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Segurança 
não é 

prioridade?
Mesmo em um ambiente 

masculino, como tratamento ou 
manutenção da rede de esgoto, 

as mulheres ganham espaço

Acessos continuam 
sob pedras na 

Av. Nove de Abril

CriMe No BolSão 8
Por ciúmes, pai mata 

filha e se suicida

observatório
por raul Christiano

DiA DA MUlHer, 8 De MArÇo
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Arlindo ou Nei Serra ?

O PSDB começa consulta popular para saber a opinião dos eleitores cubatenses em relação aos seus dois principais nomes para disputar a Prefeitura 
de Cubatão contra o PT da atual prefeita Márcia Rosa. O presidente local do partido, Ademário da Silva Oliveira, justificou que essa decisão foi tomada 

com o objetivo de “envolver toda a comunidade na divulgação de nomes importantes e reconhecidos da vida da cidade, para ter uma candidatura capaz de 
agregar mais apoios e de vencer as eleições municipais de 7 de outubro deste ano”. Resultado será anunciado nos próximos 15 dias. página 12

Um crime chocou Cubatão no último 
fim de semana, entre os dias 3 e 4. No 
Jardim Nova República, na área conhe-
cida como Bolsão 8, o pedreiro Ancel-
mo Alves de Souza, 35, enforcou a fi-
lha Kessy Lorrane Alves da Conceição, 
6, e, em seguida, cometeu suicídio do 
mesmo modo. Os vizinhos dizem que o 
autor do crime vinha fazendo ameaças 
à ex-companheira, de quem estava se 
separado desde novembro.

Projet    Verão

Cubatão registra 4 ocorrências 
de incêndio em 2 dias

Conheça a NiA, uma prática 
de movimento baseada na 
sensorialidade

Maria dos remédios volta a competir 
pela equipe Semes/Cubatão de 
Pedestrianismo
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A revolução do saneamento e o Porto de Santos

euzébio tudo, Tuzebias nada, 
elezebia menos ainda

João Cesar Queiroz prado

Mário torres Filho

Se hoje Santos é considerada uma 
das melhores Cidades para se vi-
ver, devemos muito desta condi-
ção ao início do Porto Organizado. 
Somente a partir da ampliação 
do porto, com o aterro dos loda-
çais à margem do estuário para 
a construção dos atracadouros, a 
implantação da drenagem e coleta 
de esgoto do porto, foi possível a 
urbanização do município. Mais 
tarde, esta primeira iniciativa foi 
chamada pelo engenheiro sanita-
rista Saturnino de Brito de ‘cintu-
rão sanitário’ de Santos.
 Devido às suas condi-
ções sanitárias, com fezes, lixo e 
muita lama acumulada em seus 
trapiches, que serviam de parada 
para os navios, as moléstias eram 

uma realidade e chegaram a dizi-
mar metade da população local. 
Diante dos graves surtos e diver-
sas doenças transmitidas na região 
este importante instrumento da ba-
lança comercial brasileira chegou 
a ter a alcunha de “porto maldito”, 
chegando a dizimar metade da po-
pulação.
 O Porto, a verdadeira 
porta de entrada e saída do País 
de grande parte das mercadorias, 
era a mola propulsora da econo-
mia nacional e a melhoria das suas 
condições, permitindo a continui-
dade do comércio exterior, além 
da melhoria para os imigrantes e 
moradores, foi considerada priori-
dade estratégica do País. A simbio-
se entre o saneamento do Porto e 
da Cidade foi fundamental para o 
desenvolvimento de ambos.
 As palavras fortes do 
escritor Júlio Ribeiro, em 1888, 
mostram um pouco do sentimento 
de quem conhecia e vivia na área 
portuária: “A Vida aqui é uma ne-
gação da fisiologia, é um verdadei-
ro milagre. Eu, se fosse condenado 
a degredo em Santos, já não digo 
por toda a vida, mas por um ano ou 
dois, suicidava-me.”
 Dada a importância do 
tema, com envolvimento direto do 
presidente do Estado, Bernardino 

de Campos, foi contratado inclu-
sive o consultor Estevan Antonio 
Fuertes, renomado sanitarista radi-
cado nos Estados Unidos, para de-
senvolver o primeiro grande proje-
to de saneamento para a Cidade e 
Porto de Santos. Nesta conjuntura, 
também foi iniciado o processo 
de modernização do Porto, com a 
Companhia Docas de Santos, que 
para a expansão necessária tam-
bém precisava do saneamento da 
região.
 Apesar de aquele mo-
mento representar o início da en-
genharia sanitária, vários estudos 
foram elaborados por importantes 
personalidades da época, sendo 
discutidos formas e projetos por 
mais de 15 anos, incluindo debates 
acalorados com a Câmara Muni-
cipal. O próprio Fuertes, Américo 
Martins, Garcia Redondo, Alberto 
Fomm, José Brant de Carvalho, 
José Pereira Rebouças, entre ou-
tros engenheiros, criaram seus pro-
jetos até a chegada de Saturnino de 
Brito, que conseguiu desenvolver 
e implantar um sistema eficiente 
de drenagem, coleta e dispersão do 
esgoto.
 Além desta intervenção, 
é importante registrar melhorias 
no abastecimento de água com 
qualidade, mudança estrutural in-

terna dos imóveis, coleta de lixo, 
fiscalização do código de higiene 
e a criação do Hospital de Isola-
mento, hoje conhecido como Gui-
lherme Álvaro, que juntas comple-
mentaram as ações para melhoria 
da qualidade de vida.
 As obras iniciadas a par-
tir de 1904, quando Saturnino de 
Brito encampou a Comissão de 
Saneamento de Santos, tinham 
alguns dos mesmos modelos es-
tabelecidos por Fuertes, mas com 
o toque diferenciado de Saturnino. 
Entre os pontos convergentes, um 
dos principais foi o modelo separa-
dor absoluto, que coletava e desti-
nava de formas diferentes as águas 
de chuva e o esgoto domiciliar.
 Por isso, além de come-
morar os 120 anos do pujante Porto 
de Santos, temos que comemorar 
os 100 anos do início da operação 
do sistema de saneamento na Ci-
dade, que permitiu o desenvolvi-
mento do município e mudança do 
estigma do porto.

 
(*) João Cesar Queiroz Prado é 
engenheiro e superintendente da 
Sabesp na Baixada Santista.A Avenida 9 de Abril, no tre-

cho entre as ruas Bernardino de 
Pinho Gomes e São Paulo, no 
Centro de Cubatão, será interdi-
tada a partir das 10 horas desta 
sexta-feira, apenas no sentido 
Bairro-Indústria, para recape-
amento do leito carroçável da 
via. A previsão é de que até o 
fim do dia, na segunda-feira 
(12) o trânsito seja liberado. 
 A Companhia Muni-
cipal de Trânsito (CMT) reco-
menda que os motoristas evitem 

a região do Centro durante a in-
terdição. Os veículos de trans-
porte público circularão por 
uma rota alternativa, no sentido 
Bairro-Indústria: O trajeto será 
o seguinte: Avenida 9 de Abril, 
Rua Bernardino de Pinho Go-
mes, Rua Santos, Rua Armando 
Sales de Oliveira, Rua São José, 
Rua São Paulo e Avenida 9 de 
Abril.
 No sentido Indústria-
Bairro não haverá mudanças no 
itinerário.

Vejam só como são as coisas...
Na coluna do escritor, apresenta-
dor de talk show, petroleiro, mili-
tante e blogueiro petista, publicada 
na edição do jornal extra-oficial 
da administração cubatense, de 
02/03/12, o caro colega foi bas-
tante gentil em tecer diplomatica-
mente palavras de elogio a minha 
pessoa, deixando-me bastante li-
sonjeado por ele ter dedicado toda 
a sua coluna a mim. Nem eu acha-
va que merecia tanta honraria e 
homenagem assim! Ele também 
compartilhou de algumas posições 
minhas com relação ao assunto 
“amizades X política”, e sobre 
o tema “CO’s”, porém cometeu 
lamentáveis enganos em três pas-
sagens na sua divagação semanal. 
Enganos esses que faço questão de 
esclarecer aqui para que, quem leu 
lá, saiba aqui o que realmente é a 
verdade dos fatos.

 Na primeira passagem, 
Euzébio afirma que o “print scre-
en” que eu mencionei em meu 
artigo de duas semanas atrás aqui 
no jornal O Povo de Cubatão seria 
de uma “brincadeira” que fiz sobre 
uma pesquisa de popularidade da 
prefeita feita pelo IPAT, e, ainda, 
que eu teria chamado o responsá-
vel pela cópia virtual de “bandi-
do”, quando, segundo o blogueiro, 
o cagüeta seria um “mocinho” 
que apenas estava no combate ao 
crime. Na verdade, a cópia trata-
se de um comentário que fiz em 
minha página do Facebook, em 
06/12/11, ironizando a “maratona” 
de inaugurações da atual adminis-
tração anunciada naquela época. O 
ex-amigo e atualmente secretário 
jurídico (dá pra ver na cópia do 
documento o nome dele na parte 
superior à direita da página inicial 
do perfil) fez print screen desse co-
mentário para ser anexado na ação 
de pedido de esclarecimentos em 
juízo que a prefeita moveu con-
tra mim no mês passado. Ainda, 
NUNCA chamei o dito cujo de 
“mal intencionado” ou “bandido”, 
como o colunista afirma. O que fiz 
foi deixar claro o quanto estava de-
cepcionado pela atitude do notório 
advogado.
 Na segunda passagem, a 
respeito de uma postagem em meu 
blog sobre a exoneração dos quase 
200 CO’s da prefeitura, o colunis-
ta afirma que eu teria escrito que 
o “dinheiro ganho pelos cargos de 

confiança é um dinheiro sujo”. Eu 
NUNCA disse ou escrevi isso, a 
prova está no meu texto em meu 
blog. Mais uma vez, lamentável a 
colocação feita pelo escritor.
 Na terceira , o “talk 
show man” cita o nome de meu 
pai, Mario Torres, que ele diz ser 
seu “amigo”, dizendo que ele foi 
diretor da ECTC, empresa que 
teria “sequestrado 17 milhões nos 
primeiros dias da administração 
Marcia Rosa”. Oras, ele ocupou 
o cargo de diretor operacional da 
ECTC, sendo responsável pela 
frota de ônibus da empresa, doze 
anos antes da atual prefeita as-
sumir seu cargo, portanto, muita 
água rolou embaixo daquela pon-
te após meu velho ter saído. O 
colunista ainda comenta que eu 
talvez tivesse esquecido que meu 
“aprendizado foi custeado com o 
dinheiro de CO” de meu pai. Po-
rém, é o Sr. Euzébio que deve ter 
esquecido, nunca sabido ou sido 
mal informado que eu me formei 
na Faculdade de Letras da Unisan-
tos em 1989,  quatro anos antes de 
meu pai ter assumido o posto de 
CO, de 1993 a 1997. Nessa época, 
eu trabalhava e morava na Coréia 
do Sul, e quem me bancava era a 
empresa KBS (Korean Broadcas-
ting System). Quando eu estudava, 
o velho Mario (que no próximo dia 
14 completará 72 anos de Cubatão, 
onde sempre morou, trabalhou, ca-
sou, criou seus dois filhos, viu suas 
netas e neto nascerem, e em breve 

será bisavô, sem nunca ter tido o 
menor perfil de “gafanhoto”) era 
há décadas proprietário de uma 
então conhecida empresa de trans-
portes.
 Embora tenha cometido 
esses deslizes, que prefiro acre-
ditar que foram mais por falta de 
conhecimento que por ter repeti-
do o que lhe sopraram na orelha, 
ainda assim continuo admirando o 
Euzébio, pela qualidade que agre-
ga nas discussões políticas e pelo 
admirável conhecimento de litera-
tura, que eu mesmo confesso estar 
muito enferrujado devido à minha 
dedicação quase que total ao In-
glês há mais de duas décadas.
 E dessa forma, com o 
texto de hoje, tive a oportunidade 
de “Euzebiar” e promover a troca 
de gentilezas dedicando ao nobre 
arauto da situação um artigo intei-
ramente a ele, sem ofender, mos-
trando que podemos sim estar em 
lados opostos e manter a amizade, 
sem precisar desmoralizar, des-
qualificar, olhar torto ou comentar 
de canto de boca quando o “inimi-
go” aparece nos locais públicos, 
oficialmente convidado ou não... 

(*) Mário Torres Filho é 
professor das redes pública e 
privada de ensino em Cubatão. 
E-mail: matofi68@hotmail.com 

“Chegamos a postos de 
direção com muita luta, mas 
chegamos em casa, fazemos 

comida, lavamos roupa, 
tomamos conta dos filhos. 

Precisamos que mude a 
mentalidade masculina no 

país”

Eleonora Menicucci, 
ministra da Secretaria de 

Políticas para as Mulheres. 

 

  

Lei da Ficha Limpa

A   Lei da Ficha Limpa, de ini-
ciativa popular,  deu  um dos 
últimos  passos para que  tenha 
efetiva  validade. O STF defi-
niu que ela pode ser aplicada a 
partir do ano em curso. E  no 
julgamento o Ministro Gilmar 
Mendes .afirmou  “que essa tal 
opinião pública que quer a lei, é 
a mesma que elege os chama-
dos fichas-sujas”.  Não dá para 
contestar o Ministro. E sua afir-
mação merece uma  reflexão, 
tanto em termos das direções 
partidárias ao selecionar os fi-
liados como também do eleitor, 
que tem a obrigação de avaliar 
as propostas dos candidatos. E 
nada de votar por votar. . A de-
cisão do STF vai servir de moti-
vação para que a cidadania seja 
exercida na sua  totalidade, tan-
to para os eleitores como para 
os candidatos.
 
Uriel Villas Boas - oabsp 
242058 - fone 9111 9767 - 
Rua José Clemente Pereira, 
50 - Santos - S.Paulo

Onde estão os remédios?

Eu, Walter Oliveira dos Santos, 
pergunto: Onde estão os remé-
dios?
 Será que depois dos 
gastos milionários para festas, 

para as suas famílias, sobrou
algum dinheiro para os remé-
dios dos aposentados que estão 
esquecidos pela administração?
 Para o carnaval e 
queima de fogos, não falta di-
nheiro.
 Peço aos assessores e 
vereadores que não fiquem por 
detrás dos telefones e que não 
atendem os seus eleitores.
 Cuidado, as eleições 
de outubro vem aí !!!  

Walter - (Trovão azul), 
Por carta.

CPFL x Vila Esperança

Há mais de 3 anos que venho 
pedindo pra que a empresa  
CPFL coloque iluminação em 
todos os becos do caminho 
são Bartolomeu no ponto final 
da Vila Esperança e nada até 
agora. No primeiro beco pró-
ximo ao bar do Loló são ape-
nas 4 lâmpadas e esta empresa 
não tem o mínimo de respeito 
por nós. Falei com a ouvidoria  
da prefeitura  e com a empre-
sa  ninguém faz nada,fico no 
aguardo pra ver se quem sabe 
um dia ambas as partes fazem 
um pouquinho de esforço e 
lembre da nossa comunidade.

Maiko Santana, 
Vila Esperança

linha Direta

Mande você também sua mensagem ou comentário 
para o Linha Direta. Por e-mail para: 

leitor@povodecubatao.com.br ou por carta, para: 
Avenida 9 de Abril, 2068 , conj. 24 , 

Galeria Piaçaguera , Centro -  CEP 11.510-001 - 
CUBATÃO, SP - Telefone (13) 3361-2023

atleta cubatense Giovanna Lara Freitas, do Hipismo

Av. 9 de Abril ficará interditada 
de hoje até 2ª feira à tarde

UTILIDADE 
PÚBLICA
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Cafézinho
A sessão da última terça-
feira da Câmara de Cuba-
tão demorou para começar. 
Sem quórum para abertura 
dos trabalhos, o presidente 
da Casa, vereador Donizete 
Tavares/PSC, foi obrigado 
a abrir a sessão e imediata-
mente suspendê-la por cinco 
minutos até que se comple-
tasse o número mínimo de 
parlamentares. O jeito foi 
tomar um cafezinho.    

O papo
Entre um café e outro, en-
quanto os trabalhos não co-
meçavam, vereadores trocavam 
impressões com os jornalistas 
que acompanham normalmente 
as sessões. O assunto principal 
era a prévia que o PSDB anun-
ciou para os próximos dias e 
que deverá apontar o candidato 
do partido à sucessão da prefei-
ta Márcia Rosa. 

Expectativa
Nos bastidores a definição dos 
tucanos, marcada para os próxi-
mos15 dias, parece gerar mes-
mo uma enorme expectativa na 
cidade. Experientes observado-
res políticos entendem que essa 
prévia poderá se transformar 
num divisor de águas nos ru-
mos da eleição de outubro.  

Força
É que pela força que possui tan-
to na região, como a nível esta-
dual e, dependendo do candida-
to que vença a prévia, o PSDB 
possui todas as condições para 
liderar um amplo arco de alian-
ças com os partidos que fazem 
oposição ao governo petista 
de Cubatão e, assim, disputar 
a eleição em pé de igualdade 
com a atual prefeita.

Diferenças
A prévia do PSDB coloca fren-
te a frente duas figuras muito 
conhecidas em Cubatão e que 
tem uma longa trajetória na 
vida pública. De um lado o atu-
al vice-prefeito e ex-vereador 
Arlindo Fagundes, que rompeu 
com a prefeita logo nos pri-
meiros meses da atual admi-
nistração por discordar de uma 
série de situações que se con-
trapunham ao que havia sido 
proposto durante a campanha 
de 2008.  

Do outro lado
O outro pré candidato tuca-
no é ninguém menos que o 
ex-prefeito Nei Serra, que go-
vernou a cidade por três man-
datos. Livre dos imbróglios 
com a Justiça Eleitoral, que o 
impediram de disputar os dois 
últimos pleitos municipais, ele 
agora quer recuperar o terreno 
perdido. Figura polêmica, cer-
tamente tentará resgatar junto 
ao eleitor parte da popularida-
de que foi sua marca registrada 
no passado. Será uma disputa 
interessante.   
  
Preocupação
A sessão da última terça-feira 
também foi marcada pela pre-
ocupação da maioria dos par-
lamentares e servidores do le-
gislativo com relação ao estado 
de saúde do vereador Francisco 
Leite(Bigode/PSD). Ele passou 
mal pela manhã e foi atendido 
pelo médico da Câmara, Dr. 
José Eduardo Sartori, que o 
encaminhou ao hospital muni-
cipal.

Susto
De acordo com o médico, após 
os procedimentos de rotina, 
foi diagnosticado um princí-
pio de enfarto. O parlamentar 
foi levado para o hospital Ana 
Costa, em Santos, onde passou 
por uma série de exames espe-
cíficos. Em seguida, o quadro 
foi revertido e Bigode segue 
em repouso. Esta coluna deseja 
que ele tenha uma rápida recu-
peração.   

Alimentação saudável
A Câmara aprovou na última 
sessão, em segunda discussão, 
projeto de Lei da vereadora 

Nega Pieruzi/PT que tem o ob-
jetivo de garantir alimentação 
saudável em todas as escolas 
de Cubatão. Segundo o texto, 
as cantinas escolares deverão 
receber orientação de nutricio-
nistas da rede pública. 

Equívocos
De acordo com a parlamentar 
há muitos alimentos vendidos 
nas cantinas das escolas que es-
tão equivocados. Ela cita como 
exemplos balas, pirulitos, re-
frigerantes, salgadinhos, fritu-
ras e pipoca industrializada. O 
projeto segue agora para apre-
ciação do executivo, que pode 
sancioná-lo ou vetá-lo. 

Geoprocessamento
Nesta sexta-feira, técnicos das 
nove prefeituras da Região Me-
tropolitana da Baixada Santista 
estarão reunidos na FATEC 
Rubens Lara, em Santos, para 
apresentação dos trabalhos 
relacionados ao Geoprocessa-
mento Metropolitano. São 14 
grupos com temas diferentes 
relacionados a esta importante 
ferramenta na gestão pública. 
A apresentação da prefeitura 
de Cubatão é aguardada com 
grande expectativa.         

Dia da mulher
Que nesta quinta-feira foi co-
memorado mais um Dia In-
ternacional da Mulher, todo 
mundo sabe. Que havia uma 
passeata programada na cidade 
como parte dessa comemora-
ção também não é novidade. 
Que as mulheres envolvidas 
usariam camisetas cor de rosa 
também era de se esperar. O 
que ninguém imaginava era o 
que estaria escrito nas camise-
tas.   

Deixa ela...
Pois é, sobre as camisetas cor 
de rosa, em vermelho, aparecia 
a frase nada criativa ”deixa a 
mulher trabalhar”, numa clara 
relação com o que usou o ex-
presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva em sua campanha de 
reeleição em 2006 (deixa o ho-
mem trabalhar). Ai é demais.

Transtornos
Depois de atropelamento e fe-
rimentos graves em um cuba-
tense e de reclamações da 
população sobre a decisão da 
Prefeitura reformar, ao mesmo 
tempo, o trecho do Centro da 
cidade da Avenida Nove de 
Abril, apareceram algumas fai-
xas nos postes da região pedin-
do desculpas pelos transtornos 
causados por essas obras.

Educação melhor
O secretário Fábio Inácio 
(Educação) não escondia o 
seu contentamento com os re-
sultados de uma pesquisa do 
Instituto do ‘Jornal A Tribuna’ 
(IPAT) sobre a qualidade da 
Educação na Baixada Santista. 
Cubatão apareceu com 35,4% 
de bom e ótimo na avaliação 
do setor e com 42,5% de pre-
ferência pela escola pública 
para matricular seus filhos. Se 
comparar esses índices com 
os dos demais municípios, 
Cubatão está em primeiro lu-
gar, mas Inácio está ansioso 
pelos resultados do Índice de 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica (Ideb), que serão 
divulgados pelo Ministério 
da Educação no mês de maio, 
que avaliam a qualidade do 
aprendizado dos estudantes 
cubatenses.

Política

Na boca do Povo

Segurança não é prioridade?
raul Christiano

observatório

Compartilho com os meus 
leitores uma incoerência da 
prefeita Márcia Rosa (PT) e 
também dos demais prefeitos 
da Baixada Santista em rela-
ção à segurança local e regio-
nal. No início do mês, dia 1 
de março, estava prevista uma 
reunião dos prefeitos da região 
com o Secretário de Estado de 
Segurança Pública, Antônio 
Ferreira Pinto, em São Paulo, 
para reivindicar o aumento do 
contingente de policiais mi-
litares e civis nas nove cida-
des. Sabem o que aconteceu? 
Alguns prefeitos, inclusive 
Márcia, pediram para cance-
lar o encontro devido a outros 
compromissos.
 Ora, nos quatro can-
tos de Cubatão as pessoas re-
clamam da insegurança com 
o aumento da violência e do 
número de furtos e assaltos, in-
clusive à luz do dia, em todos 
os bairros da cidade, sem que 
as autoridades públicas tomem 
uma atitude para por um fim 
nessa situação. No reinício das 
atividades da Câmara de Vere-
adores, neste ano, o vereador 
Dinho (PT) propôs uma Moção 
de Repúdio ao governador Ge-
raldo Alckmin (PSDB), com a 
justificativa de que o governo 
do Estado não investe em se-
gurança pública.

 Essa atitude é da-
quelas politicamente corretas, 
para marcar uma posição sobre 
responsabilidades e competên-
cias. Mas quando acontece a 
abertura de um caminho para 
começar a resolver esse as-
sunto preocupante, com quem 
pode decidir e encaminhar 
ações para o aumento de recur-
sos humanos nas delegacias de 
polícia, assim como para novos 
investimentos na reforma de 
distritos policiais e unidades 
dos bombeiros, os administra-
dores locais se omitem, achan-
do coisas mais importantes a 
fazer do que cuidar da integri-
dade das pessoas.
 Daí as atitudes do 
vereador Dinho e da prefeita, 

com a sua ausência nos encon-
tros regionais de prefeitos no 
Conselho de Desenvolvimento 
da Região Metropolitana da 
Baixada Santista (Condesb), 
podem ser consideradas irres-
ponsáveis e incompetentes.
 A população espera 
sempre mais das autoridades 
municipais, estaduais e federais. 
Quando um representante é elei-
to para um cargo executivo ou 
legislativo, o primeiro discurso 
sempre expõe a falsa promessa 
de que exercerá a função sem 
olhar para os partidos políticos 
ou para as diferenças pessoais 
e políticas, porque o interesse 
público está acima de qualquer 
outra coisa. Entretanto esco-
lhem denegrir os contrários, que 

quando reagem, são qualifica-
dos de “turma do não”, “oposi-
ção sem proposta”, optando por 
resumir o município a uma ilha, 
querendo isolá-lo para mostrar 
que só os seus feitos dão certo.
 É lamentável que o 
atual governo na Prefeitura de 
Cubatão se ocupe de querelas 
partidárias infantis, longe do 
amadurecimento e dos frutos 
que são gerados a partir de par-
cerias entre todos os níveis de 
poder. É inaceitável que a pre-
feita Márcia Rosa tenha perdido 
a oportunidade de falar ao Se-
cretário de Estado de Seguran-
ça, sobre os números negativos 
relevantes com as ocorrências 
policiais no município.
 Se a ideia de que uma 
andorinha só não faz verão, 
como o PT local se apresenta 
sempre para contrapor ao Go-
verno do Estado, unir-se aos 
demais prefeitos da Baixada 
Santista significaria uma atitude 
inteligente e de fortalecimento 
para alcançar os objetivos ge-
rais de tranquilidade para todo 
o povo. Mas não, acha bonito 
dizer que enfrenta dificuldades 
porque não pertence ao partido 
do governador. Logo Geraldo 
Alckmin que não tem medido 
esforços para atender cada vez 
mais e melhor Cubatão e toda a 
nossa região.

Raul Christiano é jornalista.
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raulchristiano@uol.com.br
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Edgar Boturão e colaboradores

Câmara cria CeV da MD Papéis

Parlamentares visitaram 
trabalhadores para 
demonstrar apoio.

Os parlamentares de Cubatão 
fizeram a reunião de instala-
ção da Comissão Especial de 
Vereadores (CEV) que acom-
panhará o processo de fecha-
mento da MD Papéis, na ma-
nhã desta quarta-feira (7/3). 
O objetivo da CEV, composta 
pelos 11 vereadores, é acom-
panhar o desenrolar do proces-
so de fechamento da empresa 
e garantir que os trabalhadores 
tenham todos seus direitos res-
peitados.
 Os legisladores pre-
sentes decidiram se reunir 
com secretários municipais, 
representantes dos trabalhado-
res da MD Papéis, do sindica-
to da categoria e da empresa, 
para verificar a real situação 
das negociações. A intenção é 
garantir que todos os funcio-
nários recebam integralmente 
suas rescisões.  

 O presidente da Casa 
de Leis, vereador Donize-
te Tavares do Nascimento 
(PSC), preside a comissão. Os 
parlamentares José Aparecido 
dos Santos (PSB), o Dédinho; 
Aguinaldo Alves de Araújo 
(PDT); José Roberto Azzoli-
ne Soares (PSB), o Alemão; 
Nêga Pieruzi (PT); Severino 
de Oliveira Melo (PT), o Billa; 
Geraldo Guedes (PR); e Seve-
rino Tarcício da Silva (PSB), 
o Dóda, acompanharam a pri-
meira reunião.
 “Conversei hoje com 
os funcionários da Santista 
(atual MD Papéis) e eles não 
acreditam que haja reversão 
do fechamento da empresa. 
Então, nosso objetivo agora 
é garantir que eles recebam a 
rescisão da forma correta e te-
nham todos os direitos respei-
tados”, disse Donizete.
 Geraldo Guedes su-
geriu que, depois de ouvir os 
secretários municipais e repre-
sentantes, a CEV entre em con-

tato com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) para pedir 
que não sejam mais concedi-
dos empréstimos à MD Papéis. 
“O ´S´ do BNDES significa 
Social. Mas eles estão tirando 
os empregos dos trabalhadores. 
Temos de protocolizar um pe-
dido para que esta empresa não 
se beneficie mais do apoio do 
banco”, afirmou.
Secretários
Os parlamentares querem 
uma reunião em que estejam 
presentes os representantes 
das secretarias municipais de 
Emprego e Desenvolvimen-
to Sustentável; Planejamento 
Urbano, Finanças e Cidadania 
e Inclusão Social.
 “Centenas de famílias 
ficarão sem assistência com a 
perda dos empregos e é impor-
tante pensarmos no impacto 
social que esta decisão da em-
presa está causando. Por isso, 
é importante também conver-
sarmos com a secretaria de 

Cidadania para verificar como 
a Prefeitura vai tratar disso”, 
lembrou o vereador Aguinaldo 
de Araújo.
 O parlamentar Ale-
mão também ressaltou a im-
portância de se verificar como 
está a área da empresa e se os 
impostos da indústria com a 
Prefeitura estão todos em dia.

Visita
Depois da reunião na Câmara, 
os parlamentares visitaram a 
Fabril, onde fica a MD Papéis 
e onde estão dezenas de fun-
cionários acampados. Os ve-
readores conversaram com os 
trabalhadores e explicaram o 
trabalho que está sendo desen-
volvido pela comissão. 

Parlamentares visitaram 
trabalhadores para 
demonstrar apoio. 
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orientações jurídicas gratuitas fazem parte da 
programação do Dia internacional da Mulher
 Satisfeita com as 
orientações recebidas para 
tratar de sua demanda jurí-
dica em Bertioga. Assim se 
disse a aposentada Amara 
Estevão de Lima que deixou 
o Bairro Vista Linda, em sua 
cidade, às 8 horas, rumando 
para o Centro de Referên-
cia da Mulher de onde saiu 
as 11h30, ainda a tempo de 
encontrar as participantes 

da Marcha Mundial de Mu-
lheres que se dirigiram para 
lá, em passeata com faixas 
e cartazes, vindas da Vila 
Esperança, na manhã desta 
quinta-feira, 8, Dia Interna-
cional da Mulher. 
 As consultas advo-
catícias gratuitas na unidade 
municipal fizeram parte da 
programação diversificada 
que ocorre durante todo o 

mês. Reuniram então quatro 
operadores do direito: o pre-
sidente da OAB de Cubatão, 
André Simões Louro, Sarah 
de Jesus Vieira, Maria Ro-
sana da Silva e Rejane Bra-
sileiro.
 Direito civil e traba-
lhista foram os ramos sobre 
os quais versaram os atendi-
mentos, segundo contaram. 
Simões Louro afirmou que a 

expectativa é que um convê-
nio entre Prefeitura e OAB 
seja efetivado na prática em 
abril, no sentido de os advo-
gados oferecerem consul-
tas gratuitas. Estas deverão 
ocorrer majoritariamente 
nas unidades de Centro de 
Referência da Assistên-
cia Social (Cras), podendo 
ainda ocorrer por meio de 
plantões itinerantes. Disse 

que já há uma lista de ad-
vogados inscritos na OAB 
para oferecer os atendimen-
tos. Para tanto, ainda serão 
necessários alguns trâmites 
burocráticos.
 Para o presidente da 
OAB de Cubatão, a ida dos 
advogados até a comunidade 
é extremamente importan-
te. Muitas vezes, conforme 
lembrou, as pessoas não en-

tram na Justiça porque não 
estão informados sobre seus 
direitos. Todos os advoga-
dos de plantão no Centro de 
Referência eram da opinião 
de que o saber jurídico é es-
sencial para uma serviços 
de inclusão social ou afins, 
e que orientações jurídicas 
poderiam aperfeiçoar aten-
dimentos de quem monitora 
violação de direitos.

O Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) publicou 
no dia 27/12/2011, a Portaria 
no 2.686 que prorrogou pela 
sexta vez a entrada em vigor 
do novo Registro Eletrônico 
de Ponto. Esta medida foi 
adotada para superar possí-
veis dificuldades operacio-
nais ainda não resolvidas. 
Sendo assim, o prazo para o 
início da utilização obrigató-
ria foi alterado de forma es-
calonada da seguinte forma:
- a partir de 2 de abril de 
2012 para as empresas que 
exploram atividades na in-
dústria, no comércio em 
geral, no setor de serviços, 
incluindo, entre outros, os 
setores financeiro, de trans-
portes, de construção, de co-
municações, de energia, de 
saúde e de educação;

- a partir de 1 de junho de 
2012 para as empresas que 
exploram atividade agro-

econômica;

- a partir de 3 de setembro de 
2012 para as microempresas 
(ME) e empresas de pequeno 
porte (EPP), estas definidas 
na forma da lei complemen-
tar 123/2006.
 As empresas defi-
nidas na Lei complementar 
123/2006, dentre as 89 dis-
posições nela contidas, em 
resumo são, de acordo com 
seu artigo 3º:
 “Para os efeitos des-
ta lei complementar, consi-
deram-se microempresas ou 
empresas de pequeno porte a 
sociedade empresária, a so-
ciedade simples, a empresa 
individual de responsabili-
dade limitada e o empresário 
a que se refere o art. 966 da 
lei no 10.406, de 10 de janei-
ro de 2002 (Código Civil), 
devidamente registrados no 
Registro de Empresas Mer-
cantis ou no Registro Civil 

de Pessoas Jurídicas, con-
forme o caso, desde que: 

I - no caso da microempresa, 
aufira, em cada ano-calendá-
rio, receita bruta igual ou in-
ferior a R$ 360.000,00 (tre-
zentos e sessenta mil reais); 
“Redação dada pela lei com-
plementar 139, de 2011”.

II - no caso da empresa de 
pequeno porte, aufira, em 
cada ano-calendário, receita 
bruta superior a R$ 360.000 
(trezentos e sessenta mil re-
ais) e igual ou inferior a R$ 
3.600.000 (três milhões e 
seiscentos mil reais). “Re-
dação dada pela lei comple-
mentar 139, de 2011.”

 De acordo com as 
normas do Ministério do 
Trabalho o ponto eletrônico 
será obrigatório para Em-
presas que já adotam esse 
sistema e tenham mais de 10 

empregados. Dessa forma, a 
Empresa deverá oferecer ao 
Empregado a possibilidade 
de imprimir o comprovan-
te de entrada e de saída do 
trabalho. Entretanto, Órgãos 
públicos e Empresas com 
menos de 10 Empregados 
não estão obrigados cumprir 
a norma.
 Além de não permi-
tir aos patrões alterarem os 
horários de entrada e saída 
dos trabalhadores, a instala-
ção do sistema poderá recu-
perar cerca de R$ 20 bilhões 
que deixam de ser repassado 
anualmente aos trabalha-
dores com a supressão das 
horas extras e outros R$ 
5,7 bilhões que são sonega-
dos ao FGTS e à Previdên-
cia Social. Estudos também 
indicam que o controle da 
jornada de trabalho poderia 
gerar cerca de 2 milhões de 
postos de trabalho.
 Em nota oficial, a 

Central Única dos Traba-
lhadores (CUT) informou 
que seria importante que as 
novas regras entrassem em 
vigor para “ampliar a trans-
parência e evitar fraudes no 
controle de horas trabalha-
das, horas extras não remu-
neradas e extensão da carga 
horária dos trabalhadores 
além do permitido em lei”.
 Contudo, para as 
Entidades Sindicais Patro-
nais a adoção do ponto ele-
trônico impresso pode gerar 
altos custos, principalmente 
para as pequenas empresas, 
que teriam de comprar novos 
equipamentos ou adaptar os 
antigos. Outra discussão gira 
em torno da questão da Sus-
tentabilidade, uma vez que 
a impressão vai contra as 
políticas ambientais atuais, 
influenciando também nos 
gastos com material desne-
cessário de organizações de 
gestão verde.

 As Empresas que 
optarem por sistemas alter-
nativos eletrônicos de con-
trole de jornada de trabalho, 
tais como sistema manual 
ou mecânico, somente terão 
validade mediante autoriza-
ção em Acordo Coletivo de 
Trabalho. Ressalta-se ainda, 
os meios alternativos não 
podem admitir: Restrições à 
marcação de ponto; A altera-
ção ou eliminação dos dados 
registrados pelo empregado; 
Exigência de autorização 
prévia para marcação de so-
brejornada; e Marcação au-
tomática de ponto.
 Nota-se que fazer 
restrições à marcação do 
ponto, marcações automá-
ticas e alteração de dados 
registrados sempre foram 
proibidos ao Empregador, 
porém a prática era pouco 
fiscalizada e consequente-
mente quase nunca cumpri-
da pelas Empresas.

reGiSTro eleTrÔNiCo De PoNTo É ProrroGADo De ForMA 
eSCAloNADA A PArTir De 02 De ABril De 2012

Raul Virgilio, advogado           Email: advogadojornalpovo@gmail.com

Pela sexta vez é adiada a obrigação do Ponto Eletrônico

Mesmo em um ambiente 
masculino, como tratamento 
ou manutenção da rede de 
esgoto, as mulheres ganham 
espaço

O mercado de trabalho já não 
tem mais distinção entre ho-
mens e mulheres. Áreas quase 
sempre ocupadas pelo público 
masculino, como o setor ope-
racional, também estão sendo 
preenchidas por mulheres. O 
setor de manutenção e opera-
ção de saneamento, que exi-
ge, muitas vezes, força física 
e proximidade com o esgoto 
já tem o toque da força femi-
nina.
 Exemplo disso é a 
técnica em sistema de sane-
amento da Sabesp, Melissa 
Sabrina Gallo, que atua na 
operação da Estação de Tra-
tamento de Esgoto de Vicen-
te de Carvalho, em Guarujá. 
Ela, junto com outros fun-
cionários, é responsável por 
manter a operação da estação 
e o funcionamento pleno para 
o tratamento do esgoto pro-
duzido e coletado em Vicente 
de Carvalho.
 “Temos aqui uma ro-
tina de atividades de pequena 
manutenção e acompanha-
mento do funcionamento da 
unidade. Ver o tratamento 

funcionando é muito emo-
cionante, desde a entrada do 
esgoto até o momento que o 
efluente tratado sai da esta-
ção. Realmente é interessante 
acompanhar esse processo”, 
explica Melissa, que é forma-
da em técnica em Química.
 O mundo do sanea-
mento ambiental entrou há 
pouco tempo em sua vida. 
Cabelereira por muitos anos 
trabalhou em diversos salões 
até ingressar na Sabesp. Aca-
bou trocando os salões para 
trabalhar com o tratamento de 
esgoto. “A família e os ami-
gos sempre têm muita curio-
sidade de saber o que faço 
e como é o tratamento. Na 
verdade, é um trabalho como 
outro qualquer. A diferença 
é que o ambiente do salão é 
mais feminino, do que a área 
industrial”, destaca.  
 A agente de sanea-
mento Beatriz Salvador Dias 
é a única mulher que trabalha 
com desobstrução de esgoto 
em São Vicente. Ela chegou 
a trabalhar com reparo de ca-
valete de água, mas acabou 
atuando mesmo com esgoto. 
“É muito diferente de outras 
profissões, mas me adaptei 
muito bem com a desobs-
trução e gosto de fazer isso. 
Quando comecei não fiquei 

com medo, na verdade, não 
conhecia nada deste serviço”, 
diz. 
 Segundo ela, quando 
chega na casa de um cliente 
as mulheres olham com ad-
miração. “Muitas olham com 
admiração por ter uma mu-

lher mexendo com a desobs-
trução de esgoto e chegam a 
perguntar como é a rotina e 
têm curiosidade sobre o ser-
viço. Já alguns homens che-
gam a ficar mais surpresos 
com isso”, diz Beatriz. 
 Para realizar a de-

sobstrução, é utilizado um 
caminhão com jato de alta 
pressão, que permite a reti-
rada de lixo e o acúmulo de 
óleo jogado inadvertidamente 
nas redes de esgoto. “Muitas 
vezes explico aos amigos que 
não entro na rede de esgoto, 

são utilizados equipamentos 
que fazem o serviço. Estou 
adaptada ao trabalho”, conta.

Mulheres à frente do esgoto

A agente de saneamento Beatriz 
Salvador Dias é a única mulher 

que trabalha com desobstrução 
de esgoto.
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Em alguns trechos, a 
situação permanece igual 
à de uma semana atrás, 
mesmo após promessa de 
melhores condições para 
cadeirantes e deficientes 
visuais

Embora a Prefeitura tenha 
anunciado, no último dia 1º, 
que tomaria providências 
quanto aos transtornos pro-
vocados pelas reformas na 
Avenida Nove de Abril, pou-
ca coisa mudou em relação 
aos acessos para portadores 
de necessidades especiais. Na 
quinta-feira, dia 8, a repor-
tagem do Povo de Cubatão 
constatou que várias pedras 
ainda cobriam passagens de 
pedestres, colocando em ris-
co cadeirantes e deficientes 
visuais que trafegam pelo lo-
cal. Em alguns trechos da via, 
foram improvisadas rampas 
de madeira no canteiro cen-
tral.
 Há uma semana, foi 
informado que, para o se-
cretário municipal de Obras, 
Silvano Lacerda, “alguns 
transtornos causados pelas 
obras podem ser considera-
dos inevitáveis”, ponderando 
que “isso não significa que as 

pessoas tenham de enfrentar 
problemas de acessibilidade 
e circulação ou até corram 
riscos de acidentes durante a 
realização das obras”.
 Entretanto, os pro-
blemas persistem. Uma das 
vítimas foi o aposentado Cí-
cero Luiz dos Santos, que le-
vou um tombo na avenida, ao 
tropeçar numa das pedras. Na 
queda, foi projetado em di-
reção ao meio fio, colidindo 
contra um carro estacionado. 
“Fiquei com o lado direito 
todo dolorido. Sinto muita 
dor no braço. Estou à base de 
analgésicos”, conta.
 Segundo a Prefeitura, 
a Termaq teria de solucionar 
até a última sexta-feira, dia 
2, os problemas de acessibi-
lidade causados pelas obras, 
visando principalmente a se-
gurança de idosos, portadores 
de necessidades especiais, 
mulheres com carrinhos de 
bebê ou de compras. “Por 
isso, foi determinado à em-
preiteira não só a delimitação 
de acessos, mas, também, seu 
nivelamento”, constava em 
nota.

Interdição
A avenida será interditada no 

trecho entre as ruas Bernar-
dino de Pinho Gomes e São 
Paulo, a partir das 10 horas 
desta sexta-feira, dia 9, ape-
nas no sentido bairro-indús-
tria, para trabalho de recape-
amento. A previsão, segundo 

a Prefeitura, é de que, até o 
fim da segunda-feira, dia 12, 
o trânsito seja liberado.
 A equipe de operação 
da CMT (Companhia Muni-
cipal de Trânsito) recomen-
da que os motoristas evitem 

a região do Centro durante a 
interdição. Já os veículos do 
transporte público (munici-
pal e intermunicipal) circula-
rão por uma rota alternativa, 
pelo seguinte trajeto: Avenida 
Nove de Abril, Rua Bernardi-

no de Pinho Gomes, Rua San-
tos, Rua Armando Sales de 
Oliveira, Rua São José, Rua 
São Paulo e Avenida Nove de 
Abril. No sentido indústria-
bairro, não haverá mudanças 
no itinerário.

Casa, loja de móveis, 
caminhão, e boxe comercial 
precisaram de ação do 
Corpo de Bombeiros

Cubatão viveu, na última 
semana, dias de intensa mo-
vimentação de bombeiros 
devido a quatro registros de 
incêndios. Em nenhum deles, 
houve feridos. O primeiro 
ocorreu na manhã segunda-
feira, dia 5, na Vila Nova, 
quando um caminhão pegou 
fogo dentro de uma oficina 
mecânica devido a problemas 
na parte elétrica. No mesmo 
dia, à tarde, uma casa de mó-
veis ficou em chamas na Ave-
nida Nove de Abril.
 Neste segundo caso, 
há indícios de que o incidente 
foi causado por faíscas gera-
das por equipamentos de sol-
da elétrica utilizados na refor-
ma da cobertura do local. De 
acordo com o capitão do Cor-
po de Bombeiros de Cubatão, 
Salvador Alves Diniz Filho, 
a situação foi controlada em 
menos de uma hora, com o 
auxílio do telhado que veio 
abaixo, evitando a propaga-
ção do fogo.
 Já na noite de terça-
feira, dia 6, por volta das 21 
horas, houve um princípio de 
incêndio em boxe onde são 
comercializadas bolsas no 
Shopping da Comunidade. A 
situação foi controlada pelos 
bombeiros, que, para adentrar 
o local, tiveram que promo-
ver o arrombamento das por-
tas. A principal suspeita é de 
que houve um curto-circuito 
na unidade.
 Enquanto atendia a 
essa ocorrência, a equipe foi 

chamada para resolver um 
outro problema, numa resi-
dência inabitada, que apre-
sentava chamas, ao lado do 
Hospital Municipal. O fogo, 
que estava ainda em início, 
foi apagado em alguns mi-
nutos. Indícios apontam que 
tapumes podem ter sido in-
cendiados por invasores que 

se abrigavam no local.

“Atípico”
Para o capitão, a última sema-
na teve “dias atípicos”, já que 
são normais longos períodos 
sem qualquer ocorrência, 
sendo quatro registradas em 
apenas dois dias. “Estamos 
sempre preparados”, garante, 

lembrando que, nesses casos, 
há intensa atividade na limpe-
za de mangueiras e reabaste-
cimento de cilindros de água.

Menina de 6 anos e o 
pai foram encontrados 
enforcados na casa dele. 
Segundo vizinhos, fim 
de relacionamento teria 
motivado ameaças e ato de 
violência

Um crime chocou Cubatão no 
último fim de semana, entre 
os dias 3 e 4. No Jardim Nova 
República, na área conhecida 
como Bolsão 8, o pedreiro 
Ancelmo Alves de Souza, 35, 
enforcou a filha Kessy Lorrane 
Alves da Conceição, 6, e, em 
seguida, cometeu suicídio do 
mesmo modo. O fato ocorreu 
na casa onde ele morava com 
os pais e os irmãos, na Rua 
Maurino de Oliveira Moura, 
em frente ao campo de futebol 
do bairro.
 Segundo um vizinho, 
o autor do crime apresenta-
va comportamento alterado 
desde que havia se separado 
da mulher, em novembro do 
ano passado. A partir de en-
tão, vinha fazendo ameaças à 
ex-companheira, que já havia 
se mudado, junto com a crian-

ça, para a casa da mãe, loca-
lizada no mesmo bairro. Um 
novo relacionamento iniciado 
por ela o teria deixado ainda 
mais perturbado, o fazendo 
inclusive anunciar a pessoas 
próximas que poderia cometer 
algum ato de violência.
 Já a filha de Ancelmo 
era apontada pela vizinhança 
como uma menina tranquila e 
feliz, sem qualquer problema 
familiar aparente, inclusive 
com ótima relação com o pai, 
que a buscava quase que dia-
riamente na casa da mãe dela 
para passear de bicicleta.

O quadro
Os corpos foram encontrados 
pelo pai do pedreiro, na ma-
nhã de domingo, suspensos 
por um fio de arame preso ao 
caibro de sustentação do telha-
do da casa. Kessy tinha a boca 
amordaçada por um pedaço de 
pano e fita isolante. Em bilhe-
tes, Ancelmo, que frequentava 
cultos religiosos, pedia perdão 
por aquilo que faria em segui-
da e também que rezassem 
por ele.

Acessos continuam sob pedras 
na Av. Nove de Abril

Cubatão registra 4 ocorrências 
de incêndio em 2 dias

Pedreiro mata 
a filha e comete 
suicídio no Bolsão 8

Corpo de pai e filha foram encontrados na casa 
do pedreiro, no Bolsão 8

Foi uma semana de muito 
trabalho para os bombeiros 

de Cubatão. 
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A popular e versátil 
calça jeans
Pense em uma peça de roupa democrá-
tica que veste tanto homens e mulheres. 
Não estou falando de meias ou pijamas. 
O que os jovens vestem além de bermu-
das? O que a grande maioria dos adul-
tos usa tanto para trabalhar quanto para 
as compras do dia a dia? A resposta, 
calça jeans. Hoje, dedicaremos nosso 
espaço a esta peça de roupa, versátil e 
cômoda. 
 A calça jeans nasceu em uma 
noite chuvosa (ou em um dia de sol) no 
oeste americano por volta de 1800, para 
os trabalhadores das minas de ouro. O 
seu material de fabricação, ao contrário 
do que é hoje, era de lona. 
 Um visionário chamado Levi 
Strauss (nome de uma marca da calça 
jeans atual) confeccionou duas ou três 
peças reforçadas com pedaços de lona 
que possuía, e graças à alta resistência 
das peças, o jeans se tornou um sucesso 
entre os trabalhadores das mineradoras. 
 A calça jeans masculina pode 
ser usada nas mais diversas ocasiões, 
seja para trabalhar combinada com uma 
camisa social de manga longa e sapato, 
ou em ambientes de trabalho mais des-
pojado com uma camiseta pólo (com 
gola) e os sapatenis (tênis com detalhes 
em couro). Na hora da escolha do jeans 
para o trabalho, procure um corte com 
o design mais reto, sem muitos bolsos 
(calça jeans carpinteiro) e uma cor clás-
sica. 
 Para um evento social, mude seu 
look usando uma camisa de tecido mais 
nobre, e no inverno um blazer. Atenção 
na escolha do blazer, a menos que você 
seja capitão de algum navio, evite os 
modelos com botões dourados ou bra-
sões bordados. A quanti-dade de botões 
pode mudar o seu visual, o modelo com 
dois botões é mais sofisticado, o modelo 
de três é o mais tradicional e fica bem 
para todos, sendo a cor preta e azul ma-
rinho as mais fáceis de combinar.  
 Por sua vez, a calça jeans femi-
nina tem vários itens importantes para 
levar em conta na hora da compra, o 
corte, design reto, cores escuras e sem 
lavagens adicionais. Escolha sem medo 
de errar, pois o jeans veste bem todo tipo 
de medidas femininas, além de ser uma 
peça de roupa atemporal e muito ver-
sátil, que usada com sapatos de salto, e 
variando os acessórios, sempre irá criar 
um look novo.
 Vamos fazer uma rápida viagem 
por alguns designs de calças jeans. Te-
mos a skinny (corte reto ajustada ao cor-
po), modelo ideal para usar por dentro 
das botas cano lon-go; para as mulheres 
que gostam de dar um ar mais sofistica-
do podem complementar o visual com 
um casaco sete-oitavos (casaco alonga-
do) ou podemos usar um cinto para mar-
car a cintura. Outro look diferente seria 
o uso do jeans skinny com um blazer 
larguinho e uma sandália de salto. 
 Existe um revival dos anos se-
tenta trazendo de volta a calça jeans 
boca de sino ou je-ans flare (com boca 
mais larga e quadril mais ajustado), e 
chegam com lavagens mais claras, efei-
tos resinados, encerados e amassados. 
Para usar este modelo de calça je-ans, 
opte pelos sapatos de salto mais grossos 
em madeira, os calçados meia pata (pla-
taforma) ou tamancos, na parte de cima, 
opte por blusas mais justas, uma dica é 
usá-las por dentro da calça. 
 A calça jeans pode ser usada in-
dependentemente do seu peso e altura, 

só leve em conta que o corte reto, mas 
não coladas e sem bolsos, vestirá bem as 
mais cheinhas, as calças com detalhes, 
franjas, estampas, bolsos e botões são 
para as mulheres magras.
 Uma dica que funciona para to-
das as mulheres é deixe as calças jeans 
de lavagens claras para o dia a dia, e 
as calças com lavagens escuras ficarão 
muito bem à noite. 

e-mail: dariella05@hotmail.com

ANUNCIE NO POVO
(13) 3361-2023
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**As últimas semanas foram de muita 
comemoração - festas de aniversário 
pipocaram seguidas de grande 
movimentação no Teatro do Kaos. 
Montagens de peças vindas de outras 
cidades foram apresentadas durante 
o último final de semana, enquanto 
a moçada do Projeto Superação 
ensaiava o espetáculo “A Falecida 
Vila Esperança - baseado em texto 
de Nelson Rodrigues, com direção 
de Marcos Felipe, trazido por Nelson 
Baskerville. A julgar pela prévia no 
Festkaos e ensaios, só me resta dizer 
“Pobre de quem perder” - aguardem 
e me digam depois...

**Natal é tempo de refletir sobre 
o amor de Deus; na Páscoa nos 
enchemos de chocolates pensando, 
também, no amor de Deus - e no 
mês da mulher se debate toda a 
injustiça praticada, em geral, pelos 
homens, contra nós mulheres. Sugiro, 
humildemente, uma novidade: por 
que não refletir, ao menos por esse 
mês, nas injustiças e crueldades 
praticadas pelas próprias mulheres 
- contra elas mesmas? Exemplos? 
“Um mês sem ir à mesa de cirurgia 
só para se afirmar.” Ou “Em março 
trataremos com lealdade e respeito 
umas às outras, para variar.” Ou 
ainda “Mês de ensinar ao filhos que 
eles não são melhores que as filhas” - 
e por aí vai.

“Desistir nunca foi uma opção.”
             (Lance Armstrong)

Andréa, Bruna, Walquíria, 
Carina, Felipe, Jonathan e Tico 

Barbosa - o clã reunido prá 
curtir boa comida e boa música 

no Bistrô.

Parabéns ao 
Gabriel, que 

comemorou seu 
aniversário com 
a galera toda no 
domingo 26, na 

pizzaria Kalabalis.

Parabéns à Priscila, 
que festejou com 

amigos e familiares, 
seu aniversário - no 

Kalabalis, dia 26.

A gerente da Belliotica, 
Adriana - com suas 

colegas Miriam, 
Tailani, Poliana 

e Elisângela - em 
tarde especial de 
comemorações e 

muitas fotos.

Evaldo Santana 
comemorou seu 
aniversário com 

um delicioso 
churrasco, em 

sua casa - entre 
seus amigos e 
familiares. Na 
foto com sua 

esposa Rita e seus 
filhos Camila e 
Henrique. Dia 

25. 

Parabéns ao Lohan Menezes 
e ao Ademir Quintino - 
que comemoraram seus 

aniversários no mesmo dia, 
26 de fevereiro.

Michelly fez aniversário 
e foi festejar no 
Kalabalis com os amigos 
- em noite de muita 
chuva e muitas festas.

ZOOM na pequena 
princesa Alana - filha 
de Nayane Vieira e 
sobrinha do Lourimar - 
no Kaos.

CIRCUITO:

** Sábado, dia 10, haverá a 
Abertura da Temporada 2012 
da Banda Sinfônica de Cubatão 
- no Bloco Cultural, às 20:30 
horas, com entrada gratuita.

** Estréia, dia 10 de março - e 
vai até 1 de abril a peça “A 
Falecida Vila Esperança”, com 
texto de Nelson Rodrigues 
e direção geral de Nelson 
Baskerville. Aos sábados e 
domingos, sempre às 20 horas, 
com entrada franca.

** No domingo 11, às 8 
da manhà, terá início a 
Caminhada da Mulher 
Cubatense “Mulheres da Paz” 
(com premiações e ações de 
cidadania). Saída do Centro 
de Referência da Mulher (Rua 
Salgado Filho, 227 - Jd Costa e 
Silva) em direção à Av. Nações 
Unidas, para a Festa da Banana.

** Na terça 13, às 13:30 horas, 
haverá a primeira Expo Mulher 
Cubatão - com trabalho de 
artesãs cubatenses, roda de 
capoeira feminina e música. No 
Bloco Cultural.
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FUtEBol
dAnçA dE sAlão

Tradição existente há 55 anos, a 
Taça Cidade de Cubatão de Fu-
tebol Amador e Veterano está de 
volta para a alegria dos esportis-
tas da cidade que terão um bom 
motivo para sair de casa nas ma-
nhãs de domingo. São 32 equipes 
inscritas, sendo 12 pela categoria 
Veterano, divididas em duas cha-
ves de seis cada, e 20 no Amador, 
divididas em quatro chaves e cin-
co equipes, com jogos realizados 
em cinco campos de futebol, nos 
horários das 9h, 11h e 13 horas.
 A rodada de abertura 
acontecerá neste domingo, dia 
11, com a realização de 14 parti-
das, divididas em cinco campos 
de futebol. No Unidos do Parque 
Fernando Jorge, com início às 9 
horas jogam: Central x Unidos 
(Veterano); às 11 horas – Nova 
Era x Central (Amador); e às 13 

horas, Real Sociedade x Aliança 
(Amador).
 No campo do EC 31 de 
Março, às 9 horas, jogam: Vila 
Natal x Colônia (Veterano); 11 
horas, A.A.N.R x Costa Muniz 
(Veterano); às 13 horas, São Fran-
cisco x Força Jovem (Amador). 
No campo do Vera Cruz, às 9 ho-
ras jogam: Vila Parisi x Porto (Ve-
terano); às 11 horas, Bela Vista x 
ADC Vem Comigo (Amador); às 
13 horas, Águia x São José da Ilha 
(Amador).
 No EC Cubatão, às 9 
horas, se enfrentam, Cubatão x 
Cidade de Madeira (Veterano), 
às 11 horas, Cubatão x Ciclone 
(Amador), e às 13 horas, Vila Pa-
risi x CA. São José (Amador). No 
campo do Beira Rio, às 9 horas, 
XVI Bandeirantes x 31 de Março 
(Veterano), às 11 horas, XVI Ban-

deirantes x Pinheiro (Amador).
Tradição – A volta da Taça é 
muito comemorada pelo presi-
dente da Liga de Futebol Amador 
de Cubatão, Nelson José Santos 
Araújo, que faz questão de desta-
car o apoio recebido da Prefeitura 
através da Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer. “Finalmente, 
vamos conseguir realizar a Taça e 
concluí-la como parte das come-
morações do aniversário da cida-
de, como reza a tradição”, come-
mora o dirigente.
 Nelson informa ainda 
que a premição constará de tro-
féus para a equipe campeã e vice-
campeã do Amador e Veterano. 
“Serão entregues ainda medalhas 
para os atletas dessas equipes e 
também receberão troféus os arti-
lheiros e goleiros menos vazados 
da competição”, concluiu.  

 Com certeza, não. Em in-
glês, NIA significa “Now I Am”, 
traduzido, Agora Eu Sou. Mas, o que 
isto tem a ver com NIA. Para melhor 
entender vamos saber o que signifi-
ca, na prática, a sigla do título. NIA 
é uma prática de movimento baseada 
na sensorialidade. A técnica tem o in-
tuito de dar ao corpo mais saúde, já 
que leva o praticante à conexão com 
seu corpo-mente, com suas emoções 
e seu espírito. Razão porque pode 
também ser traduzido em Integração 
e Ação Neuromuscular.
  A prática de NIA transcende 
categorias de idades e formas corpo-
rais. Toda experiência vivida na sala 
de aula pode ser adaptada às habi-
lidades e necessidades individuais. 
O praticante é convidado a dar um 
passo à sua própria jornada de desco-
berta do prazer e assim transformar 
o jeito que sente, aparenta, pensa e 
vive. 
 NIA foi criado a partir da ins-
piração nas artes marciais, tais como 
TAI CHI CHUAN, TAE KWON DO 
e AIKIDO, bem como na DANÇA 
MODERNA, na técnica ISADO-
RA DUNCAN TECHNIQUE E O 
JAZZ, além das artes de cura, FEL-
DENKRAIS METHOD, ALEXAN-
DER TECHNIQUE E YOGA. Ao se 
mover com cada uma dessas formas, 
adiciona-se um novo sabor a cada 
aula e isso permite ao praticante ex-
plorar e estimular todos os seus as-
pectos. 
 “Na verdade, o que faz o 
método NIA ser tão maravilhoso é 

perceber a conexão que os pratican-
tes adquirem com os movimentos. 
Eles ficam totalmente conectados 
com o prazer. Esquecem  seus me-
dos, suas inibições e se entregam ao 
momento relaxando corpo e mente. É 
extraordinário observar uma pessoa 
redescobrir a conexão com sua graça 
e poder ao praticar NIA”, explica a , 
instrutora de NIA Whit Belt, soció-
loga, mestre em Artes pela Unicamp 
e Reikiana Master pela Humaniversi-
dade, Virgínia Spósito de Souza. 
Para a instrutora santista, NIA é ba-
seado em maneira do corpo, “que é 
um método de usar o corpo de acordo 
com seu design e função inerentes”. 
Segundo ela, o corpo é guiado por 
cinco princípios fundamentais:

1.  O corpo vive da facilidade 
da sua dinâmica. Esta dinâmica é a 
capacidade de executar um movi-
mento com a máxima eficiência e 
mínimo esforço. 

2.  O corpo exige um equilí-
brio. Quando se equilibra igualmente 
os movimentos da esquerda para a 
direita e de cima para baixo, se con-
segue equilibrar os músculos, o siste-
ma esquelético, o tecido conjuntivo, 
assim como o cérebro e o sistema 
nervoso periférico. 

3.  O corpo é equilibrado em 
yin e yang. O corpo é composto de 
energias Yin e Yang.  Yin é o soft, o 
feminino, a energia dirigida para den-
tro, que se manifesta em movimentos 

suaves e melódicos.  Yang é o mais 
difícil; é o masculino, a energia diri-
gida para fora, refletida em explosi-
vos movimentos rítmicos. 

4.  A maneira de o corpo exigir 
mobilidade simultânea e estabilidade. 
As treze principais juntas do corpo 
(2 punhos, 2 cotovelos, 2 ombros, 2 
quadris, 2 joelhos, 2 tornozelos e 1 
coluna) são projetados para diferentes 
graus de mobilidade e estabilidade. 

5.  O próprio corpo revela a ma-
neira do corpo O corpo revela o seu 
próprio caminho de duas maneiras: 
1) Através do seu design e 2) através 
da função de feedback (o retorno das 
ações empreendidas). 

  Em Santos, o único local 
que ministra curso de NIA é no Stu-
dio Clarisse Kabbach, localizado na 
Rua Euclides da Cunha, 23, Gonza-
ga, ao lado do Shopping Miramar. 

As aulas são ministradas sempre as 
quartas e sextas-feiras, às 19 horas. 
Maiores informações através do tele-
fone 13 3011-9415.

Bolero, samba, tchá, 
tchá, tchá e forró. Esses 
são alguns dos ritmos 
que o interessado em 
dança de salão poderá 
aprender inicialmente 
nas aulas gratuitas a car-
go da Prefeitura. Ocor-
rem às segundas-feiras, 
no Centro Esportivo 
Castelão, e às quartas e 
sextas-feiras, no Centro 
de Referência do Ido-
so Antonia Bonfim de 
Aquino, o Conviver, 
sempre das 18 às 21 ho-
ras. As inscrições podem 
ser feitas em ambos os 
locais, antes do horário 

das aulas.
 A informação é 
da instrutora do curso, 
Vera Lúcia Rodrigues, 
que se ocupa dos ca-
valheiros que querem 
aprender a dançar. Há 
um instrutor encarrega-
do de ensinar os passos 
às damas. Basta o alu-
no preencher a ficha de 
inscrição e, em 30 dias, 
entregar atestado médi-
co de que está apto para 
essa atividade física. 
Deve apresentar também 
documento de identida-
de e duas fotos 3 x 4.
 Os cadastrados 

no Conviver, sempre 
com mais de 60 anos, po-
dem comparecer e já co-
meçar a aprender a dan-
çar. Vera Lúcia explicou 
que o ingresso e a saída 
são livres. O interessado 
pode dentro desse inter-
valo de tempo, das 18 às 
21 horas, fazer o horário 
que quiser, começando 
atrasado ou saindo antes 
do término da aula. 
 O Conviver fica 
na Rua Fernando Costa, 
181, Jardim Santa Rosa. 
E o Castelão, na Rua 
Embaixador Pedro de 
Toledo, 365, Centro. 

Taça Cidade de Cubatão Amador e 
Veterano tem sua primeira rodada neste 
domingo com 14 jogos

Conviver e Castelão 
oferecem aulas gratuitas 
de dança de salão 

VoCÊ JÁ oUViU FAlAr De NiA?
Esporte e Horóscopo

ÁRIES
20/03 a 20/04

Procure se concentrar mais no trabalho e evite se envolver em fofocas ou 
discussões no ambiente de trabalho. Criatividade e entusiasmo não vão fal-
tar, aproveite para concluir tarefas ou problemas que estavam pendentes.

TOURO
21/04 a 20/05

Deixe os medos e as preocupações de lado. No trabalho, procure realizar suas 
tarefas com cuidado e mostrar interesse, assim poderá atrair a atenção dos 
superiores.

GÊMEOS
21/05 a 20/06

Acredite mais em seu potencial na hora de desenvolver projetos novos ou 
mesmo o trabalho de rotina. Boa semana para cuidar da saúde e fazer exa-
mes de rotina. Não se esqueça dos compromissos com seus familiares.

CÂNCER
21/06 a 22/07

Procure fazer novos contatos, principalmente ligados ao seu trabalho, pois eles 
irão ajudar nos novos projetos que você tem em mente. Uma ótima semana 
para desenvolver atividades em equipe, pois os resultados serão positivos. 

LEÃO
23/07 a 22/08

Seu entusiasmo vai não só contagiar colegas de trabalho, mas também che-
fes e superiores. Você terá seu talento valorizado e reconhecido no ambiente 
profissional. Procure ampliar o seu círculo de amizades. 

VIRGEM
23/08 a 22/09

Não se afobe e faça uma coisa de cada vez para evitar surpresas desagra-
dáveis. É um excelente período para sair do comodismo e aprender novas 
atividades no campo profissional. 

FONTE: João BiduZODÍACO DO POVO
LIBRA

23/09 a 21/10
Poderá receber um dinheiro que não estava mais esperando, aproveite essa 
conquista e comemore junto com seus amigos. No trabalho, procure ser mais 
paciente para não fazer coisas que pode se arrepender.

ESCORPIÃO
22/10 a 21/11

Pessoas invejosas poderão atrapalhar atrapalhar seus projetos, evite comen-
tar seus planos. Período favorável para correr atrás dos seus sonhos, tanto 
pessoais quanto profissionais.

SAGITÁRIO
22/11 a 22/12

A dica da semana é controlar a sua impaciência, principalmente com amigos 
e colegas de trabalho. Deixe os problemas de rotina de lado e se concentre 
mais na sua carreira. Conhecer gente nova poderá trazer boas surpresas.

CAPRICÓRNIO
23/12 a 19/01

Cuidado esta semana com o clima em casa, que poderá pesar. Afaste-se um 
pouco para não entrar em discussões. Procure se juntar a colegas mais expe-
rientes para dar andamento às suas atividades no trabalho.

AQUÁRIO
20/01 a 19/02

Poderão surgir boas oportunidades no seu emprego, mas procure divulgar 
melhor as suas habilidades na carreira, aprender coisas novas e mostrar que 
você se dedica com afinco à sua carreira.  

PEIXES
20/02 a 19/03

No trabalho, procure se reciclar e adquirir novos conhecimentos, assim, po-
derá ter seus esforços recompensados. Energia não vai faltar para correr atrás 
dos seus projetos. Viagens e passeios estarão beneficiados.

A prática de NIA transcende 
categorias de idades e formas 

corporais. Toda experiência vivida 
na sala de aula pode ser adaptada 

às habilidades e necessidades 
individuais. 
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Não há como deixar de falar 
sobre o jogo de quarta-feira na 
nova Vila Belmiro, remodelada 
dentro e fora do campo. O gra-
mado, por exemplo,  impecável, 
depois de quase quatro meses de 
muito trabalho. 
 De um lado,  o Santos de 
Neymar, Ganso e Cia. Do outro, 
o forte Inter de Porto Alegre, 
com craques e um dos melhores 
elencos do Brasil. Em dispu-
ta, a segunda rodada da fase de 
grupos da Taça Libertadores da 
América, a mesma que o time 
santista conquistou em 2011, 
pela terceira vez.
 Com tantos ingredientes, 
o jogo tinha que ser um espetá-
culo. E, sem exagero, literal-
mente foi, principalmente pelo 
show particular de Neymar, au-
tor dos três gols na vitória por 3 
a 1. O primeiro, é verdade, foi 
de pênalti, mas não importa, da 
corrida ao chute colocado, ras-
teiro e rigorosamente indefen-
sável também se viu sinais de 
muita categoria.
 A genialidade veio de-

pois, nos dois últimos gols, 
distintos mas semelhantes. Fo-
ram duas “arrancadas”, uma da 
própria intermediária e outra 
bem próxima do meio campo, 
ambas com velocidade, habili-
dade e uma incrível agilidade 
de raciocínio, transformando os 
adversários/marcadores em me-
ros coadjuvantes, ou figurantes  
contratados apenas para compor 
a cena.
 Não foi a primeira vez 
que Neymar fez gols a “A La 
Pelé”. Contra o Flamengo, em 
2011, marcou um que lhe deu 
o título de mais bonito do ano, 
numa votação que envolveu 
jornalistas de todo o mundo. Se 
fizermos uma análise detalha-
da dos três lances, com certeza 
observaremos semelhanças e a 
comprovação, por intermédio 
dos detalhes, que tudo foi feito 
de forma rigorosamente cons-
ciente.
 Neymar, a rigor, dá a im-
pressão de que não tem limites 
técnicos. Fez 20 anos há poucos 
meses e nem parece um jogador 

jovem e inexperiente. Chama 
atenção também pelo perfil físi-
co, teoricamente frágil, fraco e 
até indefeso.
Sua curta história como profis-
sional, porém, demonstra exa-
tamente o contrário: apanha, 
apanha, apanha, sofre entradas 
desleais e violentas e resiste. 
Nem se contunde, como se fos-
se de ferro.
 O velho Pepe, ponta-es-
querda do próprio Santos, ídolo 
de um time mágico, disse certa 
vez, brincando,  que ele era o 
melhor de todos. Ao ser indaga-
do sobre Pelé. Foi incisivo: “Eu 
estou falando de seres normais, 
humanos, e não de extra-terres-
tre”.
 Não ousarei comparar 
Neymar a Pelé, são de gerações 
distintas, de um futebol comple-
tamente diferente. Pelé é “Rei”.  
Mas arrisco pensar que Neymar, 
no mínimo, tem algo que vai 
além do normal. 
 Como Pelé, sim.

Além do normal
MUNDo eSPorTiVo   com Márcio Calves (marciocalves@ymail.com) 

tAEKwondo FUtEBol

Na abertura da temporada 
2012 do Campeonato Pau-
lista de Taekwondo, a equipe 
Fred Massa/Semes Cubatão 
conquistou 17 medalhas, 
sendo 11 de ouro, 4 de pra-
ta e 2 de bronze. A disputa 
ocorreu no último final de 
semana, no Parque Esporti-
vo do Trabalhador (PET), na 
Capital.
 Na avaliação do res-
ponsável pela equipe, Fred 
Massa, o resultado deve ser 
comemorado, já que colocou 
a academia cubatense em 3º 
lugar no ranking paulista. 
“Participaram 31 academias 

de várias regiões do Estado”, 
informou o treinador, anun-
ciando que o grupo disputará 
o Campeonato Open Cidade 
Maravilhosa, de 23 a 25 des-
te mês, no Rio de Janeiro.
 
Medalhistas – As medalhas 
de ouro foram conquistadas 
por: Patrícia Correa, na ca-
tegoria até 63 kg; Ellen Bit-
tencourt, até 32 kg; Camila 
Freitas, até 73 kg; Rayane 
Cassemiro, até 55 kg; Sérgio 
Nusa, até 59 kg; Giovane 
Aubin, até 32 kg; Marcus Vi-
nicius Filipi, até 30 kg; Luiz 
Ferraz, até 55 kg; Caio Nani, 

até 55 kg; Rafael Vitório, até 
59 kg; e Gabriel Dias, até 34 
kg.
 Os vice-campeões 
foram: Anderson Luas, até 
80 kg; Carlos Henrique, até 
55 kg; Caio Chelini, até 51 
kg; e Leonardo Fonseca, até 
72 kg. As medalhas de bron-
ze foram conquistadas por 
Gustavo Martines, até 55 
kg; e Marcus Solimene, até 
68 kg.

Corredora estava 
residindo e 
trabalhando no 
Equador

A equipe de pedes-
trianismo Semes/
Cubatão ganhou 
um grande reforço 
para a temporada 
2012, com o re-
torno da corredora 
Maria dos Remé-
dios Castro, que 
defendeu a cidade 
entre 2007 e 2009. 
A contratação em-
polgou o coorde-
nador da equipe, 
professor Ortides Rocha, o 
Neco que pretende utilizá-
la nas principais provas de 
pedestrianismo da região, 
como o Campeonato Santis-
ta, Circuito das Praias e os 
10 Km A Tribuna.
 A corredora conse-
guiu excelentes resultados 
para a cidade, como as ma-
ratonas de Porto Alegre e 
Curitiba, em 2009, quando 
completou o percurso em 
5º lugar em ambas as pro-
vas. Neste período também 
foram conquistados os títu-
los Santista e Circuito das 

Praias, além de várias com-
petições em cidades do Inte-
rior do Estado.
 A atleta estava re-
sidindo e trabalhando na 
cidade de Guayaquil, no 
Equador, onde exerceu sua 
profissão de professora de 
Educação Física, ministran-
do aulas de hidroginástica 
e fundamentos esportivos. 
“Aproveitei também para 
competir em provas locais 
para não perder o foco no 
pedestrianismo”, afirmou 
Remédios.
 Terminado o con-
trato no Equador, decidi 

voltar para o Brasil e esco-
lhi Cubatão para defender 
pelo carinho que sempre tive 
pela cidade, por tudo o que 
me proporcinou e as pessoas 
envolvidas, no caso o pro-
fessor Neco, que é amigo e 
grande apoiador dos atletas 
que integram a equipe. Ou-
tro ponto favorável segun-
do a atleta é o respaldo que 
a Secretaria de Esportes e 
Lazer proporciona ao grupo 
para a participação em im-
portantes competições.

Academia Fred Massa/Semes 
Cubatão conquista 17 medalhas no 
Paulista de Taekwondo 

Maria dos remédios volta a 
competir pela equipe Semes/
Cubatão de Pedestrianismo

Neymar, gênio!

Com o resultado, a equipe 
de Cubatão já é a 3º lugar no 

ranking paulista. 

Maria dos Remédios está feliz 
em voltar a correr por Cubatão
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O atual vice-prefeito de Cuba-
tão, Arlindo Fagundes Filho, 
e o ex-prefeito do município, 
Nei Eduardo Serra, são os úni-
cos pré-candidatos a prefeito 
pelo PSDB para as eleições 
de 7 de outubro de 2012. O 
ex-prefeito José Oswaldo Pas-
sarelli e o professor Ademir 
Pires, que também haviam 
colocado os seus nomes à 
disposição do partido, decidi-
ram se retirar do processo em 
favor da unidade partidária e 
da realização de uma consulta 
ampla à população cubatense 
por meio de uma pesquisa de 
opinião.
 Essa informação foi 
divulgada na segunda-feira 
(4) pelo presidente do diretó-
rio municipal do partido dos 
tucanos, Ademário da Sil-
va Oliveira, coordenador do 
processo de escolha das can-
didaturas locais, seguindo as 
orientações da Coordenação 
Regional do PSDB na Baixada 
Santista. “Nosso partido tem 
pressa para definir o nome do 
pré-candidato a prefeito, por-
que estamos conversando e ar-
ticulando com outras legendas 
da cidade, a formação de uma 
aliança que devolva Cubatão 

verdadeiramente para todos os 
cubatenses”, destacou Ademá-
rio Oliveira.
 A escolha do prefei-
turável do PSDB será definida 
por meio de consultas de opi-
nião na cidade e o nome mais 
indicado nesse processo terá o 
apoio dos pré-candidatos que 
se apresentaram aos colegas 
de partido e submetido aos 
pré-candidatos de outras le-
gendas partidárias. Ademário 
disse também que o objetivo 
é “envolver toda a comuni-
dade na divulgação de nomes 
importantes e reconhecidos da 
vida da cidade, para ter uma 
candidatura capaz de agregar 
mais apoios e de vencer as 
eleições municipais de 7 de 
outubro deste ano”.

PT é o adversário 
O encaminhamento para esse 
resultado aconteceu durante 
encontro promovido pelo Co-
ordenador Regional do PSDB 
na Baixada Santista, Edmur 
Mesquita, com as participa-
ções dos quatro então postu-
lantes à disputa da Prefeitura 
de Cubatão pelo partido dos 
tucanos, além do presidente do 
diretório municipal, Ademário 

da Silva Oliveira e do membro 
dos diretórios estadual e na-
cional do PSDB, Raul Chris-
tiano. Essa reunião foi na sede 
do PSDB de Santos, escolhida 
por ser um local neutro, no úl-
timo domingo.
 A decisão desse enca-
minhamento político foi unâni-
me, sendo comemorada como 
um grande esforço para unir 
todas as forças do partido em 
torno de uma candidatura para 
ser vitoriosa nas eleições de 
2012. José Oswaldo Passarelli 
e Ademir Pires pediram para 
que os seus nomes fossem in-
cluídos como pré-candidatos 
a vereador na Convenção 
Municipal programada para o 
mês de junho, de acordo com 
o calendário eleitoral.

PSDB de Cubatão decide consultar população 
para escolher seu candidato a Prefeitura

No encontro promovido pelo 
coordenador regional do PSDB 

na Baixada Santista, Edmur 
Mesquita, ficou decidido que 

a escolha iria atender aos 
maiores anseios da população 

cubatense.

ARLINDO
FAGUNDES
FILHO

NEI
EDUARDO
SERRA

Arlindo Fagundes Filho é o atual vice-pre-
feito de Cubatão. Servidor público aposentado 
da Prefeitura Municipal, foi vereador durante 
o período compreendido entre os anos 2001 e 
2004. Presidiu o CAMP – Circulo de Amigos do 
Menor Patrulheiro. Formou-se em Administra-
ção de Empresas (no CEUBAN, atual Unimes), 
Ciências Contábeis (na AELIS, atual Unimonte) 
e Pós-Graduação em Auditoria Pública na USP 
– Universidade de São Paulo. Ocupou diversas 
funções administrativas na Prefeitura e é um 
dos maiores conhecedores da realidade atual 
do município. Lecionou em universidades da 
região.

Nei Eduardo Serra, advogado e administrador 
de empresas, foi prefeito de Cubatão em 1985, 
1988 e 1996. Funcionário aposentado da Co-
sipa, onde trabalhou durante 32 anos, fundou 
e dirigiu o Centro das Indústrias do Estado de 
São Paulo para a Baixada Santista e Cubatão. 
Defensor da metropolização da região, escre-
veu e publicou o livro “A Baixada Santista – Seus 
problemas e soluções”. Recebeu o ‘Prêmio de 
Exemplo Mundial de Recuperação Ambiental’ 
para Cubatão, na sede da ONU em Nova York e 
em 2000 recebeu o título de ‘Prefeito da Paz’, da 
Unesco. O Hospital Modelo é considerada uma 
de suas maiores obras no município.


