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Usiminas anuncia fechamento 
temporário da planta de Cubatão

Tenso!      
Marcel Nobrega

Anúncio da empre-
sa feito na tarde desta 
quinta pegou boa parte 
da população de sur-
presa. Ao todo, mais 
de dois mil empregos 
diretos podem ser pre-
judicados com fecha-
mento da Siderurgica.  
Prefeita já começa a agir 
no campo político para 
tentar reverter decisão, 
que acarretará na de-
missão em massa e na 
queda da arrecadação 
de impostos da Cidade. 
Chefe do Executivo de 
Cubatão solicitou uma 
reunião com o Presiden-
te da Usiminas, que está 
marcada para a próxima 
terça para obter explica-
ções sobre a decisão e 
avaliar os impactos dela 
em toda a Baixada San-
tista. 02

Petroleiros entram 
em greve 02

Marcel Nobrega

Aeroporto
do Guarujá 
ganha apoio 
do Condesb

Maria Antonieta 
apresentou na última 
reunião do Condesb 
o andamento do Ae-
roporto do Guarujá. 
Prefeitos da região si-

Richard  Durante Jr.

nalizaram apoio ao pro-
jeto, que terá movimen-
to próximo a um milhão 
de passageiros quando 
estiver em pleno funcio-
namento. 03
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Caso Usiminas

Marcia Rosa busca 
apoio em Brasília
A suspensão da produção de aço na si-
derúrgica afetará toda a Baixada Santista.

Assim que tomou co-
nhecimento de que a Usi-
minas irá suspender a pro-
dução de aço na sua planta 
em Cubatão, a prefeita 
Marcia Rosa cobrou do di-
retor-presidente da compa-
nhia, Rômel Erwin de Sou-
za, explicações sobre essa 
decisão, além de solicitar 
garantias da manutenção 
dos empregos dos funcio-
nários diretos e terceiriza-
dos da siderúrgica.

Marcia Rosa alertou o 
presidente sobre os fortes 
impactos negativos que 
essa paralisação causará na 
economia não só de Cuba-
tão, mas de toda a região e 
informou que não poupará 
esforços para reverter essa 
situação.

A prefeita também já so-
licitou uma audiência com 
o ministro Ricardo Berzoi-
ni, titular da Secretaria de 

Governo da Presidência 
da República e responsável 
pela articulação política da 
presidente Dilma Rousseff. 
O objetivo é buscar o apoio 
do Governo Federal, mi-
nistros e demais lideranças 
políticas para reverter a de-

cisão da Usiminas de sus-
pender a produção do aço 
em Cubatão.

Marcia também está 
buscando o apoio dos de-
mais prefeitos e deputados 
da região e do Centro das 
Indústrias do Estado de São 

Paulo (Ciesp) para lutar 
pela manutenção dos em-
pregos dos milhares de tra-
balhadores da siderúrgica. 
“Essa medida (paralisação 
da produção) da Usiminas 
prejudica diretamente toda 
a Baixada Santista. 

Precisamos nos unir 
para reverter esse quadro e 
manter os postos de traba-
lho onde hoje estão milha-
res de cidadãos de Cubatão 
e da Baixada Santista”, disse 
a prefeita.

Impactos na 
arrecadação

  Marcia classificou a 
decisão da Usiminas em 
desativar suas unidades 
de produção como “extre-
ma” e “muito preocupante”.    
Atualmente, a empresa é 
uma das maiores contri-
buintes do Município em 
ICMS, IPTU e demais tri-
butos e ao paralisar a pro-
dução irá afetar diretamen-
te e de forma expressiva o 

município. 
A chefe do executivo de-

terminou que técnicos das 
secretarias de Finanças e 
Planejamento façam um es-
tudo para estimar os impac-
tos desta medida tomada 
pela companhia siderúrgica 
nas contas do Município. 
“Ainda não está muito cla-
ro qual é a real intenção 
da Usiminas, mas o que é 
certo é que a paralisação da 
produção irá afetar a pro-
fundamente nossa arreca-
dação, que já vem sofrendo 
tombos nos últimos anos e 
se agravou com a crise que 
atinge a economia nacional 
neste momento. Mas posso 
garantir que iremos traba-
lhar duro para que a popu-
lação sofra o menor impac-
to possível desta situação”, 
explicou a prefeita. Para a 
prefeita, essa desativação 
representa um duro golpe 
não só no Polo Industrial 
cubatense, mas em todo o 
Brasil, por conta da impor-
tância que a siderúrgica tem 
para a economia nacional. 

4 mil

é o número de empregos 
diretos que serão extintos 
com o fechamento tem-
porário da siderúrgica

A Comissão Especial de 
Inquérito (CEI), que apura 
os prejuízos ambientais por 
empresas do Polo Indus-
trial de Cubatão, se reuniu 
ontem (27/10) para discu-
tir com o poder público, o 
setor produtivo e os órgãos 
de controle podem fazer 

Caso Rhodia

CEI apura danos ao meio 
ambiente no Polo Industrial

para que novos episódios 
de contaminação química 
por produtos tóxicos não 
ocorram novamente. O fio 
condutor da reunião foi 
o caso Rhodia, marcado 
pela contaminação de fun-
cionários da empresa por 
organoclorados, altamen-

te cancerígenos, além do 
despejo de cerca de 12 mil 
toneladas de resíduos quí-
micos em diversas áreas na 
Baixada Santista.

A CEI, presidida pelo 
vereador Fábio Moura 
(PROS), reuniu represen-
tantes do Executivo, da 

Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo (Ce-
tesb), do Centro de Refe-
rencia em Saúde do Tra-
balhador (CEREST), da 
Associação de Combate 
aos Poluentes (ACPO ), da 
unidade local do Centro 
das Indústrias do Estado 

de São Paulo (CIESP), e do 
Sindicato dos Trabalhado-
res nas Indústrias Quími-
cas da Baixada Santista. 

Segundo o técnico am-
biental e coordenador da 
ACPO, Jeffer Castelo Bran-
co, o monitoramento dos 
infectados a cada seis me-
ses por meio de exames 
clínicos e o pagamento do 
tratamento não estão sen-
do cumpridos pela Rhodia. 

“É algo monstruoso e 
sem resolução”, afirma o 
coordenador da ACPO. 
Ele conta que os trabalha-
dores terceirizados, que 
atuam hoje na Rhodia no 
desmonte e na remediação 
da antiga fábrica, correm 
sérios riscos de contamina-
ção com hexaclorobenzeno 
(HCB). Jeffer ainda critica 
o fato de ainda existir mui-
ta desinformação sobre o 
caso Rhodia. “Falta trans-
parência”.    

A Rhodia vem sendo 
desativada desde 1993, por 
contaminar o solo e a água 
subterrânea na área interna 
da empresa e às margens 
do Rio Perequê, tornando 
ambos impróprios, noci-
vos e ofensivos à saúde da 

comunidade, danosos aos 
materiais, à fauna e à flora.   

Marcos da Silva Cipria-
no, da Cetesb de Cubatão, 
admite que todas as empre-
sas do Polo Industrial têm 
potencial de contaminação, 
mas ele contestou a tese de 
que a cidade está fadada a 
se tornar um grande lixão 
químico. 

Em contraponto aos que 
acusam a Cetesb de inér-
cia, Cipriano explicou que 
a Cetesb age de acordo le-
gislação vigente e realiza 
estudos práticos e técnicos. 
“No passado não tínhamos 
tecnologia nem legislação 
para controlar o material 
tóxico produzidos pelas 
industrias”.  Fernando José 
Águas, da unidade regional 
do CEREST, afirmou que o 
ambiente de trabalho das 
indústrias é degradado. Ele 
comentou que nesse mo-
mento de crise econômica, 
os empresários logo cor-
tam gastos com a área de 
segurança do trabalhado. 
Águas lamentou o fato de 
que, muitos vezes, o am-
biente é contaminado, mas 
é considerado apto para o 
trabalho.  

A CEI é presidida  pelo vereador Fabio Moura que também levou o assunto à Avesb.

Funcionários da 
Petrobras entram 
em greve

Manifestantes co-
bram reajuste e 
mais investimentos 
na empresa

Começou nesta quinta 
(29) a greve dos funcio-
nários da Petrobras que 
atuam na Baixada Santista. 
A paralisação se junta a que 
já é feita pela categoria em 
seis estados do país

Na região, a greve atinge 
todas as unidades: a Refina-
ria Presidente Bernardes de 
Cubatão, Terminais Trans-
petro na Alemoa, em San-
tos e Pilões, em Cubatão, 
além do Edifício Valongo, 
em Santos, e plataformas de 
Merluza e Mexilhão, locali-
zadas na Bacia de Santos.

Os petroleiros exigem 
reajuste salarial de 16% 
mais a correção da inflação, 
manutenção de direitos que 
foram alterados pela com-
panhia e se posicionam de 
forma contrária à falta de  
investimentos por parte da 

empresa. A iniciativa inte-
gra o Plano de Negócios e 
Gestão (2015-2019), que 
prevê a venda de US$ 57 bi-
lhões em ativos, sendo US$ 
15,1 bilhões em 2015/2016. 
Parte deste plano já está 
sendo colocado em prática, 
como a venda de 49% da 
Gaspetro para a multina-
cional Mitsui.

Acordo coletivo 

Sobre o acordo coletivo, 
a empresa ofereceu um rea-
juste de 8,11% e outras me-
didas que visam diminuir 
custos como redução no 
pagamento de hora extra 
de 100%, para 80%; redu-
ção de jornada com redu-
ção salarial; congelamento 
do percentual oferecido em 
benefícios educacionais. A 
oferta foi rejeitada pela ca-
tegoria.

A mobilização, aprovada 
por tempo indeterminado, 
é liderada pela Federação 
Nacional dos Petroleiros 
(FNP).

Divulgação
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Metrópole

Condesb faz moção de apoio 
ao aeroporto de Guarujá

Richard Durante Jr

A previsão é que o local esteja em 
funcionamento no final de 2016

O Conselho de De-
senvolvimento da Região 
Metropolitana (Condesb) 
definiu na reunião desta 
terça-feira (27) que irá rea-
lizar uma moção de apoio à 
construção do novo Aero-
porto Regional que ficará 
na cidade de Guarujá. A 
reunião ocorreu na sede da 
Agência Metropolitana da 
Baixada Santista (Agem).

A cidade de Guarujá re-
cebeu no dia 22 de junho 
de 2015 a autorização da 
Secretaria de Aviação Civil 
(SAC) para a criação de um 
Aeroporto Civil Metropoli-
tano em Guarujá onde hoje 
fica a Base Aérea de Santos. 
O projeto para construção 
do novo terminal prevê a 
ampliação da pista de pou-
so e decolagem. A ideia é 
que a nova estrutura come-
ce a funcionar no final de 
2016 e que divida espaço 
com a atual base aérea.

O desenvolvimento do 

aeroporto já consta no 
Plano de Desenvolvimen-
to Metropolitano Estra-
tégico (PMDE), lançado 
pela Agem em 2014, como 
projeto estruturante para 
o desenvolvimento econô-
mico da região. Ainda no 
final deste ano a prefeitura 
pretende lançar o edital de 

licitação para a concessão 
do local.

A previsão é que quando 
estiver em seu total funcio-
namento, em três anos, o 
aeroporto receba cerca de 
um milhão de passageiros 

por ano. Segundo o diretor 
de Assuntos Aeroportuários 
de Guarujá, Dario Lima, 
houve uma atenção especial 
em conseguir viabilidade 
econômica e ambiental ao 
projeto. A avaliação am-
biental para a construção do 
equipamento levou em con-
sideração quatro aspectos: 
Fauna, Flora, Ruído e Passi-
vo Ambiental. Ainda segun-
do ele, não serão necessárias 
remoções no local, pois o 
ruído não irá afetar o local 
de forma determinante.

Os técnicos da prefeitura 
estiveram reunidos com di-
versas empresas que pudes-
sem contribuir no melhor 
desenvolvimento durante a 
elaboração do projeto e que 
poderiam ser diretamente 
afetadas pelo funcionamen-
to do aeroporto.

Para o prefeito de Santos 
e presidente do Condesb, 
Paulo Alexandre Barbosa, o 
local é estratégico e funda-
mental para o desenvolvi-
mento metropolitano. “Será 
um equipamento importan-
te para a Região Metropo-

litana da Baixada Santista 
e para o País”, completou 
Barbosa.

Segurança
Outro tema debatido na 

reunião foi segurança. O 
diretor do Departamento 
de Polícia Judiciária de São 
Paulo Interior de Santos 
(Deinter-6), Gaetano Vergi-
ne, realizou uma apresenta-
ção para demonstrar a rea-
lidade na região e solicitar 
apoio do Condesb para a 
mudança na lei que trata do 
crime de roubo. Para ele o 
roubo tem que ser conside-
rado um crime de alto ris-
co, para que a prática desta 
modalidade de crime seja 
reduzida.

Vergine destacou a ne-
cessidade da participação 
da população ao não ad-
quirir produtos sem origem 
comprovada, da comunica-
ção da ocorrência por meio 
de um Boletim de Ocorrên-
cia e da identificação dos 
autores do crime.

Limpeza urbana anuncia 
alterações em Coleta Seletiva

Começou a nova pro-
gramação da Coleta Se-
letiva e do Cata-Treco 
em Cubatão. A passagem 
do caminhão continua 
sendo às 8h, porém hou-
ve alterações nos dias 
em que o serviço atende 
cada localidade.

As 22,6 toneladas re-
colhidas tem como desti-
no o Galpão de Triagem 
Municipal, no Sítio dos 
Cafezais, operado pela 
Associação Beneficente 
de Catadores (ABCMar-
bas), com uma equipe de 
30  Cooperados.

Cata-Treco

Setor 01
Segunda-feira: Ilha Cara-

guatá, Projeto São José, Projeto 
São Pedro, Projeto São Benedi-
to e Projeto Nhapiun, Conjunto 
Rubens Lara, Conjunto São Ju-
das Tadeu e Sítio São Luiz.

Terça-feira: Jd. Costa e Sil-
va, Conj. Marechal Rondon, Pq. 
Fernando Jorge, Jd. Anchieta, 
Conj. Afonso Schmidt e Jd. São 
Francisco.

Quarta-feira: Vila Nova, 
trecho entre Av. 9 de Abril, Av. 
Nossa Senhora da Lapa, Av. Cru-
zeiro do Sul, Rua João Pessoa e 
Av. Martins Fontes.

Quinta-feira: Jd. Casqueiro 
e Vila Bandeirantes.

Programação: Sexta-feira: Vale Verde, Vila 
Natal, Conj. Mário Covas e Cami-
nho 2 de Vila Natal.

 
Setor 02
Segunda-feira: Bolsão 7, 

Jardim Nova República, Jardim 
Real e Bolsão 9.

Terça-feira: Av. 9 de Abril, 
Área Central, Jd. Nossa Senhora 
de Fátima, Vila Couto, Jd. Vila 
Couto, Vila Paulista e Avenida 
Henry Borden (dois lados).

Quarta-feira: Vila Nova (tre-
cho entre as Ruas Brigadeiro José 
Vicente de Faria Lima, Avenida 
Cruzeiro do Sul, Rua Washington 
Luiz e Avenida Martins Fontes, 
Gleba “B” de Vila Nova, Jardim 31 
de Março, Vila Santa Rosa, Jardim 
Padre Manoel da Nóbrega, Costa 
Muniz I e II, Rua do Curtume, Vila 

Elizabeth e Sítio do Cafezal.

Quinta-feira: Vila Ponte 
Nova, Parque São Luiz, Vila dos 
Pescadores, Vila Pelicas, Cota 
200, Pinhal do Miranda, Fabril, 
Água Fria, Caminho dos Pilões, 
Avenida Plínio de Queiroz e Jar-
dim São Marcos.

Sexta-feira: Vila São José 
(parte antiga e casas novas), Vila 
Esperança, Sítio Novo, Ilha Bela 
e Morro do Índio.

Locais de Entrega Voluntária: 
Recolhimento do material dos 
LEVs (Locais de Entrega Voluntária) 
onde os mesmos estiverem ins-
talados, conforme programação 
pré-estabelecida, atendendo os 
bairros onde o caminhão estiver 
fazendo a coleta porta-a-porta.

Programação 
 Semanal 
do Cata-Treco:

 Setor 01
Segunda-feira: Vila Esperan-

ça, Sítio Novo, Ilha Bela, Morro 
do Índio, Ponto Final Coletivo.

Terça-feira: Centro, Jardim 
Costa e Silva, Conjunto Marechal 
Rondon, Parque Fernando Jorge, 
Jardim Anchieta, Conjunto Afon-
so Schmidt.

Quarta-feira: Vila Nova                                                  
Quinta-feira: Jardim Cas-

queiro, Vila Bandeirantes, Ponte 
Nova, Parque São Luiz, Sítio São 
Luiz e Conjunto Rubens Lara.

Sexta-feira: Vila São José.
Sábado: Bolsão 7, Jd. Nova 

República, Jardim Real e Bolsão 9.                 

Prorrogadas as 
inscrições para 
Concurso 

UNIVERSITÁRIOS

Estudantes de faculda-
des da Baixada Santista têm 
até o dia 13 de novembro 
para se inscrever e entre-
gar o trabalho do ‘Concur-
so Cultural Universitário’, 
promovido pela Agência 
Metropolitana da Baixada 
Santista. O objetivo da ini-
ciativa é o desenvolvimento 
de um selo comemorativo 
(marca) alusivo aos 20 anos 
de formação da Região 
Metropolitana da  Baixada  
Santista (RMBS), que será 
comemorado em 2016. As 
propostas devem ser entre-
gues pessoalmente na sede 
da Agem ou pelos Correios. 
A melhor criação será pre-
miada com um mini cru-
zeiro de 3 dias, com direito 
a acompanhante, a bordo 
do navio MSC Armonia. 

Podem concorrer alunos 
de universidades, faculda-
des e centros universitá-
rios, públicos ou privados, 
localizados na RMBS. Os 

interessados devem estar 
matriculados nos cursos de 
Publicidade e Propaganda, 
Propaganda e Marketing, 
Jornalismo, Relações  Pú-
blicas, Produção Multimí-
dia, Produção Audiovisual, 
Produção Publicitária, 
Marketing, Arquitetura e 
Urbanismo, Design de Inte-
riores, Design Gráfico, De-
sign de Produto, Cinema e 
Audiovisual, Tecnólogo de 
Marketing e Tecnólogo de 
Fotografia. 

Com a prorrogação do 
Concurso fica alterado o 
calendário no que compe-

te ao período de abertura 
dos envelopes, classifica-
ção e seleção dos trabalhos 
para 16 a 19 de novembro. 
Os trabalhos participantes 
serão avaliados por uma 
Comissão Julgadora cons-
tituída por quatro funcio-
nários da Diretoria Técnica 
da Agem com formação 
nas áreas de Comunica-
ção Social e Arquitetura e 
Urbanismo. Também par-
ticipam da seleção dois 
profissionais convidados, 
atuantes no mercado da re-
gião, da área de Publicidade 
e Propaganda. 

A divulgação do resul-
tado, com o nome do ven-
cedor e sua instituição de 
ensino, ocorre no dia 23 
de novembro, no site da 
Agem (www.agem.sp.gov.
br). A entrega simbólica do 
prêmio e do certificado de 
participação será feita na 
última reunião do Condesb 
do ano, no dia 15 de de-
zembro, na sede da Agem 
(Rua Joaquim Távora, 93, 
Vila Mathias - 6° andar). O 
mini cruzeiro tem saída no 
dia 26 de fevereiro de 2016, 
do Porto de Santos, com 
visitas a Cabo Frio (RJ) e 
Ilhabela (SP).   

O edital com o regula-
mento completo e altera-
ções pode ser conferido no 
site da Agência Metropoli-
tana: www.agem.sp.gov.br. 

Selo comemorativo 
A aplicação do selo co-

memorativo se dará em 
todas as ações e atividades 
que envolvem as come-
morações dos 20 anos de 
RMBS, com destaque para  
a utilização na construção 
da identidade do 3º Fórum 
Nacional de Regiões Metro-
politanas, em data e local a 
serem definidos, em todo 
material de divulgação grá-
fico e digital da Agem, Con-
desb e do Fundo durante o 
ano comemorativo de 2016.

22 de junho

de 2015. Data em que  Gua-
rujá recebeu autorização 
da Secretaria da Aviação 
para a criação do Aeropor-
to Civil Metropolitano

13 de novembro

É o prazo prorrogado para 
que alunos de faculdades 
da Baixada Santista se 
inscreverem  no concurso
da Agem

Setor 02
Segunda-feira: Vila dos Pes-

cadores
Terça-feira: Pinheiro do Mi-

randa, Água Fria, Sítio Cafezal, 
Vila Elizabeth, Vila Paulista, Vila 
Couto

Quarta-feira: Vila Santa 
Rosa, Jd. 31 de Março, Costa 
Muniz I e II.

Quinta-feira: Ilha Caragua-
tá, Projeto São José, Projeto 
Nhapium, Projeto São Pedro e 
Projeto São Benedito.         

Sexta-feira: Vila Natal, Ca-
minho II e Conjunto Mário Co-
vas.

Sábado: Vale Verde e Cami-
nho dos Pilões. 

O Cata-Treco recolhe e trans-
porta para destinação final uma 
média mensal de 1.370 toneladas
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Prefeitura em Ação

Começa recuperação 
da Tancredo 

Pista do Jardim Casqueiro ao Centro 
passando pelas vilas São José e Nova 
terá drenagem restaurada e 
pavimentação substituída

A Prefeitura, por meio 
do programa Prefeitu-
ra em Ação, começou as 
obras de recuperação da 
Avenida Tancredo Ne-
ves, nos trechos de maior 
comprometimento da pa-
vimentação. 

Os trabalhos, desen-
volvidos pela empresa 
Terracom, concentram-

-se, nesta fase, na pista 
sentido Jardim Casqueiro-
-Centro, entre o trevo da 
Via Anchieta e o marco do 
Rotary Clube.

 No início da semana 
houve a restauração do 
sistema de drenagem e, na 
manhã desta quinta-feira 
(29), começou a retira-
da do asfalto deteriorado, 

visando à preparação do 
leito da pista para a nova 
pavimentação. O entulho 
retirado é estocado para 
uso em reparos em outras 
vias públicas da cidade.

Durante esta etapa de 
obras, a Avenida Tancredo 
Neves está interditada no 
sentido Jardim Casqueiro-
-Centro, entre o trevo da 

Via Anchieta e o início da 
Avenida Nove de Abril. 

Os motoristas devem 
utilizar a Via Anchieta 
para chegarem ao Centro 
e aos bairros Vila Nova, 
Vila Natal e Vila São José. 
A pista sentido Centro-
-Jardim Casqueiro está li-
berada.

Segundo o secretário 
municipal de Governo, 
Fábio de Oliveira Inácio, 
coordenador do Prefeitu-
ra em Ação, por ser a mais 
importante via de ligação 
entre o Jardim Casqueiro 
e a área central, a Avenida 
Tancredo Neves apresen-
ta tráfego intenso perma-
nente, o que leva ao gran-
de desgaste da camada 
asfáltica. 

 “Chega um momen-
to em que os serviços de 
manutenção, como opera-

ções tapa-buracos, já não 
resolvem, havendo neces-
sidade de troca total do 
piso”, explicou Fábio, que 
esteve hoje de manhã no 
local acompanhando os 
serviços.  O prazo para a 
conclusão dos trabalhos 
dependerá das condições 
do tempo - que tem se 
apresentado instável nas 
últimas semanas - já que a 
aplicação de nova camada 
asfáltica não pode ser feita 
sob chuva.

Programa - Lançado 
em setembro, o Programa 
Prefeitura em Ação consis-
te em um amplo conjunto 
de serviços envolvendo 
todas as secretarias da Ad-
ministração, com especial 
atenção aos trabalhos de 
recuperação e manutenção 
de vias públicas.  Segundo 

Fábio Inácio, a população 
tem papel fundamental no 
programa. “Por meio da 
Ouvidoria Pública Muni-
cipal, os munícipes podem 
apontar os locais onde a 
necessidade de serviços 
é mais urgente. Com es-
sas informações, as equi-
pes são direcionadas com 
prioridade, dinamizando 
os trabalhos e possibilitan-
do que todos os núcleos 
da Cidade sejam benefi-

ciados”. Para que a popu-
lação tenha condições de 
fiscalizar o andamento dos 
trabalhos, há um hotsite 
para o programa, que pode 
ser acessado no endereço 
www.cubatao.sp.gov.br/
prefeituraemacao.

Divulgação

“Chega um momento em 
que a operação tapa-bura-
co já não resolve. necessi-
tando uma troca total do 
piso”

Fábio Inácio

Prefeitura de Cubatão começou serviços em toda cidade, em setembro
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