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ELEIÇÕES 2016
O jornal “Povo de Cubatão” 
publica nesta sexta-feira (30 de 
setembro), a quinta e última, 
das entrevistas exclusivas com 
cada um dos cinco candidatos a 
prefeito de Cubatão, dedicando 
a eles uma página inteira. Para 
definir a ordem dos entrevistados 
e respectivas publicações, foi 
realizado um sorteio nas presenças 
dos responsáveis pela comunicação 
dos candidatos e ficou definida a 
seguinte ordem:

02/09 - Ademario Silva Oliveira (PSDB); 
09/09 - Dinho Heliodoro (SD); 
16/09 - Wagner Moura (PMDB); 
23/09 - Severino Tarcicio Doda (PSB); 
30/09 - Fábio Oliveira Inácio (PT).

Nesta semana, o destaque é para o 
Fábio Inácio, do PT.
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Moradores das Cotas 
terão oficinas de 

hortas medicinais 
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Atlântica 
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“Prefeito 
terá que ter 
o perfil para 
o diálogo 
para 
unificar 
a cidade, 
vencer a 
crise.” 
(Fábio 
Inácio)

Ademário lidera para prefeito 
em Cubatão também no IPAT, 

com 25,3%
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ADVOGADO DO POVO

A importância 
do voto

Pesquisa foi encomendada pelo Jornal A 
Tribuna, de Santos

Joe Bonamassa traz o 
melhor do blues rock 

em disco ao vivo
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“Desejo que todos 
os meus amigos e 

aqueles que acreditam 
em mim façam 
as escolhas com 
responsabilidade 
e independência e 
que cada um vote 

consciente˜.

Nei Serra, ex-prefeito 
de Cubatão.

Frase

ARTIGOS

Linha Direta
Sons da campanha
Certíssimo! Como exemplo, na 
esquina da 9 de Abril com a Rua 
São Paulo, ficam com o som en-
quanto os fiéis não conseguem 
nem ouvir o Padre. Nos cultos 
evangélicos a mesma coisa. Será 
que os candidatos não sabem dis-
so e não explicam aos motoristas 
dos seus veículos que isso só os 
prejudica?
Alberto Piccoli, via Facebook.

Vamos respeitar!!!!!!
Mara Machado, via Facebook.

De uma coisa, podem ter certe-
za: Os eleitores não esquecem os 
barulhentos, baderneiros e trans-
gressores da lei. Já vi muitas fes-
tas, muitos gritos, e, na hora da 
apuração dos votos os votos não 
apareceram. Na verdade, ninguém 
gosta de barulho, o som é permiti-
do dentro dos limites.
Oswaldo Soares Dias, 
via Facebook.

Algumas músicas de campanhas 
(jingles) são até divertidas, mas 
se os candidatos e seus respec-
tivos partidos não conseguem 
se organizar enquanto ainda são 
candidatos, como será se forem 
eleitos? Os veículos de campa-
nha estão travando o trânsito na 
Vila Natal. Muitos eleitores traba-
lham à noite e tem que descansar 
durante o dia, outros são idosos 
e tem o sono irregular. Senhores 
candidatos, vocês estão prestando 
atenção no mal que estão fazendo 
à população? A minha Caixa do 
Correio vive cheia de panfletos de 
candidatos. Até penso em fixar um 
cartaz no portão com os nomes 
dos meus candidatos, para ver se 
param de encher a minha Caixa 
de Correio, porém na minha casa 
existem outros eleitores com op-
ções distintas da minha. Também 
não gosto de bancar o cabo eleito-
ral. Sou apenas eleitor. Quem não 
respeita enquanto candidato, não 
respeitará quando eleito. Quem 
gasta muito na campanha... vai 
querer compensar depois.
Roberto Faccoro, via Facebook.

Candidatos na OAB
Viva a Democracia! O Debate foi 
lindo, sensacional. Obrigado!
André Mohamad Izzi, 
via Facebook.

Parabéns OAB, pela iniciativa. 
Assisti, gostei, espero sincera-
mente que os candidatos consi-
gam alcançar os seus propósitos; 
assim toda a comunidade cubaten-
se terá motivos para aplaudi-los 
de pé e cabeça erguida.
Dulce Stevo, via Facebook.
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A esperança se renova

A seguir, uma retrospectiva 
rápida dos últimos governos 
de Cubatão, a partir de 2001, 
para refrescar a memória de 
todos nós, que estamos pres-
tes a eleger um novo prefeito 
para Cubatão. 

NEI SERRA/CLERMONT 
- De 2001 a 2008, Cubatão 
teve como prefeito Dr. Cler-
mont Silveira Castor, que re-
cebeu de seu antecessor Nei 
Serra uma prefeitura imersa 
em dívidas e com graves 
problemas administrativos, 
como licenças-prêmio de 
funcionários não pagas, um 
hospital deficitário e um sis-
tema de previdência com sé-
rios problemas de caixa. 

CLERMONT CONDENA-
DO PELO MP - Em 2013, 
Clermont foi condenado 
pelo Ministério Público 
pela celebração irregular 
de contratos emergenciais 
para a coleta de lixo domi-
ciliar e hospitalar, operação 
de aterro sanitário e limpeza 
de vias e logradouros públi-
cos, entre outros serviços 
semelhantes. Segundo a 
ação movida, a administra-

ção Clermont forjou uma 
situação de emergência para 
direcionar as contratações 
com valores nitidamente su-
perfaturados, privilegiando 
a empresa em contratos fir-
mados entre julho de 2001 e 
janeiro de 2004. 

CLERMONT REPROVA-
DO POR 80% DA POPU-
LAÇÃO - Nos últimos anos 
de seu governo, Clermont 
tinha quase 80% de repro-
vação, segundo pesqui-
sa realizada pelo Ipat. Na 
mesma pesquisa, quando 
questionados sobre as ca-
racterísticas de Clermont, os 
entrevistados consideraram 
que Clermont trabalhava 
pouco (77,4%), era indeci-
so (73,1%); não conhecia 
os problemas da Cidade 
(52,2%), não tinha inicia-
tiva (75,9%) e era corrupto 
(30,8%). 

TCE JULGA IRREGULAR 
PARCERIA ENTRE GO-
VERNO CLERMONT E 
CAAT - No ano passado, o 
Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE-SP) julgou irre-
gular o termo de parceria 
firmado entre o governo do 
ex-prefeito Clermont e a 
Oscip Centro de Assistência 
e Amparo ao Trabalhador 
(CAAT) para a implementa-
ção de programas direciona-
dos à redução da mortalida-
de infantil e equoterapia, no 
exercício de 2006. As partes 
envolvidas recorreram mas 
o TCE manteve a decisão de 
que o concurso de projetos, 
os termos de parceria e de 
ratificação foram considera-
dos irregulares, bem como 
ilegais os atos que geraram 
despesas aos cofres muni-

cipais decorrentes do ter-
mo de parceria. O valor do 
termo de parceria foi de R$ 
6.985.260,00. 

GOVERNO PETISTA 
CONSEGUE SER PIOR - 
Resumidamente: O pior go-
verno da história de Cubatão 
criou um número exorbitan-
te de cargos comissionados, 
trazendo centenas de “gafa-
nhotos” de outros recantos 
petistas. Torrou milhões de 
reais com obras e serviços 
distribuídos a empresas ami-
gas financiadoras de campa-
nha. Usou as redes sociais 
para atacar inimigos e opo-
sitores, durante horário de 
expediente administrativo, 
usando computadores de 
dentro das repartições públi-
cas. Prefeita foi cassada pela 
justiça por abuso de poder 
econômico e uso da máqui-
na pública e se mantém no 
poder através de liminares. 
Há anos vem dando calo-
tes em servidores da ativa, 
aposentados, pensionistas, 
prestadores de serviço. Fez 
inúmeras promessas nas 
campanhas passadas que ja-
mais foram cumpridas. A ci-
dade tem o pior e mais caro 
serviço de transporte públi-
co da região. Acabou de for-
ma desastrosa com a Saúde 
de Cubatão. 

A ESCOLHA É DE CADA 
UM, A CONSEQÜÊNCIA 
SERÁ PARA TODOS. BOA 
ESCOLHA A TODOS!

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

Armando Campinas

No próximo domingo (dia 02 
de outubro), teremos nova-
mente a oportunidade de mu-
dar os caminhos que impuse-
ram à nossa cidade. Vamos 
escolher um novo prefeito e 
a esperança de não errarmos 
dessa vez, se renova. Não po-
demos errar de novo ou, pelo 
menos, não devemos. Não 
podemos nos esquecer de que 

nossas vidas são regidas, em 
quase tudo, por uma ação po-
lítica.
 Precisamos de um 
prefeito que encarne a figura 
de representante do povo, de 
um município como o nosso 
que,  embora pequeno em 
território e população, tem 
imensa importância, pois abri-
ga o maior parque industrial 
da América do Sul, e é um dos 
maiores geradores de riquezas, 
tributos, e postos de trabalho. 
Município que não suporta 
mais continuar apreciando as 
chaminés de nossas indústrias, 
sem que as riquezas que elas 
produzem cheguem ao povo 
para minimizar seu sofrimen-
to, urbanizar seus bairros e 
realizar aos que precisam o 
sonho da casa própria; e que 
tenha ainda esse prefeito a 
clara visão da necessidade de 
proteger o nosso ecossistema, 
já bem danificado.

 Em minha opinião, o 
Ademário reúne esses requisi-
tos.
 Precisamos eleger um 
prefeito que tenha consciência 
de que é sua obrigação arre-
cadar todos os recursos que 
pertencem ao povo, e devolvê-
-los a esse mesmo povo, em 
serviços e melhorias que be-
neficiem senão a totalidade, 
pelo menos a grande maioria 
das pessoas. Que tenha consci-
ência de que uma cidade como 
a nossa, que tem, só para cus-
tear a secretaria de educação, 
mais recursos do que 90% dos 
municípios do nosso país, não 
pode aceitar uma educação de 
3.ª categoria que suspende as 
aulas por falta de merenda es-
colar e/ou por falta de limpeza 
dos banheiros das escolas, que 
esteja convencido de que uma 
das maiores obrigações do ser 
humano é com o seu próximo, 
que a transformação da nossa 

sociedade se dará pela educa-
ção e que, portanto, cuidar e 
educar nossas crianças são o 
único caminho para a forma-
ção de uma sociedade justa e 
perfeita.
 Em minha opinião, 
Ademário reúne esses requisi-
tos. 
 Precisamos eleger um 
prefeito, que tenha coragem e 
que esteja disposto a eliminar 
os ralos por onde escoam o 
dinheiro do povo, que deveria 
estar sendo aplicado em be-
neficio do mesmo, que tenha 
consciência da necessidade 
de reconstruir não só a cidade 
fisicamente, mas, sobretudo 
a credibilidade do funciona-
lismo público junto ao Poder 
Executivo, pois sem isso fica 
impossível promover a ad-
ministração que a cidade vai 
exigir, e que tenha habilidade, 
competência e a grandeza de 
unir toda classe política, para 

facilitar essa tarefa, pois nossa 
cidade nunca exigiu tanto do 
seu prefeito, como vai exigir 
do próximo.
 Em minha opinião, 
Ademário reúne esses requisi-
tos.
 Por essas razões, fiz 
minha opção pelo Ademário 
(sem desmerecer nenhum dos 
outros candidatos, até por que 
ainda não tiveram a oportuni-
dade de mostrarem do que são 
capazes).

(*) Armando Campinas foi 
presidente da Câmara de 
Vereadores e Vice-Prefeito 
de Cubatão. E-mail: 
armandocampinas@yahoo.
com.br 

Continuísmo ou não continuísmo, eis a questão. 
Mário Torres Filho
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Renovação
O cientista político 
Alcindo Gonçal-
ves – na ilustração, 
coordenador do Ins-
tituto de Pesquisas 
A Tribuna – IPAT, 
avalia que a Câma-
ra de Cubatão terá 
uma renovação per-
to de 50% com os 
futuros vereadores 
eleitos no próximo 
domingo (2 de ou-
tubro). Ele diz isso 
com base na inter-
pretação da pes-
quisa realizada nos 
dias 23 e 24 de se-
tembro, pelo IPAT, 
entre os cubatenses, 
após o registro da 
consulta no TSE com o pro-
tocolo SP-07511/2016.

Menos 4 atuais
Para entender a avaliação 
de Alcindo, é preciso con-
siderar que dos 11 atuais 
vereadores, quatro se candi-
dataram a prefeito: Ademá-
rio da Silva Oliveira, Dinho 
Heliodoro, Severino Tarcí-
cio Doda e Fábio Inácio. O 
quinto – Wagner Moura – 
lembra o cientista político, 
até pouco tempo também 
foi vereador. Com isso, em 
tese, há quatro vagas anti-
gas em disputa e, como o 
número de cadeiras aumen-
tará para 15 em 2017, foram 
criadas mais quatro.

Contas de chegar
Com base na pesquisa, Al-
cindo Gonçalves analisa 
que o cálculo do cociente 
eleitoral deve considerar 
em torno de 70 mil votos. 
E esse número, dividido pe-
las 15 cadeiras, indica que 
um partido ou coligação, 
para eleger um vereador em 
Cubatão, precisaria conse-
guir um mínimo de 4.700 
votos (soma dos candidatos 
eleitos pela legenda ou co-
ligação). Quem soma mais 
votos conquista proporcio-
nalmente mais cadeiras.

Cálculos dos resultados
Confirmando os números 
do IPAT nas urnas, domin-
go, a coligação PDT-PSD-
-PROS, conquistaria duas 
cadeiras; PEN-PT-PV, três 
cadeiras; PMDB-PPS, duas 
cadeiras; PRB, duas ca-
deiras; PSDB-DEM, três 
cadeiras; SD, uma cadeira. 
Não elegeriam vereadores 
os seguintes partidos: PMN, 
PSDC, PR, PHS, PSC, PTB 
e PT do B. 

Sem aulas
As eleições tomam conta 
da pauta, mas a vida con-
tinua em Cubatão. Alunos 
de quatro escolas da rede 
municipal estão sem aulas 
devido à falta de condições 
das unidades de ensino. Os 
locais estão com lixo acu-
mulado e sem materiais de 
limpeza e higiene pessoal. 
O problema é por causa da 
greve dos funcionários da 
Cursan, empresa responsá-
vel pela limpeza na Cidade 
e órgãos públicos.

Sem impeachment
A prefeita Marcia Rosa 
(PT) e o seu vice, Donizete 
Tavares Nascimento (PSD), 
foram absolvidos de todas 
as acusações de crime de 
responsabilidade. A decisão 
foi tomada pelos vereadores 
em sessão de julgamento de 
cassação na Câmara Muni-
cipal de Cubatão, na última 
sexta-feira (23). Ela come-
morou a decisão dos vere-
adores, contra o que consi-
derou mais uma tentativa de 
golpe e injustiça.

Vitória da Democracia
“Foi a vitória da Democra-
cia. Passar por um segun-
do processo, formulado 
por candidato conhecido 
de oposição, por supostos 
crimes de responsabilidade 
sem qualquer embasamen-
to legal é algo perigoso às 
instituições, ao voto dos 

cidadãos cubatenses. Cele-
bro também a absolvição 
de meu vice, um homem 
honrado”, declarou Marcia 
Rosa.

Faculdade de Medicina
Cubatão pode ter uma facul-
dade de Medicina. A notícia 
foi confirmada pelo gover-
no Michel Temer através 
do Ministério da Educação, 
que aprovou a seleção e a 
classificação das propostas 
de vários municípios brasi-
leiros, sendo dois da região 
da Baixada Santista. Guaru-
já é o outro.

No Diário Oficial
A confirmação veio por 
meio da Portaria N.º 545 
da Secretaria de Regulação 
da Educação Superior do 
MEC, publicada no Diário 
Oficial da União na terça-
-feira (27). A próxima fase é 
a aprovação dos documen-
tos de Garantia de Execu-
ção, que será fornecido pela 
mantenedora da faculdade 
de Medicina no município 
de Cubatão, no caso a Uni-
versidade Santa Cecília, 
Unisanta. 

Celular em bancos
Cubatão se prepara para 
adotar legislação municipal 
que é praticada há cinco 
anos por diversos municí-
pios brasileiros proibindo 
o uso de celular dentro de 
agências bancárias. O secre-
tário municipal de Seguran-
ça Pública de Cubatão, José 
Carlos Pereira, pretende 
também, com o apoio dos 
gerentes dos bancos, obri-
gar a instalação de equipa-
mentos que preservem as 
consultas de clientes de cai-
xas automáticos e tornem 
mais difícil a observação 
dos dados que aparecem nas 
telas, ou o montante de re-
cursos sacados.

Campeã de dança
A Companhia de Dança de 
Cubatão foi a equipe cam-
peã do Festival Bravos Ex-
cellence, que aconteceu em 
São Paulo, no último fim 
de semana. Os bailarinos 
venceram em sete catego-
rias diferentes, tiveram duas 
coreografias classificadas 
em segundo lugar, além de 
receber prêmios especiais. 
O festival contou com três 
dias de disputas, entre 23 
e 25 de setembro, e teve a 
participação de mais de 180 
coreografias de companhias 
de todo o Brasil. A compe-
tição aconteceu no Teatro 
Italo Brasileiro.

Jazz e contemporâneo
Os cubatenses conquistaram 
o 1.º lugar com na catego-
ria jazz conjunto avançado 
com a coreografia “Amores 
crônicos”, a apresentação 
“Woman skin”, de contem-
porâneo conjunto avançado 
e também “Do you Remem-
ber?”, coreografia no estilo 
livre conjunto avançado. 
Somaram vitórias ainda em 
outras categorias. Boas notí-
cias para todos nós.

Perguntar não ofende
Na hora de votar no domin-
go, podia pensar no futuro 
de Cubatão?

Política

Boca do Povo Pesquisa do IPAT confirma Ademário 
em 1.º lugar com 25,3%

OAB promove debate entre 
prefeituráveis

Os eleitores cubatenses pude-
ram assistir pela TV Câma-
ra Municipal, pela internet e 
também através do Canal 9 da 
NET, o debate entre os cinco 
candidatos a prefeito promo-
vido pela Seção da OAB de 
Cubatão, mediado pelo seu 
presidente, o advogado An-
dré Mohamad Izzi, na última 
quarta-feira (28). O evento foi 
transmitido diretamente do ple-
nário da Câmara de Vereadores 
e contou com a participação de 

Ademário Oliveira (PSDB), 
Dinho Heliodoro (SD), Severi-
no Tarcício Doda (PSB), Fabio 
Inácio (PT) e Wagner Moura 
(PMDB).
 Horas antes, nas redes 
sociais e nos bastidores políti-
cos, a expectativa era de que 
o debate seria dominado por 
ofensas e brigas sociais e par-
tidárias, mas foi o contrário. 
Analistas políticos que acom-
panharam esse acontecimento 
elogiaram o nível elevado com 

o predomínio da discussão de 
propostas, ideias e posiciona-
mentos sobre os principais pro-
blemas de Cubatão, bem como 
as alternativas de cada um para 
enfrentar a crise atual com so-
luções a partir de janeiro de 
2017.
 André Izzi saudou a 
democracia e não escondia a 
sua alegria ao final: “o debate 
foi lindo, sensacional”. E, na 
manhã de quinta-feira (29), a 
participação dos candidatos se 

repetiu no programa “Jornal 
da Cidade”, comandado pelo 
jornalista e radialista Luiz Ro-
berto, o Raposa, na emissora 
Studio Rhema, agradando os 
ouvintes desse tradicional es-
paço de discussão dos proble-
mas de Cubatão no dia a dia.

A corrida eleitoral chega na reta 
final e o candidato do PSDB à 
Prefeitura de Cubatão, Ademá-
rio da Silva Oliveira, lidera a 
preferência do eleitorado com 
25,3% das intenções de voto. 
Esse é o resultado da pesquisa 
realizada pelo Instituto de Pes-
quisas A Tribuna – IPAT, regis-
trada na Justiça Eleitoral sob o 
protocolo SP-07511/2016, rea-
lizada nos dias 23 e 24 de se-
tembro, com intervalo de con-
fiança de 95% e divulgada na 
edição desta quarta-feira (28).
A liderança de Ademário é iso-
lada, mediante a apresentação 
dos nomes dos cinco candi-
datos, para uma amostragem 
de 800 eleitores cubatenses. 
Devido à margem de erro da 
pesquisa, de 3,5% para mais ou 
para menos, os outros quatro 
concorrentes estão tecnicamen-
te empatados: Severino Tar-
cício, o Doda (PSB), aparece 
em segundo lugar com 15,4%, 
Wagner Moura (PMDB) com 
12,5%, Dinho Heliodoro (SD), 
tem 10,1%, e Fábio Inácio (PT), 
conta com 8,9% da vontade de 
votar do povo cubatense.
 Dos entrevistados, 
15% disseram que votarão em 
branco, nulo ou em nenhum 
dos candidatos, e 12,8% ain-
da não sabiam em quem votar. 
Excluídas essas respostas e 
considerados somente os votos 
válidos, Ademário soma 35,1% 
das preferências. Depois vêm 
Doda (21,3%), Wagner Moura 
(17,3%), Dinho (14%) e Fábio 
(12,3%).
 Quando os pesquisa-
dores do IPAT perguntaram aos 
eleitores que, entre os cinco 
candidatos, em quem não vo-
taria de jeito nenhum, 32,3% 
citaram o nome de Fábio Iná-
cio; Doda e Wagner Moura 
são rejeitados por 21,8% cada; 
Ademário por 20% e Dinho re-
cebeu 18% das citações contrá-
rias.

Pesquisa espontânea – Na 
sondagem espontânea, em que 

os pesquisadores do IPAT não 
mostraram aos entrevistados os 
nomes dos candidatos, a classi-
ficação seguiu a mesma ordem 
da consulta estimulada, com 
números diferentes: Ademá-
rio obteve 19,2% das citações; 
Doda, 11,1%; Wagner, 9,2%; 
Dinho, 6,9% e Fábio, 5,4%.

89,4% rejeitam Marcia Rosa 
– A pesquisa que sinaliza para 
o futuro da Prefeitura de Cuba-
tão, com Ademário Oliveira 
prefeito se as eleições fossem 
no início da semana, também 
mostra a rejeição do eleitorado 
à prefeita Marcia Rosa, que é 
de praticamente nove em cada 
dez entrevistados nesta pes-

quisa eleitoral. O índice é de 
89,4%, quase igual ao apurado 

em relação à prefeita de Gua-
rujá, Maria Antonieta Brito 
(PMDB), rejeitada por 89,5%, 
e inferior à do prefeito de São 
Vicente, Luís Carlos Bili, sem 
partido, que alcançou 94,7%.
Segundo o cientista político Al-
cindo Gonçalves, coordenador 
do IPAT, a imagem de Marcia 
foi abalada pelas “várias ame-
aças de cassação (do mandato 
de prefeita, com dois pedidos 
votados recentemente pela Câ-
mara de Vereadores) e a crise, 
que bateu forte na receita (da 
Prefeitura)”.

Câmara Municipal – Na mes-
ma pesquisa, o IPAT quis saber 
também em quem os eleito-

res de Cubatão votariam para 
compor as 15 vagas do Poder 

Legislativo a partir do dia 1.º 
de janeiro de 2017, Cesar apa-
rece com 2,9%; Augusto Rei 
do X Salada, 2,5%; Roxinho, 
2,5%; Ricardo Queixão, 2,3%; 
Toninho Vieira, 1,9%; Jair do 
Bar, 1,8%; Pastor Valdeci San-
tos, 1,8%; Tinho, 1,8%; Fábio 
Moura, 1,6%; Rafael Tucla, 
1,5%; Allan Matias, Cotia, Ir-
mão Ximenes e Missionário 
Marcos Cardoso, cada um com 
1,4%; Pádua, Professor We-
lington, Sérgio Peralta e Zel-
ma, com 1,1% cada um; Gilvan 
Barreto, Professor Cagé, e Sér-
gio Calçados, todos com 1,0% 
cada. Os demais candidatos 
tiveram um número menor de 
citações.

ELEIÇÕES

Os cinco candidatos a 
prefeito elevaram o nível da 

campanha eleitoral de 2016.
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Atividade 
na Comunidademonalsocial@hotmail.com

Parabéns ao meu amigo 
Pedro Purificação que 
comemorou junto com 
amigos seu aniversário, dia 
27/9. Feliz vida.

Felicidades a 
Aline Souza que 
comemorou no 

dia 28/9 seu 
aniversário. 

Parabéns gata 
garota.

Na segunda, 3/10, o 
amigo de todos nós, 
Pastor Carlos Roberto 
Silva, presidente da 
Assembleia de Deus / 
Cubatão, saúda idade 
nova! Abençoado, 
felicidades sempre!!!

Ao querido e antenado 
colega comunicólogo, 

Almir Júnior, que festejou 
mais uma Primavera, dia 

29/9. Alegria, alegria...

PARABÉNS

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

PRIMAVERA
No Parque Anilinas, o sempre atuante secretário 
municipal de Cultura de Cubatão, Welington Borges, 
planta muda de cambuci, encerrando o oitavo 
encontro de Ferreomodelismo de Cubatão, dia 11/9 ... 

... e funcionários da Usiminas, em Cubatão, também 
homenagearam seus filhos, nascidos ou adotados 
no último ano, com o plantio de mudas de espécies 
nativas da Mata Atlântica, na manhã de quarta-feira, 
28/9. O evento integra as atividades do aniversário de 
60 anos de fundação e 54 de operação da Usiminas. 
Chamado de “Plante uma Vida”, o programa foi criado 
em 2007 por um funcionário da empresa e já teve 
mais de 1,7 mil árvores plantadas na área da usina, 
dentre elas embaúbas, jequitibás, ipês roxos, araçás!!!

VAI ROLAR

8/10 a partir das 19 horas, no 
Espaço “J”, Av. Joaquim Miguel 
Couto, 933, Vila Paulista, Cubatão, 
Halloween Fantasy. A festa promete 
doces e travessuras e ainda 
prêmio para a melhor fantasia. 
Informações: (13) 99196 8998.

6/11 a partir das 12 horas, na ACIC, 
Rua Bahia, 171, TV Polo Comic’s and 
Games. Trata-se de um encontro 
de cultura moderna que reunirá 
Cosplayers, quadrinhos, Pokemons, 
Youtubers, Games e a final do 
campeonato interescolar de FIFA 16. 
Informações: (13) 3372 1641.

ARRAIÁ FORA DE ÉPOCA!!!
Lourimar Vieira faz questão da nossa presença, 
nesta sexta-feira (30/9), no Teatro do Kaos, que 
realiza um arraiá fora de época, com balada, 
quadrilha, teatro, comidas típicas e atrações 
culturais. O arrasta pé começa às 4 da tarde e 
vai até as tantas!!! Vamos???
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Moradores das Cotas terão oficinas de hortas medicinais e 
espécies da Mata Atlântica 

Projeto Banda Marcial José 
de Anchieta tem patrocínio 
da Unipar Carbocloro

A Companhia de Desen-
volvimento Habitacional 
e Urbano - CDHU vem 
promovendo, desde a úl-
tima segunda-feira (26), 
um curso de Hortas Medi-
cinais e Espécies da Mata 
Atlântica para 50 morado-
res de áreas atendidas pelo 
Programa de Recuperação 
Socioambiental da Serra 
do Mar. A iniciativa é re-
alizada pelo Projeto Cota 
Viva, que, desde 2013, re-
aliza oficinais para conser-
vação da Serra do Mar.
 Neste curso, os 
alunos aprendem a prepa-
rar e adequar solos para 
hortas; identificar espécies 
medicinais, temperos e 
hortaliças da Mata Atlân-
tica; selecionar partes da 
muda a ser aproveitadas - 
como a raiz, talho, folhas, 
frutos e flores, por exem-
plo - e seus respectivos 
usos. Serão duas turmas 
de 25 alunos, com aulas 
na sede do Projeto Cota 
Viva: Rua do Alojamento, 
160 - Fabril, Cubatão. As 
oficinas irão até o dia 4 de 

novembro, por meio de au-
las duas vezes por semana 
em dois horários, das 9h às 
12h e 14h às 17h.
 Os alunos são 
moradores de áreas de ris-
co dos assentamentos que 
envolvem o Programa de 
Recuperação Socioam-
biental da Serra do Mar, 
da CDHU. Essa é uma 
das iniciativas do Projeto 
Cota Viva, que promove 
diversas atividades que 
preservam os núcleos ur-
banizados ou eliminados, 
como: plantios florestais e 
recuperação das áreas de-
socupadas e em escolas e 
creches, criação de hortas 
locais, gerenciamento de 
composteiras e canteiros 
de ervas medicinais comu-
nitárias e eventos educa-
tivos nas áreas verdes vi-
sando reabilitar os espaços 
públicos. Toda a logística 
das atividades será de res-
ponsabilidade da equipe da 
CDHU: assistentes sociais 
e uma bióloga. 
 Os conhecimen-
tos específicos estão a car-

go de especialistas da Fun-
dação Florestal e do Parque 
Cotia Pará de Cubatão. 
Como parceiros e docen-
tes, estão as secretarias de 
Meio Ambiente da Prefei-
tura de Cubatão - Parque 
Cotia-Pará; e secretaria de 
Meio Ambiente do Estado 
de São Paulo - Fundação 
Florestal / PESM Itutinga 
Pilões e a Ecovias. 
 Dentro do Projeto 
Cota Viva, foram ofereci-
dos também os cursos de 
agentes ambientais, vi-
veiro escola e ecoturismo 
- em 2013 e 2014 - logo 
no início da iniciativa. No 
ano passado, houve curso 
de técnicas de roçadeiras e 
preservação e conservação 
da Mata Atlântica. Neste 
ano, já foi concluído um 
curso de agentes empreen-
dedores do patrimônio am-
biental, em parceria com 
uma floricultura da região.

Inscrições estão abertas para 
aulas gratuitas de música e 
dança em Cubatão
 
Centenas de jovens serão be-
neficiados com a nova fase do 
projeto Banda Marcial Padre 
José de Anchieta, que abre ins-
crições para aulas gratuitas de 
música e dança em Cubatão. 
Com o slogan “Um toque de 
cidadania”, o projeto de apoio 
ao grupo foi lançado na última 
sexta-feira (23), graças ao pa-
trocínio da Unipar Carbocloro.
  Foram abertas 400 va-
gas à comunidade, com aulas 
oferecidas gratuitamente para 
os participantes, na Unidade 
Municipal de Ensino Padre 
José de Anchieta, no bairro 
Jardim Anchieta, em Cubatão. 
As aulas de música (teoria e 
prática) são divididas por faixa 
etária e voltadas para crianças a 
partir de 7 anos de idade, ado-
lescentes e adultos. Já as aulas 
de dança – em que são ensina-
das as coreografias da banda 
marcial – se dirigem ao público 
feminino, com idades entre 7 e 
18 anos. A frequência é de duas 
vezes por semana. Também há 
a oportunidade de participar de 
apresentações e concursos.
 
Projeto musical une 
pais e filhos - A Banda Mar-
cial Padre José de Anchieta 
existe há mais de 30 anos e, 
nesta nova fase, está sendo re-

equipada com mais instrumen-
tos musicais de percussão e de 
sopro (saxofone, trompete, 
trombone, trompa, etc), além 
de novos uniformes e mate-
riais didáticos. Para o regente 
e coordenador da banda, Luiz 
Carlos de Araújo, o patrocínio 
da Unipar Carbocloro, viabili-
zado este ano através da Lei de 
Incentivo à Cultura do Estado 
de São Paulo (ProAC ICMS), 
veio fortalecer um trabalho de 
sucesso.
  “Este é um projeto 
social transformador, que leva 
a cultura musical para pesso-
as de famílias de renda baixa 
e também ajuda a formar ci-
dadãos, através de uma meto-
dologia de ensino que inclui o 
senso de disciplina, civismo 
e trabalho de equipe. Temos 
inclusive pais que tocam na 
banda e trazem os filhos para 
as aulas, e vice-versa”, conta 
Luiz Carlos de Araújo. Se-
gundo o regente, o objetivo 
principal do projeto não é pro-
fissionalizar os alunos, mas 
há casos de músicos da banda 
que decidiram investir na car-
reira e hoje fazem parte de or-
questras.
  Airton Andrade, dire-
tor Industrial da Unipar Car-
bocloro lembra que esta é a 
segunda vez que a empresa in-
veste na Banda Marcial Padre 
José de Anchieta – a primeira, 
em 2004.

 “Os programas de respon-
sabilidade social da Unipar 
Carbocloro voltados para a 
cultura são motivo de orgu-
lho para a empresa e para os 
nossos funcionários. É muito 
gratificante ver a dedicação 
dos jovens e a alegria desses 
jovens. Este é um projeto que 
pode levar uma nova perspec-
tiva de vida através dos ensi-
namentos da música”, afirma 
Airton.
 
Apoio às Bandas e Fanfar-
ras do Estado de São Pau-
lo - A Unipar Carbocloro foi 
homenageada, em junho deste 
ano, durante o  lançamento da 
Frente Parlamentar em apoio 
às Bandas e Fanfarras do Es-
tado de São Paulo. Além da 
Banda Marcial Padre José de 
Anchieta, a empresa patrocina, 
desde 2015, o projeto Cubatão 
Sinfonia. O grupo é composto 
por mais de 30 jovens de 10 a 
21 anos, que aprendem a tocar 
diferentes instrumentos musi-
cais e se apresentam em even-
tos na região.

Como participar - Os interes-
sados em participar das aulas 
gratuitas da Banda Marcial 
Padre José de Anchieta devem 
procurar a direção da escola 
Padre José de Anchieta, situa-
da a Rua Salgado Filho, 130, 
Jardim Anchieta – Cubatão 
(SP). Tel.: (13) 3361-1058.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

CULTURA

Clóvis Deangelo/CDHU

Diz o ditado que o diabo 
mora nos detalhes. No dia a 
dia dos donos de pequenos 
negócios não é diferente: es-
corregar nos detalhes pode 
ser muito prejudicial para a 
sua empresa. Dias atrás ouvi 
duas histórias que ilustram 
bem como o cuidado com 
coisas aparentemente 
insignificantes pode in-
fluenciar um negócio – 
para o bem e para o mal.
 Um consultor 
aqui do Sebrae-SP des-
cobriu um novo restau-
rante por quilo, bom e 
barato, bem próximo 
ao nosso prédio. Foi 
algumas vezes e se en-
tusiasmou tanto com a 
novidade que chamou 
os colegas de setor para 
irem também conhecer. 
No local, depois de pas-
sar o prato pela balança, 
percebeu que havia se 
esquecido de colocar 
azeite na salada. Perguntou 
ao funcionário onde esta-
vam os temperos e a respos-
ta foi seca: “Se for colocar 
azeite vai ter de pesar o pra-
to de novo”. Ao argumentar 
que o peso de algumas gotas 
de azeite não faria diferen-
ça alguma no valor, ouviu 
do funcionário que ele só 
estava “cumprindo ordens”. 
Desnecessário dizer o quan-
to aquela situação foi cons-
trangedora e desestimulou 
futuras visitas.
 Por outro lado, fa-
zer o cliente voltar não exi-
ge muito mais que um bom 
atendimento. Dias atrás, em 
um domingo de sol, um ami-
go foi com os filhos a um 
parque aqui em São Paulo. 
Após o passeio, pararam em 
uma barraca de água de coco 
para matar a sede, mas antes 
de fazer o pedido o pai per-
cebeu que não tinha dinhei-
ro nenhum na carteira, ape-
nas cartões – uma situação 

muito comum nos dias de 
hoje. O vendedor nem o dei-
xou cancelar o pedido, deu 
a garrafinha de água de coco 
gelada na mão dele e disse: 
“Na próxima você paga”. 
Depois desse dia, a parada 
na barraca se tornou obriga-
tória para a família.

 Acho possível ti-
rarmos muitas lições dessas 
duas histórias. A primeira 
delas é: vale a pena ser in-
transigente no balcão do 
meu negócio? Eu acredito 
que não. No caso do restau-
rante, a falta de preparo do 
funcionário espantou não 
só um cliente que estava se 
tornando fiel mas também 
os seus colegas. É compre-
ensível pedir para 
não colocar mais 
comida após a pe-
sagem, mas eu re-
comendaria deixar 
o cliente colocar 
azeite e temperos 
em caso de even-
tual esquecimento. 
Fiz as contas: uma 
colher de azeite dá 
cerca de dez gra-
mas. Em um pra-
to de 400 gramas, 
isso equivale a 
2,5% do peso to-
tal. É um desconto 

abaixo do padrão de “clien-
tes-fidelidade”. Você, como 
empresário, se negaria a dar 
um desconto de 2,5%?
 Já o cálculo do ven-
dedor de água de coco foi 
um pouco mais arriscado, 
afinal ele poderia tomar um 
calote de R$ 6 (o preço da 

garrafinha), mas, com a 
sensibilidade de quem tem 
a vocação para empre-
ender, julgou que aquele 
homem com os dois filhos 
poderia ser um cliente em 
potencial – além, é cla-
ro, de ter “empatia” com 
aquele pai, a capacidade 
de se colocar no lugar do 
outro. O resultado é que 
ele ganhou um freguês fiel 
aos domingos. São exem-
plos corriqueiros, mas que 
mostram como ser flexível 
às demandas dos clientes 
e orientar os funcionários 
a abrir pequenas exceções 
na rigidez das regras po-

dem ser um diferencial nes-
se momento de alta concor-
rência. Se quiser saber mais 
sobre o assunto, procure-nos 
no Sebrae-SP!

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

Coluna do Empreendedor/ SEBRAE          
Bruno Caetano

Uma pitada de flexibilidade

Vale a pena ser 
intransigente no 
balcão do meu 

negócio? Eu acredito 
que não. 
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Eleições 2016 - Candidatos

Vereadores

Prefeito

O Jornal Povo de Cubatão traz abaixo a relação com os nomes de todos os candidatos para estas eleições 
municipais de 2016, com seus respectivos números e partidos. 

 CLEBER DO CAVACO  10000 PRB
 CLARICE  10015 PRB
 PASTOR VALDECI SANTOS  10123 PRB
 MARCELO LUCENA BARBEIRO  10200 PRB
 DR ANDERSON VETERINARIO  10222 PRB
 ANA LUCIA  10333 PRB
 CELIA  10401 PRB
 PASTOR CARLOS LAGE  10444 PRB
 BISPO AGENOR  10456 PRB
 LIVIA SOUZA  10555 PRB
 MARIA  10567 PRB
 AFONSINHO  10580 PRB
 JACINTINHO  10633 PRB
 TINHO  10678 PRB
 ALESSANDRO OLIVEIRA  10699 PRB
 PASTOR ELIAS  10777 PRB
 ALLAN MATIAS  10789 PRB
 GAGUINHO  10888 PRB
 TATIANA CARLA  10999 PRB
 MISSIONÁRIO MARCOS CARDOSO  12000 PDT
 IRMÃO FRANCISCO  12013 PDT
 DR. STAMATO  12121 PDT
 JÔ  12122 PDT
 LUIZ ROSA  12123 PDT
 COTIA  12132 PDT
 RATINHO DA BANCA  12222 PDT
 GIRLEIDE MOURA  12228 PDT
 PASSARELLI  12333 PDT
 AGUINALDO ARAUJO  12345 PDT
 SANDRA SIMÕES  12444 PDT
 CARLOS GALINDO DE ESPINDULA  12500 PDT
 GILBERTO VITOR  12555 PDT
 MARQUINHO AMARO  12608 PDT
 ALTAIR MOTORISTA  12622 PDT
 RICARDO QUEIXÃO  12777 PDT
 GUARÁ  12922 PDT
BATORÉ 12999 PDT
 PÁDUA  13007 PT
 CAPUXO  13030 PT
 RAFAEL TUCLA  13033 PT
 GIVONEIDE BATISTA  13040 PT
 FLORA  13060 PT
 BRUNA ASSIS  13080 PT
 AUGUSTO REI DO X SALADA  13111 PT
 SARITA  13123 PT
 IZAEL  13131 PT
 JAIR DO BAR  13133 PT
 SONIA DA SAÚDE  13222 PT
 PROFESSOR WELINGHTON  13456 PT
 NEGUINHO DA VILA ESPERANCA  13610 PT

 MARCELO CAMARÃO  13613 PT
 MARCELINHO LR  13677 PT
 TEOFILO SANTISTA  14000 PTB
 MARIA JOSE  14011 PTB
 MARCELO ALVES  14014 PTB
 MARCELO PARIZE  14021 PTB
 NEUZA BORGES  14028 PTB
 IRANILDES GUERRA  14090 PTB
 SUZANA RODRIGUES  14114 PTB
 EDY REIS O LOCUTOR  14123 PTB
 MAGRAO DO ANDAIME  14133 PTB
 ELZA ALVES  14140 PTB
 FOGUINHO  14222 PTB
 SOCORRO DINIZ  14236 PTB
 PARA ATLETA JERONIMO  14444 PTB
 ASENALDO TAPIOQUEIRO DO POVO  14555 PTB
 ARNALDO SOARES  14567 PTB
 OSMAR HULK  14614 PTB
 BALADA  14633 PTB
 LEO GREGORIO LEO OBAMA/SAUDE  14652 PTB
 NITA RODRIGUES  14789 PTB
 IRAQUITAN  14987 PTB
 MARTAN  14999 PTB
 CIDA DIAS  15000 PMDB
 FABIO MOURA  15015 PMDB
 LELEU  15080 PMDB
 FERNANDO PEZÃO  15111 PMDB
 ALEXANDRE BUNDINHA  15123 PMDB
 MICHEL FERREIRA  15150 PMDB
 LUIZ PASSARINHO  15151 PMDB
 PROFESSORA SUELI MACHADO  15181 PMDB
 ROXINHO  15234 PMDB
 VANIA CRUZ  15285 PMDB
 ELANIO FREITAS  15555 PMDB
 IRMÃO XIMENES O POPULAR  15620 PMDB
 TIÃO  15655 PMDB
 ZANZA MELO  15777 PMDB
 SERGIO AZEVEDO  20000 PSC
 CANTORA LEILA GONÇALVES  20007 PSC
 SILVIO POLICLINICA  20234 PSC
 BETH PESSIS  22000 PSC
 SEVERINO DE OLIVEIRA MELO  22111 PR
 SERGIO MARTINS  22122 PR
 MARA RUBIA  22123 PR
 PASTOR UALTON DE SIMONE  22222 PR
 WILLIAM SILVA  22234 PR
 ENGENHEIRO FELIPE  22322 PR
 ADRIANA GODOY  22333 PR
 OSWALDO DIAS  22345 PR
 PAULINHO CONSTRUTOR  22444 PR

ADEMARIO SILVA 
OLIVEIRA (PSDB)

45

DINHO HELIODORO 
(SD)
77

FÁBIO OLIVEIRA 
INÁCIO (PT)

13

SEVERINO TARCICIO
DODA (PSB)

40

WAGNER MOURA 
(PMDB)

15
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 HERNANE RAMOS  22456 PR
 ROSA RODRIGUES  22666 PR
 ANDREIA SILVA  22777 PR
DINEY 22999 PR
 SERGIO CALÇADOS  23000 PPS
 PROFESSOR CAGE  23023 PPS
 ROBSON LOPES DO 31 DE MARÇO  23031 PPS
 GUI DO GUINCHO  23123 PPS
 KATIA TUDO DE BOM COIFFEUR  23230 PPS
 CRISTINA OLIVEIRA  23333 PPS
 NECO DA FARMACIA  23456 PPS
 MARLI BAENA  23555 PPS
 NEGO BINHO  23650 PPS
 ZIMA  25123 DEM
 LUZIA DO BAR  27111 PSDC
 ADEMIR MELOSO  27123 PSDC
 MOACIR DOS SANTOS - MOAH  27171 PSDC
 JANDIRA  27221 PSDC
 PROF PAULO  27444 PSDC
 TEREZA LINUKO  27651 PSDC
 DRª MARGARETHE  27655 PSDC
 RUBINHO PAPAI NOEL  27729 PSDC
 DR. RICARDO  27777 PSDC
 MURILO MENDES  27888 PSDC
 MARINALVA  31001 PHS
 JOSEFA DANGELA  31030 PHS
 FERREIRINHA BAIXINHO  31058 PHS
 JOSÉ LÁZARO  31260 PHS
 BAHIA DA MANSERVE  31333 PHS
 IZAIAS SOLDADO  31401 PHS
 ALEX FORROZÃO  31777 PHS
 DR. MAURICI ARAGÃO  33001 PMN
 BETO LORAX  33006 PMN
 LEO SANTOS  33007 PMN
 NANDY  33123 PMN
 RENATINHO  33222 PMN
 INÊZ DA EDUCAÇÃO  33281 PMN
 PROF. CIDO DE ANDRADE  33307 PMN
 SEVERO DO FERRO VELHO  33322 PMN
 JOÃO MINEIRO PEDREIRO  33333 PMN
 RICARDO SANTOS  33456 PMN
 ENFª LUCILENE MANGE NENÊ  33777 PMN
 BELL  35003 PMB
 TIA ANGELA  35019 PMB
 CABOBO  35123 PMB
 ADELIA  35789 PMB
 TONINHO DA ELÉTRICA  40000 PSB
 ALOISIO PB  40001 PSB
 WELLINGTON SANTOS  40003 PSB
 REINALDINHO  40007 PSB
 CHIKINHO  40010 PSB
 TIRIRICA DO ANDAIME  40013 PSB
 CESAR WORK  40034 PSB
 VIVIAN GREGORIO  40040 PSB
 WILSON LIMA  40111 PSB
 IRMÃ BETE DINIZ  40122 PSB
 LUIS NEGA PIERUZI  40123 PSB
 GORDO DO MERCADO  40222 PSB
ZELMA 40233 PSB
 JOZIEL LIMA-CHINHA  40333 PSB
 MARCINHO  40444 PSB
 DR. PEDRO GOMES  40456 PSB
 MAURO DA NAUTICA  40555 PSB
 LEANDRO NEGUINHO DA COPOEIRA  40610 PSB
 IVAN HILDEBRANDO  40622 PSB
 GILVAN BARRETO  40640 PSB
 JOÃO BATISTA  40651 PSB
 JUNIOR SILVA  40678 PSB
 LIVIA  40777 PSB
 ITAMAR ESPERANTO - TIKINHO  40888 PSB
 ROSELI CASA VERDE  40999 PSB
 TICO BARBOSA  43123 PV
 PROFESSORA MARLENE ARAÚJO  43213 PV

 MARCIO TEIXEIRA  45000 PSDB
 FERNANDA FERNANDES  45009 PSDB
 ROSE RIBEIRO  45016 PSDB
 D. FÁTIMA  45045 PSDB
 APURÁ  45055 PSDB
 GRILLO DESPACHANTE  45111 PSDB
 GILVAN GUIMARÃES  45122 PSDB
 ERIKA VERÇOSA  45123 PSDB
 SOCORRO DA TAPIOCA  45135 PSDB
 WILSON PIO  45222 PSDB
 IVAN DA ROUPA  45424 PSDB
 TONINHO VIEIRA  45444 PSDB
 OSVALDO DELEGADO SOLDADOR  45450 PSDB
 BIANCA LIRA  45455 PSDB
 IRMÃO CARLOS  45456 PSDB
 DAVI DUTRA  45533 PSDB
 RODRIGO ALEMÃO  45633 PSDB
 TOM  45645 PSDB
 ADENILSON AMORIM  45654 PSDB
 JOSILENE KITA  45666 PSDB
 PEDROKA  45674 PSDB
 ADRIANA HUMANITARIA  45676 PSDB
 CARIOCA  45678 PSDB
 GALLO  45679 PSDB
 WELITON PEZÃO  45686 PSDB
 ELTON DA COMUNIDADE  45777 PSDB
 MANUEL DO LEITE  45888 PSDB
 JOAO CARLOS VEIO  45961 PSDB
 JOÃO PAULO MOTORISTA  51010 PEN
 SERGIO PERALTA  51051 PEN
 JHONE LIMA  51123 PEN
 CELSO SILVA  51234 PEN
 MARIANA OLIVEIRA  51456 PEN
 ROBERTA GOMES  51679 PEN
 JUSSARA ALBUQUERQUE  51699 PEN
 ROSE BITENCOURT  55111 PSD
 BECA ‘A GARI’  55123 PSD
 BETO ROCHA  55678 PSD
 KELY DONIZETE  55999 PSD
 BETINHO L R  70000 PT DO B
 IRMA STEFANIE RIOS  70007 PT DO B
DORA FERREIRA 70077 PT DO B
 JHONAS MCLAREM  70123 PT DO B
 FERNANDO GOIS  70222 PT DO B
 GILBERTO GIBINHA  70333 PT DO B
 ROSANA SANTIAGO  70444 PT DO B
 ALEXSANDRO JESUS  70555 PT DO B
 CASALI  70777 PT DO B
 HÉLIO SOUZA  77000 SD
 REGINA ARAUJO  77001 SD
 EDSON GOMES  77077 SD
 JULIMAR GOMES  77100 SD
 SALUSTRIANO VILA PESCADORES  77111 SD
 SIMONE TOICINHO  77123 SD
 SILVANA CAVALCANTE  77159 SD
 FELIPE MONITOR  77200 SD
 ÉRICA FOGAÇA  77222 SD
 EDIVALDO GOMES  77241 SD
 AGOSTINHO  77333 SD
 MAZINHO BARRETO  77377 SD
 TATI VETERINÁRIA  77444 SD
 IRMÃO JOÃO CARLOS  77456 SD
 CLAUDIO STATUS  77500 SD
 LALÁ  77555 SD
 PROFESSOR VAL  77655 SD
 LÚCIA DA LOTAÇÃO  77728 SD
 CARLOS GUILHERME FRANGO  77777 SD
 FABRICIO OLIVEIRA  77789 SD
 MOACIR NEGÃO  77888 SD
 ROBERTO DA ÁGUA FRIA  77999 SD
 GENIVALDO MACIEL  90123 PROS
 WASHINGTON REZENDE  90900 PROS
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Eleições 2016 - Locais de Votação
Abaixo estão os locais de votação da 119ª Zona Eleitoral 

LOCAL SESSÕES ELEITORAIS SESSÕES ESPECIAISENDEREÇO

CENTRO EDUC. UNIFICADO PROFESSORA MARTA JOSETI RAMOS IMPALÉA 8ª à 14ª, 54ª à 57ª, 117ª, 136ª, 
160ª, 179ª, 184ª, 193ª, 207ª

8ª, 9ª, 10ª, 160ª, 179ª, 
184ª

Rua Assembléia de Deus, 65

UME ESTADO DO AMAZONAS 47ª à 50ª 47ª, 48ª, 49ªRua Embaixador Pedro De 
Toledo, 100

ETEC DE CUBATÃO 1ª à 7ª, 116ª 1ª, 2ª, 3ªRua Tamoyo, 230

UME PADRE ANTONIO OLIVIERI FILHO 102ª à 105ª, 220ª, 229ª, 262ª 105ª, 220ª, 229ªRua Maria Do Carmo, 1350

E.E. PROF. JOSÉ DA COSTA 51ª à 53ª, 118ª, 128ª, 144ª, 
155ª, 166ª, 199ª, 201ª, 214ª, 
223ª, 250ª, 253ª, 276ª

201ª, 250ªRua Almirante Barroso, S/N

UME JOÃO RAMALHO 36ª à 42ª, 112ª, 126ª, 224ª, 
251ª

36ª, 37ª, 251ªAv Nove De Abril, 4000

UME BERNARDO JOSÉ MARIA DE LORENA 29ª à 35ª, 89ª à 91ª, 115ª, 120ª, 
132ª, 147ª, 165ª, 170ª, 185ª, 
197ª, 211ª, 227ª, 230ª, 234ª, 
255ª

29ª, 165ª, 170ª, 185ª, 
197ª, 211ª, 227ª, 230ª, 
234ª

Av Nossa Senhora Da Lapa, 
785

UME RUI BARBOSA 153ª, 175ª, 186ª, 206ª, 216ª, 
239ª, 259ª, 274ª

153ª, 216ª, 239ªRua Vereador Luiz Pieruzzi 
Neto, 50

E.E. LINCOLN FELICIANO 22ª à 28ª, 125ª, 180ª, 212ª, 
249ª, 270ª, 275ª

180ªAv Nossa Senhora Da Lapa, 
606

UME ESTADO DO MATO GROSSO 162ª, 195ª, 217ª, 268ª 162ª, 195ª, 217ªAv Marginal Anchieta, 575

SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA 167ª, 196ª, 245ª ---Rua Assembléia de Deus, 65

UME PADRE MANOEL DA NÓBREGA 74ª à 81ª, 123ª, 131ª, 156ª, 
237ª, 247ª

77ª, 156ª, 247ªAvenida Beira Mar, 1392

E.E. PROFA. MARIA HELENA DUARTE CAETANO 100ª à 101ª, 140ª, 146ª, 157ª, 
178ª, 191ª, 215ª, 235ª, 238ª, 
241ª

---Rua Onze,  S/N - Via Anchieta 
- Km 50

UME MÁRIO DE OLIVEIRA MOREIRA 269ª ---Rua Vereador Paulo Enos 
Pontes, N 177

UME ESTADO DE ALAGOAS 138ª, 142ª, 151ª, 163ª, 226ª, 
254ª

163ª, 226ªRua Do Vereador, S/N

E.E. JAIME JOÃO OLCESE 65ª à 67ª, 122ª, 135ª, 168ª, 
198ª, 204ª, 233ª, 243ª

204ª, 233ª, 243ªRua Salgado Filho, 96

UME ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 171ª, 182ª, 187ª, 213ª 171ª, 187ªAv Martins Fontes, 1191

INSTITUTO FEDERAL - SP - UNIDADE CUBATÃO 92ª à 99ª, 127ª, 133ª, 169ª, 
172ª, 188ª, 194ª, 203ª, 221ª, 
231ª, 258ª

97ª, 169ª, 172ª, 188ªAvenida Comendador 
Francisco Bernardo, 261

UME PADRE JOSÉ DE ANCHIETA 15ª à 21ª, 58ª à 64ª, 119ª, 130ª, 
137ª, 236ª

15ª, 20ª, 58ª, 59ª, 60ª, 
137ª

Rua Salgado Filho, 130

E.E. PROF. ZENON CLEANTES DE MOURA 82ª à 88ª, 113ª, 121ª, 129ª, 
210ª, 218ª, 248ª, 261ª

248ªRua Do Alojamento, 137

UME LUIZ GUSTAVO DE LIMA 145ª, 150ª, 154ª, 164ª, 189ª, 
222ª, 242ª, 252ª

189ª, 222ª, 242ªRua Das Flores, 71

UME DOM PEDRO PRIMEIRO 106ª à 111ª, 114ª, 124ª, 134ª, 
141ª, 232ª, 256ª, 271ª, 273ª

106ª, 110ª, 134ªRua São Francisco De Assis, 
S/N

UME SOFIA  ZARZUR 161ª, 183ª, 192ª 161ª, 183ª, 192ªPraça Da Escola, 148

E.E. PARQUE DOS SONHOS - 9B - ESCOLA Nº 01 266ª, 272ª --Rua Acácia Dos Santos 
Pereira, S/N

UME ESTADO DO PARÁ 158ª, 176ª, 202ª, 267ª, 278ª 158ª, 176ª, 202ªAv Ferroviária, S/N

UME ANTONIO ORTEGA DOMINGUES 68ª à 73ª, 149ª, 174ª, 181ª, 
205ª, 240ª

69ª, 174ª, 240ªRua Martim Afonso, 160

UME PROFESSORA ELZA SILVA SANTOS 152ª, 173ª, 177ª, 190ª, 200ª, 
208ª, 219ª, 228ª, 244ª, 260ª, 
264ª, 277ª

173ª, 177ª, 190ª, 200ª, 
244ª

Caminho São Leopoldo, 101

E.E. VILA HARMONIA 265ª ---Rua Manoel Mathias De 
Souza, 95

UME MARTIM AFONSO DE SOUZA 139ª, 143ª, 148ª, 159ª, 209ª, 
225ª, 246ª, 257ª

148ª, 209ª, 246ªAv Deputado Emílio Justo, 50

UME ESTADO DE MINAS GERAIS 43ª à 46ª ---Rua São João, 106
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Domingo é dia de eleição, 
data em que exerceremos 
nossa cidadania na escolha 
dos candidatos a Prefeito e 
Vereador. As eleições são 
de fundamental importân-
cia, pois possibilitam a es-
colha dos representantes 
que irão executar as leis que 
interferem diretamente em 
nossas vidas.
 Muita gente esque-
ce, mas vivemos em uma 
democracia há pouco mais 
de trinta anos. Dessa forma, 
o voto deve ser valorizado e 
ocorrer de forma conscien-
te. A corrupção alastrada 
em nosso País é um reflexo 
da inércia e do descaso da 
população com a política 
que durante muitos anos foi 
omissa.
 Por esta razão, an-
tes de votar, procure anali-
sar os candidatos, vote em 
quem é qualificado para 
exercer o cargo, observe 
suas propostas e projetos, 
procure entender, sobre-
tudo, se existem recursos 
disponíveis para a execução 
dos mesmos. Nota-se que 
falar do problema é fácil, 
difícil é dar uma solução vi-
ável. 

QUEM VOTA
Todos os brasileiros que vi-
vem no país, alfabetizados, 
maiores de 18 e menores 
de 70 anos são obrigados a 
votar. Por sua vez, o voto é 
facultativo para quem tem 

entre 16 e 18 anos incom-
pletos e para quem tem mais 
de 70 anos.

BOCA DE URNA
A compra de votos é ilegal, 
bem como chamada boca de 
urna, onde um representante 
de determinado candidato 
tenta convencer as pessoas 
a elegê-lo no dia da eleição. 
 Vale salientar que 
uma pessoa capaz de utili-
zar de suborno e compra de 
votos, certamente não será 
um bom representante, pois 
a corrupção se mostra antes 
mesmo da posse do cargo 
público, já que busca se pro-
mover através de métodos 
ilegais.

VOTO NULO 
E BRANCO
O voto nulo e o voto em 
branco são direitos do cida-
dão. Contudo, ambos não 
são votos validos. Pois, na 
prática, além de ser conside-
rado um ato perdido, é um 
grito sem eco e somente faz 
com que você se omita em 
frente ao futuro da sua ci-
dade. É por essa razão que 
o sistema está do jeito que 
está, pois as pessoas são 
extremamente egocêntricas 
e omissas com a política e 
seus desfechos. Se políti-
co se tornou sinônimo de 
corrupção, isso decorre da 
omissão da população em 
escolher seus representan-
tes.

ESQUERDA X DIREITA
Não existe um consenso 
quanto a uma definição co-
mum e única de esquerda e 
direita no Brasil, haja vista 
que há candidatos conser-
vadores em partidos con-
siderados de esquerda e re-
presentantes da classe dos 
trabalhadores em partidos 
entendidos como de direita. 
 Neste sentido, já 
dizia o sábio Tim Maia: 
“Este país não pode dar 

certo. Aqui prostituta se 
apaixona, cafetão tem ciú-
me, traficante se vicia e po-
bre é de direita”.
 Sendo assim, de-
finir uma posição política 
apenas pelo viés partidário 
pode se tornar uma arma-
dilha repleta de estereóti-
pos, na medida em que os 
partidos políticos no Brasil 
se tornaram, infelizmen-
te, apenas um veículo para 
chegar ao poder. 

A importância do voto
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/
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no Jornal
Povo de
Cubatão

Cubatense dá exemplo de saúde e vitalidade 
com treinamento funcional aos 80 anos de idade

Moradora do Morro do Índio, 
em Cubatão, Olinda de Andrade 
treina duas vezes por semana

 O corpo franzino e os passos um 
pouco mais lentos revelam que 
muito já foi vivido, mas escon-
dem a vitalidade e entusiasmo da 
alma que ali reside. Com um sor-
riso e cumprimentando a todos, 
Olinda de Andrade, 80 anos, se 
prepara para mais um treinamen-
to funcional. Assídua, ela revela 
que o médico havia recomendado 
a prática de atividade física e su-
geriu a caminhada. “Eu não gos-
tei. Aí fiquei sabendo da ginástica 
e vim. Gostei muito e não parei 
mais”, conta alegre.
 As aulas, que ela cha-
ma de ginástica, trata-se do trei-
namento funcional- comum nas 
academias e assessorias esporti-
vas, a modalidade tem por obje-
tivo melhorar a capacidade de re-
alizar as tarefas do cotidiano com 
eficiência, autonomia e indepen-
dência. Duas vezes por semana, a 
dona de casa se reúne a mais 34 
alunas e executa todos os exercí-
cios passados por um profissional 
de Educação Física.
 Com a utilização de pe-
sos, caneleiras, cones, bastões e 
outros equipamentos, a atividade 
é realizada no modo de circuito, 
onde cada músculo é trabalhado 
em estações de exercícios por um 
período determinado pelo profes-
sor. O tempo é cronometrado e 
todos os movimentos seguidos de 
perto pelo educador.
 “Eu gosto muito. Gosto 
dos meus amigos, do professor e 
saio daqui e ainda vou para a ou-
tra aula”, revela animada. Natural 
de Formosa, em Goiás, Olinda 

- que tem 9 filhos, 19 netos, 12 
bisnetos e 01 tataraneto - acorda 
todos os dias às 6 da manhã e re-
aliza tarefas comuns, como lavar 
roupa. “Eu também faço aula no 
Grupo de Postura e canto no Co-
ral da 3ª Idade”, comenta.
 Gratuito, o treinamento 
funcional faz parte da Estraté-
gia Saúde da Família (ESF) de 
Cubatão e acontece às terças e 
sextas-feiras, a partir das 7h30, 
em um templo religioso da Vila 
Esperança cedido para  as aulas. 
Sílvio Martins, professor de Edu-
cação Física da OSS Revolução 
(responsável pela gestão parcial 
de pessoas da ESF), explica que 
não há restrição de idade. “O foco 
é a saúde. As aulas são dinâmicas 
e os exercícios voltados para as 
funções desenvolvidas em nossa 
rotina, ajudando, por exemplo, na 
mobilidade e fortalecimento dos 
músculos”.
 Em uma hora de treino 
é possível trabalhar diferentes 
capacidades físicas, além do de-
senvolvimento da coordenação 
motora, equilíbrio e sistema car-
diorrespiratório. “Os exercícios 
também ajudam na melhoria da 
saúde, como no controle da gli-
cemia, colesterol e melhoria da 
resistência cardiovascular”, com-
plementa Sílvio.
 A atividade, assim como 
o Grupo de Postura, é realizada 
dentro da Estratégia Saúde da 
Família. Interessados em saber 
mais, podem procurar a Unidade 
de Saúde da Família do seu bairro 
e obter informações sobre dias e 
horários.

Ao todo, 35 alunas participam da atividade. Gratuito, o treinamento funcional faz parte da Estratégia Saúde da Família (ESF) de 
Cubatão e acontece às terças e sextas-feiras, a partir das 7h30, em um templo religioso da Vila Esperança cedido para  as aulas.  

Olinda de Andrade esbanja 
disposição e executa todos os 

movimentos.
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O músico Joe Bonamas-
sa não para. Além de de-
senvolver vários projetos 
em parceria com outros 
artistas, ainda encontra 
tempo para tocar sua car-
reira solo, desta vez, com 
um ótimo álbum gravado 
ao vivo, em que confirma 
toda a sua competência.
 Para quem ainda 
não conhece, Joe Bona-
massa é hoje um dos no-
mes emergentes do blues 
rock, que desenvolve uma 
série de outros projetos 
paralelos sempre com 
muito sucesso. Parcerias 
com a cantora Beth Hart 
e o grupo Black Coun-
try Communion são duas 
ações que desenvolveu 
nos últimos anos, além 

de uma prolífica carreira 
solo, com lançamentos de 
alta qualidade.
 Live At The Gre-
ek Theatre reúne um CD 
duplo e também foi dispo-
nibilizado em DVD, como 
registro do show realizado 
nos Estados Unidos. O 
repertório conta com can-
ções de sua produção solo 
e diversos clássicos do 
blues rock, sua especiali-
dade. Além de tocar como 
nunca, Bonamassa se re-
vela um vocalista compe-
tente. Ou seja: é o produto 
completo para o ouvinte.
 Estão lá no disco 
citações de Leon Russell 
(Hummingbird, que B.B. 
King também gravou), 
Albert King (a clássica 

Born Under A Bad Sign) e 
Hideway (a pérola instru-
mental de Freddie King), 
entre outras preciosida-
des. Há outros grandes 
momentos em Angel Of 
Mercy (com o habitual 
solo como destaque) e 
You’ve Got To Love Her 
With A Feeling (um  blues 
mais tradicional, tempera-
do com o solo competente 
de Bonamassa).
 Podemos classifi-
car Bonamassa como um 
workaholic musical, um 
músico de alma inquieta 
e que consegue produzir 
grandes momentos em 
disco. Se continuar nesse 
ritmo, se tornará um dos 
grandes do blues rock em 
pouco tempo.

Joe Bonamassa traz o 
melhor do blues rock 

em disco ao vivo

Música, com Luiz Otero

Se há uma coisa ine-
vitável, são os cabelos 
brancos. Não escapa 
ninguém, homens e 
mulheres e às vezes, 
ó crueldade, eles che-
gam muito antes do 
que desejávamos.
 Tenho mui-
tas amigas e uma boa 
parte delas (eu não, 
graças a Deus!!!) é es-
crava da tinta mensal. 
Um sofrimento, fora 
que dói no bolso, aca-
ba com o cabelo, mas 
fazer o quê???
 Aí surgiu al-
guém com uma gran-
de ideia, inspirada na 
chiquérrima editora da 
Revista Vogue, Anna 
Wintor (lembram do 
filme “O Diabo veste 
Prada”?) e decretou 

que era moda, legal 
e libertador deixar os 
cabelos brancos. Será 
mesmo?
 Então vamos 
lá: a pessoa tem 40 
anos, cabelos preco-
cemente brancos e re-
solve deixá-los ao na-
tural. Mas essa pessoa 
é jovem, usa saia no 
meio da coxa, malha, 
tem corpão, carinha 
lisa, usa os truques 
que fazem de nós mu-
lheres cada dia mais 
jovens e... aqueles 
cabelos brancos, que 
derrotam todo o resto.
 Não gosto 
dessa moda. Tanto 
esforço para correr 
atrás da juventude e 
vai mostrar justo os 
cabelos brancos? Para 

homens está decretado 
que o cabelo deve ser o 
mais natural possível. 
Homem pintar cabelo 
é a coisa mais brega 
do mundo. Deus me 
livre desse homem!!!
 Mas a mulher 
tem mil truques pra 
driblar a idade e pode 
e deve usá-los. Pintar 
cabelo é um deles. Há 
aquelas que só têm fios 
brancos, aí, as luzes 
resolvem. Mas para as 
que têm raízes bran-
cas, só a tinta mesmo e 
os tonalizantes. Entre 
uma tintura e outra, a 
sombra marrom dá um 
disfarce. Isso mesmo, 
esse é um truque super 
válido.
 Vamos com-
binar uma coisa: dei-

xar a cabecinha branca 
para quando tivermos 
uns 95 anos e de acor-
do com essa idade, se-
remos elegantérrimas; 
saia abaixo do joelho, 
colarzinho de pérolas, 
pouca maquiagem, 
sapatos de saltos bem 
baixos, afinal, aos 95 
anos não podemos 
cair, corremos o risco 
de esfarelar. Seremos 
umas fofas!!!
 Nada de ante-
cipar o que pode ficar 
para depois...
 Um viva para 
a tintura, um viva para 
os truques!!!
 Gostaram??? 
Semana que vem tem 
mais!!

vicmoon.povo@gmail.com

Os 
brancos

Continuando nossa con-
versa sobre os discursos 
políticos, cheios de re-
tóricas e preciosismos, 
vamos falar sobre uma 
outra armadilha que mui-
tos costumam cair e, os 
eleitores também quase 
não se dão conta do que 
acabaram de ouvir. Trata-
-se da expressão “de en-
contro a”. Um candidato 
de Santos disse: “Farei 
um trabalho que irá de 
encontro às expectativas 
da população” Ela até 
que soa bonita aos ouvi-
dos mas, se formos ver 
bem o seu significado, 
perceberemos que não se 
trata exatamente daquilo 
que imaginávamos.
 Acontece que 
existem duas possibili-
dades: “de encontro a” 
e “ao encontro de”, cada 
uma tem um significado 
diferente.
 “De encontro a” 
tem significado de “con-
tra”, “em oposição a”, 
“para chocar-se com”, ou 
seja, tem sentido de uma 
ideia contrária. Por exem-
plo: “Esta questão está 
indo de encontro aos inte-
resses da empresa” (Esta 
questão está indo contra 
os interesses da empre-

sa), A decisão tomada foi 
de encontro às reivindica-
ções do sindicato. (A de-
cisão tomada foi oposta 
às  reivindicações do sin-
dicato).
 O jovem dirigiu 
bêbado e foi de encontro 
à árvore. (O jovem diri-

giu bêbado e chocou-se 
com a árvore). Portanto, 
se seu candidato disser 
que estará indo de encon-
tro aos seus interesses, 
muito cuidado! Ele pode 
estar falando sério e, com 
isso, você estará conde-
nado a sofrer por mais 
quatro anos.
 “Ao encontro de” 

significa “estar de acordo 
com”, “em direção a”, 
“favorável a”, “para junto 
de”, por exemplo: “Meu 
novo trabalho veio ao en-
contro do que desejava”. 
(Meu novo trabalho está 
de acordo com deseja-
va.) “Vamos ao encontro 

de nossa turma”. (Vamos 
para junto de nossa tur-
ma) “Essa lei vem ao en-
contro dos interesses da 
população”. (Essa lei vem 
a favor, em direção aos 
interesses da população) 
“Todos ficaram satisfei-
tos, pois a solicitação do 
gerente veio ao encontro 
do que os funcionários 

queriam”. Perceberam a 
diferença? “ao encontro 
de” tem significado de 
concordância, de acordo, 
enquanto “de encontro a” 
exprime significado de 
discordância, divergên-
cia, contrariedade.
 Não é somente a 
classe política que costu-
ma usar essa expressão. 
Ela é diariamente falada 
em revistas, jornais, arti-
gos, conversas telefôni-
cas, e-mails, etc. Sempre 
aparece a dúvida na hora 
de usá-la. Mas, agora 
você já sabe. Não erre 
mais, ok!?
 É isso, pessoal. 
Estamos aqui, prontos 
para tirar suas dúvidas 
em língua portuguesa. O 
endereço para contato é: 
clovisfdesousa@hotmail.
com 
 Valeu!?

(*) Clóvis Ferreira de 
Sousa, formado em 
Letras e Pedagogia, é 
Diretor de Escola, pela 
Secretaria de Educação 
do Estado e Professor 
de Língua Portuguesa 
pelo município de 
Mongaguá.

Ao encontro de/de encontro A

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 0002699-56.2015.8.26.0157 

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Cubatão, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo de Moura Jacob, na forma 
da Lei, etc. 

FAZ SABER a quantos o presente Edital virem ou dele conheci-
mento tiverem, expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, proposta por PLUS FACTOR-
ING FOMENTO MERCANTIL LTDA, CNPJ 00.728.994/0001-
67 contra FABIANA CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA, 
CPF 277.215.448,31, e estando a requerida, em local incerto, fica 
CITADA dos termos da ação, a saber: Ação de Execução de Título 
Extrajudicial (cheques) contra devedor solvente com Conversão 
do Arresto em Penhora de valores em conta de sua titularidade nos 
bancos Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 7.957,27 (sete 
mil, novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos) 
e, no Banco Bradesco, no valor de R$ 386,60 (trezentos e oitenta 
e seis reais e sessenta e um centavos). Assim, fica a ré citada dos 
termos da ação, ficando desde já intimada da penhora e arresto 
realizado, e que a não oposição de embargos à sua execução e a 
penhora realizada, no prazo de 15 (quinze) dias, acarretará a sua 
revelia e levantamento do valor arrestado, o qual, tendo em vista 
ter sido bloqueado em conta corrente, já deve ter conhecimento. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de Cubatão, aos 04 de julho de 2016.

Anúncio Legal
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Caros amigos, como vocês 
podem ver com seus pró-
prios olhos, nossa cidade 
retrocedeu muito nestes 
últimos anos, somos como 
uma cidade da Síria devas-
tada por bombas, bombas 
de incompetência admi-
nistrativa, bombas de cor-
rupção velada e difícil de 
provar, embora absoluta-
mente visível e diluída no 
ar, como a poluição, bom-
bas de crise fabricada por 
décadas de uma política que 
privilegia apenas a macroe-
conomia em detrimento do 
desenvolvimento da quali-
dade de vida, não irei aqui, 
erguer um previsível muro 
de lamentações, o objetivo 
desta carta é propor e tentar 
pretensamente acender um 
fósforo no escuro, em ape-
nas uma das inúmeras salas 
desse enorme castelo afun-
dando no mangue, chamado  
Poder Público. 
 A Sala da Cultura 
ou Setor Cultural, a situa-
ção desta Sala é uma das 
piores, com diversas in-
filtrações, ratos, baratas e 
curtos-circuitos, pedindo 
uma urgente reforma geral 
e abrangente, a começar 
pela reforma e restauro do 
prédio da Biblioteca Muni-
cipal, a Biblioteca Central 
que fica ao lado da Igreja, 
existe um projeto para esta 
reforma, criado pelos com-
petentes e heroicos, direto-
res desta instituição, com a 
providencial ajuda de uma 
figura brilhante, cujas ideias 
nossa cidade precisa valori-
zar mais, me refiro aos se-
nhores Francisco, que diri-
ge a instituição e Rubens, 
uma vez que um dos dig-
níssimos seja empossado, 
sugiro uma reunião com os 
dois, no sentido de viabili-
zar um conjunto de medidas 
intersetoriais que tornem 
possível a reforma, restau-
ro da fachada e ampliação 
do imóvel e não apenas 
isso, conheçam e estudem o 
projeto, muitas ideias extra-
ordinárias estão nas gave-
tas e nas mentes de muitos 
servidores, que foram e são 
descartados como refugos 
em detrimento de néscios e 
desinteressados COs, sem 
nenhum compromisso com 
nossa cidade, por favor não 
repitam os milhares de er-
ros dos seus antecessores, 
valorizem quem vive aqui e 
pensa a cidade.

 Tenham uma pers-
pectiva histórica que parte 
do presente para o passa-
do, no sentido de resgatar, 
décadas de abandono e ne-
gligência que transforma-
ram nossa cidade em uma 
anticidade, vasculhem as 
gavetas, promovam diver-
sas auditorias, façam uma 
limpeza geral, a Cultura não 
se restringe apenas à manu-
tenção de grupos artísticos 
e eventos, aliás, uma vez 
eleito, gostaria que o em-
possado tenha a coragem de 
romper com uma política 
de promoção de eventos e 
iniciasse uma revolução em 
nosso município, começan-
do uma verdadeira política 
de criação de programas 
de fomento para a Cultura, 
algo que não deve ser con-
fundido com, a criação de 
um grupo de privilegiados, 
tocados pela graça da bar-
ganha eleitoral, existe um 
Plano Municipal de Cul-
tura, que precisa ser apro-
fundado, detalhado e cada 
segmento por sua vez, po-
derá ser convidado a pensar 
de modo criativo, um Plano 
específico que atenda as ne-
cessidades de sua área, sem 
contudo isolar o segmento 
em um gueto, como aconte-
ce com o segmento música, 
por exemplo, a Cultura é 
uma sala sem biombos se-
parando seus trabalhadores 
em departamentos, existe 
uma profunda organicida-
de e interação entre todos, 
por favor, senhores pensem 
que nada está separado de 
nada e tudo conversa com 
tudo, inclusive as outras sa-
las do castelo, estão ligadas 
entre si, Saúde está ligada 
a Cultura que por sua vez 
está ligada ao Turismo que 
está ligado a Comunicação, 
não permitam que um se-
tor ofusque e escravize ou-
tro, fato que ocorreu com a 
Comunicação interferindo 
desastrosamente na Cultu-
ra, intersetorialidade não é 
criar dependência hierár-
quica, mas diálogo comple-
mentar e pensamento em 
rede. Reúnam toda a energia 
que existe em vocês com o 
fim de escutar, escutar é ver 
e ver  é escutar, escutem os 
setores e segmentos, não 
pensem de cima para baixo, 
falar não é ver, lembrem-se, 
escutar é ver, tomem cuida-
do com a cegueira que torna 
tudo o que não for conivente 

com vossa visão de mundo, 
invisível e perigoso, tomem 
cuidado com a paixão pelo 
poder, o único poder que re-
almente temos em vida, é o 
poder de amar nosso seme-
lhante, justamente porque 
ele é diferente e o de respei-
tar esta diferença até o pon-
to em que ela se converte 
em um elogio da autonomia 
e da liberdade do outro. 
 Sim, escolham um 
Secretário ou Secretária de 
Cultura, mas deem, a au-
tonomia econômica, uma 
verba digna que contemple 
ao menos 2% do orçamen-
to com a condição de que 
trabalhe com o Conselho 
Municipal de Cultura, que 
não faça nada, sem a anu-
ência deste Conselho e que 
este Conselho por sua vez, 
não faça nada sem a anuên-
cia de sua comunidade, sem 
conversas paralelas na Sala 
da Cultura, sem esquemas, 
sem favorecimentos, sem 
perseguições veladas, sem 
partidarismos limitadores, 
sem má vontade, há um 
Fundo Municipal de Cul-
tura que está pronto para 
ser executado, uma coisa 
importante senhores, em 
relação ao Conselho Muni-
cipal de Cultura, a palavra 
deliberativo, não se refere 
a uma doença, ela precisa 
ser pensada como uma divi-
são, uma distribuição ou no 
sentido mais positivo que os 
senhores puderem conce-
ber, uma perda de poder,  te-
nham a grandeza de dividir 
um pouco do poder que lhes 
foi outorgado com a  comu-
nidade, principalmente com 
a comunidade pensante da 
cidade. 

 Em relação ao meu 
segmento, a saber, Livro, 
Leitura, Escritor e Biblio-
teca, desde já me coloco á 
inteira disposição daquele 
dentre os senhores que tiver 
a bendita-maldita-privilegia-
da-e-terrível sorte de ocupar 
o cargo de Chefe do Poder 
Executivo, estou acessível 
para reuniões de trabalho, 
com o objetivo de criar um 
Plano Municipal do Livro, 
Leitura, Escritor e Bibliote-
ca. Temos grandes escritores 
em nossa cidade, grandes 
leitores, precisamos de um 
número de Bibliotecas equi-
valente ao número de bares 
e biqueiras, compreendam, 
todos tem o direito de serem 
e fazerem o que quiserem de 
suas vidas, mas os senhores 
por um período de tempo 
breve, terão este direito limi-
tado pela compaixão e pela 
devoção a uma causa huma-
nitária, política é altruísmo, 
ganhando preparem-se para 
perder, principalmente vos-
sa vaidade, não governem 
do alto da Torre do castelo, 
ouçam as vozes das ruas, as 
pessoas “não necessitam” de 
governos, nem de alguém 
que lhes diga o que devem 
fazer, necessitam de uma 
vida digna! Boa Sorte!

(*) Marcelo Ariel, escritor, 
autor dos livros “Tratado 
dos Anjos Afogados”, 
“Retornaremos das 
Cinzas para sonhar com o 
Silêncio”, “O rei das vozes 
enterradas” entre outros. 
Atualmente coordena 
Oficinas de Criação 
Literária em Santos e São 
Paulo. E-mail: marcelo.
ariel91@gmail.com 

Carta aberta aos candidatos a 
prefeito de Cubatão

Classificados

Painel Comercial

Avenida Nações 
Unidas, 333 

Vila Nova
Cubatão
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Fábio Inácio se define 
como um militante político 
em defesa das causas so-
ciais. Desde cedo participa 
ativamente nas lutas pelo 
pleno estado de direito, 
defendendo principalmen-
te os mais humildes nas 
trincheiras das pastorais da 
Igreja Católica.
 Logo no início 
da entrevista o candidato a 
prefeito de Cubatão deixa 
claro sua posição ideoló-
gica “sou de esquerda” e 
a identificação plena com 
os ideais petistas, partido 
pelo qual está filiado desde 
1995. “Já gostava do parti-
do, mesmo antes de me fi-
liar, sempre admirei o Lula, 
a luta do PT e as posições 
do partido em defesa dos 
direitos dos trabalhadores”.
 Filho de pai baia-
no e mãe mineira, Fábio 
Inácio nasceu “na antiga 
Santa Casa de Cubatão”. 
Sua história de vida está 
recheada de dificuldades 
na luta pela sobrevivência e 
de vitórias, muitas vitórias.  
Com apenas 23 dias de vida 
ficou órfão de pai, pequeno 
comerciante que perdeu 
a vida em um acidente na 
Avenida Nove de Abril.
 Com a morte do 
pai, a família trocou a Vila 
Nova pelo Casqueiro e a 
mãe, para criar o filho re-
cém nascido, foi ganhar a 
vida trabalhando nos em-
pregos que apareciam. Foi 
de caixa de supermercado 
a balconista de farmácia. 

“Uma lutadora” - define 
Fábio Inácio que não con-
segue esconder a emoção 
quando fala do amor e 
admiração que sente pela 
mãe.
 Tão logo se for-
mou na Escola Técnica 
Federal do Casqueiro, onde 
mora até hoje com a espo-
sa e duas filhas, Fábio foi à 
luta e, ainda menino, traba-
lhou de auxiliar de escritó-
rio e em seguida na Refina-
ria Presidente Bernardes. O 
salário ia todo para ajudar a 
família que havia crescido 
com o nascimento de suas 
irmãs gêmeas que nasce-
ram quando ele tinha 10 
anos de idade, fruto de um 
segundo relacionamento da 

mãe: “Fui um pai para mi-
nhas irmãs”.
Essa foi uma época de 
grandes dificuldades finan-
ceiras, segundo Fábio Iná-
cio. “Fomos morar nos fun-
dos de uma garagem”. Aos 
poucos a vida foi se esta-
bilizando e as dificuldades 

foram sendo vencidas.
 Apesar dos pro-
blemas, cada vez mais se 
comprometia com a mili-
tância política e as causas 
sociais, participando de 
vários movimentos da ci-
dade ao mesmo tempo. A 
consciência da importância 
da política o levou a prestar 
vestibular na Unicamp para 
o curso de Ciências Políti-
cas e Sociais. Queria mais, 
queria aprender as orga-
nizações, os sistemas e os 
processos políticos. Queria 
saber analisar o Poder, o 
comportamento humano, 
os partidos políticos e as 
políticas públicas.
 Voltou de Campi-
nas com o diploma debai-

xo dos braços e não parou 
mais. Nem de estudar, nem 
de trabalhar e muito menos 
de militar. Fez pós-gradua-
ção em História na PUC e 
Gestão Pública na Univer-
sidade Federal do Rio de 
Janeiro.
 O menino que so-

nhava com um mundo 
melhor e mais justo 
havia crescido. Conti-
nuou nos movimentos 
de grupos de jovens da 
Igreja Católica aten-
dendo a população 
de rua, combatendo o 
racismo. Incansável, 
participava de todos 
os movimentos, de 
todas as reivindica-
ções populares. Foi 
um dos líderes da luta 
pela conquista das 
bolsas de estudo e do 
direito do passe livre 
no transporte coleti-
vo para os estudantes. 
Em 1989 ainda não era 
filiado, mas já era “um 
militante” do Partido 
dos Trabalhadores.
 Em 1997 fundou a 
Associação de Capaci-
tação para o Exercício 
da Cidadania – ACEC, 
era o caminho para 
transformar seus so-
nhos em realidade.  
“Começamos com 
projetos de alfabeti-
zação que, em pouco 
tempo, estava em mais 
de 20 bairros da pe-
riferia. Onde tivesse 
gente com vontade de 
ler e escrever, lá está-
vamos nós”.
 Com uma ponta 
de orgulho, Fábio Iná-
cio conta que ainda 
hoje é reconhecido nas 
ruas pelas pessoas do 
projeto. “Foram mais 
de 1.500 adultos que 

ensinamos a ler e escrever 
e nos agradecem até hoje. 
Nós mudamos a vida des-
sas pessoas, para melhor”, 
confessa.
 Da alfabetização, 
a ACEC ampliou as ativi-
dades e, em pouco tempo, 
já estava cuidando de ado-
lescentes em conflito com a 
lei, trabalhando na remoção 
dos moradores do Jardim 
São Marcos, desenvolven-
do projetos ambientais.
 Toda essa ativi-
dade e comprometimento 
o levaram naturalmente a 
disputar uma cadeira de 
vereador em 2000. Não se 
elegeu, mas virou presiden-
te do diretório municipal do 
PT.

 Quatro anos de-
pois aceitou o desafio de 
se candidatar ao Executi-
vo. “Foi uma eleição muito 
importante principalmente 
porque, além de consolidar 
a posição do PT na cidade 
conquistando 12,5% dos 
votos, conseguimos eleger 
o Dinho e o Wellington 
além, claro, de garantir 
a reeleição da vereadora 
Marcia Rosa”.
 Nas eleições se-
guintes lá estavam o nome e 
a fotografia de Fábio Inácio 
na urna eletrônica. Ficou na 
segunda suplência, mas o 
partido elegeu Marcia Rosa 
prefeita. Fábio seria candi-
dato a vereador ainda nas 
duas eleições: 2012 e 2016. 
Não se elegeu, mas acabou 
assumindo a vereança por 
determinação da Justiça 
que em maio de 2016 cas-
sou o mandato de Wagner 
Moura por ter trocado o PT 
pelo PMDB.
De 2009 a 2015 Fábio Iná-
cio foi o secretário de Edu-
cação da prefeita Marcia 
Rosa quando ampliou o nú-
mero de vagas nas creches 
de 740 para 4 mil.

Ação Legislativa
Apesar dos poucos meses 
na Câmara Fábio, que não 
se licenciou do Legislativo 
para disputar a Prefeitu-
ra, considera um período 
muito importante. “Prin-
cipalmente pelo aprendi-
zado, pela oportunidade 
de conhecer a máquina do 
Legislativo por dentro e de 
debater com os vereadores 
no plenário da Câmara”. 
 Não teve tempo 
de fazer muita coisa, mas 
atuou como articulador nas 
greves dos professores, dos 
vigilantes e dos funcioná-
rios da garagem. Na prática 
ele afirma que restabeleceu 
o diálogo entre a popula-
ção, o Legislativo e a Ad-
ministração Municipal.
 Nos três projetos 
de lei de sua autoria Fábio 
propõe a criação Procura-
doria da Mulher e da Tri-
buna Popular, além de um 
projeto especial para dar 
suporte e qualificação ao 
afro empreendedorismo. 

Por que sou 
candidato a 

prefeito 
“Quero ser prefeito porque 
tenho história na cidade e 

quero colocar a serviço da 
população toda a minha 
experiência para criar um 
ciclo de desenvolvimento, 
diversificando a economia 
e gerando novas oportuni-
dades para a população”.
 R e c o n h e c e n d o 
que o momento da cidade é 
muito delicado do ponto de 
vista econômico, Fábio Iná-
cio entende que o próximo 
prefeito terá que ter o perfil 
para o diálogo “para unifi-
car a cidade, vencer a crise e 
buscar o desenvolvimento”.

Prioridades
Saúde e emprego li-
deram a lista de prio-
ridades de um futuro 
governo de Fábio 
Inácio. “Retomar o 
funcionamento do 
Hospital Municipal, 
transformar PS Cen-
tral em UPA, ampliar 
o Programa Saúde de 
Família – PSF.
 Na área do 
emprego, a idéia é reformu-
lar o PAT criando o Centro 
Público de Emprego que 
deverá também qualificar o 
trabalhador e estará direta-
mente ligado ao programa 
municipal Bolsa Família 
“que atualmente está meio 
caidinho devido a crise. 
Mas vamos retomar e am-
pliar”.
 Além disso, pre-
tende retomar o Pacto Ple-
no Emprego com a classe 
empresarial para priorizar 
o trabalhador cubatense 
e, mais do que isso, atrair 
indústria de transformação 
com um programa de in-
centivos fiscais.
 “Precisamos es-
tabelecer um diálogo bas-
tante franco e aberto com 

todos os setores da socieda-
de, inclusive poder público, 
pensando na retomada do 
desenvolvimento da cida-
de.
 Ele reconhece que 
o servidor público está in-
trinsecamente ligado ao 
sucesso da administração, 
“por isso, afirma, vamos re-
cuperar todos os benefícios 
da Caixa de Previdência, 
convênio médico e imple-
mentar um plano de carrei-
ra”.

Como espera 
encontrar a 
Prefeitura?

Fábio Inácio sabe que vai 
encontrar a Prefeitura em 
situação bastante com-
plicada do ponto de vista 
financeiro que credita in-
teiramente à crise global, 
como afirma. “Vivemos 
queda de arrecadação real 
e, pior, com a perspectiva 
de que essa perda permane-
ça ainda durante todo o ano 
de 2017”. 
 Para o candidato 
petista numa visão bastante 
otimista, o orçamento mu-
nicipal para o ano que vem 
deve ficar muito abaixo do 
previsto: “algo em torno 
dos R$ 800 milhões.

Como governar
Vamos adotar algumas me-
didas para equacionar a si-
tuação financeira, utilizan-
do algumas aberturas legais 
permitidas pela legislação 
como, por exemplo, a Lei 
Federal n.º 151 que autori-
za os municípios a utilizar 
os depósitos judiciais in-
controverso. “O que é isso” 
pergunta para ele mesmo 
explicar: “é o mecanismo 
legal que permite a Prefei-

tura utilizar a até 70% des-
ses recursos que hoje estão 
por volta de R$ 10 milhões 
(“não temos o levantamen-
to exato”).
 Fábio também 
pretende fazer tratativas 
junto a Sabesp para nego-
ciar a outorga de conces-
são do serviço de água e 
esgoto no município. Essa 
outorga ficará em R$ 180 
milhões que serão pagos 
ao município em parcelas. 
“Vamos utilizar ainda os 
recursos dos TACs – Termo 
de Ajustamento de Conduta 
– para equipar a Secretaria 
do Meio Ambiente para que 
tenha condições de emitir 
licenças ambientais”.
 Finalmente, como 

forma de recuperar receita, 
pretende regularizar mais 
de 3 mil microemprendi-
mentos e discutir com o 
governo do Estado a gestão  
compartilhada do Hospi-
tal Municipal para atender, 
além de Cubatão a popula-
ção da Região Metropolita-
na.

CURSAN CMT
“Assumo o compromisso 
de não fechar a Cursan e 
promover sua recuperação 
financeira”, vai afirmando 
logo de cara garantindo 
ainda ser favorável a que 
a Prefeitura faça aportes 
de recursos para viabilizar 
a empresa para que volte a 
firmar contratos de presta-
ção de serviço com a admi-
nistração.
 Sobre a CMT o 
candidato petista é cate-
górico: “nós vamos rea-
presentar o Projeto de Lei, 
que foi rejeitado pelos ve-
readores, que regulariza a 
situação dos funcionários e 
criar as funções inerentes a 
uma companhia de trânsito 
e preencher os cargos atra-
vés de concurso público”.

 
Modelo de gestão

“Será a gestão do diálogo, 
moderna e eficiente que vai 
trabalhar com planejamen-
to, métodos e resultados. 
Será uma administração 
com o prefeito e o vice pró-
ximo da população, ouvin-
do e conhecendo os proble-
mas. Resumindo será uma 
gestão bastante democráti-
ca e transparente” finaliza 
Fábio afirmando que “o 
diálogo será sempre nossa 
principal ferramenta”.

O que representa 
o voto?

“Essa é uma das eleições 
mais disputadas dos últi-
mos anos. É importante 
que a população reflita se-
riamente sobre o momento 
importante e que entenda 
que não é hora de aventura, 
de arriscar.
 “E hora de eleger 
um prefeito com muita se-
riedade e serenidade, com 
os pés no chão, para vencer 
a crise e colocar a cidade no 
rumo do desenvolvimento. 
Por isso, dia 2 de outubro, 
vote Fábio Inácio prefeito 
com Pedro Hildebrando, 
vice.

Entrevista com os candidatos

“O prefeito deve ter perfil para o diálogo, 
unificar a cidade e vencer a crise”

FÁBIO INÁCIO – VICE PEDRO HILDEBRANDO
COLIGAÇÃO PARA CUBATÃO AVANÇAR

“É hora de eleger um prefeito com muita seriedade e 
serenidade, com os pés no chão”.

“Precisamos estabelecer um 
diálogo bastante franco e 

aberto com todos os setores da 
sociedade”.

“Sempre admirei o Lula, a luta 
do PT e as posições do partido 

em defesa dos direitos dos 
trabalhadores”.

Fotos/ Crédito: 
Aderbau Gama


