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CUBATÃO

De olho em 2017I…
Ademário Oliveira (PSDB) mostrou logo na sessão de posse da prefeita Márcia Rosa (PT) que pretende exercer
plenamente seu mandato de forma contundente na fiscalização dos atos do Executivo. Vereador mais votado nas
eleições de 07 de outubro, coube ao peessedebista presidir a sessão solene realizada na Câmara Municipal no 1º
dia de 2013.

… vereador bateu e…
Apesar da abordagem elegante e da eloquência inata aos bons oradores, Ademário teceu críticas ácidas ao
primeiro mandato de Márcia Rosa, ressaltando a necessidade “dos compromissos saírem dos discursos”. Para o
vereador, líder da oposição no Legislativo, “Cubatão precisa ser menos desigual, menos sofrida e mais atendida
nos serviços essenciais à população”.

Últim as N otícias
Prefeito de Ilhabela disputa eleição para
presidência da Aprecesp no próximo dia 17
Coluna albatroz – edição 1213

… provocou as galerias

Marquezelli fala da Ficha Limpa e de leis

O discurso enfático do vereador dividiu as galerias lotadas da Câmara entre vaias e aplausos e atingiu o ápice

importantes para o país

quando, com todas as letras, afirmou que “nunca antes na história desta cidade (parodiando o ex-presidente Lula)
uma administração foi tão desastrosa na gestão do dinheiro público como o da atual prefeita”.

Candidatíssimo
A analistas políticos, presentes à cerimônia de posse dos eleitos, não passou despercebido o tom do discurso de

Educação promove curso de Libras aos sábados
Feirão da Madrugada do Brás visita município
neste final de semana

Ademário que, voluntariamente, se instalou nas trincheiras da oposição a prefeita Márcia Rosa. Segundo esses
atentos observadores, o vereador iniciou no dia 1º de janeiro de 2013 a campanha para ocupar o Paço
Piaçaguera: “É candidatíssimo”, afirmaram.

Colluchy Online

Márcia reage
Depois de explicar as dificuldades financeiras da prefeitura provocadas pela “crise internacional”, Márcia Rosa
garantiu que o seu segundo mandato será de muito trabalho e realizações e confessou ter ficado surpresa com o
tom do discurso de Ademário Oliveira: “Era uma sessão solene, de posse dos eleitos”.

Feminista
Uma das poucas “estrelas” do Partido dos Trabalhadores à posse de Márcia Rosa, a deputada estadual Telma de
Souza afirmou que “apesar dos avanços, ainda somos minoria na política da Região Metropolitana”. Estava se
referindo ao pequeno número de mulheres que se elegeram em outubro.

Facebook
Wagner presidente
Controlada a “rebelião” política ensaiada pelos cinco vereadores do PDT (3) e PMDB (2), o vereador Wagner
Moura foi eleito presidente da Câmara para o biênio 2013/2014. Na vice-presidência ficou Cesar da Silva
Nascimento (PDT). Para 1º e 2º secretários foram eleitos, respectivamente, Ivan Hildebrando (PDT) e Fábio Alves
Moreira (PMDB). Os “rebelados” ameaçaram se juntar ao PSDB e eleger Aguinaldo Araújo (PDT) à presidência da
Câmara se não fossem recebidos pela prefeita para definir “espaços” na administração. Foram!

Espaços do acordo…
De acordo com o vereador Fábio Alves Moreira, o PMDB já definiu o “espaço” que pretende ocupar na
administração de Márcia Rosa: as Secretarias de Meio Ambiente e de Esportes. Já o “espaço” do PDT é um
pouco maior. Os vereadores eleitos reivindicam as Secretarias de Meio Ambiente, Cultura e Manutenção e
Serviços públicos e, de quebra, a Companhia Municipal de Trânsito.
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… somente em março
No entanto, Márcia Rosa pretende manter o atual secretariado até março quando vai realizar as substituições
necessárias para honrar o compromisso com os partidos aliados, inclusive, legendas menores como o PTN e
PSD. Nessa matemática, o PT ficará com as pastas da Educação, Finanças, Comunicação, Saúde. As demais
continuam sendo “sonho de consumo” de muitas outras legendas do arco de alianças.

Reunião fechada
Márcia Rosa fez sua primeira reunião com os secretários no dia imediato à posse (02), onde o principal item da
agenda era “racionalização das despesas públicas para garantir a condição financeira do município, afetada pela
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forte queda nos repasses do ICMS”, explicou nota oficial da Secretaria de Comunicação.
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Conselho Mundial
Para estreitar as relações da América Latina com a Europa, EUA, China e Rússia, o presidente da Carbocloro de
Cubatão, Anibal do Vale, assumiu a vice-presidência do Conselho Mundial do Cloro (WCC). O presidente é Tony
Van Osselaer, da Bayer da Alemanha. “Vamos ampliar nossa participação nas questões globalizadas do setor”,
garantiu Anibal do Vale.

GUARUJÁ

O apagão ocorrido na última sexta-feira (11) paralisou o comércio de Vicente de Carvalho, um dos mais
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Um curto-circuito teria sido o responsável pela queda de energia. Imagens postadas na Internet exibem um clarão,
mas a empresa nega que tenha havido explosões, assim como as autoridades policiais também negaram que
tenha sido uma sabotagem praticada por bandidos, em função da morte de quatro homens em tiroteio na Favela
da Prainha. O boato de que o crime teria causado o apagão circulou pela cidade durante todo o dia.

Prioridades na balsa
A Assembleia Legislativa, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e a prefeitura de Guarujá, enfim, a opinião
pública e sociedade civil organizada se manifestaram sobre a ideia da Dersa de cancelar a prioridade que idosos e
deficientes têm para atravessar a balsa. A empresa anunciou na tarde de quinta-feira (10) que voltava atrás e que
vai estudar melhor a medida.

Extraordinária
A Câmara de Guarujá realiza sessão extraordinária na próxima semana, provavelmente no dia 17. Na pauta do
encontro, estão as alterações na estrutura administrativa da prefeitura, como a criação de três novas Secretarias,
além da criação de normas legais para negociar dívidas tributárias. A Câmara não divulgou, até o fechamento
desta edição, o horário da sessão.

Na Sala de Imprensa
O vereador Givaldo dos Santos Feitoza (PSD) estará presente na próxima segunda-feira (14) no programa ‘Sala
de Imprensa’, apresentado pelo comunicador Ribas Zaidan, ao vivo pela Guaru TV (Canal 7 da TV Itapema), das
13h30 às 14h30. Na ocasião, também estarão presentes a deputada estadual Rita Passos e o ex-prefeito de Itu,
Herculano Castilho Passos Junior.

Gafanhotos santistas
O ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa (PMDB) chegou a ser convidado para ser secretário de
Guarujá, mas preferiu declinar da proposta gentilmente feita pela companheira de partido, Maria Antonieta, que
conseguiu a aceitação da ex-deputada estadual Mariângela Duarte, que assume a Secretaria Municipal de
Cultura, hoje ocupada interinamente por Odair Dias.

Ação social
O Instituto Consulado da Mulher, ação social da marca Cônsul, que oferece assessoria e recursos para que
grupos de mulheres desenvolvam seus próprios meios de geração de trabalho e renda, realiza evento na próxima
segunda-feira (14) para marcar a construção de uma lavanderia solidária na comunidade de Vila Nova Esperança,
em Guarujá. O terreno foi doado pela prefeitura e o projeto é financiado pela ONG.

Apoio para famílias
Num galpão de dois andares, mais de 30 empreendedoras terão a oportunidade de gerar renda, atendendo a
pequenos hotéis, pousadas e restaurantes. A expectativa é que as obras sejam entregues a partir de junho de
2013. O projeto foi idealizado com o objetivo de melhorar a condição social e econômica das 32 famílias do
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Guarujá que, em 2010, foram removidas de uma região de risco e receberam casas pré-fabricadas construídas
pela Whirlpool, em parceria com a Dow e a ONG Habitat para a Humanidade.

BERTIOGA

Interdição
Quase que a feirinha da madrugada do Brás, de São Paulo, fica interditada na cidade. Os cerca de 100
comerciantes que se instalaram na avenida Anchieta, em frente ao Krill, precisaram de um pedido judicial para que
o local possa funcionar até domingo, dia 12.

Ruas alagadas
Moradores de diversas ruas de Bertioga estão sofrendo com os constantes alagamentos. Há locais, como a rua
Bolivar, na Chácara Vista Linda, onde existem áreas alagadas que só atravessam veículos tipo caminhonete e com
tração nas quatro rodas.

Ruas alagadas II
Neste mesmo local, moradores enfrentam as águas, na altura acima do joelho para poder chegar à avenida
principal, a rodovia Rio-Santos, que é o local onde há transporte público.

Ruas alagadas II
O maior problema nesses locais é o contagio das águas pluviais com as de esgoto e mais: o risco que moradores
e crianças correm, expostos a doenças e a se machucarem em buracos ou pedras.

Operação tapa-buraco
Ainda assim, na quinta (10) e sexta-feira (11), havia equipes da prefeitura tentando resolver o problema em alguns
locais. Na avenida Anchieta, com grandes buracos, um caminhão despejava asfalto quente em alguns trechos
para tentar diminuir os estragos causados pelas fortes chuvas dos últimos dias. Na rua Oswaldo Cruz e
adjacências, um caminhão fazia ação para nivelar as vias.

Retorno
Mas os moradores já avisaram: é só chover que a situação fica bastante complicada novamente, com água
entrando nos quintais e garagens e até em casas de variados bairros do município.

Novos ônibus
A Viação Bertioga, empresa de transporte coletivo urbano e metropolitano entrega na próxima quarta-feira (16), às
10h, em frente ao Gabinete do prefeito Mauro Orlandini (DEM), no Paço Municipal, seis ônibus novos.

Novos ônibus II
Os coletivos deverão garantir conforto e segurança aos passageiros da Linha 930, que faz o trajeto
Guarujá/Bertioga. Todos os novos ônibus são adaptados ao transporte de passageiros com necessidades
especiais.
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