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“Minha primeira ação 
como prefeito será 

instalar meu gabinete 
de trabalho no Hospital 

Municipal”.

Ademário da Silva 
Oliveira, prefeito eleito 

de Cubatão.

FraseLinha Direta
SOS Servidor

Cansada dessa administração: sem 
cesta básica, convênio médico, 
vale refeição, férias e agora soube 
que o décimo terceiro só em 2017!
Ruth Martins Neto, via Facebook.

CURSAN

Sugiro uma matéria porque a Jus-
tiça, através do Promotor Público 
manda a CURSAN pagar os seus 
contratados e não pagam o cartão 
alimentação e gift, cesta, e não 
acontece nada com eles. Não pu-
nem e estranho o comportamento 
do presidente, inerte, pau mandado.
Paulino Ferreira, via Facebook.

Dia do Professor

Minha homenagem aos eternos 
mestres: Ela escreveu em um dia 
de celestial inspiração, pensando 
nos professores. “Feliz aquele, que 
transfere o que sabe, e aprende o 
que ensina” - alma bondosa e sau-
dosa: Cora Coralina.
Oswaldo Dias Soares, 
via Facebook.

Feliz Dia dos Professores, Prof. 
Mário Torres Filho; parabéns pelo 
seu dia!!! Muitas alegrias, muita 
paciência, me divirto muito com 
as sátiras que o senhor publica no 
jornal, tirando sarro com esta “pre-
feitinha mediucre”.
Roberto Melo de Souza, 
via Facebook.

Comissão de Transição

Regras? Ora regras? Que regras? A 
favor de quem tais regras!?
Celso Batista, via Facebook.

Ela tem que cumprir o que diz o 
artigo 75 da Lei Orgânica do Mu-
nicípio e ponto.
Geraldo Guedes, via Facebook.

Transição? Com uma prefeita cas-
sada? Marcia Rosa não tem legi-
timidade para fazer “transição”. 
Ela, Marcia Rosa, não é prefeita 
pois foi cassada e se mantém go-
vernando apenas por força de uma 
liminar que se arrasta e que ainda 
não a absolveu nem confirmou as 
condenações de 1.ª e 2.ª Instâncias.
José Laboret, via Facebook.

Desassoreamento

A dúvida é: até quando irá esse es-
tudo? Quando realmente irão colo-
car a “mão na massa”? Verão tá ai 
e com ele vem todo o transtorno de 
enchentes e mais enchentes.

Alinne Cunha, via Facebook.

Vereadores, atenção!

Com certeza!!! O povo tem que fi-
car de olho e participar das sessões 
na Câmara. Vamos ficar esperto 
para não ser enganado mas 4 anos, 
lembrem, são nossos funcionários, 
pagamos o farto salário deles.
Célia Oliveira, via Facebook.
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Racismo ambiental

Pois montei um governo burro
Que subiu no pau-de-sebo
Tomarei banhos de sal grosso!
E agora que estou cansada
Mandei chamar Iemanjá
Pra me levar pro fundo do mar
Que no tempo de eu menina Rosa
A onda vinha me beijar

Vou-me embora pra Parisárgada
Em Parisárgada tem tudo
É outra civilização
Não tem processo, é seguro
De impedir a cassação
Não tem telefone grampeado
Posso gastar à vontade
Tem gafanhotos bonitos
Para a gente comissionar
 
E quando eu estiver mais triste
Mas triste de não ter jeito
Quando de noite me der
Vontade de prefeitar
— Lá sou amiga de ninguém —
Terei a prefeitura que eu quero
E a câmara que escolherei
Vou-me embora pra Parisárgada.

(Paródia de “Vou-me embora pra 
Pasárgada”, de Manuel Bandeira)

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

Vou-me embora pra Parisárgada
Lá sou amiga de ninguém
Lá tenho a prefeitura que eu quero
E a câmara que escolherei
 
Vou-me embora pra Parisárgada
Vou-me embora pra Parisárgada
Aqui eu não sou feliz
Lá a existência é uma aventura
De tal modo inconseqüente
Que eu, a Louca de Cubatanha
Rainha e real demente
Venho a ser uma sombra de gente
Da pessoa que nunca serei
 
Nunca mais farei ginástica
Dando bicicleta na justiça

A exportação de alimentos 
em tempos de crise pode ser 
uma boa saída para empresas 
brasileiras. Eis uma grande 
oportunidade para as empre-
sas brasileiras em tempos de 
crise é expandir seus negó-
cios para o exterior. 
 No momento atu-
al do mercado nacional, há 
benefícios para empresas de 
diversos setores, além de ser 
um momento propício das 
pequenas empresas aumen-
tarem seus lucros. Sem falar 
na possibilidade de aumento 
e modernização de plantas e 
aquisição de certificados exi-

gidos no mercado mundial, 
como o ISO 9000 por exem-
plo, o que garante a qualida-
de permanente dos produtos 
oferecidos.
 Há hoje uma ex-
pectativa de aumento nas 
exportações de todos os seg-
mentos em relação aos outros 
anos, e mesmos com toda 
burocracia nacional, este mo-
mento é um desafio para o 
empreendedor que tem como 
estratégia aumentar o fatura-
mento e crescer com a crise. 
Há uma máxima que diz que 
“é necessário ser visto para 
ser lembrado”. Para isso, é 
indispensável visitar feiras 
nacionais e internacionais, 
conhecer as necessidades do 
mercado, escolher o produto 
certo a exportar de acordo 
com as normas do país de 
destino, além de sempre ter 
em mãos a lista com os cus-
tos e os preços em euro e dó-
lar a serem negociados.
 Estudar a concor-
rência e o mercado a ser 
aberto é o primeiro passo 
para evitar estresse futuros e 
mesmo perdas financeiras. E 
para evitar calotes, exija pa-

gamentos antecipados, carta 
de crédito ou seguro de cré-
dito. Enfim, existem vários 
meios e métodos para alcan-
çar o objetivo com sucesso e 
qualidade.
 A exportação está 
salvando o mercado portu-
ário nesses tempos de crise, 
visto que as outras áreas es-
tão defasadas por conta do 
grande investimento feito 
sem muito retorno. Nossas 
importações estão paradas. 
As empresas estão entenden-
do que agora é o momento da 
exportação e que devemos 
aproveitar a alta da moeda 
estrangeira e a grande procu-
ra por alimentos do Brasil.

(*) Leonardo Santana é 
empresário no ramo de 
Agenciamento Marítimo e 
Despacho Aduaneiro. Atua 
no ramo de exportação e 
importação de alimentos há 
18 anos e há um ano criou 
a Santana Agenciamento 
Marítimo (S LOG INTER-
NATIONAL). E-mail: 
leonardo@slogint.com

José Renato Nalini

Sou ecologista de carteirinha. 
Sunita ambiental. Fundamenta-

lista verde. Sofro quando vejo 
a barbárie a devastar florestas, 
a conspurcar a água, a matar 
o solo e a juntar resíduo que 
transforma o planeta num gran-
de lixão. Talvez por ser neto de 
um imigrante italiano que não 
tinha terra e que passou a vida 
a plantar, hábito que transmitiu 
a pelo menos um dos 14 filhos, 
o meu pai, sou também planta-
dor. Coleto sementes, faço-as 
germinar, tento fazer compos-
tagem, esverdearia o mundo se 
pudesse.
 Todavia, não posso 
deixar de ouvir o lado con-
trário. Acostumei-me com o 

contraditório nos 40 anos de 
Judiciário. Assim, ouço com 
interesse o sociólogo Kenneth 
Gould, que afirma: “A ironia é 
que a indústria ecológica cria 
espaços urbanos sustentáveis e 
é socialmente insustentável”. 
Ele é diretor do programa de 
sustentabilidade urbana do 
Brooklyn College, da Universi-
dade da Cidade de Nova York. 
Ele quer dizer que a recupera-
ção de áreas deterioradas torna 
o ambiente mais agradável, só 
que expulsa o pobre. Até es-
creveu um livro, “Gentrifica-
ção Verde”, juntamente com 
Tammy Lewis, também da 

mesma Universidade. Foram 
eles que criaram a expressão 
“Racismo Ambiental”.
 Sempre que se resgata 
uma área vulnerável da insu-
ficiência de verde, o mercado 
imobiliário se apropria dela e 
expulsa o pobre. A receita seria 
obrigar as incorporadoras a pro-
duzirem, ao lado de um grande 
empreendimento, um conjunto 
de moradias para baixa renda. 
É o investimento em moradias 
mistas. No próprio conjunto de 
luxo, o empreendedor poderia 
reservar algumas unidades para 
baixa renda e fazer sorteios en-
tre os sem moradias.

 Não é tarefa viável 
diante das leis inflexíveis do 
mercado. Mas o empresariado 
haverá de concluir que o siste-
ma de segregar estamento é po-
tencialmente perigoso. Até para 
sobrevivência desta espécie de 
civilização, é urgente adotar 
práticas menos anacrônicas e 
hoje superadas. Construir uma 
sociedade harmônica, embora 
desigual, é uma alternativa.

(*) José Renato Nalini, 
secretário da Educação do 
Estado de São Paulo. E-mail: 
imprensanalini@gmail.com 

Vou-me embora pra 
Parisárgada

Exportando 
alimentos

Mário Torres Filho Leonardo Santana

ARTIGOS



3Cubatão, 21 a 27 de outubro de 2016

A influência política do pai José 
Roberto Azzoline Soares, o Ale-
mão, que foi vereador e presi-
dente da Câmara de Cubatão, em 
legislaturas passadas, contribuiu 
muito para a decisão de Rodrigo 
Ramos Soares, mais conhecido 
como Rodrigo Alemão, de se en-
volver no debate de ideias e pro-
postas para a cidade e na disputa 
de seu primeiro mandato de ve-
reador pelo PSDB, nas eleições 
deste ano. Seguindo os passos 
do pai e repetindo a grande ca-
pacidade de articulação e respei-
to com os seus colegas, o jovem 
Rodrigo Alemão, aos 33 anos de 
idade, eleito vereador com 1.657 
votos, vai se tornar o mais jovem 
presidente da Câmara da história 
de Cubatão.
 Graças a uma estratégia 
iniciada dois dias após as elei-
ções de 2 de outubro, Rodrigo 
conseguiu juntar 10 vereadores 
eleitos (dos 15 que vão compor 
a próxima legislatura cubatense) 
e firmar um acordo que além da 
sua escolha para presidir a Casa, 
também assegurará ao prefeito 
eleito Ademário da Silva Olivei-
ra (PSDB), a maioria tranquila 
para a análise e aprovação de 
seus projetos futuros.
 Mas esse acordo não foi 
imediatista para ser efetivado no 
biênio que se inicia em 1.º de ja-
neiro de 2017 e conclui em 31 de 
dezembro de 2018. Vai valer até 
2019 e se completará no dia 31 
de dezembro de 2020. 

Novas Mesas - A 75 dias da 
posse em seu primeiro mandato, 
acumulando também a presidên-
cia da Mesa da Câmara, Rodrigo 
Alemão terá como vice-presi-
dente Ricardo Queixão (PDT), 
Marcinho Nascimento (PSB), 
na primeira secretaria, e Sérgio 
Calçados (PPS), na segunda se-
cretaria. 
 No exercício de 2019-
2020, a presidência ficará a cargo 
de Ivan Hildebrando (PSB), ten-
do Cesar Nascimento (PSDB), 

na vice-presidência; Kleber do 
Cavaco (PRB) e Laerson Batista 
Santos, o Lalá (SD), primeiro e 
segundo secretários, respectiva-
mente. 
 Desse acordo, além dos 
8 que ocuparão cargos na dire-
ção da Câmara, também assina-
ram esse acordo, os vereadores 
Wilson Pio (PSDB) e Aguinaldo 
Araújo (PDT), que preside atual-
mente a Câmara e pode concluir 
o mandato em curso como pre-
feito substituto de Marcia Rosa, 
cassada na quarta-feira (19) pelo 
TRE-SP.

Convergência - Fora do acordo 
ficaram Toninho Vieira (PSDB), 
que foi o vereador mais votado 
da história da Cidade e havia de-
monstrado interesse em presidir 
o Legislativo, Fabio Roxinho 
(PMDB), Dr. Anderson Veteri-
nário (PRB), Jair do Bar e Rafael 
Tucla (PT). 
 Durante entrevista ao 
jornal “Povo de Cubatão”, Ro-
drigo Alemão destacou que o 
prefeito eleito Ademário Olivei-
ra não interferiu no processo de 
escolha das novas direções fu-
turas da Câmara de Vereadores, 
respeitando a autonomia entre os 
Poderes, comportamento bastan-
te elogiado pelo novo vereador. 
Sobre o fato de Toninho Vieira, 
colega de partido ter disputado 
com ele e ter se isolado do grupo, 
Alemão acredita que as disputas 
são naturais e saudáveis para a 
democracia, e que além dessa 
etapa “há o interesse público em 
defesa do melhor para a cidade. 
Todos nós, do grupo que nos de-
finiu, mais Toninho e os vereado-
res que defendiam outras opções, 
temos consciência plena de que 
Cubatão precisa ser reconstruída 
com muita colaboração e busca 
de soluções diante das dificulda-
des”.

Propostas - Rodrigo Alemão, 
além de filho do ex-vereador é 
uma jovem liderança política 

cubatense, faz parte da comuni-
dade católica da Igreja São Fran-
cisco de Assis e é advogado há 
10 anos. Natural de Cubatão, é 
casado com uma professora da 
rede municipal de ensino e tem 
uma filha. 
 Dentre as suas propos-
tas incluem-se a digitalização 
dos processos de papel, o uso 
de todas as ferramentas tecno-
lógicas para facilitar a atuação 
dos vereadores e a transparência 
para a comunidade. Rodrigo se 
comprometeu ainda em retomar 
a Semana Legislativa nas Esco-
las, que foi instituída por inicia-
tiva de seu pai quando presidiu a 

Câmara, que valoriza e contribui 
para destacar as atribuições dos 
vereadores a todos os estudantes 
e à comunidade escolar de Cuba-
tão.

Ficha limpa
Um misto de alegria e tristeza 
tomou conta do candidato a 
vereador pelo PSDB, Adenil-
son Pereira de Amorim – na 
ilustração, que nesta semana 
recebeu com atraso a decisão 
judicial que lhe dava razão 
para o pleno exercício dos 
seus direitos políticos em face 
da ausência de qualquer con-
denação. Ele disputou os vo-
tos e enfrentou a duras penas 
as críticas e maledicências du-
rante toda a campanha, como 
se fosse um ficha suja, que não 
era e, por isso, acredita que 
perdeu muitos votos graças à 
contra campanha de simpati-
zantes de outros candidatos da 
cidade. 

Equívoco de certidões
Houve o indeferimento do re-
gistro da candidatura de Ade-
nilson Amorim, logo após a 
divulgação dos nomes dos 
concorrentes a uma das 15 
vagas da Câmara de Cubatão, 
com o argumento de que não 
havia apresentado uma certi-
dão criminal mais detalhada, 
com a informação de objeto e 
pé. Defendido pelo advogado 
Jefferson Cansou, que enfa-
tizou argumentos para que a 
Justiça Eleitoral analisasse a 
documentação do candidato e 
confirmasse a inexistência de 
causas de inelegibilidade pre-
vistas na legislação em vigor, 
a vitória aconteceu quando 
não havia mais como divulgar 
amplamente que ele tinha fi-
cha limpa.

484 votos
Adenilson aproveitou esse re-
sultado de justiça feita, para 
agradecer os 484 votos que 
recebeu, apesar da campanha 
contrária e das ofensas que 
lhes foram injustamente di-
rigidas, principalmente pelas 
redes sociais.

Carioca também
Situação semelhante viveu 
Washington Lessa, o Carioca, 
que também disputou a vere-
ança pelo PSDB, e conquistou 
540 votos. Jefferson Cansou 
deu a notícia da aprovação da 
sua defesa pelo Tribunal Re-
gional Eleitoral – TRE-SP. Ele 
também teve o seu recurso de 
candidatura indeferido, mas 
por causa da informação de 
condenação junto ao Tribunal 
de Contas do Estado de São 
Paulo, o que foi contestada 
pelo advogado do PSDB.

Greve no Hospital
Quem precisa de atendimen-
to hospitalar em Cubatão está 
com dificuldades ainda maio-
res que as de costume. Além 
de o Hospital Municipal estar 
fechado para novas interna-
ções, a Organização Social 
(OS) que venceu a licitação 
para administrar a unidade – a 
Associação Hospitalar Bene-
ficente do Brasil (AHBB) – 
deve salários aos funcionários.

Prefeitura que deve
As Organizações Sociais têm 
direito ao compartilhamento 
de gestão de hospitais com o 
apoio da Prefeitura. No en-
tanto, o correto seria a Prefei-
tura de Cubatão repassar os 
recursos para a AHBB, para 
que ela prestasse serviços e 
comprovasse seu trabalho com 
resultados em benefício à po-
pulação cubatense e da região, 
que se socorrem no Hospital. 
Mas a Prefeitura deve R$ 16 
milhões para a AHBB, que é 
uma entidade sem fins lucra-
tivos e depende dos repasses 
municipais para honrar os seus 
pagamentos.

522 funcionários
O Hospital de Cubatão conta 
atualmente com 522 funcio-
nários, para atender apenas a 6 
pacientes. Em qualquer lugar 
onde há o compartilhamento 
de gestão hospitalar com OSs, 
um hospital como esse poderia 
funcionar com menos da me-
tade desses trabalhadores, que 
consta entre os comentários 
mais comuns, a existência de 
um inchaço político para aten-
der à pressão dos apoiadores 
do governo da prefeita Marcia 
Rosa (PT).

Pro-Saúde
O orçamento da Pró-Saúde 
correspondia a R$ 6 milhões/
mês, para pagar esse mesmo 
número de funcionários, ime-
xíveis, segundo se comentam 
nos corredores do “quarteirão 
da saúde”, que um dia foi pen-
sado e propagandeado pelo 
governo petista. Mas esse or-
çamento vem sendo reduzido, 
primeiro a R$ 4,4 milhões/
mês, e atualmente a R$ 3,5 
milhões/mês.

Gabinete
Ademário da Silva Oliveira, 
prefeito eleito pelo PSDB, já 
anunciou que vai se instalar 
no hospital, até que se resol-
va essa crise e esses desvios. 
Com certeza vai sentir o clima 
tenso e de muita aflição, no PS 
Central, que está sobrecarre-
gado e mostra uma situação 
desumana.

Mais Médicos
Por falar em prefeito eleito, 
ele esteve na semana passada, 
em Brasília, com os ministros 
José Serra (Relações Exterio-
res) e Ricardo Barros (Saúde), 
que não mediram disposição 
em colaborar com o tucano no 
seu desafio de reconstruir a ci-
dade, solucionando problemas 
crônicos que para os ministros 
devem ser motivados por in-
competência do PT na gestão 
da cidade.

Estado presente
A diretora da DRS IV, Paula 
Covas, representante da Se-
cretaria Estadual da Saúde na 
região da Baixada Santista, já 
se dispôs em colaborar com 
Ademário no enfrentamento e 
busca de soluções para o Hos-
pital e para os outros serviços 
que já foram exemplares na ci-
dade de Cubatão. Está prevista 
uma reunião do prefeito eleito 
com a diretora e sua equipe, no 
próximo dia 31 de outubro.

Faculdade de Medicina
Por falar em Saúde, faz algu-
mas edições e destacamos que 
Cubatão e Guarujá vão sediar 
duas novas faculdades de me-
dicina na região da Baixada 
Santista, que atualmente conta 
com um curso mantido pelo 
Centro Universitário Lusíada 
– Unilus e outro pela Univer-
sidade Metropolitana de San-
tos – Unimes. No Guarujá, a 
nova escola será implantada 
pela Associação Prudentina de 
Educação e Cultura – APEC 
e em Cubatão, não será pela 
Universidade Santa Cecília – 
Unisanta, como esta coluna 
informou.

São Judas
Em Cubatão, a mantenedora 
AMC - Serviços Educacionais, 
que gerencia a Universidade 
São Judas Tadeu, na capital 
paulista, foi selecionada para 
implantar e funcionar novo 
curso na cidade a partir de 
janeiro de 2018. Essa mesma 
mantenedora é responsável na 
região pelo Centro Universitá-
rio Monte Serrat – Unimonte, 
que já é uma importante par-
ceira da Prefeitura, desenvol-
vendo as suas atividades no 
Parque Ecológico Cotia Pará.

Perguntar não ofende
Quem vai erguer a taça de 
campeão do Campeonato Bra-
sileiro de Futebol 2016?

Política

Boca do Povo Vereadores definem Rodrigo 
Alemão presidente da Câmara

Seguindo os passos do pai e repetindo 
a grande capacidade de articulação 

e respeito com os seus colegas, o 
jovem Rodrigo Alemão, aos 33 anos 

de idade, eleito vereador com 1.657 
votos, vai se tornar o mais jovem 

presidente da Câmara da história de 
Cubatão.

O grupo de vereadores que elegeu 
Rodrigo Alemão para a presidência da 

Câmara

Quer expor a marca de sua empresa para toda a cidade de Cubatão?
Então, pegue o telefone e ligue para (13) 3221-1526 e

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

Felicidades para o amado 
Arthur Gomes que 
comemorou no dia 02/10 seu 
aniversário. Deus continue 
abençoando. Na foto com os 
pais Sidnei e Cristina Gomes.

Parabéns a Hebelin Pereira que comemorou no dia 5/10 seu 
niver. Feliz vida gata garota.

Feliz Vida à queridíssima 
Daniela Da Guarda, mulher 
sensível e antenada com a 
música aqui, ali e acolá ... 
ela comemora idade nova, 
lindamente, sempre, dia 
23/10.

Miguel Veiga comemorou seu aniversário no dia 12/10 e desejamos tudo de bom. 
Aproveitamos para dar parabéns aos seus pais Clóvis Sousa e Sabrina Veiga que 
são professores e em nome deles agradecemos e parabenizamos a todos os nossos 
mestres pelo seu dia comemorado no dia 15/10.

PARABÉNS

OUTUBRO ROSA

Surgido na década de 1990 o movimento mundial “Outubro Rosa”, para estimular a 
participação das pessoas no controle do câncer de mama, em Cubatão teve o reforço de 
uma super aula no Centro Social Urbano - CSU. Um mix de ritmos e movimentos que uniu 
pessoas de todas as idades nesta luta. O “aulão” foi uma iniciativa da professora Meire 
Queli e contou com a participação especial de Reinaldo Santos. 

VIDEOCLIPE

O cantor gospel Ronaldo Santos, que 
lançou seu primeiro CD em 2013, 
está preparando seu novo videoclipe 
na cidade. Desejamos sucesso e 
aguardamos ansiosos o lançamento.

VAI ROLAR
Desde quarta-feira (19), a Paróquia São Judas 
Tadeu, do Jardim Casqueiro, promove a 14.ª Festa 
Social a São Judas Tadeu e São Simão. Tradicional 
no bairro e entre os fieis da paróquia, a festa 
se estende até dia 30 de outubro com diversas 
atividades religiosas e atrações para envolver as 
famílias. Barracas de comidas e bebidas, além de 
apresentações musicais, show de talentos e espaço 
kids para toda a comunidade esperam você, sempre 
a partir das 8 da noite. Vamosssssss!???? 

22/10 (sábado) a partir das 11 horas no Espaço 
Opção, Rua Boa Vista, 199, Ponte Nova vai rolar 
almoço em Prol da Associação Beneficente dos 
Catadores de Material Reciclável da Baixada 
Santista ABC Marbas. O evento promete um dia 
especial em um espaço com piscina e um cardápio 
leve. Para participar basta levar R$15,00 em 
alimentos não perecíveis, em especial arroz, feijão 
e café. A Associação fica na Rua Tenente Col. PM. 
Geraldo Aparecido Corrêa, S/N, Sítio Cafezal, fone 
3361 3177.

No dia 30/10 (domingo), o Rotary Jardim Casqueiro 
realizará e convida os amigos e rotarianos para 
a 8.ª edição do nosso tradicional “Bar Rotário”. 
Prometem um dia de muita alegria, descontração 
e companheirismo, saboreando um delicioso 
Churrasco ao som do Duo MPBlack. Os convites são 
limitados e por isso todo mundo deve garantir o seu 
com os companheiros do clube ou diretamente em 
nossa reunião. Todas as quintas-feiras à partir das 
20h30 na SOMECA (Sociedade de Melhoramentos 
do Jardim Casqueiro – a rua Maria Graziela, 565).

13/11 a partir das 13 horas na Sede da Sociedade 
de Melhoramentos da Vila Nova, Av. Nações 
Unidas, 344 acontece a 4ª edição da Festa Cultural 
Nordestina, conhecida popularmente como 
encontro dos Forrozeiros, que este ano presta 
homenagem a Eugênio da Sanfona. Informações 
98824 6819 / 98216 0293.

Agradecimentos: Aderbau 
Gama; Jefferson Fernandes     
Contato:  monalsocial@hotmail.
com  Assista também esta 
colunista na TV Polo Canal 18 da 
NET
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Nos últimos anos aumen-
taram os questionamentos 
sobre a base de calculo 
do ICMS na conta de luz, 
motivados principalmente, 
pelo aumento indevido do 
custo da energia elétrica re-
passado para o consumidor.
 As decisões pro-
feridas pelos Tribunais 
evidenciam que não fa-
zem parte da base cálculo 
do ICMS a TUST (taxa de 
uso do sistema de trans-
missão de energia elétrica) 
e a TUSD (taxa de uso do 
sistema de distribuição de 
energia elétrica).
 Segundo a Juris-
prudência do Superior Tri-
bunal de Justiça, a legitimi-
dade passiva é do Estado e 
não da concessionária de 
energia elétrica. Sendo as-
sim, cabe aos Estados de-
volverem os valores cobra-
dos indevidamente.
 Neste sentido, 
qualquer consumidor, seja 
pessoa física ou jurídica 
que constate a cobrança 
indevida, tem direito a in-
gressar com uma ação in-
dividual contra a Fazenda 
Pública do Estado de São 
Paulo. 

CONDOMÍNIOS
RESOLUÇÃO 
ANEEL – 2010
Além da base de calculo in-
devida (inserção do TUST 
e TUSD na base calculo do 
ICMS), desde de setembro 
de 2010, a Resolução nº 
414/10 da Aneel (Agência 
Nacional de Energia Elé-

trica) alterou a classifica-
ção dos condomínios como 
unidade comercial, com re-
dução da alíquota de ICMS 
de 25% para 18%.
 Dessa forma, os 
Condomínios em que a 
CPFL não tenha alterado a 
alíquota de ofício, têm di-
reito a promoção uma ação 
judicial para devolução dos 
valores cobrados indevida-
mente. 

REDUÇÃO 
DA TARIFA
Na última terça-feira (18 de 
outubro), a ANEEL apro-
vou uma redução nas ta-

rifas cobradas na conta de 
luz. Para os consumidores 
residenciais e de pequenos 
comércios a queda será por 
volta de 19%, e para os 
consumidores industriais e 
de grande porte terão uma 
redução ainda maior na 
casa dos 30%.
 As novas tarifas 
passam a vigorar a partir do 
próximo domingo dia 23 de 
outubro. Na região, a CPFL 
fornece os serviços para as 
cidades de Santos, Cubatão, 
São Vicente, Praia Grande 
e Vicente de Carvalho, em 
Guarujá.

Cobrança indevida 
de ICMS sobre a 
conta de luz

ADVOGADO DO POVO

Raul Virgilio Pereira Sanchez é advogado, Pós 
Graduado em Direito Empresarial, sócio do 

Escritório de Advocacia Sanchez & Mancilha 
Advogados & Associados.  

Email: raul@smradv.com.br
Site: http://www.smradv.com.br/

Blog: https://raulvirgilio.wordpress.com/

Os anos 90 são os 
atuais 2016. As coi-
sas são assim mes-
mo: “nada se cria, 
tudo se copia”, disse 
Chacrinha.
 O bom é que 
os anos 90, em ques-
tão de moda, foram 
bem gracinha.
 Já falei aqui 
da moda ciganinha, 
ombros à mostra, 
muito feminino, sen-
sual e... anos 90!!!
 Mas o “up” 
desse “revival” está 
mesmo nas “Choker” 
(gargantilhas) e nos 
“Slip Dress” (vestido 
camisolinha).
 As “Choker” 
ficam o máximo com 
qualquer look e são 
facílimas de fazer. 
Claro que você pode 

compra-las, mas quem 
quer gastar? Vamos 
botar a imaginação, 
os guardados e as ha-
bilidades em campo: 
fitinhas de veludo, 
broches, botões, pen-
dentes, crochê... va-
mos lá! Vai sair grátis 
e te deixar super!!!
 Os “Slip 
Dress”, além de um 
corte super básico, 
que não requer muita 
habilidade na confec-
ção, podem ser usa-
dos com ou sem uma 
camisetinha básica 
por baixo (como está 
super na moda, nin-
guém vai achar que 
você está prontinha 
pra dormir). Ficam 
lindas em cetim ou 
seda, como uma ca-
misolinha mesmo.

 Mas os anos 
90 trouxeram para a 
moda de hoje muito 
mais: os jeans estão 
com tudo, em maca-
cões, macaquinhos, 
jardineiras, camisas, 
shorts, saias, blu-
sinhas e podem ter 
aplicações e borda-
dos... Muito anos 90. 
A cintura deve ser 
alta! Aposente, ago-
ra, tudo que tenha 
cintura baixa, a me-
nos que esteja escon-
dida por uma blusa 
soltinha (olha o tru-
que!).
 Gente, per-
ceberam que estar na 
moda só depende de 
nós? Vamos vascu-
lhar armários, caixi-
nhas onde guardamos 
fitas, botões, passa-

manarias, agulhas 
e linhas de crochê, 
as bijus esquecidas. 
Bom lembrar que 
moda passa rápido e 
quanto menos grava 
e mais imaginação a 
gente investir nela, 
melhor.
 Ah, já ia es-
quecendo, mas na 
esteira desse retorno 
aos anos 90, não fal-
taram as horrorosas 
botas brancas. Essas 
eu riscaria do mapa 
para todo o sempre. 
Mas as celebridades 
aderiram a elas, tal 
qual as Paquitas da 
Xuxa.
 Quem quiser 
que se atreva!
 Gostaram??? 
Semana que vem tem 
mais!!!

Tendências...
vicmoon.povo@gmail.com

Entre janeiro e julho 
deste ano, 1.119.373 
empresas foram criadas 
no País, o maior núme-
ro para o período desde 
2010. Também repre-
senta uma alta de 1,8% 
na comparação com 
os setes primeiros me-
ses de 2015. Surgiram 
953.060 Microempre-
endedores Individuais 
(MEIs) ante 888.837 
em igual período do ano 
passado, uma elevação 
de 7,2%. A informação 
é da Serasa Experian, 
que atribui o aumento 
ao empreendedorismo 
por necessidade, aque-
le em que o sujeito in-
gressa porque se vê sem 
outra opção de obter 
renda.
 Muitos ficam 
pelo caminho em pouco 
tempo. Levantamento 
do Sebrae sobre a so-
brevivência das empre-
sas aponta que 21,9% 
dos micro e pequenos 
negócios instalados no 
Estado de São Paulo en-

cerram suas atividades 
até o segundo ano de 
atividade.
 Independente-
mente da causa – con-
juntura econômica des-
favorável, má gestão, 
mudanças 
na legis-
l a ç ã o , 
inovações 
tecnológi-
cas, trans-
formações 
no merca-
do, desa-
vença en-
tre sócios, 
etc. – falir 
é sempre 
doloroso. 
Entretan-
to, não tem de ser trau-
mático a ponto de inibir 
novas investidas. Cair 
e levantar faz parte do 
jogo. O empreendedor, 
acima de tudo, é per-
sistente. Não significa 
repetir erros; fazer tudo 
igual após resultados 
negativos é teimosia. 
É preciso identificar as 

falhas e corrigi-las para 
que o novo início venha 
sob um olhar mais téc-
nico e amadurecido. O 
aprendizado de uma ex-
periência malsucedida 
é talvez o maior legado 

que se pode obter nes-
ses casos.
 E m p r e e n d e r 
implica correr riscos. A 
melhor maneira de lidar 
com eles é com prepara-
ção. O empresário deve 
buscar se capacitar e 
adquirir conhecimento 
técnico e administrati-
vo. A empresa, por sua 

vez, precisa 
de planeja-
mento para 
que as amea-
ças sejam mi-
nimizadas. É 
aperfeiçoar o controle 

das finanças, apri-
morar a gestão de 
pessoas, conscienti-
zar-se de que marke-
ting e inovação são 
fundamentais para o 
sucesso.  
 Após a falên-
cia, o empreende-
dor desenvolve uma 
visão mais aberta, 
deixando de olhar 
só para o negócio 
da porta para dentro. 
Ele aprende a ob-

servar com mais aten-
ção o mercado. É nesse 
ambiente que vai ter de 
mostrar suas defesas e 
estratégias para superar 
concorrentes, conquis-
tar e fidelizar clientes, 
além de melhor articu-
lar com fornecedores, 
parceiros, sócios e com 
quem mais vier a se re-

lacionar.
 O empreende-
dor aprende também a 
ser mais seletivo. As di-
ficuldades servem para 
depurar sua própria pos-
tura e o que está a sua 
volta, além de mostrar 
que é necessário ser fle-
xível para contornar os 
obstáculos.
 O mundo do 
empreendedorismo tem 
inúmeras histórias de 
fracassos e superações. 
Desistir sem esgotar as 
possibilidades é a pior 
opção.  Qualquer dúvi-
da, conte com o Sebrae-
-SP.

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

Coluna do Empreendedor/ SEBRAE          
Bruno Caetano

A volta por cima

Muitos ficam pelo 
caminho em pouco tempo. 

Levantamento aponta 
que 21,9% dos micro 
e pequenos negócios 

instalados em SP 
encerram suas atividades 
até o 2º ano de atividade.

ANUNCIE NO 
POVO DE CUBATÃO



6 Cubatão, 21 a 27 de outubro de 2016

O grupo vocal MPB-4, 
que esteve recentemen-
te se apresentando em 
Santos, é um dos mais 
respeitados na nossa 
música popular. E está 
completando 50 de car-
reira, pautado sempre 
pelo bom gosto e quali-
dade de um trabalho que 
ainda consegue emocio-
nar quem presencia os 
seus shows ao vivo.
 O grupo foi 
fundado por Antonio 
Waghabi (o Magro), 
Miltinho, Aquiles e 
Ruy Faria nos anos 60. 
Participou dos festivais 
de música na televisão, 
juntamente com o ami-
go Chico Buarque, de-
fendendo a canção Roda 
Viva e outras canções 
que hoje são pérolas de 
nosso cancioneiro popu-

lar. Suas vozes começa-
vam a ecoar forte pelos 
quatro cantos do país.
 O grupo atra-
vessou as décadas de 
70, 80 e 90 mantendo 
um padrão de qualidade 
incrível nos trabalhos 
realizados. Basta ou-
virmos os registros de 
canções como Fantasia, 
Amigo é Para Essas 
Coisas, Angélica, Vira 
Virou, Labirinto, A Lua. 
E teve ainda um disco 
antológico com canções 
dedicadas ao público in-
fantil, que marcou a sua 
época.
 Atualmente, da 
formação original, estão 
Miltinho e Aquiles. Ruy 
Faria saiu em 2004 e foi 
substituído por Dalmo 
Medeiros. E Antonio 
Waghabi faleceu em 

2012 depois de uma 
longa batalha contra o 
câncer. Paulo Malagutti 
entrou em seu lugar des-
de então, completando 
o quarteto de vozes. A 
qualidade do trabalho 
sempre se manteve em 
alta, mesmo com as mu-
danças ocorridas.
 Para mim, o 
MPB-4 sempre terá um 
lugar especial dentro de 
uma coleção de discos. 
Porque sua música ain-
da consegue encantar, 
mesmo depois de 50 
anos trabalhando nesse 
meio. E que eles conti-
nuem por muito tempo 
encantando o público 
com a sua arte, formada 
por quatro vozes que se 
multiplicam, e que  nos 
trazem música da me-
lhor qualidade.

MPB-4 - 50 anos de música 
da melhor qualidade

Música, com Luiz Otero

Comes & Bebes Avenida 
Nações 

Unidas, 333 
Vila Nova
Cubatão

A diferença entre onde 
e aonde sempre foi alvo 
de muita dúvida. Princi-
palmente na hora de se 
fazer um teste como uma 
redação, uma entrevista 
ou, simplesmente, ao es-
crever uma mensagem 
para alguém.
 De acordo com 
as Normas Gramaticais 
Brasileiras (NGB), usa-
mos aonde com os verbos 
que indicam movimento 
e onde com os verbos que 
indicam permanência.
 Alguns exem-
plos de verbos que indi-
cam movimento: chegar, 
levar, ir. Verbos que indi-
cam permanência: estar, 
morar, ficar.
 Perceba que, os 
verbos de movimento 
mencionados necessitam 
da preposição “a” en-
quanto os de permanên-
cia são utilizados com a 
preposição “em”. veja-
mos como fica a conjuga-
ção:

Movimento: chegar a 
algum lugar / Levar a 
algum lugar / Ir a algum 
lugar.

Permanência: está em 
algum lugar / morara 
em algum lugar / ficar 
em algum lugar.
 Portanto, basta 
seguir essa dica. Ve-
rifique a regência em-
pregada e, em seguida 
escolha entre onde e 
aonde.

Observação: precedi-
do de preposição, use 
sempre “onde”, mesmo 
que o verbo seja de mo-
vimento. Ex.: Até onde 
ele foi, não sei. De onde 
você vem? Pra onde nós 
vamos?
 Deste modo, 
perceba a diferença: on-
tem ele saiu do hospital, 
aonde deverá retornar a 
fim de fazer novos exa-
mes (ontem ele saiu do 
hospital para onde de-

verá retornar a fim de 
fazer novos exames)

Atenção: quando na 
mesma frase houver 
dois verbos que pedem 
preposições diferentes, 
empregue onde ou aon-
de de acordo com a re-
gência do verbo a quem 
as palavras em questão 
estão complementando. 
Ex.: Dirigiu-se aonde 
ela está.
 Note-se que 
temos “dirigiu-se” a al-
gum lugar e “está” em 
algum lugar. A primeira 
com a regência “a” e a 
segunda com a regência 
“em”. utilizamos aonde 
porque está comple-
mentando o verbo diri-
gir, que exige a preposi-
ção “a”.
 Que tal praticar 
um pouco?
___________ você 
quer ir? / 
Fui visitar a cidade 
________ morei / 

Nunca sei _________ 
te achar / __________ 
chegaremos com 
tanta roubalheira? / 
________ você ficou 
durante a cerimônia?

É isso, pessoal. Estamos 
aqui, prontos para tirar 
suas dúvidas em língua 
portuguesa. O endereço 
para contato é e-mail: 
clovisfdesousa@hot-
mail.com / Facebook: 
Clovis ferreira de Sousa 
/ twitter: clovisferreirad

Valeu!

(*) Clóvis Ferreira 
de Sousa é professor, 
formado em Letras e 
Pedagogia, é Diretor 
de Escola Estadual e 
Professor de Língua 
Portuguesa na rede 
municipal de ensino de 
Mongaguá.

ONDE E 
AONDE

O Câmpus Cubatão / Cas-
queiro do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e 
Tecnologia de São Paulo 
- IFSP abriu inscrições do 
processo seletivo para os 
cursos técnicos em automa-
ção industrial e técnico em 
informática integrado ao 
ensino médio na terça-feira 
(11 de outubro). O prazo 
para solicitação de isenção 
no pagamento da taxa de 
inscrição se encerra nesta 
sexta-feira (21).

 São 40 vagas para 
automação industrial e 80 
vagas para o técnico em in-
formática integrado ao en-
sino médio. O edital já está 
disponível no link: http://
www.cetroconcursos.org.
br/ifsp As inscrições de-
verão ser feitas no mesmo 
link até 10/11/2016.
 Os interessados 
também podem conhecer a 
atuação do IFSP, no site do 
Câmpus Cubatão: cbt.ifsp.
edu.br

Inscrições sem taxa para IFSP 
terminam nesta 6.ª

ENSINO TÉCNICO
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Volta a moda do tingimento “tie-dye” nas roupas
O tie-dye (cuja pro-
núncia é “tai-dai”) é 
uma técnica simples 
de artesanato onde 
você “amarra e tin-
ge” peças de roupas. 
O mais legal é que 
os desenhos e formas 
mudam de acordo 
com o tipo de amar-
ração feitas nos teci-
dos. Muito na moda 
nos anos sessenta, no 
que se chamou “mo-
vimento hippie”, era 
visto nas estampas 
de camisas, blusas, 
túnicas e calças mas-
culinas e femininos. 
Também em vestidos 
longos e até em peças 
de decoração, como 
colchas e capas para 
almofadas.
 Tingir roupas 
no estilo tie-dye era 
um passatempo muito 
praticado pelos “hip-
pies” (ou contracultu-
ralistas) e também por 
artesãos.
 Se você qui-
ser pode relembrar 
essa moda em casa, 

seguindo as noções 
básicas de como tin-
gir uma camisa bran-
ca nesse estilo, assim:

1) Crie estampa 
com listras:
- Coloque a camisa so-
bre a mesa. Enrole-a 
de baixo para cima até 
virar um tubo. Use um 
barbante ou elásticos 
para segurar a camisa 
enrolada.

- Para poucas listras, 
deixe espaço entre elas 
para que sejam neces-
sárias apenas três ou até 
menos amarrações com 
barbante ou elásticos.

- Para mais listras, use 
uma dúzia ou mais de 
torcidas na camisa para 
criar várias delas.

- Enrolar a camisa para 
cima vai resultar em lis-
tras verticais.

- Caso queira fazer lis-
tras horizontais, enrole 
a camisa de esquerda 

para direita (ou vice 
versa) e amarre um bar-
bante ou elástico para 
segurar a camisa enro-
lada.

2) Crie uma estampa 
de espiral:
Essa é uma das técnicas 
mais básicas e também 
uma das preferidas.

- Coloque a camisa em 
cima de uma mesa; de-
pois ponha seu dedo 
indicador e o polegar 
no meio da camisa. Co-
mece um movimento 
circular, formando um 
espiral e fazendo a ca-
misa enrolar ao redor 
do centro.

- Quando você tiver for-
mado um espiral com a 
camisa toda, use um 
barbante para segurar 
a camisa nessa posição. 
Será preciso formar no 
mínimo seis seções (ou 
fatias). Logo, use no 
mínimo três barbantes 
ou elásticos para pren-
der a camisa. Ela vai fi-

car mais ou menos arre-
dondada e se apresentar 
como “fatias de pizza” 
por causa do barbante.

- Você pode criar espi-
rais múltiplas criando 
seções (fatias) meno-
res, usando o método 
explicado acima. Uma 
dica muito importante 
é: se a camisa começar 
a ficar com vincos, des-
faça-os! A camisa deve 
ficar em espiral, mas 
ainda assim precisa fi-
car “achatada” sobre a 
mesa.

3) Tingindo a camisa:
- Um kit para tie-dye 
comprado em loja es-
pecializada em técnicas 
de artesanato.

- Cada kit vem com 
instruções sobre a pro-
porção de tinta e água 
que deve ser usada na 
mistura.

- Mas se você não têm 
instruções disponíveis, 
misture cada tinta em 

uma tigela diferente 
com agua; vá acertando 
as medidas conforme 
desejar.

- Mantenha tinta nas ti-
gelas para mergulhar a 
camisa e ir tingindo em 
camadas.

- Outra alternativa é 
usar garrafas de bor-
rifar. Basta borrifar a 
tinta na área desejada e 
fazer camadas de cores 
diferentes.

- O ato de tingir tecidos 
sempre resulta em um 
pouco de sujeira para 
evitar manchas; cubra 
a área de trabalho com 
plástico.

- Confira se todo o ma-
terial necessário está 
reunido no local de tra-
balho.

- Pode-se usar um 
escorredor de louça 
metálico para deixar 
a camisa mais alta do 
que o local de trabalho, 

e permitir uma 
melhor visuali-
zação do tecido.

- Não se esque-
ça de deixar 
papel-toalha ou 
panos velhos à 
mão, para lim-
par eventuais 
acidentes com 
tinta.
 Pronto! Agora 
você pode des-
filar a sua nova 
criação!

dariella05@hotmail.com

Evento será realizado das 
9 às 16h, na Ume Martim 
Afonso.
 
Ainda pouco difundido no 
Brasil, o beisebol - que es-
treará como esporte olímpi-
co em 2020, nas Olimpíadas 
do Japão - poderá ganhar 
novos adeptos em Cubatão, 
neste domingo, dia 23, com 
a realização do 1º Festival 
de Beisebol. O evento, que 
é uma Clínica gratuita da 
modalidade, acontecerá das 
9 às 16h, na Ume Martim 
Afonso, no Jardim Nova 
República.
 No local será mon-

tada uma estrutura inflável, 
conhecida pelos praticantes 
da modalidade como Gaio-
la, para as pessoas interes-
sadas na prática de arremes-
sos e rebatidas e beisebol, 
sob a supervisão de monito-
res especializados. Segun-

do a coordenadora geral, 
Marlene Cruz de Almeida, 
estão previstas palestras por 
esportistas e dirigentes, e no 
local ficarão expostos, du-
rante o evento, alguns equi-
pamentos usados pelos pra-
ticantes nas competições.

1º Festival de Beisebol neste 
domingo, no Jardim Nova República

ESPORTE
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A prefeita de Cubatão, 
Marcia Rosa (PT), e seu 
vice, Donizete Tavares do 
Nascimento (PSD), tive-
ram os mandatos cassados 
pelo Tribunal Regional 
Eleitoral - TRE-SP nesta 
quarta-feira (19), por de-
cisão unânime (6 a 0) dos 
desembargadores paulis-
tas, sobre o recurso es-
pecial, confirmando o re-
sultado anterior, de maio 
de 2014, quando os dois 
ficaram 35 dias afastados 
de seus cargos.
 O advogado Je-
fferson Cansou, um dos 
principais assessores jurí-
dicos do PSDB local e do 
prefeito eleito Ademário 
da Silva Oliveira, é um 
dos autores dessa ação e 
disse esperar que o afas-
tamento da prefeita petista 
se confirme desta vez, a 
pouco mais de dois meses 
do fim do seu mandato 
a frente da Prefeitura de 
Cubatão: “Espero que a 
decisão seja aplicada ime-
diatamente e que a prefei-
ta responda esse processo 
fora do mandato”. Mas 
ainda cabe recurso no Tri-
bunal Superior Eleitoral 
- TSE) e, por essa razão, 
ambos podem permanecer 
nos cargos.  
 De acordo com 
essa condenação em 2.ª 
instância, Marcia Rosa 
e Donizete cometeram 
crime eleitoral em 2012, 
culpados de fazer campa-
nha antes do prazo esta-
belecido pela lei eleitoral, 
quando foram candidatos. 
Os desembargadores tam-
bém consideraram que a 
prefeita excedeu o limite 
de gastos com publicidade 
no ano da eleição ocorrida 
naquele ano.
Sem notificação – Até 
o fechamento desta edi-
ção do jornal “Povo de 
Cubatão”, prefeita e vice 
atuais não haviam sido 
notificados da decisão do 

TRE-SP. A publicação do 
acordão da justiça eleito-
ral estadual pode demorar 
15 dias. Enquanto isso, a 
hipótese de o presidente 
da Câmara Municipal, ve-
reador Aguinaldo Araújo 
(PDT) assumir a Prefei-
tura de Cubatão, como 
aconteceu com o ex-vere-
ador e candidato a prefei-
to derrotado nas últimas 
eleições, Wagner Moura 
(PMDB), que governou a 
cidade durante 35 dias em 
2014, fica suspensa.
 Havendo o cum-
primento da condenação, 
prefeita e vice devem 
perder o mandato e pagar 
multa, de 5 a 100 mil Ufirs 
(de R$ 15.011,50 a R$ 
300.230,00). No entanto, 
a defesa da prefeita garan-
te que a interpretação de 
que houve gastos exces-
sivos com publicidade em 
2012 é equivocada, tanto 
que o Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) reco-
nheceu que as despesas 
estavam nos limites da lei, 
respeitando a média dos 
três anos anteriores.
Por meio de nota divul-
gada pela Secretaria de 
Comunicação da Prefei-
tura, “o próprio Tribunal 
de Contas do Estado, re-
vendo sua decisão ante-
rior, reconheceu que tais 
gastos com publicidade 
foram feitos dentro dos 
limites estabelecidos pela 
legislação eleitoral e diz 
ainda que o fato que não 
foi levado em considera-
ção pelos juízes do TRE”.

Quatro anos 
conturbados – Outras in-
vestigações dominaram o 
atual mandato de Marcia 
Rosa. Ela e Donizete tive-
ram os mandatos cassados 
pela primeira vez no dia 
23 de maio de 2013, em 
primeira instância pelo 
juiz eleitoral de Cubatão, 
Sérgio Ludovico Martins, 

com base na constatação 
judicial de que houve 
“abuso de poder político 
e de autoridade” e utiliza-
ção de meios de comuni-
cação e propaganda elei-
toral antecipada durante a 
campanha de 2012.
 Em 16 de maio 
de 2014, a prefeita teve 
a cassação confirmada 
pelo TRE-SP. Onze dias 
depois, em 27 de maio, a 
decisão promoveu a saída 
de Marcia da Prefeitura, 
sendo substituída provi-
soriamente por Wagner 
Moura. No dia 1.º de julho 
de 2014, o TSE concedeu 
uma liminar que determi-
nou o retorno imediato de 
Marcia Rosa ao cargo.
 Em 3 de julho de 
2015, o juiz eleitoral cuba-
tense, Rodrigo de Moura 
Jacob, pediu a cassação da 
prefeita novamente, afir-
mando em sua sentença 
que “candidatos à reelei-
ção que usam da máqui-
na pública em benefício 
próprio, gastando muito 
mais que a média com 
propaganda de sua gestão, 
evidentemente, têm úni-
ca intenção de se benefi-

ciarem em detrimento de 
seus concorrentes”.
 No ano seguinte, 
em 2016, uma denuncia 
protocolada na Câmara 
Municipal por um muní-
cipe contra a prefeita e seu 
vice foi analisada por uma 
comissão processante de 
vereadores, com base em 

alegações de que Marcia e 
Donizete agiram com im-
probidade administrativa, 
crime de responsabilidade 
e falta de repasse à Confe-
deração Nacional de Mu-
nicípios.
 Desse proces-
so, prefeita e vice foram 
absolvidos no dia 8 de 

setembro, após análise 
e votação do parecer fi-
nal apresentado em 6 de 
setembro. Esse procedi-
mento se repetiu em 23 
de setembro, quando a 
Câmara os absolveu, de 
novas acusações de mu-
nícipe, relatadas pelo ve-
reador Cesar Nascimento 

(PSDB), por não realizar 
repasses integrais à caixa 
de servidores públicos e 
manterem verbas públicas 
depositadas em bancos 
privadas. O processo foi 
arquivado.

Mudança 
com Ademário – Pelas 
redes sociais houve um 
misto de comemoração 
diante da decisão do TRE-
-SP, com a descrença so-
bre a efetividade dessa 
nova condenação. Para os 
descrentes, a verdadeira 
mudança de ocupante do 
Paço Piaçaguera somente 
ocorrerá com a posse do 
prefeito eleito Ademário 
da Silva Oliveira (PSDB).

Cidade

Marcia Rosa tem mandato cassado pelo 
TRE-SP, outra vez

Abrindo em Cubatão 
um evento diferencia-
do, a TV Polo (canal 
comunitário de Cubatão 
da operadora NET) or-
ganiza no dia 06 de no-
vembro, no auditório da 
Associação Comercial 
e Industrial de Cubatão 
– ACIC, o primeiro TV 
Polo Comics e Games 
– reunindo  tudo sobre 
cultura pop, nerd, Geek 
e Gamers; algo que está 
tão na moda na cultura 
popular. 
 Nele estarão 
reunidos vários cos-
players (os fãs que se 
vestem como persona-
gens de filmes, seriados 
e games), inclusive al-
guns já famosos no meio 
como a jovem paulista-
na Gih Antonello – que 
é destaque em vários 
encontros como este 
no país - além de di-
versas outras atrações. 
Famosa pelo cosplay 
da Harley Quinn (ou 

Arlequina, no Brasil), 
personagem do Esqua-
drão Suícida, que conta 
com personagens como 
o Coringa. Gih tem 23 
anos e começou a fazer 
cosplay há pouco mais 
de um ano, quando foi 
anunciado o ¬filme e 
ela viu sua personagem 
favorita ganhando vida. 
“Quando vi o trailer do 
Esquadrão Suicida me 
bateu a vontade de ser 
igual a Harley Quinn. 
Meus amigos me incen-
tivaram a começar com 
o cosplay e desde então 
não parei mais. Pude vi-
ver a experiência de ser 
a personagem por uns 
dias durante a Comic 
Com Experience Brasil, 
maior evento da cultura 
nerd no país e foi algo 
sensacional”, comenta a 
cosplayer, que está pre-
parando uma surpresa 
para Cubatão.
 Também con-
firmadas as presenças 

dos Youtubers Rik, Sa-
nInPlay e InuVlog que 
tem milhares de segui-
dores em seus respecti-
vos canais no Youtube 
e que estarão falando 
sobre games, fazendo 
entrevistas e com ga-
mes interativos com 
prêmios aos que quise-
rem participar. Falando 
em game, um dos atra-
tivos será a grande final 
do campeonato de FIFA 
17, competindo os cam-
peões das escolas Obje-
tivo, CNA e da Galeria 
Angelina. 
 Os interes-
sados em participar, 
devem inscrever-se e 
jogar gratuitamente de 
24 a 28 de outubro na 
Galeria Angelina. Os 
classificados participa-
rão de uma final com 
transmissão em vídeo 
por um telão. Além 
disso, o ilustrador An-
dreHQ disponibilizará 
para venda, uma edi-

ção limitada de posters 
de sua autoria de seria-
dos antigos da TV.

O evento na ACIC 
– a partir do meio dia 
– terá ainda venda de 
produtos da cultura 
nerd, zona de wi-fi, 
lanchonete no local, 
sorteio de ingressos do 
Cine Roxy e de lan-
ches do MacDonalds, 
revistas em quadrinhos 
e espaço de novos e 
diferenciados empre-
endedores da cidade 
como  as bike-food. 
 Ingressos cus-
tarão na portaria ape-
nas R$ 20,00, mas já 
podem ser adquiridos 
antecipadamente na 
loja ARC Camisetas 
(Galeria Casqueiro – 
Avenida Brasil, 128 
– loja 15), na Galeria 
Angelina (Dom Kids 
Brinquedos – loja 5) 
ou na hora e porta do 
evento.

TV

Universo Nerd em evento da TV Polo

Gih tem 23 anos e começou a fazer cosplay há pouco mais de um ano

A prefeita do PT de 
Cubatão e seu vice, 
Donizete Tavares do 
Nascimento (PSD) 
foram considerados 
culpados de fazer 
campanha antes do 
prazo permitido pela lei 
eleitoral.


