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Eleitores devem agendar
a biometria nos cartórios
Da BS, pessoas de Cubatão, Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá podem perder o título
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Bandas de Carnaval protestam na Câmara de Santos

Antes de assumir a presidência da Câmara de Santos, o vereador Rui De
Rosis (MDB), citou que pretendia ver o povo mais perto da Casa. Na primeira sessão ordinária do ano realizada ontem, o desejo dele virou realidade. As galerias do plenário Dr. Oswaldo De Rosis foram tomadas por
integrantes de bandas carnavalescas que manifestaram a indignação
contra a Prefeitura, que cancelou o desfile de seis agremiações por questões de segurança. O grupo elaborou moção de repúdio contra a Administração. “Não desejamos embate com a Prefeitura, mas fazer valer
uma manifestação popular, que, em outras cidades, é valorizada e atrativa ao turismo”, aponta um dos pontos do documento. Vários parlamentares manifestaram solidariedade aos membros das bandas e citaram o desrespeito para com o Legislativo, que acompanhava a questão.
A Comissão Especial de Vereadores (CEV) para tratar de melhorias para
o Carnabanda também foi surpreendida com a decisão do Executivo.

Secretário mudo

LUIGI BONGIOVANNI - 27/9/2018

Presidente da CEV, Zequinha Teixeira (PSD) disse que tentou contato
várias vezes com o secretário de
Cultura, Rafael Leal, para falar sobre a exclusão de seis agremiações
do Carnaval, mas todos os recados
deixados foram ignorados.

Direito à felicidade

Para Telma de Souza (PT), os manifestantes foram à Casa para “mostrar a força da alegria contra as injustiças que estão ocorrendo contra o nosso Carnaval e as bandas”.

Sumiu

O contrato entre a Prefeitura de
Guarujá e a City Transporte Urbano
Intermodal, empresa que passou a
operar o transporte coletivo local,
não está disponível para a consulta
no Portal da Transparência.

De volta ao batente

Presidida pelo deputado estadual
santista Paulo Corrêa Júnior (Patri
- foto), a Comissão de Assuntos
Metropolitanos e Municipais da
Assembleia Legislativa estará reunida hoje, a partir das 15 horas.

Ouvindo a todos

A Administração informou que o
sistema do site está com um problema e todos os contratos não estão
acessíveis. A equipe técnica está
trabalhando para restabelecer a
situação o quanto antes.

Um dos pontos de pauta é a análise do requerimento assinado pelo
parlamentar local que pede a realização de uma oitiva na Casa com
os representantes da Cetesb, Prefeitura de Cubatão, VLI e Usiminas
para prestarem esclarecimentos
acerca da cava subaquática instalada no Município.

Chateado

Esbanjando

Pane geral

O deputado estadual Caio França
(PSB) não escondeu o descontentamento com o governador João Doria (PSDB), após o corte dos convênios de saúde firmados com várias
cidades da Baixada Santista.

A Prefeitura de Praia Grande não
poupou esforços (e recursos) para
viabilizar os shows do dia 19 do
mês passado, quando o Município
completou 52 anos de emancipação político-administrativa.

Birra política

Bem mais do que R$ 50,00

Em entrevista concedida ontem ao
programa Manhã de Notícias, da
rádio Nova FM, de São Vicente, ele
foi enfático: “a justificativa usada
(para os cancelamentos) não condiz com a realidade. Eu percebo
perseguição política por parte do
Governo do Estado em relação às
cidades que foram conveniadas e
que por algum motivo os prefeitos
não ajudaram o Doria (na eleição)”.

“

A Administração desembolsou
R$ 215 mil para a badalada cantora Naiara Azevedo fazer uma apresentação naquela ocasião. Já a
Talismã Administradora de Shows
e Editora Musical recebeu R$ 165
mil para viabilizar a performance
do cantor sertanejo Leonardo, no
mesmo dia. As informações constam na edição do último sábado
do Diário Oficial do Estado.

Saireidequalquer
forma,senãohoje,
numfuturopróximo,
seoMDBnãosereinventar.O
atualMDBjásaiudemim”
Simone Tebet (MDB-MS), senadora, após os atritos com o colega
Renan Calheiros (MDB-AL), durante a eleição para presidir a Casa

Oseleitores de Cubatão, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe – além de Itariri e Pedro
de Toledo, que administrativamente fazem parte da
Justiça Eleitoral peruibense – passarão por mais um
ciclo obrigatório de biometria. A medida mira eleitores inscritos ou transferidos até 1º de setembro de
2015. O Tribunal Regional
Eleitoral de São Paulo
(TRE-SP) adverte que
aqueles que não fizerem o
cadastro biométrico até 19
de dezembro poderão ter o
título de eleitor cancelado.
É necessário agendar o
atendimento, pelo www.tresp.jus.br/eleitor/agendamento-titulo-eleitoral-3. Na
prática,aotérminodesseperíodo, as cidades terão uma
atualizaçãonototaldeeleitores cadastrados. Cubatão
conta, atualmente, com
96.250. Itanhaém, 75.815.
Mongaguá, 44.495. Peruíbe
tem55.852cadastrosativos.
Segundo o TRE-SP, a biometria é uma tecnologia
que torna a identificação
do eleitor no momento da
votação mais segura. Acoplado à urna eletrônica, o
leitor biométrico confirma
a identidade por meio das
impressões digitais, armazenadas em um banco de
dados da Justiça Eleitoral e
transferidas às urnas.
O cadastramento envolve
a coleta dasimpressões digitais, fotografia e assinatura
digitalizada, além da atualização dos dados do cadastro. É necessário o prévio
cadastramento no sistema
para que o eleitor seja identificado. Na próxima eleição,ele poderáusaro aplicativo da Justiça Eleitoral pa-

Prazo é 19 de dezembro a eleitores dessas cidades, mais Itariri e Pedro de Toledo, que devem ir a Peruíbe

COMO FAZER
❚ A biometria pode ser feita no cartório em que o eleitor está inscrito ou em
unidades do Poupatempo com serviços eleitorais. É preciso levar comprovante de endereço em nome do eleitor (desde que contenha nome e endereço e
seja de menos de três meses); documento de identificação válido em território nacional (como RG e Carteira de Trabalho e Previdência Social), certidão
de nascimento ou de casamento.
❚ A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não é aceita para o primeiro título por não conter nacionalidade/naturalidade. O passaporte somente será
aceito se contiver o nome dos pais do eleitor. Todo documento deve conter
nome atual, sem abreviaturas. Deve-se apresentar comprovante de quitação do serviço militar (homens entre 18 e 45 anos) para o primeiro título; título de eleitor e comprovantes de votação, se tiver.
❚ Para dúvidas, a Central de Atendimento ao Eleitor é no telefone 148.

ra se identificar na votação.
O cadastramento biométrico iniciou-se em
2010, no município de Nuporanga. Em 2015 foi estendido para todo o Estado,

sem obrigatoriedade de
comparecimento. Atualmente, os mais de 33 milhões de eleitores de São
Paulo têm à disposição 393
cartórios – 58 na Capital e

335 no Interior –, além de
postos e unidades do Poupatempo.
TECNOLOGIA

Na hora da votação, quando não é possível confirmar a identidade do eleitor pela suadigital,o mesário verifica novamente os
documentos do eleitor e
confirma os dados informados, para garantir que
não houve equívoco.
Se confirmada a identidade do eleitor, mesmo
não havendo o reconhecimentobiométrico, omesárioliberaa votaçãocom código próprio. Nesse caso, o
fato é registrado na ata da
seção e o eleitor deve assinar o caderno de votação,
alémderetornarposteriormente ao seu cartório eleitoralparanovacoleta.

Prócida reaparece, mas em silêncio
NIRLEY SENA

DA REDAÇÃO

Hámeses semaparições públicas,o ex-prefeitode Mongaguá
Artur
Parada
Prócida foi visto no Centro
de Santos ontem. Investigado na Operação Prato Feito, que encontrou R$ 5,3
milhões na casa do político,
ele estava recluso desde setembro, quando saiu da prisão. Ontem, visitou o advogado Eugênio Malavasi.
Perguntado sobre as investigações, Prócida não
quis falar a respeito. Mas,
segundo o advogado, a visita foi para ter informações
sobre a baixa dos autos, que
estavam no Tribunal Regional Federal (TRF), para o
primeiro grau de jurisdição. Isso porque ele perdeu
o foro privilegiado e agora o
processocorrerá emprimeira instância.
O próximo passo é o exprefeito ser citado para
apresentar a resposta à acusação. Assim, a ação penal
continuará tramitando.

COM A DEFESA
O advogado de Artur Parada
Prócida, Eugênio Malavasi, disse ter
sido visitado pelo ex-prefeito ontem
e que lhe prestou informações sobre
a baixa dos autos do processo contra
o chefe do Executivo cassado.
Significa que, com a perda do foro
privilegiado por Prócida, a ação
judicial correrá em 1a instância.

HISTÓRICO

O ex-prefeito foi preso em 9
de maio do ano passado,
quando a Polícia Federal
(PF) apreendeu R$ 4,6 milhões e US$ 216,7 mil em
espécie na casa do político,
que não soube explicar a
origem do dinheiro. As investigações apontam desvios em verbas destinadas à
educação.
Dois dias depois, em 11 de
maio, o prefeito teve a liberdade provisória negada pela primeira vez, pelo desembargador Maurício Kato,
do Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região.
Em 17 de maio, Prócida
foi transferido a uma penitenciária em Tremembé,
no Interior do Estado.
Durante a sessão mais
longa da história da Câmara Municipal, com duração
de 15 horas, vereadores cas-

Ex-prefeito de Mongaguá visitou advogado no Centro de Santos

saram o mandato de
Prócida e do vice, Márcio
Melo Gomes (sem partido),
no final da madrugada de
17 de agosto. Gomes conseguiu reaver o mandato e
ainda governa a Cidade.
Depois, a prisão em flagrante foi convertida em
prisão preventiva. Em 20
de setembro do ano passa-

doos desembargadoresdecidiram pela revogação
dessa ordem.
Entre as medidas cautelares impostas ao ex-prefeito, são obrigações dele
comparecer a cada dois
meses no TRF-3, entregar
o passaporte – que ele não
tem – e não entrar na Prefeitura de Mongaguá.
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O jogo começou I

Com ampla renovação tanto na
Câmara Federal como no Senado,
foram empossados os 513 deputados federais e 81 senadores. O discurso de praxe foi a renovação dos
eleitos e o fim das práticas políticas
do toma-lá-dá-cá. Espera-se que
efetivamente os discursos sejam
colocados em prática. Os brasileiros
agradecem.

O jogo começou II

Dentro deste cenário, a bola está
agora com o governo Jair Bolsonaro para que anuncie as propostas
tão prometidas para análise dos
parlamentares, como as reformas
previdenciária, tributária, entre
outras acalentadas.

Por aqui também

Por aqui, as sessões da Câmara de
Santos voltam a ser realizadas na
segunda (4) iniciando a segunda
metade dos mandatos dos edis. De
olho em 2020, a atual base governista será a mesma?

Redução

Os cortes de horas extras e aposentadorias de servidores com altos
salários resultaram em uma economia de R$ 4,7 milhões na folha de
pagamento da Câmara de Santos
no ano passado em relação a 2017,
totalizando R$ 51,2 milhões.

Aos poucos

Após críticas sobre o estado de
abandono de prédios históricos
públicos, a Prefeitura vai investir
R$ 200 mil na Casa da Frontaria

@jairosacampos

Azulejada, imóvel de 1865, que
passará por reforma do telhado,
troca de calhas e outras melhorias.
Assim, o espaço poderá voltar a
ser reaproveitado para atividades
culturais e turísticas. Espera-se
também a mesma atenção à Casa
da Frontaria Azulejada, hoje
abandonada.

Demora

Janeiro acabou e até agora a
Codesp não teve seu novo presidente oficializado, a despeito
da aprovação do nome pelo
conselho da empresa. O indicado
é o ex-presidente do Porto de
São Sebastião, Casemiro Tercio
Carvalho.

Pegou mal

No âmbito portuário pegou o mal
o anúncio da privatização do Porto
de Santos feito pelo governador
João Doria. Afinal, a despeito da
maior parte das áreas já estarem
arrendadas à iniciativa privada, a
responsabilidade pelo administração portuária é do Governo
Federal que, ao que parece, não
vai se desfazer da ‘joia da coroa’.

Forno ambulante I

Quem utiliza o transporte coletivo
tem sofrido com as altas temperaturas, cuja sensação térmica
chegou a 47,5º C na última terça
(29). A despeito do aumento da
tarifa de R$ 4,05 para R$ 4,30 ainda são vários os coletivos sem os
aparelhos de ar condicionado (um
em cada quatro em circulação). A

Leia mais em www.boqnews.com/blognews

Prefeitura garante que a toda a frota
estará climatizada em 2020.

Forno ambulante II

A situação, porém, é pior para
quem utiliza as linhas intermunicipais, onde a climatização inexiste.
A EMTU garante que está em
tratativas para mudar esta situação.
Será que sairá do papel?

Forno ambulante III

O mesmo ocorre com alunos, professores e funcionários de escolas
públicas que precisam conviver
com as altas temperaturas em salas
de aula não climatizadas.

Altos e baixos

A despeito da arrecadação nos
cofres municipais ter superado
em R$ 171 milhões o inicialmente
previsto no ano passado, os débitos
com fornecedores chegavam a R$
204 milhões até sexta (1).

Boa iniciativa

Merece elogio a iniciativa da Prefeitura em instalar o peixe construído
com material reciclado que servirá
para receber produtos orgânicos lançados na faixa de areia. O material
será recolhido pela ONG Sem
Fronteiras. O primeiro modelo foi
instalado no Boqueirão.

Quem Responde?

Como...

será a relação do governo Federal
com os deputados e senadores
eleitos para aprovação das
pretendidas reformas?

“Antigamente, a imprensa dizia que algo aconteceu e você decidia o que pensar. Agora a
imprensa te diz o que pensar sobre algo e você tem que decidir se realmente aconteceu.”

WALTER CRONKITE
JORNALISTA AMERICANO

chargesdomala.blogspot.com.br

A repetição da tragédia resultanproporcionada pelas imensas
Medidas rigorosas queza
te do rompimento de barragens com
reservas minerais encontradas em
resíduos resultantes do processo de terão pouca serventia solo brasileiro compensará os danos
mineração, sob a responsabilidade da
ao meio ambiente produzidos pela
Vale, ocorrida em Brumadinho, em
exploração dessas jazidas?
se não forem
Minas Gerais, que resultou na morte
É sabido que as mudanças necesde centenas de pessoas e um prejusárias para evitar a repetição dessas
acompanhadas
ízo ambiental incalculável, remete à
tragédias não poderão ser feitas de
de campanhas
urgente necessidade de refeitura dos
forma imediata, tendo em vista a diconceitos utilizados no Brasil para a
mensão e a complexidade das ações
expansão dos processos de produção educativas voltadas a de contenção a serem adotadas e as
industrial, especialmente os que se propagar e fixar uma consequências sociais advindas de
utilizam de bases que adotam recurpossíveis interrupções das grandes
sos minerais.
nova consciência cadeias produtivas sustentadas por
A reincidência da ocorrência, que
esse processo. Porém, torna-se urgenrecentemente também vitimou a cite a adoção de medidas que priorizem
ecológica
dade mineira de Mariana, obriga a
e incentivem o desenvolvimento de
formulação de novas políticas de desenvolvimento métodos limpos de produção, aliados a um maior rigor
econômico nesse segmento, sem as quais se confi- na fiscalização e punição dos crimes ambientais.
guram consequências danosas e imprevisíveis para
Da mesma forma, medidas rigorosas terão pouo futuro da vida das comunidades residentes nas ca serventia se não forem acompanhadas de camproximidades desses pólos de exploração mineral. panhas educativas voltadas a propagar e fixar uma
Não há como aceitar que a busca de lucros e divi- nova consciência ecológica às futuras gerações, que
dendos despreze o valor da vida humana.
podem e devem contribuir com práticas cidadãs viNesse sentido, mais do que exigir às empresas sando impedir a degradação do ambiente em que
exploradoras planos de intenções visando a redução eles próprios terão que viver. Portanto, mais do que
dos riscos às populações e ao meio ambiente, o País retórica, é de se esperar que o governo brasileiro
necessita definir legislações claras e duradoras para assuma uma posição coerente e um plano de metas
assegurar bases sustentáveis para o aproveitamen- factível para evitar o descrédito e a banalização de
to dos recursos oferecidos pela natureza. E talvez um tema de extrema relevância e de interesse de
aí resida a maior contradição a ser enfrentada: a ri- todos, sem exceção.

Mala

CARLOS PINTO
cp@carrier.com.br

Ponto de Vista

Tragédias brasileiras
“Não são as ervas daninhas
que matam a boa semente,
mas sim, a negligência do
camponês.” (provérbio zen)

Alguns canalhas que frequentam as redes sociais tentam
calhordamente imputar aos novos governantes, do Brasil e de
Minas Gerais, mais esta catástrofe ocorrida em Brumadinho,
que tem como patrocinadora a
Vale do Rio Doce.
Esta nova tragédia brasileira,
teve sua profecia colocada por
um deputado mineiro, que logo
após o ocorrido em Mariana,
produziu um Projeto de Lei que
proibia novas construções deste tipo no estado mineiro. Sua
proposta foi rejeitada pelo plenário, pois vários dos membros
daquela casa legislativa tinham
sido aquinhoados com presentes
oferecidos pela Vale. Segundo o
que se lê nas referidas redes sociais, foi algo em torno de R$ 2.6
milhões.
A Vale do Rio Doce era uma
próspera empresa nacional, pertencente ao Governo Federal,
que foi “doada” aos atuais proprietários, em uma jogada efetuada durante o governo do senhor
Fernando Henrique Cardoso.
Antes disso, não me recordo de
ter ouvido notícias sobre qualquer desastre ambiental ocorrido nessa empresa. Enquanto os
funcionários e moradores de Brumadinho sofrem as angústias do
desastre ocorrido, o senhor Fernando Henrique goza as delícias
de Paris, em seu mísero apartamento de 11 milhões de euros. E
ainda se dá ao luxo de espinafrar
o Brasil e seu novo governo.
Outra figura que precisa ser
lembrada nesta nova tragédia

brasileira é a ex-presidente Dilma Roussef, que logo após o
desastre de Mariana, produziu
o Decreto 8.572/2015, “no qual
considera-se também como natural, o desastre decorrente do
rompimento ou colapso de barragens que ocasione movimento
de massa, com danos a unidades
residenciais.” Com isso, “passou
um pano” na responsabilidade da
Vale, que até hoje não se dispôs
a pagar os danos causados com
a ruptura ocorrida em Mariana.
Ela também está refestelada em
sua viagem aos Estados Unidos,
tomando champagne no avião, e
gastando o que auferiu enquanto
ocupou a presidência do País.
E o que dizer do ex-governador de Minas, Fernando Pimentel, que também não se abalou
com o desastre de Mariana, fechando os olhos para o acidente,
sem adotar medidas para coibir
novas rupturas como a ocorrida
agora em Brumadinho. Estava
mais preocupado em tentar se
reeleger, e por certo precisava
muito de um aporte vindo da
mineradora em questão.
Como diria Shakespeare,
“o mal que os homens fazem,
permanece após sua morte”, e
por certo, os crimes ambientais
cometidos pela Vale, com o beneplácito dos aqui citados, permanecerá por longas décadas.
É fácil depositar um voto na
urna. O difícil é acertar com o
caráter dos eleitos, pois a maioria da classe política brasileira,
enveredou pelo caminho da propina e não será com flores que
eles serão expurgados da vida
nacional. Minha solidariedade
ao povo mineiro, em especial
aos moradores de Brumadinho
e as famílias das vítimas fatais.
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INSS retarda 10 mil pedidos
de benefícios na Baixada
Instituto nega que solicitações estejam paradas, mas há casos com espera de sete meses
VANESSA RODRIGUES

ROSANA RIFE
DA REDAÇÃO

Dia a Dia
Sandro Thadeu

e-mail:diaadia@atribuna.com.br

Moradores em situação de rua estão na ordem do dia

O Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria
Pública do Estado de São Paulo convocou uma audiência pública para o
próximo dia 15, a partir das 9 horas, na sede da unidade do órgão, em
Praia Grande (Rua Apolônio Dias da Silva, 51, Vila Mirim), com a finalidade de obter dados e informações, assim como discutir os problemas relativos à concretização e à implementação de políticas públicas em favor
da população em situação de rua no Município. A ideia é traçar um panorama geral dos indivíduos dessa camada da sociedade para subsidiar a
organização do atendimento da entidade para esse público e a adoção
de medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis. Com essa iniciativa, os
integrantes da Defensoria Pública pretendem identificar eventuais falhas na concretização das medidas existentes no papel e destacar quais
equipamentos públicos são necessários na Cidade para melhorar o atendimento voltado para esse segmento.

ALEXSANDER FERRAZ

Antônimos

A grande presença de moradores
em situação de rua é uma queixa
recorrente levada aos prefeitos e
vereadores da Baixada Santista,
porque alguns munícipes entendem que o poder público é omisso
nesse tema e defendem até mesmo
o uso da força para tirá-los dos locais. Por outro lado, a adoção de
medidas mais enérgicas não tem a
simpatia de muitos cidadãos.

Solução à vista?

Para tentar achar um ponto de equilíbrio e buscar soluções para esse
tema, o presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil – Subseção
Santos (OAB-Santos), Rodrigo
Julião, explicou que também pretende realizar um evento para discutir essa questão na Cidade.

Fica a dica

Na última sexta-feira, o vereador
santista Sérgio Santana (PR) estava
naPraia do Boqueirão com sua equipe distribuindo sacolas plásticas.
Apesar da boa intenção, esse tipo
de prática não é recomendada pelos técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam) há
mais de dez anos.

Bom senso

Esse tipo de ação promocional precisa ter a autorização da Prefeitura
e necessita do posicionamento de
várias pastas. Conforme apurado
pela coluna, uma iniciativa nesse
sentido seria realizada por uma
grande rede de supermercados,
mas ela recebeu recentemente o
parecer contrário da Semam.

Gafe

O vereador fez esse gesto concreto
justamente durante a campanha
municipal para alertar sobre o descarte correto dos resíduos recicláveis: o plástico compõe 70% desse material encontrado nas praias.

“

Pelo menos 10 mil pedidos
de benefícios, principalmente aposentadorias, estão parados nas agências
da Previdência Social da região. Há casos em que o
tempo de espera por resposta do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) chega
a sete meses.
O instituto afirma que as
solicitações não estão paradas, mas aguardando “análise há mais de 45 dias”.
Pela lei, a autarquia tem 30
dias, prorrogáveis por 30,
para conceder ou indeferir
os pedidos.
Contudo, a massoterapeuta Mariza Rodrigues
Frias, de 60 anos, pediu
aposentadoria por idade
em julho do ano passado.
Ainda aguarda o benefício.
“Fiz o requerimento certinho e me disseram que em
45 dias eu estaria aposentada. Mas ligo quase toda semana e não me dão resposta sobre meu pedido.”
O aposentado Ventura
Correa, 57 anos, afirma que
o INSS levou seis meses para se posicionar sobre a aposentadoria especial de sua
mulher. Depois, a indeferiu.
Ao ver o processo administrativo, notou que “no meio
dapapeladadelatinhadocumentosde outra pessoa”.
SEM ACOMPANHAMENTO

Desde que o INSS começou
a trabalhar mais intensamente de forma virtual, a
advogada Cláudia Cavallini

Mariza espera desde julho por resposta a seu pedido: “Disseram que em 45 dias eu estaria aposentada”

PARA QUEIXAS
Denúncias podem ser feitas ao
Ministério Público Federal pelo
www.mpf.mp.br/
servicos/sac. Também se
pode ir à Av. Washington
Luís, 452, no Gonzaga,
das 10 às 18 horas. Outra
opção é procurar
a Defensoria Pública
da União, na Av. Conselheiro
Nébias, 371, na Vila Mathias,
das 9 às 15 horas.

conta que “o atendimento é
feito em 20 minutos. Eles
levama documentação e de-

volvem, masvocê nãoconfere ali o que foi escaneado”.
O advogado Cleiton Leal
Dias Júnior afirma que a
autarquia já perdeu documentos de clientes dele.
Segundo o presidente do
Sindicato dos Trabalhadores do Seguro e Previdência
Socialno Estado,Pedro Totti, “a Gerência de Santos
perdeu mais da metade de
seus servidores com as aposentadoriase, provavelmente, agora no começo de fevereiro terá mais baixas”. O
INSS afirma que a Central
de Análise da Gerência em
Santostem 18servidores para analisar benefícios.

EXPLICAÇÕES

O INSS informou, em nota, que, o benefício à massoterapeuta Mariza Frias
não foi concedido automaticamente porque era necessário apresentar documentos em uma agência.
Em relação à troca de
documentos, citou que todos os procedimentos são
feitos diante do segurado.
O servidor deve fornecer a
senha de acesso ao Meu
INSS (meu.inss.gov.br),
“onde o interessado poderá conferir a documentação digitalizada e acompanhar todo o andamento
de seu pedido”.

Sangue nos olhos

O parlamentar santista Zequinha
Teixeira (PSD – foto) está revoltado com a decisão tomada pela Prefeitura, na última sexta-feira, ao
excluir seis agremiações do Carnabanda deste ano. Para ele, a medida foi tomada de forma arbitrária.

VANESSA RODRIGUES

Descaso

“Não se pode decidir isso em reunião secreta e sem diálogo com os
organizadores, que foram tratados como lixo”, desabafou o vereador, que protestará hoje durante a
primeira sessão legislativa do ano.

Temperatura máxima

No ano passado, o prefeito de Peruíbe, Luiz Maurício (PSDB), foi
xingado e ofendido em público
pelo ambientalista e presidente
da organização não governamental (ONG) Mongue, Plínio Melo. Por
ter sua honra manchada, o tucano, representado pelo advogado
Raphael Vita Costa, ingressou na
Justiça para pedir retratação.

Carga pesada

No último mês, o magistrado do
Juizado Especial Cível e Criminal
do Município, Wilson Julio Zanluqui, condenou Melo a um mês de
prisão. A punição foi substituída
pelo pagamento de um salário
mínimo a alguma entidade social
da Cidade e de indenização ao prefeito no valor de R$ 9.980,00.

Oprimeirocrime
ambientalemMinas
Geraisfoiinsuficiente
paraqueogovernoeasempresas
evitassemsuarepetição?”
Chico Sardelli (PV), deputado estadual, ao falar do rompimento das
barragens de Mariana, em 2015, e de Brumadinho, neste ano

Parte das celebrações à Rainha do Mar é em fevereiro: por sincretismo, ela equivale a Nossa Senhora dos Navegantes, festejada neste mês

Multidão festeja Iemanjá em Santos
DA REDAÇÃO

A orla da Ponta da Praia,
em Santos, foi tomada por
uma multidão vestindo
branco. Ela se reuniu, ontem, para festejar Iemanjá
numa procissão terrestre e
marítima.

Aprofessora deInglêsJéssyca Soares, de 32 anos,
veio agradecer pela superação de dificuldades no ano
passado. “Pedi muito a ela
que me guiasse. Iemanjá é
mãe e não abandona nunca
seus filhos”, conta ela, que
trouxe rosas brancas para
presenteá-la.
Um dos organizadores do
evento, o babalorixá Marcelo de Logunedé, da Casa de
Culto Afro Brasileiro Ilê
Asé Sobo Oba Aryra, explica que o evento de Santos,
na 19ª edição, reproduz o
que se fazia em Salvador

(BA), há 60 anos.
“Hoje, a comemoração já
está diferente lá, mas ter
um espaço para mostrar a
matriz da cultura africana
numa cidade do Sudeste é
muito importante para
nós. Santos é vanguarda
neste sentido”, diz o babalorixá. Para ele, “em tempos
de intolerância religiosa,
também mostramos que somos da cultura de paz”.
SINCRETISMO

Apesar de a procissão estar
no calendário oficial de
eventos do Estado, Ieman-

já recebe homenagens em
outras cidades, como
Praia Grande, no dia 8 de
dezembro.
A duplicidade de datas
está ligada ao sincretismo
das religiões africanas,
que ligam divindades a
santos católicos. Para alguns terreiros, Iemanjá é
Nossa Senhora da Conceição, louvada pela igreja
em dezembro. Em outras
regiões, a Rainha do Mar
seria equivalente a Nossa
Senhora dos Navegantes,
cujos festejos transcorrem em fevereiro.
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MPF pede explicações sobre
projeto na Ponta da Praia
Promotor pede ao prefeito de Santos esclarecimentos detalhados sobre as intervenções
REPRODUÇÃO
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Futuro deputado estadual local causa polêmica

Uma imagem divulgada nas redes sociais do deputado estadual eleito
Matheus Coimbra Martins de Aguiar, o Tenente Coimbra (PSL), está gerando grande polêmica. Ele aparece sentado em uma poltrona lendo a
edição do dia 16 de janeiro do jornal Folha de S. Paulo, que trazia a seguinte manchete de primeira página “Bolsonaro cumpre promessa e
facilita a posse de armas”. Ao lado do político, há uma mesa com quatro
armas. A postagem tinha ainda a seguinte mensagem: “Boulos, invade
minha casa, é rapidinho. Quero só testar um negócio!”. Coimbra – que
apagou a imagem em seus perfis – faz menção a Guilherme Boulos, coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e
candidato do PSOL a presidente, no ano passado. A direção da legenda
em Santos e as executivas estadual e nacional já estão cientes do ocorrido e tomarão as providências cabíveis e necessárias contra o parlamentar eleito, para que, atitudes de violência, como essa, não se repitam.

ARQUIVO

Menino serelepe

Boulos, que estava ontem em Brasília para prestigiar a posse da bancada do PSOL na Câmara dos Deputados, afirmou para A Tribuna que o
futuro parlamentar é “um garotão
querendo atenção”. “Esse cidadão
quer aparecer, quer holofotes. Faz
apologia à violência para ganhar
ponto com o eleitorado que consome o discurso de ódio”, frisou.

Ignorância

Vistoria parlamentar

A candidata do PSOL à Prefeitura
de Santos, em 2016, Débora Camilo, repudiou a violência propagada
pelo integrante do PSL na internet
e citou que tal ato demonstra “total
desinformação” sobre a militância
de Boulos e do MTST. “A Baixada
Santista carece de boas representações na Assembleia Legislativa. E,
pelo que posso perceber, serão
mais quatro anos sem”, destacou.

O vereador santista Adilson Júnior
(PTB - foto) quer as cópias dos laudos de vistoria das pontes, túneis,
passarelas e outras obras de arte
do Sistema Anchieta-Imigrantes
(SAI). O pedido consta em um requerimento que ele pretende apresentar na primeira sessão ordinária do ano, que ocorrerá na próxima segunda-feira.

Deixa para lá

Precavido

Procurado pela coluna, Coimbra se
limitou a dizer que prefere não se
posicionar a respeito desse episódio. Ele foi questionado se a imagem era verdadeira ou representava uma montagem, mas ele não
encaminhou resposta.

A preocupação do parlamentar
veio à tona após a informação que,
somente na Capital, 85% de 571
estruturas viárias fiscalizadas por
técnicos do Município estavam
com problemas relacionados a
danos e à falta de manutenção.

Transparência

Pronto e acabou

A vereadora santista Audrey Kleys
(PP) realizará na próxima quartafeira, a partir das 18h30, a prestação de contas dos dois anos de mandato. O evento acontecerá no Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista (Avenida Ana Costa,
25, Vila Mathias).

O coordenador do Podemos na
Baixada Santista, Leandro Chadad, garantiu à coluna que a legenda terá um nome na disputa da
Prefeitura de Santos, em 2020.
Ter um candidato ao Executivo
nas grandes cidades é uma ordem
da direção nacional do partido.

Visita

Anseio popular

O secretário de Estado de Habitação, Flávio Amary, virá a Santos na
próxima quinta-feira. O novo titular da pasta estará com o prefeito
Paulo Alexandre Barbosa (PSDB)
entregando novas moradias populares na Cidade.

“

Segundo Chadad, a sigla está em
negociações avançadas para filiar
uma figura renomada do mundo
jurídico para concorrer ao Palácio
José Bonifácio. “O povo está querendo pessoas com esse perfil nos
cargos do Executivo”, ressaltou.

Issoaquiestáumigual
umhospício.Um
hospício.Estáigual(ao
clássicoargentinodefutebol)
BocaJuniorseRiverPlate”
Jorge Kajuru (PSB-GO), jornalista e senador, ao comentar o bate-boca
no Senado durante a eleição para Mesa Diretora da Casa

O Ministério Público Federal pediu informações sobre o projeto e as intervenções previstas para ocorrer
na Ponta da Praia, nos próximos dois anos. As obras,
resultantes de medidas
compensatórias pelo Grupo Mendes à Prefeitura de
Santos, estão orçadas em
R$ 130 milhões.
O procedimento administrativo foi aberto pelo
procurador-chefe da República em São Paulo,
Thiago Lacerda Nobre.
Ele enviou ofício ao prefeito Paulo Alexandre Barbosa (PSDB) para informar
sobre a apuração e solicitou esclarecimentos detalhados sobre as intervenções. O Executivo tem 20
dias para responder os
questionamentos.
Para o MPF, o projeto
não faz menção sobre a realização de audiências públicas, consideradas obrigatórias em intervenções como
a anunciada.
Parte dos terrenos aos
quais a Procuradoria pede
esclarecimentos são responsabilidade da União.
O procedimento administrativo instaurado tem o
objetivo de acompanhar
o andamento das obras,
inicialmente, por um
ano.
Em nota, a Prefeitura de
Santos esclarece que a área
do Governo Federal inserida no projeto do Centro de

Projeto prevê alterações urbanísticas, um novo Mercado de Peixe e um Centro de Convenções (foto)

AS OBRAS
A Prefeitura divulgou em janeiro
que a Ponta da Praia, passará um
“amplo processo de modernização”.
Os investimentos incluem a
construção do Centro de Atividades
Turísticas (CAT), que terá um novo
Centro de Convenções. Haverá a
construção de um novo Mercado de
Peixes e as reformas do Deck do
Pescador e da Ponte Edgard
Perdigão. As obras também

contemplam a construção de um
novo mirante em frente ao mar,
rampas náuticas e de mudanças
viárias para facilitar o fluxo de
carros e pedestres. Segundo a
Prefeitura, as intervenções são
decorrência de uma parceria com o
Grupo Mendes, cujo termo de
compromisso já foi assinado e
atende à Lei de Uso e
Ocupação de Solo.

Atividades
Turísticas
(CAT) foi repassada ao Município pela Secretaria de

Patrimônio da União
(SPU) e está em um Núcleo de Intervenção e Dire-

trizes Estratégicas (Nide), na Lei Municipal de
Uso e Ocupação do Solo
(Luos).
A respeito das audiências públicas, a Administração diz que várias reuniões já foram realizadas
e outras estão programadas, com diversos segmentos da sociedade.
Também está sendo finalizado um estudo prévio
do impacto de vizinhança,
cujo documento será disponibilizado conforme a
legislação determina.
*COM INFORMAÇÕES DE A TRIBUNA ON-LINE

Justiça absolve Kenny de falsidade
IRANDY RIBAS-ARQUIVO

DA REDAÇÃO

A Justiça Federal absolveu,
em primeira instância, o exvereador de Santos e deputado estadual eleito, Kenny
Mendes (PP), das acusações de falsidade ideológica
e uso de documento falso.
O Ministério Público Federal, que fez a denúncia, acabou retirando a acusação.
Segundo a defesa, o MPF
reconheceu que não havia
motivos para declarar procedência da ação de acordo
com as provas produzidas,
como documentação, depoimento de testemunhas
e do próprio réu, explica o
advogado do Victor Nagib.
“Fiquei feliz com a decisão. É uma página virada e
vou poder trabalhar em
paz. Nunca escondi o fato
de ser canadense e sempre
apresentei os documentos
que me foram pedidos. A
juiza entendeu dessa forma
e me absolveu”, diz Kenny.
A princípio, o MPF entendia que Kenny Mendes não
tinha a cidadania brasileira, requisito para ele se can-

CARREIRA
Kenny Mendes foi eleito vereador
em Santos, pela primeira vez, em
2012. Quatro anos mais tarde,
conseguiu a reeleição pelo PSDB. Em
abril de 2018, deixou de ser tucano e
se filiou ao PP, o que lhe rendeu a
cassação do mandato, em setembro,
por infidelidade partidária.
Ele, entretanto, já estava afastado
do cargo, porque concorria a
deputado estadual. Kenny Mendes
foi eleito para a Assembleia
Legislativa (Alesp) e assume o
mandato em 15 de março.

didatar a cargos políticos.
Embora ainda caiba recurso, o advogado não acredita
que isso vá acontecer.
“Fatalmente não haverá,
porque ficaria bem esvaziada a motivação, já que o
próprio Ministério Público
pede a absolvição. A defesa
pedia a absolvição sumária.
Mesmo assim, corre até o
final. Então, vai ser publicada a sentença, corre o prazo
de recurso e vai ser transita-

O deputado estadual eleito, Kenny Mendes nasceu no Canadá

do em julgado”, completa
Victor Nagib.
ENTENDA O CASO

A denúncia foi apresentada
pelo MPF em dezembro de
2016, depois de uma investigaçãofeita em conjunto com
aPolíciaFederal.Aacusação
era de que ele teria utilizado
uma certidão de nascimento
emitida em Cubatão para
produzirdocumentosfalsos.

Kenny Mendes é filho
de portugueses, mas nasceu no Canadá, em 1971.
Aos 6 anos, veio para o
Brasil. Com a morte da
mãe, dois anos depois, voltou à terra natal, onde permaneceu até em 1994,
quando retornou em definitivo ao Brasil.
“FuiàPolíciaFederal,dei
entrada no meu processo
denaturalizaçãoefuiinformado que já era brasileiro,
que bastava tirar segunda
via dos documentos. Claro
que eu não lembrava, porqueaos6anossãoseuspais
que cuidam disso pra você”, relata. “Toquei minha
vidaatéentrarparaapolítica. Aí, as coisas mudam”,
concluiu,emtomirônico.

