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Tensão na 
disputa 
pela Acic

Não vai faltar 
energia!

É hora da folia

Guarujá revê contratos para 
retorno de investimentos   

Antonieta volta 
à sala de aula,
no Guarujá

02

Coluna do Cido Barbosa
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Carnaval

Mais modesto devido a crise, Carnaval na 
região esquentam os tamborins. Escolas de 
Guarujá e Santos já estão na avenida. Em 
Cubatão, a folia começa no domingo. 10

Oscar nas telonas do Roxy
Com palestra sobre a maior premiação 
do cinema e transmissão ao vivo, Cine 
Roxy te leva para viver a emoção da 
entrega do Oscar nas telonas. 05

Comissão indefere registro 
da Chapa de Oposição 
alegando descumprimento 
do Estatuto. Chapa 2 não 
arreda o pé e recorre à 
Justiça 02

Com a revogação de de-
cretos da ex-prefeita Ma-
ria Antonieta (PMDB), o 
atual prefeito de Guarujá, 

Depois de muita 
tensão e manifestações 

(foto), a comissão de 
desempregados � nalizou a 
semana com um encontro 

junto à Prefeitura e 
Ciesp. Secretário de 

Emprego prometeu que as 
contratações realizadas 
por intermédio do PAT 

serão centradas na mão 
de obra local e não terão 

apadrinhamento. 

CIDO BARBOSA

Válter Suman  (PSB), re-
duz passagens dos ônibus 
municipais, reduziu em 
25 anos vigência do con-

trato de concessão a uma 
universidade privada para 
uso de área pública e sus-
pendeu procedimentos 

que cancelavam contratos 
de licitação para constru-
ção do Aeroporto Civil 
Metropolitano. Com essas 

e outras ações, o governo 
quer abrir caminho para 
volta de investimentos na 
cidade. 05
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Principal cartão postal de Cubatão, a Usina 
Hidrelétrica Henry Borden tem projeto de 
reversão do � uxo da água para gerar mais 
energia, sem desabastecer a Represa Billings. 
Apresentado pelo engenheiro civil Sadalla 
Domingos, da Poli-USP, no Consema, o pro-
jeto visa a segurança energética da Baixada 
Santista, do polo industrial de Cubatão e Por-
to de Santos. 04

7,5 mil 
litros de água 
por segundo da 
Billings seriam 
economizados 
para consumo 
humano, ao tornar 
a Henry Borden 
reversível;

25% ou 200 MW 
é o limite atual 
de operação da 
Henry Borden, 
para evitar o 
desabastecimento 
da Billings; 

AHBB: Prefeitura 
vai pagar folha 
de janeiro

Raposa comemora 
4 anos do Jornal 
da Cidade

SindPMC prepara 
manifestação em 
frente ao Paço

CEV e Moção de 
repúdio contra 
AHBB na Câmara
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Caça e caçador
Alunos de duas escolas municipais do Guarujá assistem 

aula com uma ilustre professora. A ex-prefeita Maria Anto-
nieta de Brito ministra Química no 1º de Maio e Matemática 
no Dirce Valério, na Enseada. Concursada, Antonieta não 
‘pagou para ver’ e acatou o ato administrativo do prefeito 
Valter Suman que negou, entre outras, sua licença prêmio.

É o imperativo do velho ditado popular: ‘um dia da caça, 
outro do caçador!’

 
Velinha do Raposa
O Jornal da Cidade, na Rhema FM, completa 4 anos no 

ar. Em virtude do aniversário, na próxima semana, Luiz Ro-
berto e sua equipe sopram as velinhas com programação es-
pecial incluindo a ilustre presença do prefeito Ademário, na 
quarta-feira, 22.

 
Eleição no Conseg
Na próxima quinta, dia 23, às 19h na sede da Acic, acon-

tece a Assembleia Geral Ordinária para tratar da eleição e 
posse da nova diretoria executiva, do Conselho de Seguran-
ça de Cubatão - Conseg. A partir desta data as chapas con-
correntes terão até o dia 23 de março  para se inscrever.

 
SINDPMC reivindica
O Sindicato dos Professores Municipais de Cubatão – 

SindPMC prepara manifestação dos professores municipais, 
para o próximo dia 22 às 11:30h.

A reunião para detalhar o ato será na segunda, dia 20 às 
18h na sede do sindicato e é voltada apenas para professores 
e aposentados. Também está na pauta o pacote de alterações 
que ‘reduz os benefícios e altera a vida pro� ssional dos ser-
vidores’ e pauta de reivindicações 2017.

 
Folha da AHBB
 A Prefeitura de Cubatão vai liberar recursos para li-

quidar a última folha de pagamento dos funcionários da 
Associação Hospitalar Bene� cente do Brasil (AHBB), re-
ferente a janeiro. Segundo procurador geral do Município 
Rogério Molina, a liberação do repasse do montante de R$ 
1.050.000,00 diretamente à AHBB, foi orientada pelo pró-
prio Tribunal Regional do Trabalho. “O processo vai seguir 
os trâmites legais para que se possa proceder o pagamento”, 
a� rmou.

Audiência - No dia 6 de março, acontece audiência que 
aguarda da AHBB a comprovação das emissões dos avisos 
prévios e toda a documentação relativa à atual situação dos 
funcionários que prestavam serviços no hospital. A Admi-
nistração entende que a situação funcional dos servidores 
atrelados a ex-gestora é uma peça fundamental para os cál-
culos das rescisões, para então destinar os recursos necessá-
rios e programar a forma de pagamento.

Na mira da Câmara - Na última sessão os vereadores 
cubatenses aprovaram por unanimidade uma moção de re-
púdio, por má gestão, contra a AHBB. Também será criada 
uma CEV para investigar o contrato da Prefeitura com a en-
tidade.

Rodrigo Vitta 
O maestro da Banda Sinfônica de Cubatão Rodrigo Vitta 

recebe uma das homenagens mais importantes da Música 
Erudita no Brasil: a medalha de mérito cultural Carlos Go-
mes. A cerimônia acontece no dia 2 de março em São Paulo, 
no restaurante Los Molinos, sob outorga da Sociedade Bra-
sileira de Arte, Ciência e Educaçao (SBACE). Vitta foi indi-
cado pelo trabalho como compositor e regente da Sinfônica 
de Cubatao e também maestro da Orquestra Sinfônica do 
FIAM FAAM (SP) e Orquestra Metropolitana de São Paulo.

Paulistano, Vitta é mestre em Comunicação e Semiótica 
pela PUC/SP e bacharel em Composição pelo FIAM/FAAM 
Centro Universitário. Além de ocupar a cadeira como maes-
tro, é pianista do quarteto Novas Tendências e professor 
universitário de composição e regência.

  
600 vagas temporárias
Estimativas do setor indicam o surgimento de mais de 

600 vagas de emprego temporários, no parque industrial. 
A maior parte das paradas é na construção civil e visa re-
formas, manutenção e modernização de algumas fábricas. 
Com atividade produtiva em baixa, o momento é oportuno 
para modernização da planta. Mesmo com esse alívio, o de-
semprego segue alto e preocupa o Paço Piaçaguera.  

ELEIÇÕES NA ACIC

O comércio de Cubatão 
está em polvorosa com o de-
senrolar do processo eleito-
ral da Associação Comercial 
e Industrial de Cubatão – 
ACIC. O pleito está marcado 
para segunda-feira (20). Que-
brando o tom ameno em que 
transcorria, com uma chapa 
situacionista e outra de opo-
sição pedindo votos, a cam-
panha esquentou na tarde 
desta quinta (16). O pedido 
de registro de candidatura da 
Chapa 2, de oposição à atual 
diretoria, foi indeferido pela 
comissão que cuida da eleição 
da entidade, “por não aten-
der os requisitos formais de 

Oposição tem registro indeferido

admissibilidade previstos no 
estatuto social”.

Segundo o presidente do 
Conselho Deliberativo, Her-
mes Balula, houve falhas na 
documentação apresentada. 
“Todos os documentos apre-
sentados foram entregues ao 
jurídico da ACIC, que cons-
tatou irregularidades na ins-
crição e por isso ela foi in-
deferida”, decreta. Segundo 
ele, a Chapa 2 foi noti� cada 
dos problemas após a avalia-
ção dos documentos e teve a 
oportunidade de corrigir o 
que havia de errado. Mesmo 
assim, a segunda tentativa de 
registro também apresentou 

os problemas já citados e por 
isso sofreu o indeferimento 
de� nitivo.

FALHAS APONTADAS
Segundo a comissão, a 

Chapa oposicionista teria 
desrespeitado o estatuto so-
cial em pelo menos três si-
tuações:  falta dos nomes por 
extenso dos componentes (al-
guns teriam apenas apelidos) 
e das anuências por escrito 
das pessoas jurídicas (empre-
sas que representam); com-
provação dos seus respectivos 
cargos, quanto à composição 
da Chapa em si, que, segundo 
o estatuto, deve ser entregue 

com indicação de nome para 
todos os cargos e, por � m, o 
tempo de associação dos can-
didatos, que deve ser de no 
mínimo 555 dias ininterrup-
tos. (conforme edital publica-
do na página 07).

ACLAMAÇÃO
Segundo a comissão elei-

toral a Chapa 1, encabeçada 
pelo candidato a presidente 
Geraldo Freitas (Tia Jô) re-
presentando a atual adminis-
tração, será a única a concor-
rer na eleição que acontecerá 
nesta segunda, (20) às 17 ho-
ras, na sede da Acic, à Rua 
Bahia, 171.

A Chapa 2 impetrou 
ação nesta sexta-feira (17), 
no Fórum de Cubatão, onde 
pleiteia o direito de disputar 
a eleição da próxima segun-
da-feira. Ignorando o inde-
ferimento, os concorrentes 
colocaram carros de som 
nas ruas e intensi� caram a 
campanha, convidando os 
comerciantes associados a 
“votarem pela mudança”. 
Até o fechamento desta edi-
ção, às 20h da sexta-feira 
(20) não havia resposta so-
bre o pedido de liminar.

Como o estatuto é sobe-
rano e di� cilmente a Justiça 
interfere em questões inter-

Chapa 2  não reconhece o indeferimento
nas de associações, regidas 
por Estatuto, a estratégia da 
Chapa 2 teria sido fugir do 
mérito estatutário e buscar 
apenas o direito da disputa, 
evitando assim o ‘dano irre-
parável’,  já que não haverá 
tempo hábil para dirimir as 
divergências de interpreta-
ção sobre o que diz o estatu-
to, antes da eleição. “Só que-
remos preservar o direito 
democrático. Se perdermos 
a eleição acataremos a von-
tade da maioria, porém se 
ganharmos, não haverá pre-
juízo à Chapa 1 pois, ainda 
assim, haverá a possibilida-
de de se discutir as questões 

referentes ao estatuto dentro 
da própria Associação ou 
judicialmente”, sintetizou o 
candidato a presidente pela 
Chapa 2 Ronaldo (Tecno-
placa).

Propostas 
da Chapa 02
Garantindo que estarão 

na disputa, os membros da 
Chapa 2 vieram à redação do 
Acontece, apresentar propos-
tas para o comercio da cidade 
(na edição anterior foi ouvida 
a Chapa 1). Entre as princi-
pais, pretendem regularizar a 
situação dos ambulantes, que 
hoje atuam clandestinamente 

nas ruas da cidade. A ideia é 
trazer esse comerciante para a 
legalidade.

Outra proposta importan-
te é o esclarecimento e a parti-
cipação do comércio local nas 
licitações do Governo. Além 
dessas, o grupo quer criar 
um calendário � xo de datas 
comemorativas, para que o 
comerciante possa programar 
suas ações. Querem ainda o 
� m dos pontos facultativos na 
cidade, que o grupo enxerga 
como prejudicial ao comércio 
e a discussão do plano diretor, 
para que os conjuntos habita-
cionais � quem mais próxi-
mos das áreas comerciais.

Manifestações no 
Ciesp - Cubatão
Em nota enviada a  Acontece, sobre 

manifestações por emprego, o Ciesp-
-Cubatão rea� rma o compromisso � rma-
do com a Prefeitura de orientar as empre-
sas no sentido de disponibilizar eventuais 
vagas de emprego no PAT. Para isso, a 
diretoria do Ciesp-Cubatão faz reuniões 
sistemáticas com as empresas do polo 
e prefeitura, conforme estabelecido no 
protocolo Agenda 21.   

Comissão eleitoral apontou descumprimento ao Estatuto e negou o registro da Chapa 
apoiada pelo Inova, para a disputa que acontece nesta segunda-feira, na sede da Acic 
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CHUTOU O BALDE

Suman peita Translitoral, Unaerp 
e Dersa e retoma aeroporto

Depois de dois anos, a 
“carrocinha”, foi consertada e  
voltou a circular pelas ruas do 
Guarujá no último dia 09. O 
resgate dos animais obedece 
às solicitações colhidas pela 
Ouvidoria do Município ou 
direto ao canil. 

O objetivo é o resgate de 
animais abandonados, atro-
pelados, que caem nos canais, 
doentes ou, ainda, que ofere-
çam risco às pessoas.

“Conversei com um ami-
go que tem o� cina mecânica 
(Emerson Barreto, da EBS-
-Car) que se pronti� cou ao 
diagnóstico do problema do 
carro e se propôs a consertá-
-lo a custo zero para o Muni-
cípio”, explica o médico vete-

A carrocinha voltou

Prefeito revoga decretos de Antonieta e anuncia medidas administrativas de enfrentamento à crise

Depois de um diagnósti-
co dos 40 primeiros dias de 
governo, o prefeito de Gua-
rujá Válter Suman anunciou 
medidas contundentes de 
enfrentamento a problemas 
administrativos, na cidade. 
No âmbito político, o posi-
cionamento � rme da nova 
administração, revogando de-
cretos  do � m do mandato da 
ex-prefeita Antonieta, expõe 
diferenças política e idológi-
ca entre os dois governos no 

enfrentamento de questões 
de peso, como transporte co-
letivo e concessões públicas e 
privadas.   No apagar das lu-
zes de seu governo, Antonieta 
tomou medidas controversas. 
Ao revertê-las, Suman sepulta 
a descon� ança, disseminada 
em campanha, de que poderia 
haver um acordo de bastido-
res entre ambos. 

A primeira medida já teve 
re� exo direto no bolso do 
munícipe: a passagem do ôni-

bus baixou e já está custando 
R$ 3,20, derrubando o au-
mento para R$ 3,70 autoriza-
do por Antonieta, no dia 20 de 
dezembro, e que vigorava até 
esta semana.

Licitação do 
transporte
A Translitoral foi noti� ca-

da extrajudicialmente e tem o 
prazo de 30 dias para fornecer 
explicações que embasem a 
análise sobre o Termo de Au-

torização com o qual o servi-
ço é explorado atualmente. O 
objetivo é acelerar os estudos 
sobre o Plano de Mobilidade 
Urbana e promover um novo 
processo de licitação para o 
serviço.

Unaerp
A revogação de  um de-

creto prorrogando o prazo de 
concessão de área por mais 
25 anos, (até 2047) também 
entrou na linha de tiro de 
Suman. O prefeito quer re-
ver o decreto e também as 
contrapartidas da concessão 
que  (sem prorrogação) vale 
até o ano de 2022. A medida 
não tem qualquer impacto so-
bre os alunos que estudam lá 
atualmente.

A Unaerp tem o prazo de 
30 dias para se manifestar so-
bre os termos da prorrogação 
da concessão para uso de área 
na Enseada. 

Aeroporto
Foi revogado o edital pu-

blicado no � nal de 2016, que 
cancelava a licitação para 
construção do Aeroporto Ci-
vil Metropolitano. O objetivo 
é permitir que o Consórcio 
Guarujá Airport  possa dar 
seguimento ao processo e ace-
lere sua implantação.

Após o posicionamento 
do prefeito, a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
anunciou que vai criar, nesta 
semana, uma comissão espe-
cial para realizar a avaliação 
técnica da proposta apresen-
tada pela empresa que pleiteia 
a concessão. 

Dersa
A atual administração tam-

bém promete enfrentar a ‘zona’ 
que se institucionalizou na 
travessia Santos X Guarujá. A 
Dersa foi noti� cada extrajudi-
cialmente para se manifestar 

Marcel Nobrega

Efeito imediato

passagem municipal 
que era R$ 3,70, 
voltou para o 
preço antigo

acerca dos inúmeros proble-
mas veri� cados no transpor-
te por balsas e barcas entre 
Santos e Guarujá, solicitando 
pronunciamento e adoção 
imediata de providências 
concretas, visando regularizar 
os ilícitos apurados pelo Pro-
con, que implicaram na apli-
cação de penalidade � nancei-
ra à empresa responsável.

Sobrou até para o gover-
nador Geraldo Alckmin a 
quem foi encaminhado do-
cumento comunicando as 
providências e solicitando a 
inclusão de ligação seca en-
tre os dois municípios como 
prioridade de governo.

Buraco 
Nunca Mais
O prefeito deliberou a 

todas as unidades respon-
sáveis pelas tramitações  da 
licitação para execução dos 
serviços de engenharia de ta-
pa-buracos para que a Ope-
ração Buraco Nunca Mais 
seja tratada como prioridade 
da Administração Municipal.

Previsão de início das in-
tervenções em março.

CANIL MUNICIPAL

rinário  do CCZ (Centro de 
Controle de Zoonoses), João 
Paulo Perchiavalli Braga.

O canil sofre com a grande 
demanda de animais abando-
nados no Município, por isso, 
incentiva a adoção responsá-
vel, tanto de gatos quanto de 
cães que estão lá abrigados. 
Os próprios funcionários da 
unidade mantêm uma página 
no Facebook - Projeto Adote 
um Amigo-Canil Municipal 
do Guarujá, em que veiculam 
fotos dos pequenos animais. 
Além dos � lhotes, que são os 
mais cobiçados, há muitos ani-
mais adultos e também idosos, 
que se não forem adotados pas-
sarão o resto da vida no local.

No canil municipal fun-

ciona também o ambulatório 
para a população canina e fe-
lina do Guarujá, em que po-
dem ser agendadas consultas 
de rotina e onde é realizada 
vacinação contra a raiva. Não 
há cirurgias além de castra-
ção, nem aplicação de soro 
com medicamentos, nem va-
cinas para doenças exclusivas 
dos animais. A vacina da raiva 
(antirábica) é aplicada porque 
a doença pode ser transmiti-
da para humanos (controle de 
zoonoses).

Raquel Caxile PMG

O protocolo de atendimento para os animais abandonados obedece 
quatro passos. Quando a animal chega ao CCZ ele é:
1.    Vermifugado | 2.    Castrado | 3.    Vacinado (vacinação an� -rábica) 
4.    Controle de ectoparasitas (pulgas e carrapatos)
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Uma cicatriz na serra. Assim, 
muitos romantizam a imagem das 
tubulações de água da Usina Hi-
drelétrica Henry Borden, na Serra 
do Mar, que tão bem distinguem 
a paisagem da cidade de Cubatão. 
Mais que cicatriz, a Usina é um 
marco do progresso e do desen-
volvimento econômico paulista, 
porque a sua geração de energia 
alimenta o parque industrial de 
Cubatão - um dos maiores do país. 

Inaugurada em 1926, a Usi-
na Henry Borden está a ponto de 
impulsionar mais uma vez, um 
novo ciclo da atividade produtiva, 
garantindo segurança energética 
para a retomada do crescimento 
econômico prevista pelo governo 
federal para os próximos anos. Um 
estudo apresentado pelo engenhei-
ro civil Sadalla Domingos, da Es-
cola Politécnica da Universidade 
de São Paulo (Poli-USP), no Con-
selho Superior de Meio Ambiente 

da Fiesp (Consema), em 24 de ja-
neiro, revela a viabilidade técnica 
para reutilizar a água que passa pe-
las turbinas numa espécie de “cir-
cuito fechado”. 

Na prática, a proposta é trans-
formar a Henry Borden em usina 
hidrelétrica reversível, com o ob-
jetivo de estabilizar o sistema de 
distribuição de energia elétrica e 
de oferta de água. “No Japão, toda 
hidrelétrica é reversível, nenhu-
ma gota é enviada para o mar”, 
a� rmou. Segundo o estudo, se-
ria preciso fazer duas adequações 
principais para transformar em 
hidrelétrica reversível o complexo 

USINA REVERSÍVEL

Águas passadas 
que movem 

turbinas
Projeto da Poli-USP mostra na Fiesp como Usina Henry Borden poderá aumentar 
a capacidade de geração, recaptando a água que passa nas turbinas

Henry Borden, que é formado por 
duas usinas, uma externa e outra 
subterrânea, escavada na rocha. 

A primeira providência seria 
construir o reservatório inferior 
para armazenar a água usada para 
mover as turbinas – atualmente, 
essa água é direcionada para rios 
de Cubatão. A outra seria instalar 
uma estação de bombeamento e 
uma adutora para mandar a água 
de volta para o sistema Billings, 
no alto da serra. “Já temos tecno-
logia para isso”, garante Sadalla, 
acrescentando que o reservatório 
inferior seria construído entre os 
canais de fuga já existentes, usados 
para escoar a água da Billings.

Viabilidade 
e adequações
“A transformação da usina 

Henry Borden em uma hidrelé-
trica reversível possibilitaria o 
uso pleno de sua capacidade e 
pouparia até 7,5 mil litros de água 
por segundo da Billings, melho-
rando o abastecimento na região 
metropolitana de São Paulo”, a� r-
ma Sadalla, autor da proposta. “É 
uma solução importante para o 
momento atual, de crise no abas-
tecimento, e resolveria um antigo 
con� ito nesse sistema, entre gera-
ção de energia e fornecimento de 
água.” 

Ano passado, a proposta já ha-
via sido apresentada na Poli-USP 
e no Instituto de Pesquisas Tecno-
lógicas (IPT) e foi recebida pela 
Empresa Metropolitana de Águas 
e Energia (Emae), órgão do go-
verno estadual responsável pela 
operação e pela manutenção da 
Henry Borden. “O projeto parece 
interessante, mas é preciso estudos 
que comprovem sua viabilidade 
econômica, técnica, institucional 
e ambiental”, a� rma o engenhei-
ro mecânico Fernando José Mo-
literno, gerente do Departamento 
de Planejamento e Engenharia da 
Emae. Para Sadalla, o custo e os 
benefícios de deixar reversível a 
Henry Borden vão depender de 
um detalhado plano ambiental, 
econômico e de engenharia.

Divulgação

O objetivo do 
projeto é garantir o 
abastecimento e a 
geração de energia na 
região  metropolitana 
de São Paulo, onde 
vivem 21 milhões de 
pessoas ou 10% da 
população brasileira

 A Unipar Carbocloro faz terça-
-feira (21), às 9h30, em sua fábri-
ca em Cubatão, a doação de 900 
litros de hipoclorito de sódio para 
as nove prefeituras da Baixada San-
tista. Cada cidade terá 100 litros do 
produto concentrado para serem 
utilizados no combate ao mosquito 
Aedes aegypti. O evento terá a pre-

O secretário de Emprego e 
Desenvolvimento Sustentável 
de Cubatão, Benaldo 
Melo Souza, quer o � m do 
apadrinhamento político e 
sindical para contratações 
realizadas pelo Posto de 
Atendimento ao Trabalhador 
(PAT). Ele fez a promessa em 
reunião no PAT dia 15, com 
o gerente da Ciesp, Valmir 
Ramos Ruiz, da Petrobras e 
de suas empreiteiras e alguns 
desempregados.

São temporárias, mas 
as mais de 600 vagas de 
empregos temporários 
que vão surgir em 
algumas empresas, 
indicam que algumas 
industrial de Cubatão 
estão se modernizando. Os 
investimentos preparam as 
empresas para o crescimento 
da atividade industrial 
previstos pelos economistas 
em 2018.

Para auxiliar a melhoria do 
atendimento ao trabalhador, o 
Ciesp-Cubatão doou ao PAT 
impressoras, ventiladores, 
bebedouros, assentos tipo 
longarina etc.  Gerente do Cisep-
Cubatão, Valmir Ramos Ruiz, 
atendeu a ofícios de solicitação dos 
equipamentos, enviados pelo titular 
da pasta que cuida do PAT, Benaldo 
Melo Souza. A entidade também 
tem se esforçado para atender ofícios 
relacionados à solicitação de mão de 
obra de trabalhadores para auxiliar 
na reestruturação do PAT.

Unipar Carbocloro doa 900 litros de 
hipoclorito de sódio a prefeituras

PAT promete 
mais 
transparência

Vagas 
temporárias 
sinalizam 
retomada

Ciesp Cubatão faz 
doações ao PAT

sença de autoridades das cidades 
bene� ciadas, de executivos da em-
presa e de André Ricardo Machi, 
mestre em ciências pelo Instituto 
de Pesquisas Energéticas e Nuclea-
res (Ipen/USP) que, na ocasião, fará 
a apresentação de um estudo que 
atesta 100% de e� cácia do produto 
no combate às larvas do mosquito.

A Usina Henry Borden 
reversível permite 
economia 
de mananciais que 
abastecem 
a região metropolitana 
da capital paulista, com 
21 milhões de habitantes, 
gerando, ao mesmo 
tempo, segurança 
energética à Baixada 
Santista

“ No Japão, 
toda hidrelétrica 
é reversível, 
nenhuma gota 
é enviada para 
o mar”

Sadalla Domingos, 
engenheiro
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Controverso, polêmico, divertido. O Oscar pode 
não ser a premiação mais justa do cinema. Mas com 

certeza é a principal. Aquela em que os 
holofotes do mundo se voltam para 
curtir desde as celebridades no ta-
pete vermelho, até as homenagens 
e entregas da famosa estatueta.

 E o Cine Roxy repete a ini-
ciativa dos cinco anos anterio-
res. Na terça (21), a partir das 
20h30, no Cine Roxy 4 do Sho-
pping Pátio Iporanga, ocorre 
a 23ª edição da tradicional 
Palestra do Oscar com Wal-
demar Lopes. O evento é 

promovido pela Open Hou-
se Idiomas, em parceria com o 

Cine Roxy e diversos apoiadores. A entra-
da é franca, mas pede-se a gentileza de um quilo de 
alimento não perecível em prol da ACAUSA. Como 
é costume, serão sorteados vários brindes, como in-
gressos do Roxy, vales para restaurantes, cafeterias, 
chocolates, livros e DVDs, brindes da Cult Comics, 

Oscar é Cine Roxy
Com palestra especial sobre a premiação 
e transmissão ao vivo da entrega das
estatuetas, Cine Roxy celebra a maior 
festa do cinema mundial

entre outros.
 Já no domingo (26), a partir das 21h45, no Cine Roxy 

5, será a vez da exibição ao vivo do prêmio. Na ocasião, 
Waldemar se junta aos jornalistas Gustavo Klein e André 
Azenha, todos vestidos a caráter, para comentar as pre-
miações e sortear brindes nos intervalos da transmissão. 

A entrada segue o mesmo sistema da palestra: gratui-
ta, mas pede-se para quem puder, um quilo de alimento 
não perecível em prol da ACAUSA.  

 Há seis anos, o Cine Roxy criou uma programação 
especial de Oscar, com pré-estreias de � lmes indicados e 
a exibição ao vivo da premiação, e convidou Waldemar 
para realizar a palestra no cinema. Ele aceitou pronta-
mente. “Nada melhor que uma Palestra do Oscar acon-
tecer numa sala de cinema, especialmente no Cine Roxy, 
que tem tanta tradição”, a� rma.

Controverso, polêmico, divertido. O Oscar pode 
não ser a premiação mais justa do cinema. Mas com 

certeza é a principal. Aquela em que os 
holofotes do mundo se voltam para 
curtir desde as celebridades no ta-
pete vermelho, até as homenagens 
e entregas da famosa estatueta.

Cine Roxy e diversos apoiadores. A entra-
da é franca, mas pede-se a gentileza de um quilo de 
alimento não perecível em prol da ACAUSA. Como 
é costume, serão sorteados vários brindes, como in-
gressos do Roxy, vales para restaurantes, cafeterias, 
chocolates, livros e DVDs, brindes da Cult Comics, 

Oscar é Cine Roxy

Peterson Florindo 
conseguiu um feito que ele 
vai comemorar muito. O 
estudante do ensino médio 
da Federal de Cubatão 

Garoto prodígio

Tartarugas marinhas são devolvidas 
ao mar, sob o olhar de crianças

conseguiu o 1º Lugar no 
vestibular da Unicamp 
para o curso de engenharia 
mecânica. A notícia animou 
ainda mais o garoto, que 

já dias antes conseguiu 
passar na USP, no mesmo 
curso, em terceiro lugar. 
Estudando cerca de 12 
horas por dia, em casa,  
Peterson viu todo o 
esforço recompensado e já 
escolheu onde vai passar 
os próximos anos. Seu 
destino é a USP, onde vai 
poder realizar o sonho de 
se tornar engenheiro.

Mas passar em 
universidade pública para 
Peterson não é novidade. 
Em 2016, ele foi aprovado 
em outras 5 universidades 
federais, para o curso de 
direito. O desempenho 
é impressionante, ainda 
mais para um menino que 
sempre estudou em escola 
pública, tanto no ensino 
fundamental como no 
ensino médio. 

APROVADO! MEIO AMBIENTE

Quarenta e um alunos da 
rede pública municipal tive-
ram uma experiência inusita-
da na manhã desta sexta-feira 
(17).  As crianças, com idade 
entre 9 e 12 anos, presencia-
ram a soltura de 11 tartarugas 
marinhas da espécie Chelo-
nia Mydas a seu habitat na-
tural, na Praia do Iporanga, 

em Guarujá.  A ação foi de-
senvolvida por pro� ssionais 
do Instituto Gremar (Gru-
po de Resgate e Reabilitação 
de Animais Marinhos), com 
apoio da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente.

As tartarugas, considera-
das juvenis, com idade entre 6 
e 10 anos, foram encontradas 

encalhadas em diversas praias 
de Guarujá, entre os meses de 
novembro e dezembro. Se-
gundo a bióloga marinha do 
Gremar, Ana Lúcia Bonini 
que participou da reabilita-
ção, a maior parte � cou debi-
litada por conta de problemas 
de interação com o lixo.

“O maior problema desses 

animais vem sempre da inter-
ferência do homem no meio 
ambiente. As tartarugas co-
mem o lixo jogado nos mares, 
principalmente plásticos, ou 
� cam enroscadas em linhas 
ou redes de pesca e acabam 
morrendo por afogamento, 
pois elas precisam ir à super-
fície para respirar o oxigênio”.

Raquel Caxile PMG
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Parabéns!

Cantora 
sertaneja, 
Layandra 

Victoria

Vereador 
Rafael 
Tucla

Fotógrafo, 

Alê Souza

Auxiliar de 

Adm /UBS 

Pinhal do 

Miranda-

Cilange 

Queiroz

Em reunião nesta semana, 
o grupo de ex-funcionários 

que buscam a anistia foi 
recebida pelo secretário de 
governo, Cesar Nascimento 

e o presidente da Câmara, 
Rodrigo Alemão (foto) e 

receberam a boa notícia de 
que a comissão vai avaliar 

a situação de cada um. A 
comissão deve iniciar as 

atividades no próximo dia 
15. O grupo aproveitou 

a oportunidade para 
agradecer a atenção que foi 
dada a eles e ao respaldo na 
continuidade das atividades.

O compositor britânico 
Peter Koval acompanhou 
a apresentação da banda 
Sinfônica de Cubatão no 

último domingo, 12, no Parque 
Anilinas. Na foto, da esquerda 

pra direita: Rodrigo Vitta, 
maestro da Banda Sinfônica; 

Peter Koval, compositor 
britânico; Roberto Farias, 
coordenador dos Grupos 

Artísticos de Cubatão

Para celebrar o 
amor, Clayton 

e Sarah, 
reafi rmaram o 
compromisso 

no altar. 
Felicidades ao 

casal!

O Centro Espanhol de Santos 
foi palco de muita beleza, 
elegância e estilo no último dia 
12. Concurso organizado pela 
Produção Brasil, selecionou as 
Miss das 9 cidades da Baixada 
Santista. Cubatão foi muito 
bem representada e as eleitas 
são: Nina Sophia (Miss Mirim) 
Eduarda (Miss Infantil) Larissa 
Marques de Almeida (Miss 
Infanto juvenil) Kethelyn dos 
Santos Amorim (Miss Juvenil) 
Amanda Barbosa 
(Miss Adulto). As modelos irão 
representar suas cidades no 
Miss São Paulo, em outubro

Jô Cruz

SOROPTIMIST 
EM PAUTA

Em reconhecimento aos 
trabalhos desenvolvidos 
em prol de meninas e 
mulheres em situação 
vulnerável, o clube 
de servir Soroptimist 
Cubatão, foi pauta 
na última sessão da 
Câmara Municipal. Em 
projeto apresentado 
pelo presidente da Casa 
Rodrigo Alemão, o clube 
se torna instituição de 
utilidade pública. O 
projeto foi aprovado em 
primeira votação.
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: RICARDO RAIMUNDO DOS SANTOS e SHEILA CRUZ DOS SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, assistente de expedição, RG n.º 252576068 - SSP/
SP, CPF n.º 16958987888, com 42 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP, nascido no dia vinte e 
quatro de março de mil novecentos e setenta e quatro (24/03/1974), residente na RUA Adelino Duarte, 
227, fundos, Conjunto Afonso Schimidt, Cubatão - SP, fi lho de MARIA MADALENA DOS SANTOS, 
falecida há 10 anosDivorciado de Débora Aparecida de Souza dos Santos, conforme sentença datada 
de 26/09/2016, proferida pela MM. Juiza de Direito da 4ª Vara do Foro desta Comarca, nos autos 
de N°1003084-50.2016.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
auxiliar de serviços gerais, RG n.º 30975547 - SSP/SP, CPF n.º 26507168866, com 39 anos de idade, 
natural de DUQUE DE CAXIAS - RJ, nascida no dia dois de outubro de mil novecentos e setenta e sete 
(02/10/1977), residente na RUA Adelino Duarte, 227, frente, Conjunto Afonso Schimidt, Cubatão - 
SP, fi lha de JOSÉ JOÃO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, mestre de obras, com 63 anos de 
idade, residente em MATÃO - SP e de CREUZA CRUZ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 59 anos de idade, residente em MATÃO - SP. Divorciada de Jesner Campos de Jesus, 
conforme sentença datada de 23/06/2006, proferida pela MM. Juiza de Direito da 1ª Vara Judicial 
desta Comarca, nos autos de N°474/06. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: DIEGO PEREIRA DA SILVA e FRANCIELLI DE SOUZA RAMOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 48600234 - SSP/SP, CPF n.º 
40917974824, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e cinco de abril de 
mil novecentos e noventa e um (25/04/1991), residente na AVENIDA Principal/Caminho São Jorge, 11, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de PEDRO VIEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, montador 
de andaime, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JACINTA PEREIRA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 488812902 - SSP/SP, CPF n.º 43497416827, com 24 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia sete de agosto de mil novecentos e noventa 
e dois (07/08/1992), residente na AVENIDA Principal/Caminho São Jorge, 11, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, fi lha de MARLI RAMOS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar administra� va, com 
44 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 
do Código Civil Brasileiro: LUIZ BARBOSA DA SILVA e SANDRA MARIA VELOZO DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, marceneiro, RG n.º 525841118 - SSP/SP, CPF n.º 
60710977468, com 48 anos de idade, natural de JOÃO ALFREDO - PE (Bom Jardim-PE  Livro nº 6, 
fl s. nº 85, Termo nº 3440), nascido no dia dezenove de agosto de mil novecentos e sessenta e oito 
(19/08/1968), residente na RUA Caminho São Leopoldo, 1392, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho 
de PEDRO BARBOSA DA SILVA, falecido há 8 anos e de MARIA MASCIMA DA SILVA, falecida há 37 
anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de limpeza, RG n.º 
225469534 - SSP/SP, CPF n.º 10826719830, com 50 anos de idade, natural de CATENDE - PE, nascida 
no dia vinte e quatro de dezembro de mil novecentos e sessenta e seis (24/12/1966), residente na 
RUA Caminho São Leopoldo, 1392, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de SEVERINO VELÔZO DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 73 anos de idade, residente em MACEIÓ - AL 
e de AMA ALVES VELÔZO DA SILVA, falecida há 9 anos. Divorciada de José Carlos Sabino, conforme 
sentença datada de 09/03/2016, proferida pela MM. Juiza e Direito da 1ª Vara do Foro desta Comarca, 
nos autos de N°1000752-13.2016.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JOSEILDO FERREIRA DE SOUZA e HELLEN GREICE SILVA DE ARAUJO. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, mecânico, RG n.º 29054418 - SSP/SP, CPF 
n.º 24913918800, com 42 anos de idade, natural de RECIFE - PE, nascido no dia seis de janeiro de 
mil novecentos e setenta e cinco (06/01/1975), residente na Avenida Principal, 455, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lho de JOSENILDO FERREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, falecido há 5 anos 
e de OLINDINA FERNANDES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, falecida há 5 anosDivorciado de 
Adriana Barbara Mar� ns, conforme sentença datada de 03/09/2012, proferida pela Juíza de Direito 
da 3ªVara de Familia e Sucessões da Comarca de Santos-SP, nos autos de ordem nº1328/2012, 
processo nº562.01.2012.025500-0/000000-000. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 450126663 - SSP/SP, CPF n.º 38658919854, com 28 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP (Guarujá-SP  Livro nº 39, fl s. nº 59, Termo nº 29207), nascida no dia treze de maio de 
mil novecentos e oitenta e oito (13/05/1988), residente na Avenida Principal, 455, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lha de EDNALDO DIAS DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, falecido há 17 anos 
e de MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 50 anos 
de idade, residente em LIMEIRA - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: FIDEL PADILLA LARA e PRISCILA MARIA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade Bolíviana, solteiro, estudante, RNE n.º V844323ZCGPI/DIREX/DPF, CPF n.º 
23575478805, com 25 anos de idade, natural de Santa Cruz-Andres Ibañes-El Torno/Bolívia - EX, 
nascido no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e noventa e um (24/04/1991), residente 
na RUA 13 de Maio, 73, apt.34, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de CALIXTO PADILLA BRAVO, falecido 
há 13 anos e de AGUSTINA LARA GARCIA, de nacionalidade Bolíviana, do lar, com 68 anos de idade, 
residente em Bolívia - EX . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, professora, 
RG n.º 352668088 - SSP/SP, CPF n.º 21911057855, com 35 anos de idade, natural de SANTOS - SP, 
nascida no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e oitenta e um (28/05/1981), residente na 
RUA 13 de Maio, 73, apt.34, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS, falecido 
há 5 anos e de MARLENE MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de 
idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Divorciada de Paulo Roberto da Silva, conforme sentença 
datada de 04/08/2014, proferida pela MM. Juiza de Direito da 1ª Vara do Foro desta Comcarca, nos 
autos de N°0004536-83.2014.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MOURA e TAYANA MELO DOS SANTOS. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 598368784 - SSP/
SP, CPF n.º 04345003300, com 27 anos de idade, natural de TERESINA - PI (Campo Maior-PI  Livro 
nº 49, fl s. nº 102, Termo nº 58209), nascido no dia seis de abril de mil novecentos e oitenta e nove 
(06/04/1989), residente na Rua Bernardino de Pinho Gomes, 431, Jardim São Francisco, Cubatão - 
SP, fi lho de ANÔNIO PEREIRA DE MOURA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 anos de 
idade, residente em CAMPO MAIOR - PI e de LUZIA FERREIRA DOS SANTOS MOURA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 70 anos de idade, residente em CAMPO MAIOR - PI . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 486369572 - SSP/SP, CPF n.º 41630373818, com 
25 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 152, fl s. nº 24, Termo nº 
92035), nascida no dia sete de junho de mil novecentos e noventa e um (07/06/1991), residente na 
Rua Bernardino de Pinho Gomes, 431, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lha de RAIMUNDO DOS 
SANTOS LIMA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 57 anos de idade, residente em SANTOS 
- SP e de EDILANIA MELO DOS SANTOS LIMA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 
50 anos de idade, residente em SANTOS - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: PAULO SERGIO PONTES e RAYANE DA CONCEIÇÃO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, técnico em eletrônica, RG n.º 1341650 - SSP/AL, CPF n.º 03012073485, com 39 anos de 
idade, natural de MACEIÓ - AL (Maceió-AL  Livro nº 9, fl s. nº  , Termo nº 9561), nascido no dia vinte e sete 
de agosto de mil novecentos e setenta e sete (27/08/1977), residente na RUA Vereador Josafá Balbino 
dos Santos, 45, apt.112, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de IRANI PONTES, de nacionalidade brasileira, artesã, 
com 61 anos de idade, residente em MACEIÓ - AL . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 37225618 - SSP/AL, CPF n.º 12564102417, com 19 anos de idade, natural de 
MACEIÓ - AL (Maceió-AL  Livro nº 73, fl s. nº 253, Termo nº 51274), nascida no dia quinze de maio de mil 
novecentos e noventa e sete (15/05/1997), residente na RUA Vereador Josafá Balbino dos Santos, 45, 
apt.112, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de ROSILENA MARIA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 45 anos de idade, residente em MACEIÓ - AL. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: FELIX MARTINS DOS SANTOS e VERA LUCIA DO NASCIMENTO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, vigilante, RG n.º 184010974 - SSP/SP, CPF n.º 07621405856, com 50 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de fevereiro de mil novecentos e sessenta 
e seis (13/02/1966), residente na RUA Belarmino Amaral, 910, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lho 
de MANOEL FELIX DOS SANTOS FILHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA MARTINS DOS SANTOSDivorciado de: Suelene Alves de Oliveira, 
conforme sentença de 18/11/2010, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial da Comarca de 
Cubatão/SP, nos autos de nº157.01.2010.003379-3.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, técnica de enfermagem, RG n.º 172627746 - SSP/SP, CPF n.º 06329005800, com 50 anos de idade, 
natural de RIBEIRÃO - PE (Ribeirão-PE  Livro nº 37, fl s. nº 173, Termo nº 24307), nascida no dia vinte e três de 
abril de mil novecentos e sessenta e seis (23/04/1966), residente na RUA Belarmino Amaral, 910, Jardim 
São Francisco, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ ALVES DO NASCIMENTO, falecido há 47 anos e de ANTONIÊTA 
MARIA DO NASCIMENTO, falecida há 15 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 
do Código Civil Brasileiro: EDNALDO BATISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR e NAYARA CRISTINA SOARES 
DOURADO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de almoxarifado, 
com 20 anos de idade, natural de RIO DE JANEIRO - RJ, nascido no dia vinte e seis de junho de 
mil novecentos e noventa e seis (26/06/1996), residente na RUA Chile, 151, Jardim Casqueiro, 
Cubatão - SP, fi lho de EDNALDO BATISTA DE OLIVEIRA e de ANA PAULA CIRINO D EMILIO . Sendo 
a pretendente, solteira, recepcionista - SSP/SP, com 24 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP, 
nascida no dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e noventa e dois (25/07/1992), residente 
na RUA Doutor Freud, 196, Vila Tupi, PRAIA GRANDE - SP, fi lha de JOEDILSON ALVES DOURADO e 
de VANDA MOREIRA SOARES DOURADO. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: LUIZ FERNANDO SANTOS PINTO e FERNANDA MENESES DE OLIVEIRA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de empilhadeira, RG n.º 44166899 - SSP/
SP, CPF n.º 37336660894, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezessete de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (17/12/1987), residente na Rua das Acácias, 490, Vila 
Natal, Cubatão - SP, fi lho de JOSE LUIZ PINTO, de nacionalidade brasileira, pintor, com 56 anos de idade, 
residente em SÃO PAULO - SP e de ROSALINA DOS SANTOS, falecida há 07 anos . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 466681458 - SSP/SP, CPF n.º 37825611802, 
com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de junho de mil novecentos 
e noventa (21/06/1990), residente na Rua das Acácias, 490, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO 
FIRMO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 anos de idade, residente em BOM 
JARDIM - PE e de EGILDA MENESES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 
53 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ALBÉRICO DIEGO DE SOUZA GONÇALVES e KARINA PIRES ALVES. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de eletricista, RG n.º 58028296X - SSP/
SP, CPF n.º 09723521474, com 28 anos de idade, natural de CATENDE - PE (Catende - PE  Livro nº 
2, fl s. nº 74, Termo nº 17025), nascido no dia três de novembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(03/11/1988), residente na Rua B, s/nº, Vale Novo, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ LINO GONÇALVES, de 
nacionalidade brasileira, ajudante, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE 
FÁTIMA DE SOUZA GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, ajudante de cozinha, RG 
n.º 625906007 - SSP/SP, CPF n.º 10758556403, com 26 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São 
Paulo - 29º Subdistrito - Santo Amaro  Livro nº 408, fl s. nº 5, Termo nº 300869), nascida no dia vinte 
e seis de setembro de mil novecentos e noventa (26/09/1990), residente na Rua B, s/nº, Vale Novo, 
Cubatão - SP, fi lha de MARIA DO SOCORRO PIRES ALVES, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
56 anos de idade, residente em CATENDE - PE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 
do Código Civil Brasileiro: UILSON FERREIRA INDIO e JOSELMA FERNANDA DOS SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 276610325 - SSP/SP, 
CPF n.º 25378121825, com 40 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 50, fl s. 
nº 64, Termo nº 252), nascido no dia dez de abril de mil novecentos e setenta e seis (10/04/1976), 
residente na RUA Faixa do Oleoduto, 52, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de EDNALDO FERREIRA INDIO, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em FEIRA GRANDE - AL 
e de GILMA SOARES INDIO, falecida há 08 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 437594294 - SSP/SP, CPF n.º 35139353822, com 35 anos de idade, natural de 
GARANHUNS - PE (Garanhuns - PE 1ª zona  Livro nº 98, fl s. nº 96, Termo nº 16766), nascida no dia 
quinze de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (15/01/1982), residente na RUA Faixa do Oleoduto, 
52, Fabril, Cubatão - SP, fi lha de GERALDINA MARIA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
78 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: DIEGO BORLINA e IVANI DA CONCEIÇÃO SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, técnico de informá� ca, RG n.º 494724973 - SSP/SP, CPF n.º 36989486805, com 27 
anos de idade, natural de MARAU - RS (Marau -RS  Livro nº 35, fl s. nº 17, Termo nº 7146), nascido 
no dia quatro de abril de mil novecentos e oitenta e nove (04/04/1989), residente na RUA Nossa 
Senhora Aparecida, 172, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de MÁRIO BORLINA, de nacionalidade 
brasileira, metalurgico, com 58 anos de idade, residente em MARAU - RS e de LENICE BORLINA, de 
nacionalidade brasileira, Zeladora, com 52 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administra� va, RG n.º 33434124 - SSP/SP, CPF 
n.º 39132225881, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 137, fl s. nº 170, 
Termo nº 36792), nascida no dia cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (05/10/1989), 
residente na RUA Nossa Senhora Aparecida, 172, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO 
FRANCISCO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente em 
SÃO VICENTE - SP e de IVANILDA LUIZA DA CONCEIÇÃO SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
62 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JOSÉ ANDERSON DA SILVA e JÉSSICA MARÍLIA MARTINS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, arquivista, RG n.º 33434062 - SSP/SP, CPF n.º 22916637800, 
com 29 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 110, fl s. nº 283, 
Termo nº 67463), nascido no dia quinze de março de mil novecentos e oitenta e sete (15/03/1987), 
residente na Rua Rio de Janeiro, 972, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ MANOEL DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, contadora, RG n.º 46666489 - SSP/SP, 
CPF n.º 37575533818, com 27 anos de idade, natural de DORES DE CAMPOS - MG (Dores de Campos-
MG  Livro nº 32, fl s. nº 290, Termo nº 2041), nascida no dia trinta de setembro de mil novecentos e 
oitenta e nove (30/09/1989), residente na Rua Rio de Janeiro, 972, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de 
SEBASTIÃO MARTINS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 80 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de KÁTIA MARÍLIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, funcionária pública, com 
45 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: LEANDRO ALQUINO GOMES FLORÊNCIO e CARLA RIBEIRO DIOGO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 486059029 - SSP/SP, CPF n.º 38433594826, com 
28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 128, fl s. nº 129, Termo nº 33169), 
nascido no dia vinte e um de maio de mil novecentos e oitenta e oito (21/05/1988), residente na RUA 
José de Castro, 605, Vila Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de ALQUINO FLORÊNCIO, de nacionalidade 
brasileira, caldeireiro, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JUCEIA GOMES DE 
ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, costureira, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 481755494 - SSP/SP, 
CPF n.º 40076347850, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 149, fl s. 
nº 161, Termo nº 41559), nascida no dia quatorze de setembro de mil novecentos e noventa e um 
(14/09/1991), residente na RUA José de Castro, 605, Vila Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ CARLOS 
DIOGO, falecido há 01 ano e de LUCIENE RIBEIRO DE MORAES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JOSÉ ANDERSON OLIVEIRA DE ALMEIDA e INEZ HELENA DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante geral, RG n.º 256863891 - SSP/SP, CPF 
n.º 24953367871, com 41 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatro de março de 
mil novecentos e setenta e cinco (04/03/1975), residente na RUA 2, 319, Pinheiro do Miranda, Cubatão 
- SP, fi lho de JOSÉ SERAFIM DE ALMEIDA, falecido há 1 ano e de CARLENE MENDES DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Sandra 
Regina Bezerra, conforme sentença datada de 19/11/2015, proferida pela MM. Juiza de Direito do 
Centro Judiciário de Solução de Confl itos e Cidadania desta Comarca, nos autos de N°1000372-
24.2015.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, balconista, RG 
n.º 244018182 - SSP/SP, CPF n.º 09799147875, com 45 anos de idade, natural de MORADA NOVA - 
CE, nascida no dia dois de fevereiro de mil novecentos e setenta e dois (02/02/1972), residente na 
RUA 2, 319, Pinheiro do Miranda, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ VICENTE DA SILVA, falecido há 20 
anos e de MARIA DO CARMO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 71 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Silvano dos Santos Silva, conforme sentença 
datada de 10/01/2013, proferida pela MM. Juiza de Direito da 3ª Vara do Foro desta Comarca, nos 
autos de N°0007960-07-2012.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: PATRICK PORTO CARVALHO e RAFAELA DA SILVA AVELINO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de armazém, RG n.º 429999288 - SSP/SP, CPF n.º 
46108538848, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 176, fl s. nº 133, Termo 
nº 52277), nascido no dia dezesseis de maio de mil novecentos e noventa e seis (16/05/1996), residente 
na Rua Dona Darci Moreira César, bl.304, apt.42, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de LUIZ CARLOS 
DE OLIVEIRA CARVALHO, de nacionalidade brasileira, controlador de acesso, com 46 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA CRISTINA BARROS PORTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, RG n.º 581749832 - SSP/SP, CPF n.º 47767867889, com 18 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP (Cubatão  Livro nº 189, fl s. nº 110, Termo nº 57428), nascida no dia quinze de abril de mil novecentos 
e noventa e oito (15/04/1998), residente na Avenida Ferroviária I, 217, Vila dos Pescadores, Cubatão - 
SP, fi lha de JOSÉ REINALDO AVELINO, de nacionalidade brasileira, mecânico montador, com 42 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MAURICEIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, 
com 35 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: NIVALDO ALVES FEITOSA JUNIOR e MARIANE DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, soldador, RG n.º 46366950 - SSP/SP, CPF n.º 40834421828, 
com 27 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e 
noventa (05/02/1990), residente na Rua João Maria Catarino, 5, Jardim Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho 
de NIVALDO ALVES FEITOSA, de nacionalidade brasileira, torneiro mecânico, com 57 anos de idade, 
residente em SÃO VICENTE - SP e de EDENICE CAVALCANTE FEITOSA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 45 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SPDivorciado de Pâmela Cris� na de 
Camargo, conforme Escritura Pública de Divórcio, lavrada no 2ºTabelião de Notas e de Protestos de 
Letras e Títulos de São Vicente-SP, datada de 24/04/14, registrada do livro 1009, ás folhas 259/262.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 442459270 - SSP/SP, CPF 
n.º 44450329805, com 23 anos de idade, natural de JUQUIÁ - SP (Miracatu-SP  Livro nº 54, fl s. nº 16, 
Termo nº 7724), nascida no dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e noventa e três (25/07/1993), 
residente na Rua João Maria Catarino, 5, Jardim Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de CLEUSA CESARINA DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, falecida há 1 ano. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO 
Rua São Paulo, 316 - Centro 
Tel.: (13) 3361-7172editais de casamento

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos 
exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: MICHEL DA 
CONCEIÇÃO SILVA BRITO e LILIAN MARIA MARENA. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos 
exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: ALBERTINO JOAQUIM 
DE SANTANA e KARIEN SOUSA DA SILVA. Sendo a pretendente,  fi lha de 
ANTONIO ARTUR DA SILVA, e de CONCEIÇÃO DE MARIA DE SOUSA PAIVA. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO 
DA CHAPA 2 PARA AS ELEIÇÕES DO BIÊNIO 

2017/2019 DA ACIC

A Associação Comercial e Industrial de Cubatão, após a análise do pedido 
de registro da Chapa 02 para as eleições do biênio 2017/2019 desta 
entidade, vem por meio deste, informar que a composição apresentada 
não atende os requisitos formais de admissibilidade previstos no 
Estatuto Social, a saber:
Art. 14, § 6º, incisos I e IV.
O pedido de registro de chapas a ser apresentado à Secretaria 
Administrativa da ACIC deverá ser subscrito por todos os seus integrantes, 
sempre em duas vias de igual teor, até 05 dias antes da eleição e deverá 
conter:
I..nome por extenso dos candidatos, com anuência por escrito das 
pessoas jurídicas a que pertença, e cargos que exerçam, comprovado 
por documento hábil e atual;
IV. só serão aceitas para registro, as chapas que contiverem os 
nomes para todos os cargos da Diretoria Executiva, do Conselho 
Fiscal e do Conselho Deliberativo, respeitando a composição nos arts. 
16, 29 e 30. 
Art. 14, § 7º
Não poderá candidatar-se a cargo eletivo o associado cuja permanência 
no quadro social da ACIC seja inferior a 550 (quinhentos e cinquenta) 
dias ininterruptos ou que não esteja quite com a tesouraria da entidade, 
observado o disposto no parágrafo 2º retro.

Diante do exposto, o pedido de registro da Chapa 02 foi indeferido.

    
Cubatão, 16 de fevereiro de 2017

HERMES BALULA Presidente do Conselho Deliberativo
KLEBER PIERUZZI SILVEIRA OAB/SP 190.983 
JOSIEL RODRIGUES DE BRITO OAB/SP 337.282
VILMA ROSA OAB/SP 334.743
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AGUINALDO ARAÚJO QUER NOVA RODOVIÁRIA

IVAN HILDEBRANDO INICIA GABINETE ITINERANTE

MARCINHO OUVE MORADORES NA V. ESPERANÇA

WILSON PIO OUVE MORADORES DA COTA

ÉRIKA VERÇOSA VISITA UNIDADES

LALÁ ACOMPANHA LIMPEZA NA VILA NATAL

SÉRGIO QUER ESPORTE COMO MEIO DE INCLUSÃO

Na última sessão, realizada na terça (14), o vereador Agui-
naldo Araújo (PDT) apresentou indicação solicitando estudos 
para transformar o kartódromo da Cidade em um terminal ro-
doviário que atenda tanto os ônibus rodoviários quanto os das 
linhas municipais. 

Nesta segunda (13), o vereador Ivan Hildebrando (PSB) 
iniciou as atividades do projeto Gabinete Itinerante no bairro 
do Costa e Silva. Durante todo o dia o vereador e sua assessoria 
colheram as demandas apresentadas pelos moradores do bair-
ro e puderam esclarecer as dúvidas da população.

O vereador Marcinho (PSB) foi até a Vila Esperança para 
acompanhar o andamento das obras de recapeamento da Ave-
nida Principal do bairro. 

Marcinho ouviu os moradores e comerciantes do local para 
ouvir todas as demandas que o bairro precisa, tanto na manu-

Nesta quarta (15), o vereador Wilson Pio iniciou seus tra-
balhos de visitação aos bairros da cidade, visitando a região da 
Cota 200. 

Durante sua visita, conversou com amigos, moradores e li-
deranças, onde colheu várias demandas e veri� cou muitas ne-

Nesta semana, a vereadora Érika Verçosa (PSDB) realizou 
diversas visitas em equipamentos públicos, para conhecer mais 
afundo os problemas enfrentados pelos moradores e funcioná-
rios. A vereadora passou pela UME Celita, Dom Pedro e Ulis-
ses Guimarães e a UBS da Vila Esperança. 

Após encaminhar ofício, no início do ano, solicitando pro-
vidências quanto à limpeza do canal da Vila Natal, o verea-
dor Lalá (SD) acompanhou esta semana o início dos trabalhos 
de limpeza e manutenção realizados no local pelas equipes da 
Prefeitura. 

Nesta quinta (16), o vereador Sérgio Calçados (PPS) foi até 
a quadra da Vila Elizabeth para conferir o andamento da refor-
ma no espaço, que recebe nova pintura, iluminação, alambra-
dos e uma nova calçada na sua entrada. 

A revitalização de espaços públicos para lazer é uma das 

ACONTECE NO LEGISLATIVO

Na indicação, o vereador também pede que a atual rodoviá-
ria, que tem fácil acesso às rodovias que cortam a cidade, seja 
utilizada para abrigar o novo local para o Batalhão do Corpo 
de Bombeiros. O pedido foi encaminhado pela Câmara para 
estudos de viabilidade.

O Gabinete Itinerante é um projeto que visa promover um 
mandato participativo e estar junto à população. O projeto per-
correrá todos os bairros de Cubatão, sempre às segundas-fei-
ras, das 9h às 17 horas. A próxima edição acontece no dia 20, 
na Vila Nova.

tenção das ruas como a de prédios públicos (escolas, creches 
e UBS), transporte e outras áreas que precisam de atenção na 
Vila. Após ouvir os moradores, o vereador vai dar prossegui-
mento nas providências junto ao Executivo. Marcinho tam-
bém ouviu muitas reclamações em relação à segurança.

cessidades para melhoria da qualidade de vida dos moradores 
no bairro. 

O vereador esteve também visitou a UME Estado do Acre, 
onde conversou com o diretor da unidade para saber as neces-
sidades de melhorias na escola. 

Nas visitas, Érika pode constatar in loco as de� ciências em 
cada uma das unidades para poder cobrar as medidas necessá-
rias do Poder Executivo e dos órgãos competentes, visando o 
bem estar da população. As visitas devem continuar nas unida-
des de saúde e ensino na próxima semana. 

O local sofre bastante em épocas de chuva intensa, pois o 
nível da água do canal sobe muito rápido e acaba por transbor-
dar e inundar as ruas e a limpeza do canal é um reinvindicação 
antiga dos moradores do bairro. Além de conferir o andamen-
to da limpeza, Lala ouviu as reclamações dos moradores.

pautas do vereador, que pretende apresentar projeto para que 
os espaços em toda a cidade sejam aproveitados para projetos 
de inclusão social, envolvendo estudantes universitários da ci-
dade, poder público e as comunidades. A comunidade da Vila 
Elizabeth vai poder aproveitar a quadra a partir deste domingo.

VENDA
CENTRO CUBATÃO - LANÇAMENTO 
01 E 2 DORM - 20% ENTRADA. FALE 
CONOSCO
V.VERDE- SOBREP ALTA E BAIXA - 2 
DORM. C/SUITE, 1 VAGA ACEITA 
FINANC 190 MIL
V.NOVA-AP 01 DORMITORIO - 
IMPECAVEL, REFORMADO - 180 
MIL ACEITA FINANCIAMENTO
V.NOVA - CASA ISOLADA 2 DOR 
- TERRENO 8 X 21 - PÇA. FREI 
DAMIÃO -  250 MIL
31 MARÇO - CASA 2 DORMITORIOS 
- RUA LARGA, PROX. COLEGIO - 250 
MIL, ACEITA PROPOSTA
JD.CASQ. TERRENO 10 X 30 - 
CENTRO COMERCIAL, PROXIMO 
AO EXTRA 380 MIL

3361-4894 / 3372-7409 
almeidasimoveis.com.br 

R. Armando Sales de Oliveira, 371-Centro-Cubatão

imóveis

LOCAÇÃO
SALA COMERCIAL 
SITUADA NA RUA 
ASSEMBLÉIA DE DEUS - 
N°39 - SALA 409 - JARDIM 
SÃO FRANCISCO.
PRÉDIO COM ELEVADOR E 
RECEPÇÃO.
VALOR DA LOCAÇÃO: 
R$1.200,00.
CÓDIGO DO SITE: 1192.

Apartamento totalmente reformado no Jd 
Casqueiro, c/ 3 quartos. O prédio possui dois 
elevadores, circuito interno de monitoramento e 
salão de festas. Info: 13 99716-0905 com Fernanda

VENDO APARTAMENTO
TOTALMENTE REFORMADO

Atendimento
Seg a sex 8:00 as 19:00

Sáb 8:00 as 16:00
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SANTOS

Mais modesto, o des� le 
o� cial das escolas de Samba 
de Santos, acontece na Pas-
sarela Draúzio da Cruz.

GUARUJÁ
A programação começa 

no sábado (18) com o Unidos 
do Santo Antônio fazendo a 
festa dos foliões da Perola do 
Atlântico e iniciando a pro-
gramação na Cidade. As ban-
das se apresentam nos dias 18 
e 19 e a partir do dia 24, nos 
bairros. A programação com-
pleta também está no site do 
Acontece (link no QR code). 
No dia 20, a corte carnavales-
ca do Guarujá entrega a chave 
da cidade ao Prefeito Valter 
Suman, no paço municipal.

Já os des� les das escolas de 
samba serão em seus bairros 
de origem.  Veja a programa-
ção completa, ao lado.

����� �������/PMG

Alô
Bateria!

A folia já começou na Baixada. Santos e Guarujá estão a todo vapor 
chamando os foliões para a rua para cantar as velhas marchinhas, os 
sambas enredo e  os sucessos do verão num clima de paz e harmonia

Sexta (17) 
Grupo de Acesso
Unidos da Zona Noroeste |Real Mocidade San� sta
Grupo Especial
Sangue Jovem | União Imperial | Brasil | X-9

Sábado (18) 
Grupo de Acesso
Bandeirantes do Saboó | Moc. Dependente do Samba
Grupo Especial
Vila Mathias | Mocidade Indep. de Padre Paulo
Unidos dos Morros | Mocidade Amazonense

Domingo (19) 
Grupo 1
Dragões do Castelo | Império da Vila | Mãos 
Entrelaçadas | Unidos da Baixada | Imperatriz Alvinegra

 Sexta (24)
Escola de Samba Guarujá, às 20h
Local: Rua São Jorge
 
Escola de Samba Amazonense, às 22h
Local: Via Santos Dumont
 
Escola de Samba Imperador da ilha, às 23h30
Local: Praça do Povo
 
Sábado (25)
Escola de Samba Caminho da Paz, às 21h
Local: Santo Antônio
 
Escola de Samba Vem que Dez, às 22h30
Local: Vicente de Carvalho
 
Domingo (26)
Escola de Samba São Miguel, às 19h30
Local: Enseada
 
Escola de Samba Renascer, às 21h30
Local: Santa Cruz
 
Segunda (28)
Escola de Samba São Jorge, às 21h
Local: Vicente de Carvalho

FESTEJO POPULAR 
EM CUBATÃO
Este ano Cubatão não terá 

o Des� le nem programação 
o� cial de carnaval; mas isso 
não deve ser justi� cativa para 
os mais animados deixarem 
de cair na folia.

 A Banda Carnavalesca 
Fala Tú que Eu Tô Cansado 
abre o calendário de festejos 

populares. A concentração 
será neste domingo (19), às 
14h, na esquina das avenidas 
Brasil e Beira Mar, no Jardim 
Casqueiro. O trajeto será 
pela via Beira Mar até a 
avenida Martim Francisco, 
retornando pela Avenida 
Brasil até o ponto de início.

 Durante o próximo 
feriado, também entram no 

clima o grupo Acadêmicos 
do Costa e Silva com direito 
a matinê no Jardim Costa e 
Silva (dia 25, às 14 horas), 
gritos de carnaval realizados 
pela Imperatriz do Samba 
na Ilha Caraguatá (dias 26 e 
27, respectivamente às 16h e 
18 h), além do Bloco Cidade 
de Madeira, na Vila dos 
Pescadores (dia 26, às 13h). 

 Os eventos têm apoio 
da Prefeitura, sem custo aos 
cofres municipais, contando 
com articulação da Secretaria 
da Cultura, controle de 
tráfego da CMT e a segurança 
regular da Polícia Militar. 
Por sua vez, a Terracom 
patrocinou caminhões pipa 
e banheiros químicos para 
estas atividades.

O Carnabanda também 
agita os bairros da cidade. 
Veja a programação no site 
do jornal Acontece, basta 
usar o QR code no � nal da 
matéria


