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Telma vai propor audiência sobre cava subaquática na Câmara. CIDADES/A6
NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

Polícia Civil detém 665 pessoas
Operação ocorreu durante 24 horas
na Baixada Santista e Vale do Ribeira,
combateu crimes diversos e bateu recorde

Um dos trabalhos de destaque foi
a apreensão de 550 quilos de cocaína com elevado grau de pureza em
um galpão na Vila Nova, em Cubatão, onde cinco homens foram

presos em flagrante. Os policiais
apuraram que a droga seria levada
ao Porto de Santos para ser içada
em um navio a partir de uma embarcação pequena. Além do tráfico

OLHOS DE LINCE

Cubatão diz que
vai entregar
material escolar

Posto é autuado
por combustível
suspeito
A operação ‘Olhos de Lince’ do
IPEM-SP (Instituto de Pesos e
Medidas do Estado de São Paulo) autuou o Auto Posto Galhardo Ltda., localizado na Rua
Doutor Carvalho de Mendonça,
Vila Belmiro por indício de adulteração e uso de componente
não original. A autarquia do
Governo do Estado tem como
finalidade proteger o consumidor e realizou fiscalização por
estabelecimentos de São Paulo e
Litoral entre os dias 11, 14 e 15 de
CIDADES/A6
janeiro.

PRECAUÇÃO

de entorpecentes, a operação, que
foi concluída ontem, combateu
crimes patrimoniais (roubo, furto e receptação), além de uso de
CIDADES/A5
entorpecentes.

Depois de dois anos, tudo indica
que os alunos da rede municipal
de ensino de Cubatão receberão material escolar e uniforme.
No último ano do governo de
Márcia Rosa (PT) e, no primeiro de Ademário Oliveira (PSDB),
as crianças ficaram sem nada.
O ano letivo começa no dia 5 de
CIDADES/A3
fevereiro.
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Mudança do Mercado do Peixe
divide opiniões dos comerciantes

Prefeitos visitam
Barragem do Rio das
Permissionários estão apreensivos com nova estrutura na Ponta da Praia.
CIDADES/A6
Pedras

CIDADES/A3

Fábrica de Gelo no
Jardim Las Palmas é
CIDADES/A3
interditada

Santos abre hoje
54 vagas em
CIDADES/A6
concurso

Reforço
Guarda
Municipal
recebe 27 novos
veículos
A Guarda Civil Municipal (GCM) recebeu, na
tarde desta quarta-feira
(30), 27 novos veículos:
10 utilitários, duas pickups, 10 quadriciclos e
cinco triciclos elétricos.
Estes se somam à frota
anterior, de 21 viaturas – todas de grande
porte. Mais mobilidade,
presença e visibilidade
por parte da população.
É dessa forma que o
secretário municipal de
Segurança, Sérgio Del
Bel, resume as melhorias que serão implementadas com os novos
veículos – os de porte
menor serão utilizados
durante todo o ano em
rondas na orla.
CIDADES/A5
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IMPACTOS . A proposta é discutir os impactos das cavas
subaquáticas para o depósito de resíduos e rejeitos tóxicos

Telma vai propor
audiência sobre
Cava na Câmara
Assim que retornarem
os trabalhos da Câmara de
Santos, no início da próxima semana, a vereadora Telma de Souza (PT) irá propor
uma audiência pública para
discutir os impactos das cavas subaquáticas para o depósito de resíduos e rejeitos
tóxicos, no Canal de Piaçaguera, em Cubatão, na divisa com Santos. Telma confirmou a iniciativa durante
a reunião do Movimento
Contra a Cava Subaquática,
realizada na noite de segunda-feira (28), no Sindicato
dos Metalúrgicos.
A Cava Subaquática foi
aberta no lado cubatense
do canal de Piaçaguera para
receber o material contaminado, oriundo da dragagem
do canal. Possui 400 metros
de diâmetro e 25 metros de

profundidade. Outras duas
cavas tiveram suas construções autorizadas.
Especialistas
apontam
que o armazenamento dos
resíduos e rejeitos tóxicos,
em vez do tratamento e
acondicionamento em local
adequado, é o que causa tragédias como a de Brumadinho – ainda que, no caso da
Baixada Santista, não haja o
risco de soterramento, mas,
sim, de grave contaminação ambiental.
“Estamos testemunhando uma das maiores tragédias do País, com dezenas de
mortes já confirmadas em
Minas Gerais. Não podemos
perpetuar essa irresponsabilidade no trato com vidas
humanas e o meio ambiente. No caso das cavas, o risco
ambiental é grande, como

Suspeita de
adulteração em
posto santista
Unidade foi autuada por indício de uso de
componente não original no combustível
A operação ‘Olhos de Lince’ do IPEM-SP (Instituto de
Pesos e Medidas do Estado
de São Paulo) autuou o Auto
Posto Galhardo Ltda., localizado na Rua Doutor Carvalho
de Mendonça, Vila Belmiro
por indício de adulteração
e uso de componente não
original. A autarquia do Governo do Estado tem como
finalidade proteger o consumidor e realizou fiscalização
por estabelecimentos de São
Paulo e Litoral entre os dias
11, 14 e 15 de janeiro.

Quando são encontradas
bombas de combustíveis
com indícios de fraude, após
apreensão e interdição das
mesmas, os fiscais identificam qual é a permissionária
que presta serviço naquele
estabelecimento, e então, é
feito um levantamento nas
atividades realizadas por
esta permissionária, não só
neste posto como também
em outros postos, e caso seja
constatada alguma irregularidade em relação a prestação de serviço e ao não

apontam vários técnicos, podendo atingir com material
tóxico todo o canal do estuário santista, comprometendo rios, mangues e toda
a vida marinha. E também o
trabalho de milhares de pescadores artesanais e a subsistência de suas famílias”,
explica Telma.
Telma lembra que a Câmara já fez outras discussões sobre o tema e que é
necessário mantê-lo entre as
pautas prioritárias de discussão do Legislativo santista e
“pensar em ações legislativas
que possam proteger a Cidade e a Região”. No ano passado, durante a campanha
eleitoral, Telma assinou um
termo de compromisso com
o Movimento contra as Cavas, por conta da gravidade
do tema. (DL)
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Vereadora santista deve mobilizar políticos e técnicos da região para discutir a questão

Movimento

Dois atos estão programados
Dois atos em solidariedade
às vítimas da ruptura da barragem da mineradora Vale,
em Brumadinho, estão sendo
convocados pelo Movimento
Contra a Cava Subaquática, na Baixada Santista. O
primeiro em Santos, amanhã
(1), às 18 horas, em frente à
Estação da Cidadania. E outro

em Cubatão, no sábado (2),
às 13 horas, em frente ao Parque Anilinas. Nesse mesmo
dia, às 16 horas, também foi
programada uma panfletagem na Vila dos Pescadores,
núcleo que fica em frente
ao local da Cava Subaquática. Entre as reivindicações,
eles pedem a aprovação

atendimento ao Regulamento Técnico Metrológico a que
estão sujeitas, será aberto
um processo administrativo
propondo o descredenciamento desta permissionária.
O posto com irregularidade terá dez dias para apresentar defesa junto ao instituto. De acordo com a lei
federal 9.933/99, as multas
podem chegar a R$ 1,5 milhão. Procurada, a Administração do posto não quis se
pronunciar e alegou apenas
estar surpresa com a notícia, pois a verificação teria
ocorrido sem incidentes no
último dia 14.
FISCALIZAÇÃO.
Diariamente, as equipes de
fiscalização do IPEM-SP verificam as bombas dos postos
de combustíveis dos municípios do Estado de São
Paulo por meio das suas 14
regionais no interior, litoral
e Grande São Paulo e mais
quatro nas regiões norte, sul,
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Administração do posto não quis se pronunciar e alegou estar
surpresa, pois a verificação teria ocorrido sem incidentes

Prefeitos vistoriam Barragem do Rio das Pedras
Os prefeitos de Cubatão,
Ademário Oliveira, e de São
Bernardo do Campo, Orlando Morando, com técnicos
da Defesa Civil das duas cidades, fizeram ontem uma
vistoria técnica na Barragem
do Rio das Pedras, localizada
junto às escarpas da Serra do
Mar e a montante da cidade
de Cubatão, exatos 750 metros acima do nível do mar.
Apesar de não ser prerrogativa dos prefeitos fiscalizar
as condições estruturais da
barragem e sim da Empresa Metropolitana de Águas
e Energia S.A. (Emae), concessionária de geração de
energia, a preocupação dos
prefeitos se justifica pela falta de informações e de transparência sobre as condições
da Barragem de Rio das Pedras, pela inexistência de
um plano de emergência e
de evacuação (com alarmes
sonoros), principalmente da

população de Cubatão e das
cidades do litoral paulista.
Apesar de fazerem questão de deixar claro à imprensa que a vistoria técnica é uma ação de simples
prevenção, uma vez que
segundo a Defesa Civil dos
municípios não foi verificada nenhuma anomalia na
estrutura, os prefeitos enviaram neste mesmo dia um relatório conjunto da inspeção
na barragem à Emae.
Eles solicitaram ainda ao
diretor presidente da Emae,
Ronaldo Souza Camargo,
uma agenda conjunta, inclusive com a participação das
Defesas Civis das cidades,
para discutir os procedimentos de segurança e de gestão
transparente da Barragem
do Rio das Pedras. “Qual a
rotina de manutenção do
sistema?”, perguntam.
Entre outras questões,
além do plano de emergên-

mentos de segurança, qual
a rotina de manutenção do
sistema”. De acordo com
Ademário Oliveira e Orlando Morando, a visita técnica conjunta realizada nesta
quarta-feira foi exatamente
para chamar a atenção das
autoridades responsáveis.
Para evitar novas catástrofes
no País.

DIVULGAÇÃO/PMC

A barragem armazena perto de 1,2 bilhões de metros cúbicos de
água da Represa Billings e da bacia do Rio das Pedras
cia e de evacuação, os prefeitos vão solicitar à empresa
todo o histórico de laudos
técnicos e certidões de segurança da barragem. E mais:

a partir de agora vão exigir
vistorias semestrais.
“Na verdade - afirmam
-, nós não sabemos o que
acontece, quais os procedi-

HISTÓRIA.
Localizada em São Bernardo do Campo, a Barragem
do Rio das Pedras, com 37
metros de altura e 134,6 de
comprimento, foi construída pelos ingleses entre 1926
e 1928 para movimentar
as 
turbinas da Usina Hidrelétrica Henry Borden,
em Cubatão.
A barragem armazena
hoje cerca de 1,2 bilhões de
metros cúbicos de água da
Represa Billings e da própria
bacia do Rio das Pedras. (DL)

do projeto de lei criado
ano passado que proíbe a
construção de novas cavas
subaquáticas no Estado de
São Paulo.
O grupo também questiona
a decisão da VLI, empresa
de logística criada pela Vale
e que opera na Baixada,
de depositar em uma cava
subaquática os sedimentos
retirados pela dragagem no
canal de Piaçaguera.

leste e oeste da capital.
Em janeiro de 2019 o
IPEM-SP, durante as ações
de rotina, fiscalizou 448
postos de combustíveis no
Estado de São Paulo. Foram
verificadas 6.273 bombas
de combustíveis com 367
reprovações.
Em 2018 o IPEM-SP, durante as ações de rotina,
fiscalizou 8.136 postos de
combustíveis no Estado
de São Paulo. Foram verificadas 125.379 bombas de
combustíveis com 7.486

reprovações.
No combate às fraudes
metrológicas, o IPEM-SP
criou a Operação Especial
‘Olhos de Lince’. Em janeiro
de 2019 o IPEM-SP fiscalizou
8 postos de combustíveis
no Estado de São Paulo. Foram verificadas 72 bombas
de combustíveis com 32 reprovações. No total, ocorreu
a apreensão de 16 placas, 38
pulsers e emitidos autos de
infração. (Rafaella Martinez)

Santos abre
54 vagas em
concurso
A Prefeitura abre, hoje,
inscrições para novo concurso público, com 54 vagas
em cinco cargos. Para se inscrever, o interessado deve
acessar o site do Instituto
Brasileiro de Administração
Municipal (Ibam). - http://
www.ibamsp-concursos.org.
br/site/
Serão 46 vagas para médicos em diversas especialidades, com salários que
chegam a R$ 7.786,29 (veja
detalhes abaixo); três vagas
para técnico de informática,
com salário de R$ 2.421,64;
duas para médico veterinário (R$ 7.786,29); duas
para auxiliar veterinário
(R$ 1.908,35) e uma vaga para
meteorologista, com salário de R$ 5.308,39. As inscrições ficarão abertas até 27 de
fevereiro. (DL)
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