça 
da Independência, 
Jardim Casqueiro 
e no dia 01/9 no 
Bloco Cultural 
a peça teatral 
“Vestida de 
Shakespeare” a 
partir das 20 horas. 
A programação 
variadíssima está 
no site http://
circuitode
culturapopular.
com.br.

Felicidades para a amiga Eleni 
que comemorou 21/8 seu 
aniversário com os amigos 
e familiares. Na foto com o 
esposo Gonçalves e o filho 
Caio.

Juventude Sim, Senhor 
Jovens da Vila Esperança disseram que adoram ouvir o amigo Ademário, que simboliza 
o futuro.

ABERTURA DA SEMANA ECUMÊNICA DA FAMÍLIA 
foi realizada no dia 24/8 na Associação Comercial e Industrial de Cubatão com 
a presença do Arcebispo Dom Tarcísio Saramanco.

FESTA DA 
CARNE SECA
A Tradicional 
festa da Carne 
Seca rolou no 
dia 13 /8 no 
Jardim Nova 
República 
com muita 
animação, forró 
e a dedicação 
de toda a 
comunidade.

PARABÉNS

Agradecimentos: Aderbau Gama; Carlos Moura e Jô Cruz   Contato:  monalsocial@
hotmail.com  Assista também esta colunista na TV Polo Canal 18 da NET

Os aposentados da Vila Nova, mantém a tradição e promovem 
seu encontro mensal realizado no dia 6/8 com churrasco e papo 
em dia no espaço dedicado a eles ao lado do Centro Esportivo Pita.
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Todo Trabalhador a partir 
dos 14 anos (desde que na 
qualidade de aprendiz) que 
prestar serviços de natureza 
não eventual (mais do que 
dois dias), à pessoa Físi-
ca ou Jurídica mediante o 
pagamento de salário, seja 
ele, Urbano, Rural ou Do-
méstico, tem direito de ter 
seu trabalho registrado em 
sua Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS).
 A Carteira é o prin-
cipal documento do Tra-
balhador, nela deve estar 
anotado todo seu histórico 
profissional (data de ad-
missão, salário ajustado, 
alterações salariais, férias, 
e condições especiais, se 
houver). A assinatura da 
Carteira é um direito que 
não pode ser disponibiliza-
do, ou seja, é uma obriga-
ção do Patrão.
 Ressalta-se que 
o fato do Empregado ter 
apresentado a CTPS após 
o ingresso na empresa, não 
assegura ao Empregador 
(Patrão) o direito de anotá-
-la com data diversa daque-
la em que aquele iniciou a 
efetiva prestação de ser-
viço. Nota-se que o prazo 
para anotação da Carteira é 
de 48 horas da data de ad-
missão.
 É comum observa-
mos as Empresas registra-
rem na Carteira salário in-
ferior do que efetivamente 
paga a seus Empregados. 

Agindo assim, o Emprega-
dor estará correndo sérios 
riscos de ter que prestar 
contas à Justiça do Tra-
balho, ao INSS e ao seu 
próprio Empregado. Quem 
anota um salário inferior na 
CTPS, para reduzir os va-
lores a serem recolhidos à 
Previdência Social comete 
o crime de “sonegação de 
contribuição previdenciá-
ria”.
 Caso não possua 
Carteira de Trabalho, dirija-
-se ao Ministério do Traba-

lho ou no Poupa Tempo de 
sua Cidade. Para sua emis-
são, será necessário 01 foto 
3 X 4(recente e em perfeito 
estado); e apresentar o ori-
ginal ou cópia autenticada 
de 1 (um) dos seguintes 
documentos: Carteira de 
identidade;ou, Certidão de 
Nascimento;ou, Certidão 
de Casamento;ou, carteira 
de reservista para homens. 
Lembre-se, consulte sem-
pre um Advogado, REI-
VINDIQUE SEUS DIREI-
TOS!!!!

Registro em carteira 
de trabalho

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/

Muito já se falou sobre a re-
cessão, o que deve ser feito 
em âmbito macroeconômico 
para o Brasil sair da crise 
e quanto vai demorar até 
a retomada do crescimen-
to. Para o cidadão comum, 
aquele que acorda cedo to-
dos os dias e vai à luta para 
garantir o sustento da 
família, e principalmen-
te para os 11,3 milhões 
de desempregados no 
País, não há tempo para 
esperar a recuperação. 
Essas pessoas precisam 
de soluções agora e rá-
pidas para obter renda 
e arcar com suas despe-
sas.
 Para muitos, a 
saída é montar um ne-
gócio. A dona de casa, 
hábil em fazer bolos, 
passa a vendê-los para 
os conhecidos; o rapaz, 
entendedor de compu-
tadores, oferece seus 
serviços ao círculo de 
contatos.
 Pensando nesse pú-
blico, o Sebrae-SP decidiu 
ampliar o apoio a uma cate-
goria que só ganha adeptos: 
a dos Microempreendedores 
Individuais (MEIs), traba-
lhadores por conta própria 
que exercem de forma regu-
larizada uma das 500 ativi-
dades regulamentadas e fa-
turam até R$ 60 mil por ano. 
Assim, o Sebrae-SP criou o 
Super MEI, um programa 
que oferece qualificação 
profissional a esse tipo de 
empreendedor.
 São 50 mil vagas 

em 164 cursos disponíveis 
em todo o Estado. Em duas 
semanas, o participante tem 
a oportunidade de se forma-
lizar como MEI (se ainda 
não for), aprender sobre ges-
tão e técnicas de um ofício. 
Com uma vantagem: tudo 
de graça. No mercado, tais 

capacitações chegam a 
custar R$ 1 mil. Além 
disso, ele poderá ofe-
recer seus produtos ou 
serviços em um por-
tal e por meio de um 
aplicativo, uma ótima 
vitrine para aparecer 
para o público. 
 O pedreiro 
pode se habilitar como 
gesseiro; a cabelei-
reira pode fazer curso 
de maquiadora, por 
exemplo, entre tantas 
outras opções. Aos in-
teressados basta fazer 

a inscrição no site supermei.
sebraesp.com.br, pela Cen-
tral de Atendimento 0800 
570 0800 e nos Escritórios 
Regionais do Sebrae-SP.
 Hoje, existem 6,4 
milhões de MEIs no Brasil, 
1,6 milhão só no Estado de 
São Paulo. De janeiro a abril 

deste ano, 540 mil pesso-
as se registraram na cate-
goria, uma alta de 10,4% 
ante o mesmo período de 
2015. O Super MEI vem 
para dar a oportunida-
de para esse grupo atuar 
com qualidade e ampliar a 
possibilidade de sucesso. 
Quanto mais fortalecido o 
MEI estiver, melhor para 
ele, para a comunidade e 
para a economia brasileira 
como um todo.

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

Coluna do Empreendedor/ SEBRAE          
Bruno Caetano

Super MEI: oportunidade para você

Para muitos, a saída 
é montar um negócio. 
A dona de casa, hábil 
em fazer bolos, passa 

a vendê-los para 
os conhecidos; o 

rapaz, entendedor de 
computadores, oferece 

seus serviços ao 
círculo de contatos.

Em inglês, o uso dos porquês 
é muito simples: why, para 
perguntas e because, para 
respostas. Já na nossa língua 
materna não é assim tão sim-
ples, pois temos quatro dife-
rentes maneiras de escrever. 
Veja bem, eu disse “escre-
ver”, portanto, pronunciá-las 
foneticamente não convém 
às regras que aqui colocare-
mos. Até porque, na pronún-
cia oral não fica expresso se 
estamos ou não utilizando 
algum acento, não é?  
 Então, vamos lá. 
Como já disse, em língua 
portuguesa existem quatro 
porquês: 

1- Por que (separado e sem 
acento), 2- Porque  (junto 
e sem acento), 3- Por quê 
(separado e com acento) 
e 4- Porquê (junto e com 
acento)

POR QUE
A forma de número 1 é a se-
quência de uma preposição 
(por) e um pronome inter-
rogativo (que). Equivale a 
“por qual razão”,  “por qual 
motivo”. 
Exemplos: Desejo saber 
por que você voltou tão tar-
de para casa. 
Por que você não fez a li-
ção?

 Há casos em que 
por que representa a sequ-
ência preposição + prono-
me relativo, equivalendo a 
“pelo qual” (ou alguma de 
suas flexões (pela qual, pe-
los quais, pelas quais).
 Exemplos: estes são 
os direitos por que estamos 
lutando. O túnel por que pas-
samos existe há muitos anos.

PORQUE
A forma porque é uma con-
junção, equivalendo a pois, 
já que, uma vez que, como. 
Costuma ser utilizado em 
respostas, para explicação 
ou causa.

 Exemplos: Vou ao 
supermercado porque não 
temos mais frutas. Você 
veio até aqui porque não 
conseguiu telefonar?

POR QUÊ
O terceiro caso, a forma por 
quê, deve ser utilizada ao 
final de uma frase, seguido 
de um ponto final, de inter-
rogação, de exclamação,  ou 
de reticências, pois, devido 
à posição na frase, o mo-
nossílabo “que” passa a ser 
tônico.
Exemplos: estudei bastan-
te ontem à noite. Sabe por 
quê? Será deselegante se 
você perguntar novamente 
por quê!

PORQUÊ
A forma porquê representa 
um substantivo. Significa 
“causa”, “razão”, “motivo” 
e normalmente surge acom-
panhada de palavra determi-
nante (artigo, por exemplo).
 Exemplos: Não 
consigo entender o porquê 
de sua ausência. Existem 
muitos porquês para justi-
ficar esta atitude. Você não 
vai à festa? Diga-me ao me-
nos um porquê.

É isso, pessoal. A partir des-
sa edição estaremos aqui 
prontos para tirar suas dú-
vidas em língua portuguesa. 
O endereço para contato é: 
clovisfdesousa@hotmail.
com 
 Valeu!?
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Barbra Streisand chegou 
a um ponto da carreira 
em que pode fazer o que 
quiser na música, no tea-
tro ou no cinema. E des-
ta vez, resolveu se voltar 
para os musicais da mí-
tica Broadway. Selecio-
nou canções antológicas 
e convidou um grupo de 
atores bem conhecidos do 
público do cinema para 
cantá-las em dueto. O re-
sultado acabou surpreen-
dendo a todos.
 Para quem está 
no Brasil fica difícil se 
identificar com as can-
ções, que não são mui-
to conhecidas do grande 

público. Somente quem 
acompanha o teatro e o 
cinema talvez consiga co-
nhecer algumas canções, 
como Pure Imagination, 
da Fantástica Fábrica de 
Chocolate, cantada em 
dueto com Seth MacFar-
lane. OU mesmo Climb 
Ev’ry Mountain, do mu-
sical Sound Of Music, 
cantada por Barbra com 
Jamie Foxx.
 Mas surpreende 
mesmo o fato de ver que 
alguns atores não tenham 
se intimidado em dividir 
a canção com uma diva 
do porte de Barbra. Hugh 
Jackman, por exemplo, 

se revelou um intérpre-
te convincente cantando 
a bela Any Day Now, do 
musical Smile. Já outros, 
como Antonio Bande-
ras, só cumprem o papel 
de um mero e respeitoso 
acompanhante, como não 
poderia deixar de ser di-
ferente.
 A produção mu-
sical foi caprichada, bem 
no padrão que estamos 
acostumados a ouvir nos 
discos de Barbra. E não 
deixa de ser agradável 
constatar que tudo o que 
a diva produz acaba vi-
rando ouro para os nossos 
ouvidos desfrutarem.

Barbra Streisand canta a Broadway

Música, com Luiz Otero

CANDIDATOS A PREFEITO E A VEREADOR, 

Até a antevéspera das eleições, pode haver a divulgação paga, na imprensa escrita, 
e a reprodução na internet do jornal impresso, de até dez anúncios de propaganda 
eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada candidato, no espaço máximo, por 
edição, de um oitavo de página de jornal padrão e de um quarto de página de revista 
ou tabloide. 

O anúncio deverá trazer, de maneira visível, o valor pago pela inserção.

Está autorizada a reprodução virtual no site do próprio jornal de sua edição impressa, 
independentemente de seu conteúdo. No entanto, deve ser respeitado integralmente 
o formato gráfico e o conteúdo editorial da versão impressa.

Não será tomada como propaganda eleitoral a divulgação de opinião favorável a 
candidato, partido ou coligação pela imprensa escrita, desde que não seja matéria 
paga.

Essas orientações constam das regras para as eleições municipais de 2016, pelo 
Tribunal Superior Eleitoral.

****************

(*) RESERVE O SEU ESPAÇO NO JORNAL ‘Jornal Povo de Cubatão’ - Fale inbox ou por 
e-mail: povoeditor@gmail.com ou com o Marcos Paulo Alves, diretor comercial do 
jornal.

Gaiolas decorativas
Quando pensamos na decora-
ção de uma casa ou ambiente, 
geralmente as primeiras coisas 
que vêm a cabeça são: a cor 
das paredes, vasos, almofadas 
e porta retratos. Mas já pen-
sou em usar gaiolas para fazer 
uma decoração mais românti-
ca e delicada?
 Eu amo gaiolas na 
decoração. Sem pássaros, é 
claro! Na minha opinião eles 
devem ficar soltos na natureza 
e não engaiolados.
 Voltando à sugestão 
da semana, as gaiolas decora-
tivas são peças que proporcio-
nam um charme à decoração, 
tanto interna, quanto externa. 
Elas trazem beleza, delicadeza 
e personalidade aos espaços.
 Não há regras para 
utilizá-las; basta deixar a sua 
imaginação fluir para saber 
exatamente como encaixá-la 
perfeitamente nos ambientes. 
As gaiolas podem ser suspen-
sas ou apoiadas em aparadores 
ou mesas.
 As cores, materiais e 
modelos das gaiolas são mui-
tos e variam de acordo com o 
estilo e a sua intenção para o 
local onde pretende expô-las. 
Na cor branca, o artigo dá ao 
ambiente um ar de sofistica-
ção ainda maior, sendo uma 
ótima opção na decoração de 
festas infantis e casamentos.
Veja algumas dicas para in-
cluí-las na decoração do seu 
ambiente:

• na cozinha em um canto 
da bancada para por co-
pos, xícaras ou canecas 
de café.

• no quarto das crianças, 
sobre uma mesa, a gaio-
la serve para organizar 
cadernos e canetas, além 
de outros materiais esco-
lares.

• uma gaiola, dependen-
do do tamanho do seu 
banheiro, pode ficar 
pendurada no teto ou na 
bancada com tolhas ou 
sabonetes.

• faça uma composição 
bonita para a sua mesa 
de centro, colocando 
flores, ou plantas e ve-
las. Se quiser ousar, 
coloque uma bandeja 
espelhada.

• para um ambiente jo-
vial, fica bacana inserir 
fios luminosos, como 
pisca-pisca. Essa opção 
cria um efeito incrível, 
aproveitando-se como 
decoração para o seu 
criado mudo.

• para os ambientes mais 
modernos, tente utilizá-
-la como luminária. 
Hoje no mercado exis-
tem infinitos modelos 
inspirados em gaiolas 
ou, se preferir, faça-o de 
porta velas. Todos esses 
tipos deixam o ambien-
te romântico, proporcio-
nando paz e aconchego.

• para varandas, incorpo-
re as gaiolas com vasi-
nhos de plantas e flores. 
Elas deixam o clima 
agradável e combina 
com o estilo natural.

 Pode se decorar tan-
to o exterior quanto o interior 
das casas. Tratando-se de 
interior, a sala seria um bom 
local na parede, pendendo do 
teto ou em um canto perto da 
janela, com plantas trepadei-
ras que crescerão ao redor 
das grades da gaiola. E vale 
tudo: sozinhas, nas cores e 
estilos do ambiente.
 Por fim, vale des-
tacar que as gaiolas não se 
restringem apenas a deco-
ração de interiores. É cada 
vez mais comum encontrá-
-las em eventos, cerimônias 
e na decoração de vitrines no 
comércio. É possível você 
comprar uma gaiola simples 
e enfeitar ou então procurar 
pelas mais elaboradas. Cada 
escolha, com o seu bom gos-
to de sempre, dependerá do 
seu bolso e dotes artísticos.

dariella05@hotmail.com
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Cubatenses vencem campeonato de carros 
“tunados” no kartódromo

Avenida Nações Unidas, 333 
Vila Nova - Cubatão

A chuva e o tempo frio 
não foram o suficiente 
para tirar a animação 
da galera que marcou 
presença na “70ª Etapa 
do Campeonato Brasi-
leiro de Som, Tuning 
e Rebaixados 2016”, 
que ocorreu no domin-
go (7), no Kartódromo 
de Cubatão.  Mais de 
50 veículos da Baixada 
Santista disputaram o 
campeonato e garanti-
ram a diversão do pú-
blico.
 Nessa etapa 
regional, o “3º Mega 

Campeonato de Cuba-
tão”, dois cubatenses 
saíram como campeões. 
Na categoria pancadão, 
o competidor Márcio 
Silva, da equipe “ST 
Pancadão”, além de fi-
car com 1.º lugar, regis-
trou um recorde de som 
com a medição de 146,6 
decibéis (dB). 
 Na categoria 
carros rebaixados, Thia-
go Cristino, da “Equipe 
Abusados”, também fi-
cou em 1.º lugar com o 
seu Peugeot 206, que re-
gistrou média 2,85 cen-

tímetros de suspensão 
fixa.
 Com peças au-
tomotivas e sistemas 
de som personalizados, 
essa foi a terceira vez 
que os carros, chamados 
de “tunados”, se reuni-
ram na cidade para este 
tipo de evento. Durante 
a competição, os veí-
culos são avaliados nas 
categorias SPL show, 
pancadão e carro rebai-
xado, que basicamente 
consiste na medição da 
potência do som e da 
suspensão dos veículos.  

Na categoria carros rebaixados, Thiago Cristino (de vermelho), da “Equipe Abusados”, ficou em 1.º lugar com o seu Peugeot 206. Na categoria pancadão, o competidor Márcio Silva (na foto da 
direita), da equipe “ST Pancadão”, além de ficar com 1.º lugar, registrou um recorde de som com a medição de 146,6 decibéis (dB). 
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Além de sofrer com os 
consecutivos atrasos no 
pagamento de benefícios, 
como Vale Refeição, Vale 
Transporte e Cesta Básica, 
os servidores municipais 
da Prefeitura de Cubatão 
vêm perdendo o sono por 
conta de outro verdadeiro 
calote da administração: os 
empréstimos consignados, 
que são descontados na fo-
lha de pagamento, mas não 
são repassados em dia aos 
bancos.
 Pelo menos desde 
maio deste ano, todos os 
meses, dezenas de servi-
dores vêm reclamando nas 
redes sociais e diretamen-
te no setor de Finanças da 
prefeitura por causa das 
cobranças que recebem dos 
bancos, com frequência, 
por causa dos atrasos nos 
repasses dos seus emprésti-
mos consignados. Segundo 
eles, a cobrança bancária é 
feita através de cartas e te-
lefonemas, que dão o aviso 
sobre a situação de inadim-
plência e ameaçam enviar 
seus nomes ao SPC e a Se-
rasa, caso a dívida não seja 
quitada até uma determina-
da data.
  A surpresa de to-
dos é que, no penúltimo dia 
do mês, quando normal-
mente ocorre o pagamento 
dos servidores municipais, 
o desconto aparece normal-
mente no holerite, porém os 
valores não são transferidos 
automaticamente aos ban-
cos credores. Com duas se-
manas de atraso começam 
as cobranças, o que causa 

enorme indignação.
 “Já recebi três 
cartas, teve um mês que 
recebi telefonema, e esses 
atrasos vem acontecendo 
há algum tempo, enquanto 
o desconto no meu holerite 

vem acontecendo normal-
mente”, diz a professora de 
Educação Infantil Vivian 
Guerra Inácio. “Não basta 
estar com o VR atrasado, 
não ter recebido a cesta bá-
sica, a gente ainda tem que 

receber esse tipo 
de cobrança”.
 O u t r o s 
servidores tam-
bém reclamam: 
“Já recebi duas 
cartas, e isso é a 
prova irrefutável 
da sem-vergo-
nhice dessa ad-
ministração, cuja 
prefeita ainda se 
dá ao desfrute 
de processar um 
servidor por cha-
má-la de calotei-
ra”, aponta Celso 
Batista, que tra-
balha na área de 
Saúde. “Isso não 
é injúria, é uma 
constatação”.
 De acor-
do com informa-
ção conseguida 
junto a Caixa 
Econômica Fe-
deral, a prefei-
tura normal-
mente efetuava 
os repasses dos 
e m p r é s t i m o s 
consignados até 
o dia 10 de cada 
mês, mas nos 

últimos meses os atrasos 
se tornaram comuns. Atu-
almente, a Prefeitura não 
tem dado conta de efetuar 
esses repasses até a terceira 
semana do mês, por isso a 

situação ainda é de inadim-
plência para os servidores, 
com quem o banco público 
federal mantém a relação 
fiduciária. Na maioria das 
vezes, ultimamente, a Pre-
feitura regulariza o repasse 
apenas na semana em que 
os servidores começam a se 
atormentar com os avisos 
por cartas, sms ou telefone-
mas de cobranças.

Frustração – “Acho um 
absurdo, pois meu sonho 
sempre foi trabalhar em 
Cubatão, que era conside-
rada a melhor prefeitura 
da Baixada Santista. Rea-
lizei o sonho de passar no 
Concurso público de 2010, 
ingressei na rede em 2011 
e hoje essa situação é ver-
gonhosa; minhas tias tra-
balharam nessa prefeitura e 
eu sei muito bem como era. 

Hoje elas estão aposenta-
das e não têm nem dia cer-
to para receber”, observa a 
professora Vivian. “Parece 
que estamos pedindo esmo-
las, somos tratados como 
lixo. A minha situação ainda 
é um pouco confortável, mas 
fico pensando nos outros 
funcionários que ganham 
muito menos e que pagam 
aluguel. Eu crio a minha fi-
lha sozinha, graças a Deus 
não pago aluguel porque 
moro com a minha avó. Ima-
gino como deve ser para um 
pai de família que tem que 
pagar água, luz e aluguel e 
todas as demais contas”.

Saiba como recorrer – O 
atraso, por parte da Prefei-
tura de Cubatão no repasse 
das parcelas do crédito con-
signado dos servidores aos 
bancos, não pode tornar os 

funcionários inadimplen-
tes. Caso isso aconteça, o 
funcionário público pode 
ingressar com uma ação ju-
dicial pedindo a retirada de 
seu nome dos cadastros de 
restrição ao crédito e ainda 
tem direito a uma indeniza-
ção por danos morais.
 Assim que for efe-
tivada a negativação do seu 
nome no SPC ou na Serasa, 
o servidor deverá reunir o 
contracheque, uma cópia 
do contrato de empréstimo 
e o documento no qual foi 
informado. Caso o funcio-
nário tenha problemas com 
mudanças nas condições 
de pagamento, motivadas 
pelo fim do convênio entre 
o banco e a prefeitura, pre-
cisará do seu contracheque, 
do contrato do empréstimo e 
do boleto bancário para en-
trar com uma ação judicial.

Peritos criminais 
estiveram na Estação de 
Tratamento de Água - 
ETA Cubatão e na sede 
do escritório regional da 
Sabesp e conheceram o 
trabalho de combate às 
fraudes

Profissionais do Núcleo de 
Perícias Criminalísticas de 
Santos (órgão vinculado ao 
Instituto de Criminalísti-
ca da Superintendência da 
Polícia Técnico-Científica) 
visitaram nesta quinta-feira 
(25) as instalações da Sa-
besp na Baixada Santista. 
O grupo esteve no Palácio 
Saturnino de Brito, sede 
da Sabesp no Centro de 
Santos, e na maior estação 
de tratamento de água do 

interior e litoral paulista, 
a ETA Cubatão, responsá-
vel por tratar de 40 a 50% 
do volume total de água 
potável distribuída nas 
nove cidades da região. O 
objetivo foi aprimorar o 
conhecimento técnico so-
bre a atuação das equipes 
especializadas no monito-
ramento, fiscalização e au-
tuação das irregularidades 
feitas em tubulações ou 
medidores (hidrômetros) 
para furtar água. A inicia-
tiva faz parte da parceria 
existente entre a compa-
nhia de saneamento e a Se-
cretaria Estadual de Segu-
rança Pública no trabalho 
de combate às fraudes apli-
cadas no sistema integrado 
de abastecimento de água 

da Baixada Santista.
 Só no primeiro 
semestre de 2016, a con-
cessionária registrou um 
aumento de 268% no nú-
mero de irregularidades 
da região metropolitana da 
Baixada, em comparação 
com mesmo período de 
2015. Foram 652 casos que 
resultaram no desvio de 
112,461 milhões de litros 
de água potável, suficiente 
para abastecer uma cidade 
do porte de Monte Aprazí-
vel, com 23 mil habitantes, 
durante um mês inteiro. O 
prejuízo estimado foi de R$ 
1,573 milhão.
 A  população pode 
relatar casos suspeitos pela 
Central de Atendimento da 
Sabesp (195 ou 0800 055 

0195) ou pelo Disque-De-
núncia (181). O denuncian-
te não precisa se identificar 
e a ligação é gratuita. Caso 
se confirme o ato, a compa-
nhia cobra retroativamente 
a tarifa pela água furtada e 
pelo esgoto coletado. Além 
disso, o responsável pela 
fraude pode responder por 
crime de furto, sujeito a até 
oito anos de reclusão.

Cidade

Prefeitura desconta consignado de 
servidores e não repassa a bancos

Polícia Científica visita ETA 
Cubatão da Sabesp para aprimorar 
conhecimento em furto de água 

Caixa Federal 
cobra servidores 
que já pagaram 
via Prefeitura

ABASTECIMENTO

Os peritos estiveram 
investigando e estudando 

a operação da Estação 
de Tratamento de Água 
de Cubatão, a maior do 

interior de SP.


