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Diálogo desmancha ameaça de
boicote às aulas no início de 2018

Uma reunião na manhã desta quinta-feira
(21), entre os líderes dos professores e
o prefeito Ademário da Silva Oliveira
(PSDB), desmanchou a ameaça de não

ter aulas no início do ano letivo de 2018.
Durante a semana, professores municipais
de Cubatão haviam decidido protestar
contra os recentes decretos do prefeito,

alegando que eles tiram direitos da
categoria, afetam suas aposentadorias, e
aumentam o número de alunos em salas
de aula, para até 40.
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Opinião

Linha Direta
Teste de fidelidade
É maravilhoso estarmos em um
país livre, com as liberdades
individuais garantidas. Porém
vivemos em sociedade, onde
temos leis, regras legais, regras morais. Considero muito
importante termos a consciência de quem somos, para onde
vamos, de que forma vamos,
termos a noção exata de que
os poderes são transitórios. Por
isso não se deve, nem pode se
promover, auto promover, no
uso de uma posição dentro do
partido, pisando nos seus pares,
ilegalmente praticando campanha antecipada. Tenha a certeza
absoluta de que as atitudes não
passam desapercebidas. Tais
atitudes, ilegais, imorais, forçam o partido tomar posição e
isso acontecerá muito antes do
que pode imaginar. Unidos fomos mais fortes, contudo a vida
é feita de escolhas, tipo: caminhar juntos ou fazer vôo solo?
Depende de cada um. Por isso
é válido deixar registrado que
nada está passando desapercebido. Eis a questão, a grande
pergunta que nos fazemos nos
últimos dias: estamos unidos?
Paulo Libório, presidente
do PSDB de Cubatão, via
whatsapp.
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Frase
“Este recurso chegou na
hora certa. O 13.º salário
é um direito legítimo
dos trabalhadores e um
compromisso que não
poderíamos deixar de
honrar”.
Ademário Oliveira
(PSDB), prefeito de
Cubatão.

ARTIGOS

Luiz Felipe d´Avila

Hospital
Bençãos de Deus!
Carlos Eduardo, via
Facebook.
Glória a Deus, abençoe a todos
os funcionários.
Vanilde Mendes, via
Facebook.
Boca do Povo
Que bom que voltou o jornal do
Povo. Tem muitas historias, seja
bem vindo de volta.
Geraldo | geraldocmc@yahoo.
com.br | via e-mail.
Água
Gostei muito do seu artigo –
“Nos 20 anos do Dia Mundial
da Água conheça 15 mitos sobre ela” – obrigado pelo seu trabalho.
Holocene | holocene24@
gmail.com | via e-mail.
Com certeza irá acontecer o
mesmo com as contas de luz!!
Ninguém aguenta aumentos
sem que tenha obtido ao menos
1,00 real de aumento salarial!!
Lourinete Morais, via
Facebook

Na Cabala, o número 8 está associado à vitória, superação e
prosperidade. Olhando em retrospectiva nossa História, os fatos
parecem dar razão à sabedoria ancestral. Em 1958, ganhamos a primeira Copa do Mundo. Em 1968,
Dr. Zerbini fez o primeiro transplante cardíaco e, em novembro,
o Museu de Arte de São Paulo foi
inaugurado. Em 1978, foi revogado o Ato Institucional nº 5, dando
a senha para a restauração democrática. Em 1988, foi aprovada a
Constituição Cidadã, na expressão de Dr. Ulysses Guimarães.
Em 1998, tivemos a reeleição do

Simulados
Cubatão precisa de mais BIRUTAS e quando o CIESP irá
divulgar o CALENDÁRIO
ANUAL DE SIMULADOS em
Cubatão para os moradores ficarem cientes?
Agenor Antonio de Camargo,
via Facebook.
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Que venha 2018
ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso, a primeira em tempos
de normalidade institucional. Em
2008, o filme Tropa de Elite ganhou o cobiçado “Urso de Ouro”,
em Berlim. Pois bem, e o que nos
espera em 2018?
Isso dito, pode até ser que
voltemos a ter um desempenho
espetacular na Copa do Mundo da
Rússia. Tampouco duvidamos de
feitos notáveis no terreno da ciência e das artes, o que daria ao ano
a feição sincrética e combinada
dos precedentes. Não tenhamos
ilusão, no entanto, de que a grande arena de embate será a política.
Isso porque é notório que teremos
as eleições mais importantes desde 1994, quando elegemos Fernando Henrique Cardoso. Não
fosse o recado sábio das urnas de
então, teríamos perdido a janela
de estabilização econômica que
foi o Plano Real e é possível que
o populismo tivesse feito estragos
no momento que assinalou a reviravolta de nossa História. Ora,
bem sabemos que em 2018, as
propostas de redenção fácil estão
de novo à espreita.

Nesse contexto, impõe-se
rigor na análise do cenário. Além
da ameaça do retorno da demagogia, é importante compreender que
não temos saída fora da política.
Por desgastado que esteja o Parlamento, o Executivo, e, em sua
medida, o poder Judiciário, seria
fatal ao momento se acolhêssemos, acriticamente, os acenos de
franco-atiradores, em detrimento
da boa política. Bem entendido,
desde que esta seja pautada pelo
trinômio da ética, gestão eficiente
e cidadania participativa. Sem esses componentes, não conseguiremos priorizar, a partir de 2019, as
reformas de que tanto precisamos.
Só mulheres e homens vocacionados para a busca do bem coletivo terão o estofo para renegar o
aplauso fácil e afrontar os desafios
do nó previdenciário, da distorção
da representatividade e do desequilíbrio fiscal, para citarmos alguns.
Por último, é o caso de
perguntar se teremos em nosso favor os bons ventos da recuperação
econômica. É lícito acreditar que
sim, muito embora o horizonte de

incertezas não tenha se dissipado,
especialmente por conta das mutilações de que vem sendo alvo a
proposta de reforma da Previdência, um desafio aritmético à miopia ideológica. É hora, portanto,
de avançar com determinação e
otimismo, esse ingrediente indissociável da vida cívica. Alguém já
disse que a profissão do brasileiro,
por excelência, é a esperança. Pois
que assim seja, mas que façamos
nossa parte. Oxalá os historiadores possam um dia apontar 2018
e dizer que assinalou o momento
que o Brasil reatou com o caminho da justiça social, da paz em
nossas ruas e da inserção profissional para nossos filhos e netos.
Feliz Ano Novo.
(*) Luiz Felipe d’Avila é cientista
político formado pela Harvard
Kennedy School pré-candidato
a Governador de São Paulo pelo
PSDB. E-mail: felipedavila@
psdb-sp.org.br

Recuperando a utopia cubatense
Adriano Dias

Há quase 90 anos, o escritor cubatense Afonso Schmidt publicava
seu sonho de amanhã na forma de
um conto futurista com cerca de
90 páginas, “Zanzalás”, descrevendo um lugar em que Homem,
Natureza e Tecnologia se harmonizam em uma realidade tranquila
e prazerosa. A história se passa em
2040, ou seja, daqui a mais de 20
anos, mas nada leva a crer que ele
passará perto do sucesso em suas
previsões tão otimistas.
Humanista, Schmidt planejou um futuro em que a “Simplicidade” sobrepujaria socialmente
as divergências que residem nos
anseios individuais. Pensou um
mundo em que a principal atividade seria a lavoura (aprendida
na escola), buscada pelas pessoas por prazer, as moradias seriam
desmontáveis, a tecnologia estaria
a serviço do bem comum (robôs
para atividades repetitivas ou perigosas e eletricidade no cultivo

de alimentos, por exemplo), todas
as religiões teriam seu espaço, as
armas seriam artefatos de museu
e a morte seria aceita verdadeiramente como algo natural.
Schmidt tinha plena noção
do risco de ter suas previsões frustradas pela realidade (no prefácio
ele já se defende: “A realidade
ultrapassa o sonho dos poetas”),
mas também da importância de
sua obra como proposta de reflexão sobre futuros possíveis. Ao
cidadão de Cubatão, presenteava
com algo a mais, ambientar a narrativa em sua terra, com a Serra do
Mar como cenário.
Trata-se de um livro emblemático não só pela qualidade
de sua escrita, coerência e originalidade, mas também por se adiantar a um movimento de reflexões
futuristas que explodiria somente
nas décadas seguintes, com autores como Aldous Huxley (Admirável Mundo Novo sairia em
1931), George Orwell (1984 seria
publicado em 1952) e Ray Bradbury (Fahrenheit 451 é de 1953).
Num esforço de manter
viva essa obra, entre os meses de
setembro e novembro, a Biblioteca Central chegou a proporcionar uma oficina de escrita criativa
utilizando “Zanzalás” como referência. Em 8 encontros, o grupo
de participantes discutiu trechos
e fundamentos do livro e, como
produto, foram escritos dezenas

de textos em gêneros variados
(cujo conjunto será impresso e
disponibilizado ao público para
consulta na Biblioteca Central). O
resultado foi tão gratificante que a
edição 2018 já está garantida.
Infelizmente, essa pérola da literatura está esgotada há
décadas (assim como o resto da
obra do autor), embora haja movimentações no mercado editorial
que alimentem
a
esperança
de uma reedição em breve.
A Biblioteca
João Rangel
Simões conta com alguns
exemplares
do conto para
consulta
no
acervo
do
próprio autor,
doado
pela
sua
família
aos cuidados
do
Arquivo
Histórico de
Cubatão.
Que tal
visitar esse tesouro escondido no coração
de Cubatão?

(*) Adriano Dias é funcionário
público, escritor e professor
de Língua Portuguesa.
Colaborador do Grupo de
Estudo Afonso Schmidt, sediado
na Biblioteca Municipal
Central “João Rangel
Simões” de Cubatão. E-mail:
adrianotvdias@hotmail.com
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Boca do Povo

Sem CO’s
Nos meios políticos
da cidade, CO é o
símbolo mais cobiçado por algumas
pessoas que sonham
trabalhar na Prefeitura sem ser obrigado a passar por um
concurso público.
São os cargos de
confiança que, de
eleição para eleição
municipal, ganham
novos
ocupantes,
capacitados ou não
tecnicamente para as
funções.

Enxuto
Ganhou fama nas rodas
políticas, no início do governo do prefeito Ademário Oliveira (PSDB) – na
ilustração, a sua decisão de
nomear apenas uma parte
das vagas que tem à sua disposição, determinando que
vários de seus secretários
acumulassem mais de uma
secretaria.

natureza – símbolo CO – é
composto atualmente por
220 pessoas. Se a Prefeitura não fizer uma reforma
administrativa terá que demitir os ocupantes atuais e,
como não dá pra fazer um
projeto de reforma em cima
do joelho, ninguém pode
ser demitido, sob pena de
prejudicar as atividades do
governo de Ademário.

Bom Bril
Houve caso de secretário
que acumulou 4 pastas e,
pra honrar a economia decretada pelo novo prefeito,
não dispunha de um CO
sequer para assessorá-lo,
nem mesmo os servidores
concursados que podiam
ter função gratificada – FG
– de chefias. Hoje, o vice-prefeito Pedro de Sá (PTB)
responde por 3 pastas (Planejamento, Educação e Cultura), além do cargo para o
qual foi eleito.

Ninguém
Se o tema está em juízo,
qualquer demissão, até que
uma nova estrutura funcione dentro das normas constitucionais, não terá o demitido substituído! Está claro?

Necessários?
Nos últimos tempos, os
ocupantes de cargos de
confiança, em qualquer esfera de governo, passaram
a ser hostilizados nas redes
sociais e manifestações políticas. Principalmente por
ex-ocupantes de cargos de
confiança, que perderam a
eleição e importância efêmera no poder.
Reformar
Todo governo promove
uma reforma administrativa
e na maior parte das vezes
comete o erro de não planejar o fim a que se destina, legislando em causas próprias
dos ocupantes, que vêem
oportunidades de aumentar
a sua influência na máquina
administrativa, principalmente os desejos eleitoreiros camuflados por outros
muitos.
Basta?
Nesta semana, por ordem
liminar (decisão provisória)
do Tribunal de Justiça de
São Paulo – TJ-SP, a Prefeitura de Cubatão termina
2017 proibida de contratar
novos ocupantes de cargos de confiança e também
(atentem) “com a missão de
fazer uma reforma administrativa”, porque uma ação
de inconstitucionalidade foi
movida pela Procuradoria
do Ministério Público Estadual contra a reforma administrativa aprovada pela
Câmara de Vereadores em
2012, por iniciativa da ex-prefeita Marcia Rosa (PT).
“Criou”
O “pecado” de Rosa foi
criar vários cargos de confiança, com atribuições não
compatíveis com a Constituição Federal. Para o MPE,
a maioria desses cargos deveria ser ocupada por funcionários públicos concursados e não por pessoas de
confiança.
220
O quadro de cargos dessa

Se correr...
Ora, o prefeito não quer que
essa situação perdure sem
solução. Por isso pensa em
enviar um projeto de reforma à Câmara, logo em janeiro.
Engolir
Com o passar dos primeiros 12 meses de governo,
sem racionalizar os custos
operacionais da estrutura
administrativa, mas com a
ampliação de serviços para
a comunidade, sem gestão e
servidores compatíveis para
atender às novas demandas,
fica escancarado que há pessoas mais capazes e subutilizadas nessa Prefeitura de
Cubatão.
Dilema
Para onde pode ir um governo que não deve nem pensar
em criar empregos na sua
estrutura, porque existem
também os limites da Lei de
Responsabilidade Fiscal a
impedir os desvairios com o
dinheiro público.
Governar
Governos servem para cuidar das suas competências
essenciais – Educação, Saúde e Segurança – e fomentar
o empreendedorismo para
criar empregos e renda para
todos os cidadãos, que não
precisam sonhar com a possibilidade de ter futuro, só
se ganhar um CO, ser apadrinhado por um político ou
coisas que não mudam, apesar de tudo...
Transparência
Perguntar não ofende: a
Prefeitura precisa de toda
essa quantidade de secretarias hoje em dia?
TransLíder
Depois de um ano de governo, com insistência da
empresa em aumentar significativamente o preço das
passagens dos ônibus municipais de Cubatão para R$
3,80 a viagem, o espírito de
Noel permitiu passar dos
atuais R$ 3,20 para R$ 3,40,
vigorando à zero hora deste
sábado (23), antevéspera do
Natal.
Mensagem
Feliz Natal e boas festas a
todos que nos prestigiam
com a leitura, desde 1999.

A Câmara dos Vereadores de
Cubatão economizou e devolveu mais R$ 4.519.329,52
ao Executivo Municipal. O
ato para a entrega do cheque
nesse valor, diretamente ao
prefeito Ademário Oliveira
(PSDB), aconteceu na manhã desta quinta-feira (21)
com a presença do presidente
da Câmara, Rodrigo Alemão
(PSDB), e dos vereadores
Lala (SD), Ricardo Queixão
(PDT), Dr. Anderson Veterinário (PRB), Cleber do
Cavaco (PRB), Marcinho
(PSB) e Wilson Pio (PSDB).
Rodrigo Alemão ressaltou que é uma das maiores
devoluções de recursos da
história do Legislativo Cubatense, explicando que o montante repassado a Prefeitura é
resultado de um esforço con-

junto do parlamento e de seus
servidores, que entenderam o
momento vivido pelo município. “A economicidade demonstra zelo ao dinheiro público”, destacou o presidente.
13.º e Cursan - A Prefeitura destinará ao pagamento
da segunda parcela do 13.°
salário dos servidores municipais. A primeira parcela do
13.º já havia sido depositada
nos dias 15 (ativa) e 18 (aposentados). Parte dos recursos
será utilizada, também, para
saldar pendências trabalhistas com os ex-funcionários
da Companhia Cubatense de
Urbanização e Saneamento Cursan, desativada no início
do ano.
Essa informação foi
dada pelo prefeito Ademário,

que não escondeu a sua satisfação ao revelar que “este
recurso chegou na hora certa.
O 13.º é um direito legítimo
dos trabalhadores e um compromisso que não poderíamos deixar de honrar”.
Destacou, mais uma
vez, a harmonia existente,
hoje, entre a Câmara e a Prefeitura: “É demonstração de
seriedade e trabalho dos dois
Poderes em busca de uma cidade melhor e mais justa”.
Otimismo - O prefeito afirmou que o cenário para 2018
é de otimismo. Ele disse que
as emendas impositivas, elaboradas pelos vereadores,
estão garantidas, além disso,
o programa de manutenção
urbana será iniciado nos próximos meses. Ademário tam-

Vereadores cubatenses economizaram quase 6 milhões neste
ano. Foto de Rodrigo Palassi
bém mostrou otimismo com
o início das obras da Faculdade de Medicina e do complexo de saúde, no antigo
prédio do Teatro Municipal.
Neste ano, o Legislativo Cubatense já tinha
devolvido R$ 1.155.000,00
aos cofres municipais. Com
a devolução de hoje, a Câmara repassou ao Executivo
Municipal um total de R$
5.674.329,52. Rodrigo Alemão fez questão de ressaltar
o fato de que a devolução
ocorre antes do último dia
útil do ano justamente para
aquecer o comércio local
nesse período de compras.

RENEGOCIAÇÃO DE IMPOSTOS

Quem deve impostos a Prefeitura pode
aderir ao Refis até o dia 29
Os contribuintes de Cubatão ainda têm até o dia
29/12 para aderir ao Programa de Recuperação
Fiscal (Refis-2017), da
Prefeitura e, assim, saldar
seus débitos vencidos até
31 de dezembro de 2016,
sem precisar pagar multas
e juros, caso paguem a dívida à vista (cota única).
E, se pretenderem parcelá-la, podem fazê-lo em até
60 vezes. Nestes casos, os
descontos nos valores das
multas e juros podem chegar a 80%.
Para conseguir o
benefício, os contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, devem protocolar
requerimento na Divisão
de Comunicações da Prefeitura (Praça dos Emancipadores, s/nº, térreo). Na
repartição há um formulário próprio para preenchimento, colocado à disposição do contribuinte. Caso
não possa comparecer pessoalmente, o contribuinte
pode aderir ao Refis por
procuração, com firma reconhecida em cartório.
Das pessoas físicas

são exigidos os seguintes
documentos: CPF, cópia
de comprovante de residência, termo de confissão
de dívida assinado e declaração de renúncia ou desistência irretratável de todos
os procedimentos administrativos e/ou judiciais
que tenham por objetivo
a impugnação dos débitos
com a Fazenda Municipal
relativos ao objeto do requerimento.
Descontos - Os descontos de juros e multas para
débitos não ajuizados - ou
seja, que ainda não foram
inscritos na Dívida Ativa

da Prefeitura e, portanto,
não estão sendo cobrados
na Justiça - obedecem aos
seguintes critérios: 100%
de desconto para pagamento em cota única; 80%
para pagamento em até
três parcelas; 50% em quatro a seis vezes; e de 25%
para opção entre sete e 12
parcelas.
Nos casos de débitos ajuizados, que poderão ser parcelados em até
60 vezes, o contribuinte
arcará com as custas e demais despesas processuais,
além de honorários advocatícios, calculados sobre
o débito atualizado. Os

descontos de juros e multas seguirão o seguinte critério: de quatro a seis parcelas, desconto de 70%; de
sete a 12 parcelas, 60%; 13
a 24, 50%; 25 a 36, 30% e
de 37 a 60 vezes, 10%. O
valor mínimo de cada parcela é de R$ 100,00.
O Refis/2017 foi
instituído pela Lei Complementar n.º 91 de 6 de
julho deste ano. A previsão
da Prefeitura é arrecadar
R$ 6 milhões com os pagamentos nesta edição do
Refis, dinheiro que vai ajudar bastante o município
nesse momento de crise
econômica e financeira.
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monalsocial@gmail.com

Atividad
e
na
Comuni
dade

Dança
O Estúdio Dançart
realizou no dia 15,
no charmoso teatro
Guarani, em Santos, o
espetáculo “Tempo”,
em duas sessões.
Foram apresentadas
coreografias
emocionantes,
figurinos belíssimos
e elaborados, com
destaque especial
para iluminação e
cenário. Parabéns a
todos pelo brilhante
espetáculo de arte.

BRAHMEIROS
A galera dos Brahmeiros se esbaldou na edição deste ano, que acontecida dia 2/12, no Lions Club
de Cubatão.

SAÚDE
Alunos da Oficina de Plantas
Medicinais, promovida
durante o ano pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente,
na feira realizada nos dias 11 e
12/12 no saguão da Prefeitura
no Paço Municipal.

NATAL NA UNIVEN
A União dos Veneráveis Mestres da Baixada
Santista - UNIVEN realizou a sua confraternização
de Natal, sábado último em Santos, e contou
com o prestígio da presença de autoridades
maçônicas, Delegados Regional e Distrital IIR.’.,
Guilhermo Barramonde Manso e Tarcio Ivan Abe,
respectivamente, em especial ao Sereníssimo Grão
Mestre Ir.’. Ronaldo Fernandes, autoridade máxima
maçônica de nosso Estado. Foi a primeira vez dessa
participação na UNIVEN, destacou o seu presidente
Deodoro Spagnuolo, gestão 2017/2018.

PARABÉNS
Parabéns gata
garota Fátima
Pereira que ficou
mais bela no
dia 12/12. Que
Deus continue
abençoando. Feliz
vida.
Felicidades ao
amigo Fábio
Roxinho que
comemorou no dia
19 seu aniversário.
Na foto com o filho
Otávio.

ESCOLA ARY
Formatura dos alunos do Ensino Médio
da Escola Estadual Ary de Oliveira Garcia,
no dia 18/12, no Bloco Cultural. Na
oportunidade as homenagens foram para
o competente Professor Luiz Pereira da
Silva (close), que durante muitos anos
dirige a escola com maestria e se aposenta
este ano. Parabéns aos organizadores pelo
sucesso do evento.
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ADVOGADO DO POVO

CONTRATAÇÃO DE
PROFISSIONAL AUTÔNOMO
A reforma trabalhista deixou
a contratação de profissional autônomo mais flexível,
contudo, é preciso ter alguns
cuidados, pois sendo preenchidos os requisitos presentes no artigo 3º da CLT
existirá vínculo empregatício
entre as partes.
O artigo 442-B da
CLT preconiza que “a contratação de autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou
sem exclusividade, de forma
contínua ou não, afasta a

qualidade de empregado prevista no artigo 3º desta consolidação”.
Observa-se que antes da reforma, o trabalho prestado
de forma exclusiva e continua eram indícios de relação
de emprego, agora o trabalho
prestado dessa forma não
descaracteriza a prestação
de serviço autônoma. Com a
reforma, a grande distinção
entre o autônomo e o empregado é a existência ou não de
trabalho subordinado.
Sendo assim, carac-

Raul Virgilio Pereira Sanchez é Advogado, Pós Graduado
em Direito Empresarial, sócio do Escritório de Advocacia
Sanchez & Mancilha Advogados.
E-mail: raulvps@gmail.com
Site: http://www.smradv.com.br
Blog: https://raulvirgilio.wordpress.com

terísticas que anteriormente indicavam a presença da
relação empregatícia entre
as partes, hoje passam a ser
desprezadas. Entretanto, ainda que exista um contrato de
autônomo entre o trabalhador e a empresa, ocorrendo
subordinação haverá relação
de emprego.
Dessa forma, um trabalhador que preste serviços
de forma exclusiva, habitual,
com onerosidade e pessoalidade. Caso ele tenha autonomia para aceitar ou não
serviços, negociar valores e
a disponibilidade de tempo,
sem sofrer qualquer penalidade não haverá vínculo uma
vez que não há subordinação.
Todavia, se o trabalhador seguir ordens estabelecidas pela empresa, prazos,
roteiros prévios, ou seja, não
tiver liberdade de atuação,
existirá vinculo empregatício.
Muitas empresas buscam
mascarar o vinculo existente
entre as partes com um contrato de Pessoa Jurídica (Pejotização) ou como autônomo. Por esta razão, é preciso
ter muito cuidado, uma vez
que o trabalhador autônomo
deverá prestar serviço sem
subordinação, o que significa que seu trabalho não pode
ser dirigido por outra pessoa,
sob pena de reconhecimento
de vínculo empregatício.

SERVIÇOS PÚBLICOS

Ruas da cidade são
recuperadas com operação
“Tapa-Buraco”
A Operação “Tapa-Buraco” vem sendo realizada
pela Companhia Municipal de Trânsito - CMT e
segue recapeando as vias
de Cubatão. Ontem foram
finalizadas as melhorias
do asfalto da Rua Armando de Salles Oliveira (“rua
da feira”) - no trecho que
vai da altura da Av. Nove
de Abril até o Centro Esportivo Romerão. A operação teve início dia 25
de novembro e continua
em ritmo acelerado, atendendo às reclamações dos
moradores e, principal-

mente, motoristas cubatenses.
A CMT foi encarregada do serviço pelo
prefeito Ademário Oliveira e firmou contrato
por um ano, no valor de
R$ 1,75 milhão. De acordo com a programação, a
próxima via a ser finalizada é a Avenida Nações
Unidas, que é uma das
vias principais do bairro
Vila Nova, com previsão
de entrega até o fim deste ano; em seguida estão
previstas melhorias no
Parque São Luiz.

O diretor de Engenharia da CMT, Gilvan Guimarães, pretende
abranger toda a cidade
com essa operação. Segundo ele, foram enviados fiscais para mapear a
cidade e - de acordo com
a probabilidade de risco serão determinadas as vias
a receberem a reforma
com prioridade. “É importante ressaltar o empenho
do governo municipal, em
parceria com a CMT, para
acelerar as obras, que seguem cumprindo à risca a
programação.”

Coluna do Empreendedor/ SEBRAE
Bruno Caetano

Um 2018 mais
promissor
Em contraste com os úl- nem fez uma preparação do empreendedor.
timos anos, 2018 começa adequada.
Em relação a este
com perspectivas positiEm 2016, mes- último item, é importante
vas para o brasileiro. Não mo com toda a dificul- ressaltar que o dono do
se espera nenhum desem- dade econômica, houve negócio deve ter sempre
penho espetacular da eco- leve aumento na propor- a cabeça aberta para fazer
nomia, mas a previsão do ção de negócios aber- os ajustes no empreenmercado, de crescimento tos por oportunidade, de dimento quando preciso.
de 2,5% do Produto In- 56,5% para 57,4%, e foi Isso inclui inovar: o que
terno Bruto (PIB), já re- o primeiro desde 2013, dá certo hoje, pode não
presenta um bom avanço de acordo com a pesquisa funcionar amanhã. Sabedepois de anos do País Global Entrepreneurship mos que, no geral, o ser
afundado na pior recessão Monitor (GEM). Mesmo humano é avesso a muda sua história.
longe dos 70% de quatro danças, entretanto, é funMesmo
damental vencer
que calcado na
esse tipo de resisinformalidade
tência. Quem perEmpresas nascidas de
e nas vagas de
manece estático
oportunidades costumam
baixa qualidade,
logo é superado,
o desemprego
fica obsoleto.
ser mais longevas. Cabe aqui
está diminuinQue 2018 traga
repetir que só sobrevivem as
do. A inflação
boas novas para o
bem geridas.
tampouco deve
empreendedor.
dar sustos este
ano, segundo os
cálculos dos economistas, anos atrás, é de se come- (*) Bruno Caetano é
mantendo-se dentro da morar qualquer alta, além diretor superintendente
meta de 4,5% estabelecida da existência de um cená- do Sebrae-SP. E-mail:
pelo Banco Central. Te- rio mais promissor, como bruno.caetano01@gmail.
mos, então, uma combina- se desenha 2018.
com
ção de fatores favoráveis.
Empresas
Em relação ao nascidas de oportuempreendedorismo, a ex- nidades costumam
pectativa é que aumente o ser mais longevas.
número de negócios sur- Cabe aqui repetir
gidos de oportunidades, que só sobrevivem
ou seja, planejados e mais as bem geridas. Lebem estruturados desde vantamento do Seseu início. Uma mudança brae-SP mostra que
significativa se conside- as empresas fecham
rarmos que a crise impul- durante seus primeisionou o nascimento de ros cinco anos de
empresas por necessidade, vida principalmente
aquelas que o responsável por pecarem no plamonta porque não viu ou- nejamento, na gestão
tra opção para obter renda e no comportamento
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NATAL SOLIDÁRIO

Solidariedade
sempre presente
em Cubatão

Entre no clima...
O momento de finalizar mais um
ano, traz toda a
emoção das festas,
coisas de Natal e
Ano Novo...
A tradição
no Brasil com um
Noel em clima de
Verão cairia muito
bem, até porque
nada condizente
tanta roupa e neve
num clima tropical como o nosso!
Aderimos a tudo...
até a neve inventamos na decoração!
Se for para pensar
bem, nosso Noel
poderia trajar roupas de férias... ou
melhor praia!!!
Seria
o
ideal com o calor
da nova estação
– Verão – que se
inicia. Que tal inventarmos
uma
releitura do nosso
Noel Tropical não
é mesmo? (...) Bom, independente do estilo e trajes, o
espírito natalino fica no ar.
Luzes, festas, reunião de amigos e família,
confraternizar! Trocar presentes... trocar carinho... costumo dizer que Jesus, o aniversariante, é tão bom, que
o dia é dele, e quem ganha
presentes somos nós!
O que mais saliento
nessa data é o momento de
reflexão, de agradecer, de
simplesmente sentir, unir e
também, de respeitar a forma
como cada um a seu modo,
vive e crê.
Todo esse encan-

SENAI promove campanha e arrecada brinquedos para Fundo de Solidariedade

tamento pode ser visto em
muitos lugares! A arte do
Natal está evidente na decoração dos ambientes, por
todo lado um enfeite, um
brilho, uma guirlanda... e
uma bela árvore de Natal! Os
filmes que encantam com a
magia natalina, também em
evidência nas programações
da TV, ajudam a entrar no
clima. Toda Arte envolvida para representar a magia
que é o Natal! Assim podemos renovar esperanças, sonhos, desejos e muito amor
e paz entre todos que nos
rodeiam... seria o verdadeiro
Espírito Natalino, despertar
o amor e a paz entre nós! Por

tratar de reinventar um Noel,
segue uma sugestão bem tropical para colorir...
Que possamos estar acolhidos na presença de
Jesus, que é o protagonista
dessa bela festa e que nos
acompanha durante todo ano
vindouro, Feliz Natal! Jesus
nasceu!
(*) Coluna “Pauta da Arte”
| por Daniela Da Guarda |
E-mail: daniela.daguarda@
gmail.com
Ilustração para colorir:
Papai Noel Tropical (fonte
internet Art’Sanália).

O Fundo Social de Solidariedade de Cubatão recebeu 1.351 brinquedos doados pelo Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial - Senai. A entrega foi
feita para a presidente do
Fundo, a primeira-dama do
município, Dona Adeíza
Monteiro Oliveira, na sede
da escola do Senai “Hessel
Horácio Cherkassky” (situada na Praça da Bíblia,
1, Centro).
Na oportunidade,
Adeíza informou que os
brinquedos serão distribuídos durante o evento de
Natal que a Prefeitura realizará neste sábado (23), no
Parque Anilinas.
Os brinquedos, todos novos, foram obtidos
durante campanha - que
envolveu alunos, professores e funcionários da escola - coordenada pelo assistente técnico da unidade,
Paulo Cesar Dias. Ele disse
que, ao contrário dos anos
anteriores, desta vez não
houve nenhuma premiação
para os setores que mais se
destacassem na coleta dos
brinquedos. “Todos foram
motivados pelo espírito de
solidariedade”, afirmou.

Participaram
do
evento os alunos do setor
de Caldeiraria, que arrecadaram maior número de
brinquedos (583), a quem
a primeira-dama Adeiza fez um agradecimento
especial e convidou para
participarem do ato de entrega: “Assim, vocês, que
tiveram um olhar humano
sobre as crianças, poderão
ver os sorrisos de felicidade delas”, disse.
Estiveram presentes também ao ato o diretor
da escola, Marcos Cardoso
Pereira; o coordenador pedagógico Eliacy Edington
Santos; e a assessora do
Fundo Social de Solidariedade, Luciene Teixeira
Santos Doldan.
Duas toneladas de
alimentos – Esse foi o total
de produtos não perecíveis
arrecadados no último final
de semana, durante um Campeonato de Carros Tunados
e Rebaixados realizado no
Kartódromo Municipal.
O Fundo Social
de Solidariedade já começou a distribuir nas comunidades carentes. Esses
alimentos resultaram das
contribuições voluntárias

do numeroso público que
participou daquele evento
gratuito.
Tais mantimentos - como
arroz, feijão, açúcar, farinha de trigo, leite em pó e
macarrão - estão sendo destinados a famílias carentes
do município cadastradas
pela Secretaria Municipal
de Assistência Social - Semas e acompanhadas pelo
Departamento de Proteção
Básica Especial, por meio
do Centro de Referência de
Assistência Social – CRAS
e do Centro de Referência
Especializado de Assistência Social - CREAS.
A ideia de unir diversão e
solidariedade foi dos organizadores da competição, Michel Lima e Rafael
Francisco da Silva, que já
haviam promovido evento semelhante em agosto.
Adeíza Monteiro Oliveira
elogiou a atitude cidadã,
qualificando-a como “uma
ação nobre que mostra a
sensibilidade dos cubatenses em ajudar os mais carentes, mesmo em meio à
crise econômica que o Brasil vem atravessando”.

Cubatão, 22 a 28 de dezembro de 2017

ACIC trabalha para fortalecer o
comércio cubatense
Funciona desde o final do
mês de novembro (29), o
posto do Poupatempo do
Empreendedor instalado na
sede da Associação Comercial e Industrial de Cubatão
– ACIC, a Rua Bahia, 171,
Vila Paulista, com funcionamento das 8 às 17 horas.
A inauguração contou com
a presença do vice-governador do Estado, Márcio
França (PSB), e do prefeito
Ademário Oliveira (PSDB).
Com o novo posto,
segundo o presidente da entidade, o comerciante Geraldo Freitas, a ACIC passou
a centralizar importantes
prestadores de serviços de
apoio aos empresários como o Banco do Povo e o
Via Rápida Empresa - que,
entre outras ações, agilizam
a abertura de novos empreendimentos e a assessoria e
capacitação do Sebrae.
Geraldo
Freitas
acredita que a instalação do
posto do PoupaTempo do
Empreendedor alavancará
novos negócios com a criação de empregos. Ele disse que Márcio França está
apoiando esse momento de
trabalho para fortalecer o
comércio cubatense, enfatizando a importância da
parceria da Prefeitura com
o Sebrae e com a Junta Comercial do Estado de São
Paulo – Jucesp.

Geraldo Freitas, para tratar
de assuntos relacionados
ao comércio local, como o
da instalação de boulevard
entre o Anilinas e a Padaria
Lisboa. Além do presidente
da Câmara, Rodrigo Alemão (PSDB), participaram
do encontro os vereadores
Lala (SD), Sérgio Calçados
(PPS) e Wilson Pio (PSDB).
Nessa oportunidade,
Freitas relembrou que na visita recente à cidade, o vice-governador Márcio França
disse que apoiaria a instalação do boulevard, mas que
cabia à ACIC fazer o projeto. Por conta disso, presidente da Acic quer a mediação
da Câmara no diálogo com
a Prefeitura a fim de pensar
nas ações necessárias para a
implantação desse corredor
comercial.
Segundo
Geraldo
Freitas, o PoupaTempo do
Empreendedor vem favorecendo o micro-empresário
na hora de abrir seu negócio
e está sendo muito procurado pelo comerciantes locais.
Ele ainda disse que é preciso
unir todos os setores da cidade para impulsionar o comércio de Cubatão.
Já o vereador Sérgio
Calçados (PPS) tem opinião
de que o modelo de negócios do comércio local precisa mudar urgentemente.
Ele considera inaceitável
que nenhuma loja funcioProjeto Boulevard – Nesta ne na cidade depois das 20
terça-feira (20), os vereado- horas. E mencionou São Vires de Cubatão se reuniram cente, como exemplo de cocom o presidente da ACIC, mércio popular a ser segui-

Poupatempo do Empreendedor
funciona desde o final de
novembro
do. “No município vizinho,
uma importante via urbana
foi fechada para favorecer
a circulação dos compradores”, citou.
Rodrigo Alemão ressaltou que o momento exige
a conscientização de todos
os comerciantes, comprometendo-se agilizar a realização da reunião entre os
representantes da ACIC e do
Executivo Municipal para
aprofundar as discussões
acerca do projeto do boulevard.

Melhores do Ano na
ACIC

Organizado pela ACIC no dia 02/12
a premiação das melhores empresas e
comerciantes do ano de 2017.
Um close no Presidente Geraldo Freitas junto a esposa Joselita, os
representantes da Pauli Calçados e a
representante da TV Pólo, Vânia e seu
marido Osvaldo.

EXPEDIENTE

O que funciona em Cubatão
neste fim de ano
Em função do período natalino e chegada do Ano
Novo, serão feriados nacionais, a segunda-feira
(25) - Natal - e a segunda-feira (1.º de janeiro)
- Confraternização Universal -, não havendo expediente nesses dias nas
repartições públicas municipais. Nesta sexta-feira
(22), será ponto facultativo a partir das 12 horas,
enquanto no dia 29 o ponto facultativo será em período integral, por medida
de economicidade.
As decisões constam do Decreto Municipal 10.548/2016, que regulamenta os feriados e
pontos facultativos para

2017; do Decreto Municipal 10.686/2017, que tem
idêntica função para 2018;
e do Decreto 10.693, de
19/12/2017 (que determina os expedientes dos dias
22 e 29 de dezembro).
Nessas datas, funcionarão apenas serviços
essenciais, como os atendimentos emergenciais de
saúde, cemitério e velório,
vigilância e fiscalização,
atuando também os servidores municipais que, por
absoluta necessidade do
serviço, sejam convocados para trabalhar nessas
datas.
Lixo - A coleta de lixo domiciliar acontecerá nor-
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malmente nos dias 24 e 31
(domingos), retornando
nos dias 26 de dezembro
e 2 de janeiro (terças-feiras).
Nos dias 24 e 31
haverá excepcionalmente
a coleta do serviço “Cata
Treco” nos núcleos residenciais Vila Esperança
e Vila dos Pescadores,
que normalmente seriam
atendidos nas segundas-feiras. A programação
pode ser acessada no site
da Prefeitura -> http://
www.cubatao.sp.gov.br/
noticia/13283-cata-treco-e-coleta-seletiva-tem-dias-de-recolhimento-atualizados/

Raquel Tavares canta
Roberto em disco
A cantora portuguesa
Raquel Tavares é um
dos nomes emergentes
do fado contemporâneo.
Com apenas 32 anos, já
colecionou diversos prêmios e conquistou a crítica especializada com seu
talento singular. Em seu
mais recente trabalho, o
disco Do Findo do Coração, ela resolveu homenagear ninguém menos
do que Roberto Carlos,
trazendo as melodias do
nosso Rei para os arranjos tradicionais lusitanos.
O projeto foi idealizado e produzido pelo
experiente Max Pierre,
que sugeriu realizar uma
homenagem com temas
clássicos de Roberto Carlos cantados como um
fado. E é fato que todas
elas acabaram fluindo
de forma natural nesse
trabalho, que prima pelo
bom gosto e pela produção caprichada. Raquel
Tavares tem o hábito de
acertar seus projetos musicais, além de possuir
uma das mais belas vozes
do fado contemporâneo.
Entre as 14 canções escolhidas para

compor o repertório, estão Emoções, Detalhes e
Como É Grande o Meu
Amor Por Você, três dos
maiores clássicos do Rei.
Há também duas faixas
com convidados especiais – Ana Carolina canta De Tanto Amor com
Raquel, e Caetano Veloso
divide os vocais com a
colega lusitana em Debaixo dos Caracóis dos
Seus Cabelos.
Merecem
destaque ainda Cavalgada,
Você e Não Se Esqueça
de Mim, esta última inclusive se encaixou per-

feitamente no estilo do
fado. Gostei muito também do resultado de Fera
Ferida, Olha e A Distância, que ganharam uma
intensidade especial na
interpretação densa de
Raquel.
O álbum Do Fundo do Meu Coração é um
trabalho musical sensível
e de extremo bom gosto.
Trouxe as imortais melodias de Roberto para o
universo da música portuguesa, provando que
sua obra musical transcende as fronteiras do
Brasil.

CIEN - Escola Politécnica Cubatão

MATRÍCULAS ABERTAS



CURSOS TÉCNICOS
SEGURANÇA DO TRABALHO
 ENFERMAGEM
 MEIO AMBIENTE

Av. Joaquim Miguel Couto, 353
3361-6065 – 3372-7272
www.policien.com.br
cien1995@hotmail.com

ENSINO A DISTÂNCIA
Parceria do CIEN
com a UNISANTA

AGENDE O SEU HORÁRIO PARA O VESTIBULAR
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Diálogo desmancha ameaça de
boicote às aulas no início de 2018
Uma reunião na manhã
desta quinta-feira (21),
entre os líderes dos professores e o prefeito Ademário da Silva Oliveira
(PSDB), desmanchou a
ameaça de não ter aulas
no início do ano letivo de
2018. Durante a semana,
professores municipais de
Cubatão haviam decidido
protestar contra os recentes decretos do prefeito,
alegando que eles tiram
direitos da categoria, afetam suas aposentadorias,
e aumentam o número de
alunos em salas de aula,
para até 40.
Os decretos foram elaborados ao longo do ano com o objetivo de revogar regras de
gestões anteriores que
foram apontadas como
inconstitucionais
pelos
procuradores municipais.
Servidores antigos da
Secretaria Municipal de
Educação - Seduc vinham
alertando que a Lei Complementar n.º 22, de 25 de
junho de 2004, vigente,
que instituiu o Estatuto do
Magistério e o Plano de
Carreira da Educação, foi
“implantada de maneira
errada a fim de beneficiar
alguns e cassar direitos
adquiridos de outros”, enfatizou professora que pediu anonimato.
Nesse contexto haviam falhas em editais de
concursos, pagamentos em
duplicidade, implantação
de jornadas e enquadramentos em desacordo com
a legislação, assim como
aposentadorias, readaptações, desvios de função
com preservação de cargas
horárias ampliadas etc.
Com a substituição
do primeiro secretário da
Seduc, Raul Christiano,
que construía canais de
diálogo com professores,
gestores e grupo de servidores aposentados da
secretaria, na elaboração
dos decretos que atualizam a regulamentação dos
processos de atribuição de
classes e aulas, de jornadas de professores e de
atendimento das UMEs, o
vice-prefeito Pedro de Sá
passou a responder pelo
setor, interinamente, e impôs redação final e interpretação que desagradou
lideranças do magistério.
Após assembleia
extraordinária no sindicato dos professores, o
SindPMC, na quarta-feira
(20) houve a decisão de
um apitaço e manifestações, de protesto contra
Sá. Foi quando a presidente da entidade, Nilza
Bretas, garantiu que seus
associados não participariam do início do ano letivo de 2018 enquanto esses decretos vigorassem.

O prefeito Ademário promoveu algumas reuniões com os
representantes do Conselho Municipal de Educação, do SindPMC,
da Comissão de Lutas dos Servidores de Cubatão e da Associação
dos Funcionários Municipais Aposentados e Pensionistas locais.
em pauta, foram realizadas reuniões para tentar
esclarecer e conciliar os
objetivos para impedir
prejuízos ao planejamento
e organização das atividades escolares em 2018,
quarta e quinta-feira (dias
20 e 21).
Nas reuniões, estiveram o prefeito Ademário, Pedro de Sá Filho, o
Procurador Geral do Município, Rogério Molina,
o presidente da Comissão
de Educação e Cultura na
Câmara Municipal, Rafael Tucla (PT) e o vereador
Marcinho (PSB). Também
participaram os representantes do Conselho Municipal de Educação, do
SindPMC, da Comissão
de Lutas dos Servidores
de Cubatão e da Associação dos Funcionários
Municipais Aposentados
e Pensionistas locais.
Diante dos argumentos expostos, a Seduc
reconsiderou alguns pontos previstos nos decretos,
que constaram em ata específica do encontro.

Propostas apresentadas
– Em relação à capacidade das salas de aulas: na
Educação Infantil II, a
média será de 22 alunos
podendo alcançar 25; no
Ensino Fundamental I, a
média será de 25 limitando até 28; no Ensino Fundamental II, a média será
O diálogo – Com os decrede 30, com no máximo 35
tos municipais 10.684/17,
estudantes. Em relação
10.696/17 e 10.697/17,
ao valor de remuneração

correspondente à jornada,
a referência do padrão básico de vencimentos sem
vantagens pessoais será
somente para carga suplementar e aulas eventuais.
Sobre a atribuição
dos profissionais da Educação, a Secretaria propõe que as ampliações de
jornadas sejam realizadas
anualmente, sendo estabelecido critério de perda
do direito de ampliação
quando os profissionais
registrarem mais de 45
faltas no ano anterior. Outros pontos serão reavaliados entre a Administração
Municipal e as entidades
representativas no ano
que vem.
Sindicato dos Professores – Reunidos em Assembleia ontem (21) à
noite, as decisões contidas
na ata foram aprovadas,
mantendo-se em aberto
para novas reuniões com
a administração municipal, os itens relacionados
à revisão das 45 faltas no
ano anterior, que podem
interromper ou impedir
a ampliação de jornada,
a questão do número de
professores por alunos
nas turmas de Educação
Infantil I e o reconhecimento da ampliação dos
professores nas escolas
de período integral. Uma
assembleia geral extraordinária no SindPMC está
marcada para o final de janeiro de 2018 e deliberar
sobre quesitos pendentes.

O VERÃO
REQUER
CUIDADOS.
Chegou o verão. E, com ele, muito sol e calor, mas também os raios
e trovoadas. Siga as orientações abaixo e compartilhe essas informações
com seus amigos e familiares. São pequenos cuidados que podem salvar
bem mais do que suas férias ou seu fim de semana. Podem salvar vidas.

1

Crianças e idosos são
as principais vítimas
da desidratação.
Em dias de calor:

2
Não se abrigue embaixo de árvores,

Evite exposição ao sol
entre 10h e 17h.

3
Procure ajuda em um local

Beba cerca de 2 litros
de água diariamente.

Em caso de chuva:
Saia imediatamente do mar ou piscina.

guarda-sóis ou barracas.

1

2

seguro, como casas, edifícios ou
estabelecimentos comerciais.

3

Consuma sucos e frutas que
não sejam cítricos.

Raio pode matar.
Se começar a chover,
corra para se proteger.

Cadastre-se para receber SMS de
alerta da Defesa Civil.
Envie seu CEP pelo número 40199.
É simples e gratuito!

Veja mais dicas de prevenção
em www.defesacivil.sp.gov.br

Os sinais de desidratação são:
Sonolência | Olhos fundos
Intervalos longos para urinar | Boca seca

A qualquer sinal de desidratação,
procure o posto de saúde mais
próximo e beba muita água.

www.saude.sp.gov.br

/DefesaCivilEstadual

Casa Militar

Secretaria da Saúde
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Reúso da água foi debatido na Subcomissão
de Saneamento na Câmara dos Deputados
Para deputado João Paulo Papa, ex-diretor da Sabesp, colegiado vem reforçando a importância do tema para o País

A Subcomissão de Saneamento Ambiental da
Câmara dos Deputados
(Sanear) realizou, no
início do mês de dezembro (6), audiência pública para debater a política nacional de reuso da
água e a possibilidade
de avanços no tema. O
presidente do colegiado,
deputado federal João
Paulo Papa (PSDB-SP),
ressaltou que foram colhidas boas sugestões
para que o País possa
avançar na área.
No
encontro,
técnicos e especialistas apresentaram ações
relacionadas ao reúso,
entre elas o Projeto Interáguas - que tem por objetivo contribuir para o
fortalecimento da capacidade de planejamento
e gestão no setor água,
reúne a Agência Nacional de Águas (ANA) e
três ministérios – Meio
Ambiente, Integração
Nacional e Cidades.
“Acredito que a
partir destes estudos, somado às inúmeras contribuições que tramitam
na Câmara e no Senado
sobre a questão do reuso, poderemos construir
um eficiente marco legal
que observará todas as
nuances deste assunto”,
ressaltou Papa.
O
deputado
ressaltou que a Sanear
acompanha o trabalho
desenvolvido pelo Interáguas que, de acordo
com o deputado, possui
“inúmeras qualidades
técnicas”. “No Parlamento, estamos à dis-

posição para fazer o
que for necessário para
regulamentarmos
o
projeto, pois ele pode
dar um bom encaminhamento à questão do
reuso no Brasil”, continuou.
Participaram
do debate Ernani de
Miranda, diretor de
Planejamento do Ministério das Cidades;
Sérgio Brasil Abreu,
coordenador do Programa Interáguas; Helene Kubler, coordenadora do CH2M, uma
das responsáveis pelo
programa Interáguas;
Tibério Maganhães,
superintendente
de
Programas e Projetos
da (ANA) e José Quadrelli Neto, analista da
CNI.
Trabalho – A Subcomissão Permanente de
Saneamento Ambiental vem “jogando luz”
sobre o tema. O trabalho, liderado pelo deputado João Paulo Papa,
começou em 2015. De
lá para cá, o colegiado
vem promovendo importantes discussões visando contribuir para o
alcance mais célere da
universalização dos serviços públicos de saneamento.
Neste ano, além
de reuniões com representantes do setor e debates técnicos, foram
duas audiências públicas, um seminário, dois
encontros das entidades
com o secretário Nacional do Saneamento,

Henrique Pires, além
de uma reunião com o
então ministro das Cidades, Bruno Araújo.
“Conseguimos inserir o
tema definitivamente na
agenda do Parlamento
e do Poder Executivo.
Agora, devemos permanecer com o trabalho
conjunto, entidades, técnicos e parlamentares,
para efetivarmos todos
os avanços alcançados
nos últimos anos”, ressaltou Papa.
Os próximos temas que serão tratados
pela Sanear são a ociosidade das redes de esgoto e o acompanhamen-

to do Fórum Mundial
da Água, que ocorrerá
em Brasília em março
do próximo ano. Para
abordá-los, a Subcomissão fará audiências
públicas – a do Fórum,
em parceria com a
Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional
(Creden).

dos Deputados (Sanear), compõem também
o colegiado os deputados Rodrigo de Castro
(PSDB/MG),
relator;
Angelim (PT/AC), Julio Lopes (PP/RJ), Leo-

poldo Meyer (PSB/PR),
Miguel Haddad (PSDB/
SP), Rôney Nemer (PP/
DF) e Toninho Wandscheer (PROS/PR).

Deputado Federal
João Paulo
Papa preside a
Subcomissão de
Saneamento

Integrantes da
Subcomissão –
Além do deputado João Paulo
Papa, que preside
a Subcomissão de
Saneamento Ambiental da Câmara

EXPEDIENTE NOS FERIADOS
Sabesp informa expediente para os feriados de Natal e Ano Novo
As agências de atendimento
presencial da Sabesp obedecerão a expedientes especiais durante as festas de final de ano.
As mudanças começam nesta
sexta-feira (22) e o funcionamento volta ao normal em 3
de janeiro de 2018 (endereços
abaixo).
22/12 – Agências de Bertioga,
Guarujá, Cubatão, São Vicente, Praia Grande (Guilhermina), Mongaguá, Itanhaém e
Peruíbe abrirão das 9 horas ao
meio-dia. Agência de Vicente de Carvalho não funciona.
Unidades Poupatempo (Santos e Praia Grande) funcionam
normalmente.

23/12 – Abrem apenas agências das unidades Poupatempo
(Santos e Praia Grande).

e Praia Grande) não funcionam.

24 e 25/12 – Todas fechadas.

30, 31/12 e 1/1 – Todas fechadas.

26/12 – Unidades Poupatempo
a partir de meio-dia e demais a
partir das 13 horas.

2/1 – Unidades Poupatempo a
partir de meio-dia e demais a
partir das 13 horas.

27 e 28/12 – Todas funcionam
normalmente.

A companhia seguirá 24 horas
à disposição de moradores e
turistas durante todos os dias
dos feriados, de forma gratuita,
pela Central de Atendimento
Telefônico (195 ou 0800 055
0195), Agência Virtual ( www.
sabesp.com.br) e aplicativo
mobile disponível para celulares e tablets com sistemas operacionais Android e iOS.

29/12 – Agências de Bertioga, Guarujá, Cubatão, São
Vicente, Praia Grande (Guilhermina), Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe abrirão das
9 horas ao meio-dia. Agência
de Vicente de Carvalho e unidades Poupatempo (Santos

O verão chegou. Época de esbanjar alegria,
saúde e diversão. Mas, para ostentar de verdade,
é melhor não exagerar no consumo de água.
A Sabesp sabe disso e investiu para ampliar
o abastecimento. Faça a sua parte, economize água.

• Tome banhos mais curtos.
• Não use o vaso sanitário como lixeira.
Aperte uma vez a descarga.
• Não lave o carro.
• Ensaboe toda a louça antes de enxaguá-la.
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Operação Verão inicia nesta quartafeira nas rodovias paulistas
Principais rodovias paulistas terão reforço nas equipes e veículos de atendimento para acompanhar aumento do fluxo de veículos;
Segurança viária será reforçada com aumento de 26% dos veículos operacionais

São Paulo, 20 de dezembro
de 2017. A partir de hoje será
implantada a “Operação Verão” nas principais rodovias
paulistas para minimizar os
impactos do intenso fluxo
de veículos que ocorre na
temporada de verão. Nesse
período, as concessionárias
de rodovias intensificam o
monitoramento das pistas,
assim como a operação e
os serviços de atendimento médico e mecânico para
acompanhar o aumento do
tráfego no período de férias. A ARTESP (Agência
de Transporte do Estado de
São Paulo) irá monitorar
toda a operação que vai até
o dia 18/02/2018, após o
Carnaval, a partir do Centro
de Controle de Informações
(CCI) de onde é possível verificar, inclusive, o funcionamento de equipamentos
como câmeras e telefones de
emergência (call box) de 7,9
mil quilômetros de rodovias
estaduais concedidas.
Planeje sua viagem
A Agência também disponibiliza em seu Twitter (@
artespsp) boletins e áudios
sobre as condições de tráfego e eventuais desvios ou
acidentes que provoquem
interdições, além de informações sobre segurança
viária. Os dados são fornecidos pelo CCI da ARTESP
que controla e fiscaliza as
Concessionárias de Rodovias do Estado a partir das
imagens ao vivo das câmeras de monitoramento e de
diversos sensores instalados
na malha viária. Antes de
pegar estrada, é importante
o motorista e passageiros
terem em mãos os telefones
de contato das concessionárias das rodovias que irão
utilizar, assim podem entrar
em contato tanto para solicitar atendimento quanto para
obter informações. No site
da Artesp é possível baixar
um mapa com os contatos
da concessionárias.

cessário para agilizar passagem pelas praças de pedágio
manual, entre outras ações.
Será intensificada a comunicação com os órgãos de
imprensa e divulgação de
informações sobre tráfego
e operações, além das equipes do atendimento de 0800
e call boxes. Ao todo são 22
concessionárias de rodovias
paulistas, além do DER, da
DERSA e da Polícia Militar
Rodoviária que também participam da Operação Verão.
Concessionária
O reforço operacional também será feito no Rodoanel,
tanto nos trechos Leste e
Sul – operados pela concessionária SPMar, quanto no
trecho Oeste, sob gestão da
concessionária CCR Rodoa-

nel. Ao todo, essas sete concessionárias que participam
da Operação Verão irão disponibilizar 272 veículos entre ambulâncias, guinchos e
veículos de inspeção de tráfego, entre outros – quantiHorários de pico no Natal dade 26% maior em relação
O maior movimento de saí- ao restante do ano.
da para o Natal deve ocorrer
entre as 11h e 21h de sexta- Obras e cargas
-feira (22) e das 8h às 14h excepcionais
do sábado (23). Já o retorno Durante os feriados serão
deve ter tráfego intensifica- suspensas as obras que caudo do meio dia às 23h da sam interferências no tráfesegunda-feira (25).
go, assim como não serão
autorizadas a circulação de
Pronto atendimento
veículos com cargas excepNas rodovias concedidas o cionais.
esquema especial prevê reforços nos equipamentos Operações especiais
operacionais, como call box Na Rodovia dos Tamoios
(telefones de emergência), (SP 99), entre as 13h de
câmeras, painéis de mensa- toda sexta-feira e as 17h
gens, veículos de inspeção dos sábados será implantade tráfego e também para da a operação com uma faio pessoal operacional nas xa adicional, sinalizada por
pistas e de manutenção dos balizadores, para a pista de
equipamentos. Haverá au- descida no trecho de Sermento no número de guin- ra (do km 68 ao km 81). A
chos, ambulâncias e outros medida visa aumentar a caveículos de apoio, além da pacidade de fluxo da rodoimplantação de operação via, com a disponibilização
“papa-fila” sempre que ne- de duas faixas de rolamento

em todo o trajeto na pista
sentido litoral. Os horários
poderão, eventualmente, ser
adequados em razão de análises de fluxo.
Já na Rodovia Castello Branco (SP 280) o tráfego de caminhões será proibido entre o km 13 e o km
129 da pista sentido capital
nos feriados e vésperas de
feriados das 14h às 23:59.
No Sistema Anchieta-Imigrantes (SP 150 e SP
160) serão implantados esquemas especiais para distribuir melhor o fluxo de
veículos nos feriados. Para o
feriado do Natal, por exemplo, será implantado o esquema 7x3 em que os motoristas com sentido litoral
contam com as duas pistas
da Anchieta, além da pisa de

descida da Rodovia dos Imigrantes. A subida será realizada pela pista norte da Rodovia dos Imigrantes. Esse
esquema será implantado a
partir das 7h ao meio dia
do sábado (23/12).
A mesma operação
especial será implantada na
descida para o Ano Novo.
Para o retorno, que concentra um volume ainda maior
de veículos, a concessionária Ecovias irá implantar o
esquema 2x8 a partir das
2h da madrugada do dia 1º
de janeiro até a meia noite. Com o esquema 2x8
os usuários podem subir a
serra tanto pela pista norte quanto pela pista sul da
Rodovia dos Imigrantes
e também pela pista norte
da via Anchieta. A descida
será feita exclusivamente
pela pista sul da Via Anchieta.
Campanhas de
segurança
No período, haverá intensificação das faixas, folhetos
e ações de segurança viária
abordando temas como os

Abaixo, as previsões de tráfego nas principais rodovias que partem
da grande São Paulo e levam ao litoral e interior do Estado:
Natal
0h do dia 22/12 às
24h do dia 25/12

Ano Novo
0h do dia 29/12
às 24h do dia
1/1/2018

Carnaval
0h do dia 9/2/18
às 24h do dia
14/2/2018

Sistema Anchieta – Imigrantes
Ecovias

450 mil

750 mil

500 mil

Sistema Castelo Branco – Raposo Tavares
CCR ViaOeste

468 mil

680 mil

785 mil

Sistema Anhanguera – Bandeirantes
CCR Autoban

700 mil

630 mil

960 mil

Sistema Ayrton Senna – Carvalho Pinto
Ecopistas

782 mil

835 mil

1,3 milhão

Rodovia dos Tamoios
Concessionária Tamoios

200 mil

284 mil

225 mil

CONCESSIONÁRIA

riscos de dirigir alcoolizado e de não respeitar
os limites de velocidade,
assim como a importância do uso do cinto de
segurança, da manutenção veicular e dicas sobre travessia segura para
pedestres.

Emergências
É importante ter em mãos
os telefones de atendimento das operadoras
das rodovias e da Polícia
Militar Rodoviária para
eventuais emergências.
O serviço de ajuda ao
usuário prestado pelas
concessionárias de rodo-

vias é gratuito e está disponível 24 horas por dia
nos 6,9 mil quilômetros
de rodovias concedidas
paulistas. O atendimento
auxilia desde uma simples troca de pneu até a
remoção de vítimas de
acidentes e prestação de
primeiros socorros.
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Sabesp reforça segurança do abastecimento
da Baixada Santista para o verão
Estações contarão com
63 geradores móveis;
atendimento segue 24 horas
durante as festas com mais
de 1.200 funcionários à
disposição da população
Nesta temporada de verão
na Baixada Santista, a Sabesp reforçou a estrutura de
atendimento e operação para
garantir à população e aos turistas mais tranquilidade durante as festas e o veraneio.
As ações incluem um time
extra de funcionários à disposição da população e mais
geradores de energia para as
instalações da Companhia,
garantindo o funcionamento
dos equipamentos em caso
de queda na eletricidade.
Neste ano, a companhia investiu mais de R$ 118
milhões em melhorias contínuas em seus sistemas, sendo
R$ 22,6 milhões para abastecimento e R$ 96,1 milhões
no sistema de esgotamento
sanitário. Entre elas está a
expansão e reforço das redes de distribuição de água,
com a implantação de 68 km
novos de tubulações; troca
preventiva de 27.666 hidrômetros, o que contribui com
a redução das perdas de água
no sistema, e as mais de 16
mil vistorias prediais preventivas para detecção e reparo
de vazamentos e orientação

dos clientes.
Serão 1.270 funcionários à disposição neste
período. A empresa atuará
em plantões com equipes de
atendimento e manutenção.
Ao todo, 30 caminhões-pipa
estarão distribuídos de Bertioga a Peruíbe para casos
emergenciais e o cliente pode
obter atendimento 24 horas,
de forma gratuita, pela Central telefônica (195 ou 0800
055 0195), Agência Virtual (www.sabesp.com.br) e
aplicativo mobile para celulares e tablets com sistemas
operacionais Android e iOS.
O atendimento vale para
1,8 milhão de moradores da
Baixada e para os cerca de 3
milhões de turistas, especialmente durante as festas de
Natal e Ano-Novo.
Geradores e apagões - Para
evitar que uma possível falta
de energia elétrica prejudique o bombeamento da água
até as casas dos moradores,
o comércio e a indústria, a
Sabesp instalou 23 geradores móveis, que estão sendo
somados aos 40 aparelhos já
existentes na região. A medida visa garantir o fornecimento ininterrupto de água
às torneiras e a coleta contínua dos esgotos.
Os aparelhos são
importantes para que sejam

evitadas paralisações dos
equipamentos da companhia
em casos de queda ou intermitência de energia provocadas por chuvas e ventos fortes, quedas de árvores e raios
– eventos comuns na estação
mais quente do ano. Em casos emergenciais, os geradores entram em carga, mantendo os sistemas operando
enquanto as concessionárias
da área atuam no restabelecimento da rede elétrica.
Com investimento
de cerca de R$ 320 mil, os
novos 23 dispositivos foram
alugados e permanecerão na
região até o Carnaval. Todos
possuem autonomia de 10
horas cada sem que precisem
ser reabastecidos. Este reforço representa um aumento de
57,5% na autonomia energética da Companhia em toda a
região, trazendo mais flexibilidade para a operação e assegurando a integridade das
estações de bombeamento e
tratamento.
Além disso, a Sabesp e empresas de energia elétrica que
atuam na Baixada Santista se
mantém alinhadas durante o
ano todo, para que o atendimento à população seja
pleno em todos os serviços
ofertados.
Dentro de casa - A Sabesp
está preparada para mais esta

temporada de verão, mas do
cavalete para dentro a responsabilidade é do cliente.
Por este motivo a companhia pede que moradores e
veranistas usem a água com
consciência, sem desperdícios. Por meio de atitudes
simples é possível contribuir:
- Revise as instalações hidráulicas e certifique-se de
que não há vazamentos;
- Conserte rápido os pequenos vazamentos em vasos sanitários, pias e chuveiros;
- Tome banhos curtos;
- Evite o uso de mangueiras;
- Feche a torneira enquanto
escova os dentes, faz a barba
ou lava a louça,
- Utilize máquinas de lavar
roupas e louças sempre na
capacidade máxima.
Para os moradores que receberão seus parentes em casa
ou para turistas que alugaram imóveis de veraneio, a
Sabesp listou algumas dicas
para aproveitar bem as festas
e evitar falhas no abastecimento por causa de problemas dentro dos imóveis.
- Informe-se se a fatura de

água está com o pagamento
em dia;
- Ao entrar no imóvel, verifique se o registro encontra-se
aberto;
- A caixa-d’água é obrigatória, de acordo com as normas
da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas),
portanto é essencial verificar
se o imóvel tem uma caixa
de tamanho adequado, além
de garantir que ela passe por
limpeza a cada seis meses;
- Para o morador saber qual
é o tamanho da caixa-d’água
ideal para seu imóvel, ele
deve observar sua conta. Lá
está o consumo médio e o
consumo do último mês. Por
exemplo: se a conta da família foi de 15 metros cúbicos
(15 mil litros), ela precisa de
500 litros de estoque (15 mil
litros divididos por 30 dias
no mês). Se for uma família
maior, ou com quintal grande, cachorros, por exemplo,
e o consumo for de 22 metros cúbicos (22 mil litros), a
caixa-d’água deve comportar
733,33 litros (precisa de 750
litros).
- Grande vilão no desperdício
de água de uma residência,
o banheiro representa 63%
de toda água consumida. O

chuveiro e a bacia sanitária,
juntos, representam 57% do
consumido. Para isso existem equipamentos, como a
bacia com caixa acoplada,
que reduz a utilização de
água na descarga. Também é
possível colocar um restritor
de vazão no chuveiro e na
torneira, que contribui para
economia da água utilizada.
- O consumo de água aumentou sem que houvesse
grandes mudanças dentro de
casa? Verifique a existência
de vazamentos internos, a
eficiência dos equipamentos
domiciliares no seu imóvel
e seus hábitos. http://site.sabesp.com.br/Pages/UsoRacionalAgua/TesteVazamentos.aspx
- Para os moradores, o monitoramento periódico do
registro de consumo possibilita identificar rapidamente um aumento causado por
vazamento interno, sem ser
preciso esperar a próxima
conta. A ação corretiva pode
ser adotada rapidamente,
evitando desperdício. Quando uma alta do consumo é
identificada pela Sabesp, na
fatura do imóvel vai impressa uma mensagem que indica
a importância de verificação
das instalações hidráulicas
internas.

VILA ESPERANÇA

Operação Invasão Zero reprime ocupações irregulares
Fiscalização derruba
barracos erguidos
recentemente
Nova ação da operação Invasão Zero, por iniciativa da
Prefeitura de Cubatão, resultou na demolição de oito barracos erguidos irregularmente na Rua da Bênção, na Vila
Esperança, em Cubatão. As
moradias estavam desocupadas. Outras 36 famílias que
se instalaram recentemente
na área foram orientadas a
deixar o local até o início de
janeiro de 2018. A operação,
que teve início às 6 horas na
última terça-feira (19), mobilizou cerca de 70 integrantes da fiscalização Urbana e
de Obras da Prefeitura, Defesa Civil, Assistência Social

e Segurança Pública e Cidadania, além das polícias Ambiental e Militar.
No local, que começou a ser ocupado no final de
2016, também foram encontrados 15 barracos fechados.
Segundo a fiscalização, todas
as moradias irregulares serão
demolidas. A operação foi
criada por decreto do prefeito
Ademário Oliveira (PSDB)
em resposta à cobrança do
Ministério Público Estadual.
A ação conta com apoio do
Governo do Estado.
Quando as invasões
ocorrem em áreas sob jurisdição das rodovias estatais,
participam, também, representantes da Ecovias, empresa responsável pelo sistema
Anchieta/Imigrantes.

Desde janeiro, a
Administração Municipal
tem atuado no controle de
invasões em áreas públicas
e de preservação ambiental.
A intenção é minimizar as
condições de habitações insalubres e perigosas, já que
geralmente são erguidas em
manguezais, sobre palafitas,
ou na encosta de morros. A
fiscalização também age no
sentido de impedir a ocupação de áreas destinadas a
projetos habitacionais. Nestes casos, foi feito o cadastramento dos moradores a
serem contemplados em futuros projetos habitacionais e
ocorre o “congelamento” das
ocupações irregulares, sem o
qual não é possível esse planejamento de obras.

A operação se desenvolve paralelamente a outro
projeto, em cooperação com
o Estado, voltado à questão
ambiental e habitacional.
Trata-se do Projeto de Desenvolvimento Sustentável

do Litoral Paulista. Além de
promover o desenvolvimento econômico e social da
região, fomenta a conservação dos recursos naturais ao
realocar famílias de áreas de
risco socioambiental.

Ação resultou na demolição
de oito barracos erguidos
irregularmente na Rua da
Bênção, na Vila Esperança, em
Cubatão.

O verão chegou.
Época de esbanjar alegria, saúde e diversão.
Mas, para ostentar de verdade,
é melhor não exagerar no consumo de água.
A Sabesp sabe disso e investiu
para ampliar o abastecimento.
Faça a sua parte, economize água.

• Tome banhos mais curtos.
• Não use o vaso sanitário como lixeira.
Aperte uma vez a descarga.
• Não lave o carro.
• Ensaboe toda a louça antes de enxaguá-la.
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ECONOMIZANDO ÁGUA

Sabesp distribui
mais de 100 mil
economizadores
de água para
prédios e hotéis
no Guarujá

Durante um mês, equipes vão percorrer quase 2 mil imóveis entre
condomínios residenciais, hotéis e restaurantes.
A Sabesp começou esta semana uma campanha para ajudar os
imóveis de Guarujá onde há alta
significativa no consumo durante
a alta temporada. 1800 prédios incluindo condomínios residenciais
e estabelecimentos comerciais,
como hotéis e restaurantes, serão
visitados por equipes que orientarão sobre uso racional da água.
Além disso, os imóveis receberão
cartazes com dicas e mais de 100
mil restritores de vazão para torneiras.
As visitas acontecem de
segunda a sexta-feira, das 9 às 17
horas; aos sábados, das 9 às 13
horas, e incluem a instalação de
cartazes nos elevadores e área comum dos imóveis, com dicas de
consumo, como manter as caixas
d’água limpas, se certificar que
ela possui o tamanho adequado ao
número de ocupantes do imóvel,
revisão das instalações hidráulicas
internas, entre outros conselhos.

Ao fim da campanha, em 15 de
janeiro, os responsáveis que mantiverem ou aderirem boas práticas
de consumo após as orientações
serão presenteados com um certificado de “Guardião das Águas”.
Nesta primeira semana,
a região da praia das Astúrias já
foi visitada. Os próximos destinos
são Pitangueiras, Jardim Virgínia
e Tortugas, no Guarujá, e depois
em outras cidades como Santos e
São Vicente. A equipe está uniformizada com a camiseta da campanha e identificada com crachá que
consta foto, logo e RG. Os funcionários estarão acompanhados
de uma van também identificada
com o logo da campanha. Quem
não for visitado pode acessar o
material da campanha no site da
Sabesp, no link: http://site.sabesp.
com.br/uploads/file/asabesp_doctos/cartaz_guardioes_dicas_economia.pdf

CLIENTE SABESP: ECONOMIZE ÁGUA
Aprenda a controlar seu consumo
O hidrômetro, instalado em sua casa, é o
aparelho que mede o consumo de água. Registre a leitura regularmente. Dessa forma, você
poderá conferir a sua conta, controlar a água
usada e até descobrir possíveis vazamentos.

No banheiro

No quintal ou no jardim

Mantenha a torneira fechada

Ao lavar o carro, use um balde em vez de

enquanto escova os dentes,
a economia é de 11,5 litros (casa)
e 79 litros (apartamento).
Mantendo-a fechada ao fazer a barba,
a economia é de 9 litros (casa)
e 79 litros (apartamento).

Não utilize a bacia sanitária como lixeira,
jogando papel higiênico, cigarro etc.

Não aperte a descarga mais tempo que o necessário,
pois cada acionamento de 6 segundos gasta de 10 a
14 litros de água. Conserte vazamentos e mantenha a
válvula sempre regulada.
Tome banhos de no máximo 5 minutos mantendo

o registro fechado ao se ensaboar, a economia é de
90 litros (casa) e 162 litros (apartamento).

mangueira, a economia é de 176 litros.

Regue as plantas com um regador ou mangueira
com esguicho-revólver, pela manhã ou à noite, para
evitar a evaporação; a economia é de 96 litros.

Use a vassoura para varrer
a calçada, não a mangueira,

pois o desperdício chega a
279 litros a cada 15 minutos.

Na cozinha
Feche bem a torneira. Uma torneira gotejando desper-

diça 40 litros/dia. Já com um filete de água correndo o
desperdício é de 130 litros/dia.

Limpe bem os restos de comida de
pratos e panelas antes de lavá-los,

Na lavanderia

jogando-os no lixo e nunca
nos ralos das pias.

Ao lavar roupas no tanque,
mantenha a torneira fechada
enquanto ensaboa e esfrega a
roupa, pois a cada 15 minutos
aberta o gasto de água é de
270 litros (o dobro de um ciclo
completo de lavagem em uma
máquina com capacidade de 5 kg).

Mantenha a torneira fechada ao
ensaboar a louça, a economia é de 97 litros (casa) e

223 litros (apartamento). Faça o mesmo quando desfolhar verduras e hortaliças, descascar frutas
e legumes, cortar aves, carnes, peixes etc.

Utilize a máquina de lavar louças somente quando
estiver na capacidade total.

Para mais informações acesse: www.sabesp.com.br
ou ligue para: 195

MEIO AMBIENTE

1.ª ExpoSemam ensina sobre o
destino de todo tipo de lixo

Mostra didática alerta
para a importância
da racionalização dos
descartes e a reciclagem
de resíduos

Muito importante a iniciativa em Cubatão, sobre repensar os cuidados
de quando for jogar o
lixo fora: para o lixo, não
existe fora! Este foi o conceito da 1.ª ExpoSemam,
exposição didática sobre
a manipulação e destinação racional dos resíduos,
realizada nessa semana,
quarta e quinta-feira, no
saguão do Paço Municipal
Piaçaguera.
A mostra, promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente
(Semam), reuniu objetos
do cotidiano que, se descartados de maneira indevida, podem trazer danos,
muitas vezes permanentes, ao meio-ambiente,
com altos riscos para a
fauna e flora. São pilhas
elétricas, baterias, sacos
plásticos, lixo eletrônico,
embalagens de medicamentos, garrafas plásticas,
entre outros objetos.
Ao lado dos resí-

duos, são expostos alertas, orientações e palavras de ordem contra a
degradação
ambiental.
Ressalta-se a necessidade de redução no volume
de descartes, mediante a
reutilização e reciclagem
dos resíduos.
Os visitantes são
orientados para adoção
de medidas de preservação do ecossistema, entre
elas: plantar árvores nativas da Mata Atlântica, não
comprar, nem capturar
animais silvestres; preservar manguezais e denunciar práticas que agridam
o meio ambiente.

Tenda - Entre as atrações
da ExpoSemam foi instalada uma tenda do Parque
Estadual da Serra do Mar,
onde são expostos exemplares de animais nativos,
empalhados, entre eles:
onça parda, gato do mato,
furão, macaco bugio e teiú.
O evento contou
ainda com expositores
individuais, entre eles
uma banca de artesanato
regional em pedras e outra
sobre jardins funcionais.
Segundo o engenheiro

agrônomo Mykon Canesin, os jardins funcionais
são uma alternativa para
quem pretende conviver
com vegetações em es-

paços reduzidos, como
apartamentos, desfrutando
seus aspectos estéticos e
funcionais.
Foram mostrados

exemplos de objetos para
um jardim vertical, onde
se colocam vasos de plantas medicinais, de temperos, entre outras.

A 1.ª ExpoSemam provou
que nada se perde e o meio
ambiente agradece

