
CIDO BARBOSA  Diretor presidente Ano XVIII      24 de FEVEREIRO de 2017     Nº 909     R$ 0,75 acontecedigital.com.br

Prepare 
o fôlego! 
é hora de 
pular o 
Carnaval

No Perequê, Mutirão retira 
mais de 200 quilos de lixo

Região recebe 
doação da Unipar 
Carbocloro

Poluição de volta?

Choque de gestão

Clima tenso na disputa 
pela Acic. Geraldo Tia Jô 
é o presidente

02

Coluna do Cido Barbosa
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Blocos e bandas agitam 
a cidade durante todo o 
carnaval. Programação 
começa no sábado e segue 
por todo o feriado levando 
os foliões para a rua para 
dançar e se divertir com 
muito samba no pé 05

O prefeito Ademário apre-
sentou o projeto de Refor-
ma Administrativa para 
‘estancar a sangria’. O custo 
com a folha de pagamento, 

Moradores do Parque Fer-
nando Jorge reclamam de po-
luição vinda das industrias na 
madrugada e buscam ajuda. 
Enquanto isso, o painel que 

Equipes da secretaria de Meio Ambiente, do Mutirão da Limpeza e voluntários passa-
ram o último domingo (19) recolhendo o lixo deixado para trás no Parque do Perequê. 
Na foto, as equipes vasculham o rio e as margens, recolhendo todo o tipo de lixo que 
foi encontrado no local.  04
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impulsionado por incorpo-
rações e outros benefícios, 
não para de crescer, en-
quanto a arrecadação tem 
indicativos de queda. Com 

isso, a folha já ultrapas-
sou o limite prudencial de 
51,3%, estabelecido pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal. 
7% dos servidores estariam 

com o salário no teto, e den-
tre esses, dezenas ganhando 
acima do salário do prefeito
Em outra frente de ação, 
os prestadores de serviço 

Dedicado, funcionário 
fez mais de 200 horas 
extras no mês

Prefeito de PG Mourão 
assume a presidência 
do Condesb 

Sob pressão, verea-
dores criam CEV dos 
desempregados

deveria mostrar a condição 
do ar da cidade está abando-
nado e gera riscos para quem 
passa pela Avenida 09 de 
Abril. 02 e 03
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Crise

já estão reduzindo os valo-
res e alguns contratos estão 
sendo cancelados. Assim, 
a redução com o custo de 
prestação de serviços da 

Prefeitura avança e os pri-
meiros atos indicam que a 
economia com a redução de 
contratos pode chegar a 100 
milhões, neste ano. 03

Coral Canto 
Mágico abre 
inscrições para 
2017 02
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Prova de fogo
A reforma administrativa 

está entre as medidas de enfren-
tamento do prefeito Ademário  que 

vai gerar muita pressão. Será o verdadei-
ro ‘teste de fogo’, para o grupo de apoio do prefeito na Câma-
ra. Os nobres edis terão dias tensos pela frente.

Farra do boi
Durante a entrevista coletiva, o secretário de Gestão mos-

trou-se indignado. Ele tentava entender como um funcioná-
rio conseguiu fazer 240 horas extras num só mês, no último 
trimestre  do ano passado. Outro, igualmente dedicado ao 
trabalho, começou a trabalhar na sexta e só saiu na segunda: 
“isso é que é amor à camisa”, brincou um jornalista, durante 
a entrevista. 

Remédio amargo
Ciente de que as medidas austeras que tem tomado no 

início de mandato podem ter impacto negativo sobre sua po-
pularidade, o prefeito costumeiramente argumenta que está 
mais preocupado em ‘salvar a cidade’ do que com a sua po-
pularidade: “pre� ro  a credibilidade e a paz do encontro com 
o travesseiro. Não sou prefeito para agradar amigos e sangrar 
um povo ensanguentado”.

Na Acic
Em clima muito tenso aconteceu, na última segunda-feira, 

dia 20, a eleição para a nova diretoria da Acic. Por aclamação 
a chapa 1, situacionista, sob a presidência de Geraldo Freitas 
(Tia Jô) foi eleita. A chapa 2 teve o registro negado pela mesa 
de eleição por descumprir itens do estatuto. Os oposicionistas 
apelaram à Justiça, em busca de um mandado de segurança, 
para concorrer, mas sem sucesso.  

CEV dos desempregados
A sessão da Câmara dessa semana foi palco de um debate 

acalorado. Diante do plenário lotado pelos desempregados, 
todos os vereadores pediram a vez para falar da CEV criada 
para auxiliar a comissão de desempregados no diálogo com o 
Ciesp, empresas ePrefeitura.  A CEV, aprovada por unanimi-
dade, vai ser composta por todos os nobres edis

Farinha pouca...
...o nosso pirão primeiro. A frase foi usada por Ivan Hilde-

brando (PSB), durante a sua fala, quando cobrou mais ener-
gia dos poderes executivo e legislativo na questão. Ivan ainda 
lembrou que o tema é recorrente do ano passado, mas que as 
atitudes tomadas pelo governo anterior não surtiram efeito.

Verçosa sobe o tom
Com voz � rme, Érika Verçosa, única mulher no plenário, 

subiu o tom para defender mais oportunidades para as mu-
lheres. Durante o seu discurso a vereadora pregou igualdade 
de chance para todos, homens e mulheres e que seja contrata-
do aquele que tem mais capacidade para o cargo. Os aplausos 
e gritos femininos soaram alto no plenário.

CEV da saúde
Além dos trabalhadores, a saúde continuou na pauta da 

Câmara. Na semana passada, uma moção de repúdio contra 
a AHBB ex-administradora do hospital, foi lida no plenário. 
Nessa semana, uma CEV foi aprovada para investigar o que 
de fato aconteceu com o hospital durante a gestão. A comis-
são também será composta por todos os vereadores, que pro-
meteram empenho na questão.

No Condesb
O prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão foi aclamado 

presidente do Conselho de Desenvolvimento da Baixada San-
tista (Condesb) e terá o também prefeito Luiz Maurício (Pe-
ruíbe) como seu vice. A escolha aconteceu durante reunião, 
na manhã desta quarta-feira, 22, na sede da Agência Metro-
politana (Agem), em Santos, conduzida pelo subsecretário de 
Assuntos Metropolitanos da Casa Civil, Edmur Mesquita.

Cantar e encantar
O Vozes da Arte / Coral 

Canto Mágico abre inscri-
ções para novos compo-
nentes 2017. Para participar 
é muito fácil, basta acessar 
o blog coralcantomagico.
blogspot.com e clicar em 
� cha de inscrição. Depois 
disso, o candidato será 
aguardado no Rotary Club 
de Cubatão Cubatão (Rua 
XV de Novembro, 90, Vila 
Nova) para os testes classi-
� catórios, que será no dia 
02 de março, às 19 horas.

Para ingressar no coral, 
é necessário ter entre 07 e 
12 anos e disponibilidade 
para os ensaios que acon-
tecem nas terças e quintas 
das 18h30 as 20h30 no pró-
prio Rotary.

A divida da Prefeitura 
está estimada em 847 mi-
lhões de reais, o equiva-
lente ao orçamento anual. 
O problema se acentuou 
em 2016 quando, segundo 
a atual administração, a 
Prefeitura deixou de pagar 

196 milhões. Se continuas-
se gastando do mesmo jei-
to, além de não pagar os 
atrasados, o dé� cit da Pre-
feitura em 2017, poderia 
ser ainda maior.

 Determinado ao en-
frentamento à grave crise 
que inviabilizou as � nan-

A conta não fecha

Agora, depois do anún-
cio da reforma administra-
tiva, que tem a pretensão 
de estancar o crescimento 
da folha e controlar o im-
pacto futuro na Caixa de 
Previdência, já de� citá-
ria, Ademário intensi� ca 
o  corte nos contratos de 

ças, o prefeito Ademário 
(PSDB) colocou a caneta 
para funcionar e vem ado-
tando medidas austeras 
desde o primeiro dia de 
governo. Assim que tomou 
posse o prefeito reduziu 
de 23 para 13 o número 
de secretarias, congelou a 
nomeação de mais de 90% 
dos cargos e estancou as 
horas extras. Com isso, 
desonerou a folha de pa-
gamento em mais de R$ 2 
milhões ao mês, em janei-
ro e fevereiro. 

Estancando 
a sangria
O corte da primeira 

leva (quadro abaixo) deve 
gerar, já no próximo mês 
uma economia de quase 
6 milhões. O mais signi� -
cativo é o corte da AHBB, 
mas a retomada do Hospi-
tal, quando acontecer, não 
deve ser mais tão onerosa 

para o município que deve 
dividir a conta com Estado 
e Governo Federal.

Próxima leva
Se considerarmos cor-

te na média de 30% para 
os contratos da próxima 
rodada de negociações, 
a economia mensal será 
superior a 3 milhões de 
reais. Somando mais de 10 
milhões por mês, os con-

Redução de contratos
valor mensal  (números aproximados).

MARVIN
Era  R$ 2.500 milhões     
caiu para R$ 1.100,00  
(com redução de 94 
para 54 postos)    

SÃO BENTO – TRANS-
PORTE UNIVERSITÁRIO
Era R$ 650 mil   cairá para 
R$ 300 mil caso se efeti -
ve a proposta de pagar 
R$ 250 diretamente para 
cada um dos 1030 alunos, 
ao invés de renovar o con-
trato com a empresa.  

UPA PARQUE SÃO LUIZ
Era R$ 1400 milhões    
caiu para R$1150 milhões 
(e aumentou o número 
de atendimentos)

AHBB
Era R$ 3.500   milhões     
contrato interrompido

PSF
Era R$ 950 mil 
caiu para  800 mil

IMÓVEIS ALUGADOS
Era 200 mil (total) devem ser todos interrompidos

tratos para transporte de 
crianças e de� cientes, lixo 
e transporte público serão 
os próximos da pauta de 
negociações. Entre outros, 
a Hipecom com contrato 
na casa de R$ 1 milhão 
por mês e Docprint na 
ordem de R$150 mil para 
impressão de documen-
tos, devem ter uma das 
reduções percentuais mais 
signi� cativas. 

Economia com o corte nos contratos 
pode chegar a 100 milhões no ano

prestação de serviços: a re-
dução média será de 30%. 
Alguns não serão reno-
vados, como foi o caso da 
AHBB e de quase todos 
os contratos de locação de 
imóveis. Com os cortes, a 
economia se aproxima dos 
10 milhões por mês.

Os moradores do Parque 
Fernando Jorge e dos bair-
ros próximos notaram, nas 
últimas semanas, algo que 
está tirando o seu sono. Um 
cheiro forte de produto quí-
mico tem incomodado a po-
pulação do local e a fuligem 
que cai na madrugada esta 
sujando quintais e matando 
plantas e jardins das casas.

Reunidos na Adega do 
Chico, populares procura-
ram o Acontece para tornar 
público o que vem aconte-
cendo no bairro. “Toda vez 
que fecho meu estabeleci-
mento próximo da meia noi-
te, saio daqui com um cheiro 
insuportável de algum pro-
duto químico, chega a cau-

Poluição ‘tira 
o sono‘ do Pq 
Fernando Jorge

Reunidos na Adega do Chico, 
moradores acionaram a 

reportagem para reclamar do forte 
cheiro na madrugada e de partículas 

de poeira cinza que sujam as casas 
e quintais todos os dias

sar irritação no nariz. Além 
disso, tem uma espécie de 
poeira ou fuligem, não sei 
dizer, que cai nos olhos e 
causa ardência”, comentou o 
comerciante.

Enquanto Chico fazia o 
seu relato, outros moradores 
do bairro se aproximaram 
da reportagem do Acontece 
para reclamar do que vem 
acontecendo nas madruga-
das. “Eu tenho piscina em 
casa e já desisti de mantê-la 
cheia, porque estava trocan-
do a água quase todos os 
dias. E a conta de água vinha 
alta por isso. Todo dia a água 
estava preta de tanta poeira”, 
a� rma Arlindo Mange, que 
mora próximo ao Jardim das 

Indústrias.
Chico da Adega tam-

bém aproveitou para recla-
mar da Cetesb, que segun-
do ele, não está realizando 
a � scalização como deveria. 
“Tentei fazer a denúncia na 
Cetesb, mas não acho um 
telefone fácil para isso. E 
no horário comercial, em 
que a agência da cidade 
está aberta, nós estamos 
trabalhando, � ca difícil ir 
até lá para isso. Além disso, 
é preciso apertar a � scali-
zação nas indústrias. Este 
problema se intensi� cou há 
um mês, a Cestesb está no 
bairro, não é possível que 
eles não tenham notado 
ainda”, argumenta.
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R$ 6 milhões

Valor aproximado que a 
nova administração já 
cortou no valor mensal de 
contratos  (quadro abaixo)
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Pode cair 
Outro ponto relevante em re-

lação a poluição é que o painel 
que existe na Avenida 09 de abril, 
que deveria mostrar a condição 
do ar da cidade, já não funciona 
há um bom tempo. O equipa-
mento está com diversos pontos 
de ferrugem e pode trazer risco 
à população que passa pelo local. 

O painel foi instalado em 
2007, pela Fosfértil, através de 
um TAC (Termo de Ajustamen-
to de Conduta). O equipamento 
custou cerca de R$ 250 mil e co-
meçou a operar em setembro do 
mesmo ano. A manutenção do 
equipamento � cou sob a respon-
sabilidade da Prefeitura e o forne-
cimento de dados sobre a quali-
dade do ar é de responsabilidade “As coisas parecem 

que estão voltando 
como eram nos anos 
80, quando a po-
luição dominava a 
cidade. Espero que as 
autoridades tomem 
providências para 
que isso não ocorra”

Chico da Adega ““ Essa fuligem está 
acabando com a 
gente. Quando 
andamos à noite, 
os olhos � cam 
bastante irritados 
e isso prejudica a 
nossa saúde”

Em casa é difícil 
manter a limpeza. 
Além de sujar tudo, 
a fuligem ataca a 
alergia e prejudica 
bastante a saúde. E 
o cheiro forte a noi-
te incomoda muito 
na hora 
de dormir”

Arlindo MangeSebastião Silva

da Cetesb. Em 2008, o aparelho 
teve problemas e não funcionou 
mais. Em 2012, a Prefeitura ini-
ciou tratativas para recolocar o 
painel em funcionamento, mas o 
processo não andou.

Cetesb não 
responde
Se os moradores estão preo-

cupados com o problema, a vizi-
nha Cetesb parece não estar e não 
respondeu os questionamentos 
do jornal até o fechamento des-
ta edição. Diante da indiferença 
da Cetesb, a quem compete o 
tema, a reportagem encaminhou 
questionamentos à assessoria de 
comunicação da Prefeitura, que 
já está fazendo um levantamento 
sobre o assunto. 
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CRISE

Câmara aguarda pacote para 
‘estancar‘ folha dos servidores

Custo com a folha de pagamento já estourou o limite 
prudencial e sobe, enquanto a arrecadação cai

Já está pronto o pacote de 
cortes nos benefícios dos ser-
vidores públicos municipais 
que o prefeito de Cubatão, 
Ademário Oliveira (PSDB), 
pretende enviar à Câmara de 
Vereadores ainda no mês de 
março. Em comunicado en-
viado a Acontece, a Prefeitura 
lista as principais mudanças, 
justi� cando a necessidade de 
ajustes nas � nanças, desequi-
libradas por dois principais 
motivos: débitos milionários 
com fornecedores, deixados 
pela administração anterior, 
e queda na arrecadação tri-
butária, devido à retração na 
atividade industrial. Segundo 
levantamento da atual admi-
nistração, as despesas salariais 
ultrapassaram o limite pru-
dencial da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, de 51,3% da 
receita.        

Fim do Cartão Servidor 
Cidadão (R$500,00), perda 
da cesta básica a quem recebe 
mais de R$5.000,00, redução 
da licença-prêmio de 90 para 
60 dias e o corte pela metade 
do salário extra de férias, es-
tão entre as medidas que vi-
sam reduzir despesas com fo-
lha de pagamento. Para entrar 
em vigor, o projeto precisa ser 
aprovado pela maioria dos ve-
readores. O pacote de cortes 
é fruto de cálculos realizados 
pelos secretários de Finanças, 
Maurício Cruz e de Gestão, 
Ivani Maria Bassoti, segundo 
os quais, a Prefeitura tem uma 
queda média mensal de R$20 
milhões que, provavelmente 
se estenderá pelos próximos 
meses. Em janeiro (mês de ar-
recadação superior por causa 
da entrada de impostos) deste 

ano, por exemplo, a receita or-
çamentária da Prefeitura pre-
vista era de R$ 138,3 milhões. 
Porém, só entraram nos cofres 
públicos R$ 114,4 milhões, 
grande parte deles usada na 
regularização de débitos com 
fornecedores, principalmente 
nas áreas da saúde, transpor-
te, segurança, renegociações 
com a Receita Federal, indis-
pensável para limpar o nome 
da Prefeitura e obtenção de 
certidões. 

Redução
 Só com a folha de paga-

mento de ativos e aposenta-
dos, somada ao 13° salário, 
foram gastos em janeiro cerca 
de R$ 60 milhões. Para o res-
tante do ano, a previsão não é 
boa. A média da receita proje-
tada para os demais meses de 
2017 é muito menor: apenas 
R$ 56 milhões mensais. E não 
há nada que permita proje-
tar arrecadações maiores que 
essa ao longo deste ano. Pelo 
contrário! O índice de parti-
cipação municipal no ICMS 
paulista deve cair (de 1,8% 
para 1,3% até 2020) devido às 
di� culdades � nanceiras das 

empresas do setor privado e à 
diminuição de arrecadação na 
cidade. Para o mês de feverei-
ro, as despesas ligadas à folha 
de pagamento de ativos e apo-
sentados somam cerca de R$ 
42,8 milhões, e devem ultra-
passar, no mês 60% da folha.

O projeto
Em fase de formatação 

� nal pela administração, o 
projeto precisa do aval da Câ-
mara para entrar em vigor e 
deve ser encaminhado à Casa 
Legislativa ainda em março 
deste ano. Antes disso, poderá 
ser discutido por representan-
tes sindicais e políticos.

“Somos contrários às per-
das, no que se refere à cesta 
básica, anuênio e sexta-parte. 
Não podemos perder bene-
fícios”, reage o presidente do 
Sindicato dos Servidores Pú-
blicos Municipais de Cubatão 
(Sispuc), Jorge Daniel.

“Vamos aguardar o projeto 
de reforma chegar à Câmara. 
Sabemos que a prefeitura pre-
cisa de ajustes, mas o plenário 
é soberano”, pondera o presi-
dente do Legislativo, Rodrigo 
Alemão (PSDB).
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REDUÇÃO PREVISTA Estimativa por ano em milhões de reais

Fonte: SEFIN/SEGES-PMC2017

Revogação da possibilidade de incorporação.
As incorporações já consignadas serão mantidas, porém 
não evoluirão mais.

Reforma no Plano de Custeio e Fundo Previdenciário 
para aposentados, prevendo a redução do défi cit 
previdenciário, a médio e longo prazo.

Redução de 90 para 60 dias de licença-prêmio a cada 05 
anos.
Só poderá ser fruída em gozo Não terão direito os ocu-
pantes de cargos comissionados (COs)

Hora extra só em situações consideradas essenciais, mas 
ao limite de 40 horas.
Finais de semana remuneradas em igual valor dos dias de 
semana.

Mudança nas regras da contagem de tempo de serviço 
que devem considerar, doravante,  a contagem de tem-
po do efetivo exercício.
Falta abonada com limite de seis, ao ano.

Salário extra de férias reduzido pela metade.
A CF prevê acréscimo de 1/3 na renumeração de férias. 
No caso dos servidores de Cubatão, essa renumeração  é 
de 100%

Fim do benefício de cesta básica para quem ganha mais 
de R$ 5 mil.
Prefeitura aumenta de 70 para 75% a participação no 
pagamento da cesta.

Fim do Cartão Servidor  Cidadão
suspenso desde maio de 2016

Fim do prêmio de dedicação e antiguidade (10, 20 e 30 
anos) pago de uma só vez no dia 28 de outubro. Vanta-
gem de natureza idêntica à Licença Prêmio, Anuênio e 
Sexta-parte.
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Divulgação

Unipar Carbocloro faz doação 
de hipoclorito de sódio 

Serão 100 litros para cada cidade da Região utilizar em suas 
ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor 
da dengue, da zika e da chikungunya

A Unipar Carbocloro rea-
lizou na última terça (21) a 
doação de 900 litros de hipo-
clorito de sódio para as nove 
cidades da Baixada Santista: 
Bertioga, Cubatão, Guarujá, 
Itanhaém, Mongaguá, Peruí-
be, Praia Grande, Santos e 
São Vicente. São 100 litros do 
produto para cada cidade uti-
lizar em suas ações de com-
bate à larva do mosquito Ae-
des aegypti, transmissor da 
dengue, da zika e da chikun-
gunya. A Unipar Carbocloro 
é a maior fabricante de hipo-
clorito de sódio do país, com 
capacidade de produção de 
400 mil toneladas por ano.

Essa doação faz parte da 
Campanha Cloro na Zika, 
promovida pela Associação 
Brasileira da Indústria de 
Álcalis, Cloro e Derivados 
(Abiclor) com o objetivo de 
disseminar a e� cácia do cloro 
no combate ao Aedes aegyp-

ti. Estudo recente realizado 
pela Escola Superior de Agri-
cultura Luiz de Queiroz, da 
Universidade de São Paulo 
(ESALQ/USP), comprovou 
que o hipoclorito de sódio é 
quase 100% e� caz para este 

uso. O produto é a versão 
concentrada da água sani-
tária. Ao sair da fábrica, sua 
concentração é de 15% e até 
chegar às gôndolas dos su-
permercados, é diluído em 
água para a concentração en-
tre 2,5% e 3% para produzir 
a água sanitária.  Sua atuação 

é semelhante à dos insetici-
das modernos chamados de 
IGRs, ou seja, inibidores do 
crescimento de insetos. “Isso 
porque, o hipoclorito de só-
dio tem propriedade bacteri-
cida, eliminando as larvas do 
mosquito e impedindo o seu 
desenvolvimento. Esses 100 
litros de hipoclorito de sódio 
produzem 1 mil litros de água 
sanitária”, explica Airton de 
Andrade, diretor industrial 
da Unipar Carbocloro.

 
Campanha 
na praia
A campanha Cloro na 

Zika estará neste domingo, 
26, na praia do Gonzaga, em 
Santos. Promotores distri-
buirão 3 mil pan� etos com 
orientações sobre o uso da 
água sanitária na limpeza 
diária e em ações de preven-
ção contra as larvas do mos-
quito  Aedes aegypti. 

1000 litros

de água sanitária podem 
ser produzidos para ajudar 
no combate ao mosquito

Há 5.000 anos, na mes-
ma época da construção 
das primeiras pirâmides 
do Egito, já havia seres hu-
manos povoando Cubatão. 
A prova desta existência 
são os sambaquis, sítios 
arqueológicos compostos 
por amontoados de con-
chas de moluscos, entre 
outros materiais orgânicos 
e resíduos da rotina diária 
daquelas pessoas. Os sam-
baquis de Cubatão vêm 
sendo estudados por cien-
tistas e pesquisadores e, há 
mais de um século, muitos 
deles já se preocupavam 
com a sua preservação. A 
revelação é da professora 
de História e mestra em 
História da Ciência pela 
USP, Marília de Oliveira 
Calazans, durante palestra 
no Parque Ecológico Co-
tia-Pará, no evento “Cotia 
Pará: de braços abertos 
para você”, promovido pela 
Prefeitura/Semam.

Marília, que ministra 
aula na rede municipal 
de Ensino, analisou do-
cumentos deixados pelos 
antigos pesquisadores e 
propôs uma discussão mo-
derna sobre os sambaquis, 
sua história, arqueologia e 
patrimônio.

O Cotia-Pará possui 
dois sambaquis, cuja ida-
de exata ainda não foi es-
timada. Os outros sítios 
são: Piaçaguera (5 mil anos 
antes de Cristo); Cosipa 1 
(4 mil anos a.C.), Cosipa 3 
(3.800 anos a.C.) e Cosipa 
2 (1.100 anos a.C.).

 
Braços abertos 
O evento “Cotia-Pa-

rá, de braços abertos para 
você” consiste na abertura 
do parque um � m de sema-
na por mês para atividades 
especiais destinadas ao pú-
blico, entre elas: palestras, 
música, dança, meditação, 
esportes e lazer, envolven-
do diversas faixas etárias. 

Sambaquis

Cerca de 200 quilos de 
lixo foram recolhidos entre 
as 9 e 14h deste domingo 
(19), no Perequê. A maior 
parte do material era com-
posta por detritos deixa-
dos por visitantes, princi-
palmente latas e garrafas 
de refrigerantes vazias. O 
material reciclável será en-
caminhado à ABC Marbas, 
entidade de coletores que 
mantém na cidade, em con-
vênio com a Prefeitura, um 
depósito para seleção deste 
tipo de lixo.

O evento teve a partici-
pação do Instituto Florestal, 

quilos de lixo retirados 
no Mutirão do Perequê
Ação da Prefeitura/Semam, teve a participação 
de entidades ambientais da região

órgão do Governo do Es-
tado; do Instituto Técnico 
Federal de Cubatão, ETEC, 
Polo Ambiental, Cepema, 
Ecofaxina, Multientulho 
(que forneceu as caçambas 
para recolhimento e trans-
porte do material recolhido) 
e atletas da Associação Per-
nalonga de JiuJtsu.

O Perequê atrai, no verão, 
além dos cubatenses, milha-
res de turistas. Nos meses 
mais frios, é visitado pelos 
praticantes do ecoturismo e 
trilhas. A trilha até a cachoei-
ra Véu da Noiva tem oito 
quilômetros de extensão.

Divulgação PMC

PROGRAMAÇÃO DO MUTIRÃO DA 
LIMPEZA PARA OS PRÓXIMOS DIAS

Nos próximos dias, o Muti rão da limpeza conti nua 
os trabalhos limpeza, manutenção e zeladoria nos 
bairros e escolas da cidade. Veja a programação dos 
bairros que serão atendidos nos próximos dias.

Programação sujeita a alteração por conta das condições climáti cas

200

1.  Conjunto Habitacional Imigrantes,
2. Vila dos Pescadores,
3. Costa Muniz,
4. Vale Verde,

5. Siti o Cafezal,
6. V Elizabeth,
7. Fabril,
8. Cota 200
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Os blocos e bandas a� -
nam os instrumentos e pre-
param os últimos detalhes 
para continuar a folia em 
Cubatão. A programação dos 
festejos de Momo começa no 
sábado (25), com a matinê da 
Acadêmicos do Costa e Silva, 
a partir das 14 horas, no Par-
que do Trabalhador, na Ave-
nida Salgado Filho, 246, no 
Jardim Costa e Silva. Com 
entrada gratuita, a matinê vai 
ter DJ e concurso de fantasia.

Também no sábado, a As-
sociação Amigos Unidos do 
Rubens Lara (AAURL) rea-
liza a 1ª Festa de Carnaval, 
destinada principalmente 
às crianças carentes da co-
munidade, com montagem 
de brinquedos, animação 
com alguns personagens e 
outras atividades, das 14 às 
20 horas. O evento, de cará-
ter bene� cente, será na Rua 
Vivaldo Feitosa, s/nº, sob a 
marquise do CRAS do Con-
junto Residencial Rubens 
Lara, e os participantes de-
vem levar 1 kg de alimento 
para ser destinado a famílias 
carentes.

No domingo (26), a pro-
gramação começa na en-
trada principal da Vila dos 
Pescadores, às 13 horas, com 
a concentração para a festa, 
seguida de show de pagode 
com a banda Mais K-dência. 
Às 17 horas, o bloco carnava-

Blocos e bandas agitam o carnaval
É HORA DA FOLIA!

~Divulgação PMC

lesco Cidade de Madeira sai 
pelas ruas da comunidade.

No Jardim Caraguatá, a 
programação começa às 16 
horas na Rua José Cascardi, 
com aulão de zumba e City-
dance, matinê para as crian-
ças às 18 horas e o grupo de 

pagode Baratinar às 20 ho-
ras. No dia seguinte, segun-
da-feira, a programação tem 
início às 18 horas no mesmo 
local, com grupo musical, 
concurso de fantasias e, às 
21 horas, o grito de Carna-
val e show da Imperatriz do 

Samba.
Os eventos têm apoio 

da Prefeitura Municipal de 
Cubatão, por meio da Secre-
taria de Cultura, e contro-
le do trânsito por meio da 
Companhia Municipal de 
Trânsito (CMT).

Expediente
Em função dos festejos do Carnaval, são de-

clarados dias de ponto facultativo a próxima 
segunda-feira (27), a terça-feira (28) e a quar-
ta-feira (1º de março). Nesses dias, conforme 
previsto no Decreto Municipal 10.548/2016, 
que regulamenta os feriados e pontos faculta-
tivos para 2017, funcionarão apenas serviços 
essenciais, como os atendimentos emergenciais 
de saúde, cemitério e velório, vigilância e � sca-
lização, atuando também os servidores muni-
cipais que, por absoluta necessidade do serviço, 
sejam convocados para trabalhar nessas datas.
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: LUCAS COSTA DA SILVA e ANA RUTH DOS SANTOS MAIA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 46609274X - SSP/SP, CPF n.º 44688561814, 
com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e oito de dezembro de mil 
novecentos e noventa e cinco (28/12/1995), residente na RUA Acacia Pereira dos Santos, 12, Jardim 
Real, Cubatão - SP, fi lho de MOISÉS ARAÚJO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 48 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ALICE COSTA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar operacional, RG n.º 1579679218 - SSP/BA, CPF n.º 07122119505, com 21 
anos de idade, natural de PAULO AFONSO - BA (Paulo Afonso-BA  Livro nº 114, fl s. nº 101, Termo nº 
61604), nascida no dia dez de abril de mil novecentos e noventa e cinco (10/04/1995), residente na 
RUA Roney Gochi, 150, apt.D11, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de JOSENILDO PEREIRA 
MAIA, de nacionalidade brasileira, enfermeiro, com 50 anos de idade, residente em PAULO AFONSO 
- BA e de ROSILEIDE DOS SANTOS MAIA, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 43 anos de 
idade, residente em PAULO AFONSO - BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: GINOEL DA SILVA e MOZARA PASSOS DOS SANTOS RODRIGUES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, motorista carreteiro, RG n.º 19902850 - SSP/SP, CPF n.º 09976783809, 
com 49 anos de idade, natural de IGUAÍ - BA, nascido no dia cinco de maio de mil novecentos e sessenta 
e sete (05/05/1967), residente na RUA São Paulo, 370, Centro, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO JOSÉ DA 
SILVA, falecido há 45 anos e de TERESA RITA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 74 anos 
de idade, residente em SÃO VICENTE - SPDivorciado de Sandra Margarida de França, conforme Escritura 
Pública lavrada aos 25/10/2016, no 1º Tabelionato de Notas da Comarca de São Vicente-SP, no livro 
N°851, fl s.168.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 30267637 - 
SSP/SP, CPF n.º 37145776880, com 28 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  
Livro nº 250, fl s. nº 112, Termo nº 83555), nascida no dia treze de julho de mil novecentos e oitenta e 
oito (13/07/1988), residente na RUA São Paulo, 370, Centro, Cubatão - SP, fi lha de EUSIAS DOS SANTOS 
RODRIGUES, falecido há 30 anos e de HELENA PEREIRA PASSOS, de nacionalidade brasileira, domésti ca, 
com 57 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: HUMBERTO LIMA DE JESUS FILHO e JULIANA SILVA ALVES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico montador, RG n.º 443972643 - SSP/SP, CPF n.º 22101369893, 
com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 92, fl s. nº 150, Termo nº 18864), 
nascido no dia vinte e quatro de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (24/12/1982), residente 
na Rua das Rosas, 451, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de HUMBERTO LIMA DE JESUS, de nacionalidade 
brasileira, falecido há 8 anos e de EMILIA DOS SANTOS SANTANA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 459031211 - SSP/SP, CPF n.º 35439719806, com 31 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 112, fl s. nº 381, Termo nº 27054), nascida no dia vinte e oito 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (28/01/1986), residente na Rua das Rosas, 451, Vila Natal, 
Cubatão - SP, fi lha de CARLOS ALBERTO ALVES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ANGELA MARIA SILVA ALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 55 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: CARLOS ALBERTO EGUEZ JELSKI e MICHELE DE OLIVEIRA DE CARVALHO ALVES. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade Bolíviana, solteiro, médico, RNE n.º G015409T - CGPI/DIREX, CPF n.º 
70581212142, com 29 anos de idade, natural de Santa Cruz, Bolívia - EX, nascido no dia quatro de 
setembro de mil novecentos e oitenta e sete (04/09/1987), residente na Av.Marti ns Fontes, 430, aptº02, 
Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOSE MANFREDO EGUEZ PARADA, de nacionalidade Argenti na, advogado, 
com 66 anos de idade, residente em Bolívia - EX e de ESTELA BEATRIZ JELSKI FERSZT, de nacionalidade 
Argenti na, bioquímica, com 61 anos de idade, residente em Bolívia - EX . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, médica, RG n.º 33173492 - SSP/SP, CPF n.º 31108783805, com 34 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e dois (26/12/1982), residente na Av.Marti ns Fontes, 430, aptº02, Vila Nova, Cubatão - SP, 
fi lha de JOSE ALVES FILHO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 59 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de NEUZA DE OLIVEIRA DE CARVALHO ALVES, de nacionalidade brasileira, enfermeira, 
com 55 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ROGÉRIO ALVES CARDOSO e GISLENE SILVA CERQUEIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 447312406 - SSP/SP, CPF n.º 22721761862, com 
34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de agosto de mil novecentos e oitenta e 
dois (13/08/1982), residente na RUA Santa Terezinha, 60, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de CRISTOVAL 
ALVES CARDOSO, falecido há 15 anos e de SEVERINA CORREIA FERREIRA, falecida há 2 anos . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 44117385 - SSP/SP, CPF n.º 34791950836, 
com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dez de abril de mil novecentos e oitenta 
e seis (10/04/1986), residente na RUA Santa Terezinha, 60, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de DANIEL 
GILENO DE CERQUEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 52 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de GERALDA DA COSTA E SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 61 
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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: SEVERINO ROSENDO DA SILVA e EVA FATIMA MARTINS DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 141268384 - SSP/SP, CPF n.º 23580259849, 
com 70 anos de idade, natural de PAUDALHO - PE (Igarassu-PE  Livro nº 27, fl s. nº 136, Termo nº 
13026), nascido no dia seis de agosto de mil novecentos e quarenta e seis (06/08/1946), residente 
na Avenida Principal, 569, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO ROSENDO DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, falecido há 22 anos e de MARIA SANTINA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade 
brasileira, falecida há 48 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 274226297 - SSP/SP, CPF n.º 16874190865, com 50 anos de idade, natural de FRANCISCO SÁ - MG 
(Itanhaém  Livro nº 3, fl s. nº 54, Termo nº 1811), nascida no dia doze de agosto de mil novecentos e 
sessenta e seis (12/08/1966), residente na Avenida Principal, 569, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de 
JOANA MARTINS DA SILVA, falecida há 5 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: FERNANDO DA CRUZ FELIX e MARIA DO CARMO SANTOS SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, médico, CRM n.º 103579 - CRM/SP, CPF n.º 13385831822, com 44 
anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia três de julho de mil novecentos e setenta e dois 
(03/07/1972), residente na AVENIDA das Américas, 551, apt.22, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho 
de JOÃO FELIX SOBRINHO, falecido há 17 anos e de JUDITE DA CRUZ FELIX, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 74 anos de idade, residente em PERUÍBE - SPDivorciado de Elaine Vieira Felix, conforme 
sentença proferida pela MM. Juiza de Direito da 3ª Vara Cível desta Comarca, nos autos de N°109012.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, cabeleireira, RG n.º 374006131 - SSP/SP, 
CPF n.º 65459148553, com 42 anos de idade, natural de TOBIAS BARRETO - SE, nascida no dia doze de 
fevereiro de mil novecentos e setenta e cinco (12/02/1975), residente na AVENIDA das Américas, 551, 
apt.22, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de BELMIRO DIAS DA SILVA, falecido há 35 anos e de MARIA 
DIONEZIA DOS SANTOS, falecida há 10 anos. Divorciada de Samuel Fabrício Silva, conforme sentença 
datada de 21/08/2012, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca 
de São Vicente-SP, nos autos de N°1153/11. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MARCONDES OLIVEIRA SOUZA e LEILANE FREITAS DE CARVALHO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de equipamentos, RG n.º 50226723 - SSP/SP, CPF n.º 
01261152573, com 35 anos de idade, natural de CÍCERO DANTAS - BA (CÍCERO DANTAS  Livro nº 15, fl s. nº 
230, Termo nº 13034), nascido no dia treze de outubro de mil novecentos e oitenta e um (13/10/1981), 
residente na RUA José Rodrigues dos Santos, 378, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ 
SIMÃO DE SOUZA, aposentado, com 62 anos de idade, residente em CÍCERO DANTAS - BA e de NICÉLIA 
ALMEIDA OLIVEIRA, aposentada, com 62 anos de idade, residente em CÍCERO DANTAS - BA . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrati va, RG n.º 40966392 - SSP/SP, CPF 
n.º 39289791837, com 29 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente  Livro nº 168, fl s. nº 
260, Termo nº 126233), nascida no dia dezoito de julho de mil novecentos e oitenta e sete (18/07/1987), 
residente na RUA José Rodrigues dos Santos, 358, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de GENIVALDO 
MATOS DE CARVALHO, falecido há 07 meses e de MARIA DO SOCORRO GABRIEL DE FREITAS CARVALHO, do 
lar, com 56 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: SERGIO RODRIGO DE OLIVEIRA e BRUNA BARBOSA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ofi cial de eletricista, RG n.º 30526227 - SSP/SP, CPF n.º 31855313880, 
com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia doze de março de mil novecentos e 
oitenta e quatro (12/03/1984), residente na RUA José Quirino Dantas, 225, Jardim Nova República, 
Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ CARVALHO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, de paradeiro 
ignorado e de MARIA JOSE DOS PRAZERES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, falecida . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, camareira, RG n.º 476575758 - SSP/SP, CPF n.º 
39104852869, com 25 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascida no dia vinte e um de 
maio de mil novecentos e noventa e um (21/05/1991), residente na RUA Goitacazes, 742, Parque São 
Vicente, SÃO VICENTE - SP, fi lha de LUIZ ANTONIO BARBOSA, de nacionalidade brasileira, servidor 
público, residente em SÃO VICENTE - SP e de SILVIA PONTES EVANGELISTA LIMA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: PAULO EDUARDO DA COSTA SILVA e DIANA KARINA DOS SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 29537230 - SSP/SP, CPF n.º 
29627198885, com 35 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 170, 
fl s. nº 8, Termo nº 35621), nascido no dia dois de abril de mil novecentos e oitenta e um (02/04/1981), 
residente na RUA Francisco da Costa, 231, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO DA SILVA, 
motorista, com 66 anos de idade e de MARIA APARECIDA COSTA SILVA, gerente administrati vo, 
com 52 anos de idade . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, 
RG n.º 418865656 - SSP/SP, CPF n.º 39606150860, com 31 anos de idade, natural de SANTOS - SP 
(São Vicente  Livro nº 157, fl s. nº 203, Termo nº 119563), nascida no dia seis de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (06/12/1985), residente na RUA Francisco da Costa, 231, Ilha Caraguatá, 
Cubatão - SP, fi lha de LUIZ CARLOS DOS SANTOS, encarregado, com 60 anos de idade e de SANDRA 
MARCIA DE FRANÇA, falecida há 22 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: THAMIRIS CRISTINA SINHORINHO e ÉRICA JANAÍNA FERREIRA DE MELO. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, RG n.º 34743347 - SSP/SP, 
CPF n.º 36948657800, com 29 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 
243, fl s. nº 03, Termo nº 79151), nascido no dia quinze de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(15/12/1987), residente na Rua Ana Maria, 626, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de ODAIR ANTONIO 
SINHORINHO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de CRISTINA BIZERRA DE OLIVEIRA SINHORINHO, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, com 48 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
técnica de enfermagem, RG n.º 32613458 - SSP/SP, CPF n.º 26721495856, com 39 anos de idade, natural 
de SANTO ANDRÉ - SP, nascida no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e setenta e oito (04/02/1978), 
residente na Rua Ana Maria, 626, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ FERREIRA DE MELO FILHO, 
falecido há 05 anos e de MARIA JACIRETE DE MELO, falecida há 04 anos. Divorciada de: Valdenir Westphal, 
conforme sentença de 19/03/2003, proferida pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de São 
Bernardo do Campo-SP, nos autos de nº569/03. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: OSMAR DE MELO FEITOSA e GILMARA BARROS VIEIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, RG n.º 364280578 - SSP/SP, CPF n.º 31018525874, com 
32 anos de idade, natural de POÇÃO - PE (Distrito de Camalú-PB  Livro nº 4, fl s. nº 112, Termo nº 2812), 
nascido no dia quatorze de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (14/09/1984), residente na 
RUA Santos, 163, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO FREIRE FEITOSA, falecido há 5 
anos e de MARIA APARECIDA DE MELO FEITOSA, de nacionalidade brasileira, costureira, com 56 anos de 
idade, residente em VÁRZEA PAULISTA - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, RG n.º 352794641 - SSP/SP, CPF n.º 36713462804, com 25 anos de idade, natural de ITAPEVA 
- SP (Itapeva-SP  Livro nº 129, fl s. nº 35, Termo nº 33462), nascida no dia treze de julho de mil novecentos 
e noventa e um (13/07/1991), residente na RUA Santos, 163, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lha 
de GILMAR DE LIMA VIEIRA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 50 anos de idade, residente em 
ITAPEVA - SP e de NERIZA APARECIDA DE JESUS BARROS VIEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
52 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ANTONIO CARLOS DE JESUS e LINAMÁ CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, técnico mecânico, RG n.º 127373950 - SSP/SP, 
CPF n.º 00515070807, com 57 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatro de março 
de mil novecentos e cinquenta e nove (04/03/1959), residente na RUA Rua Dr.Renato Rangel Vilela, 
59, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, fi lho de JOAQUIM DE JESUS, falecido há 40 anos e de AURORA 
BELCHIOR DE JESUS, do lar, com 74 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Sandra 
Maria Oliveira da Silva, conforme escritura pública lavrada no 1º Tabelionato de Notas de Cubatão-
SP, aos 03/08/2012, no livro nº183, fl s. 209/211.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, babá, RG n.º 603974107 - SSP/SP, CPF n.º 09644646754, com 38 anos de idade, natural de 
RIO DE JANEIRO - RJ (Cartório 10ºCircunscrição  Livro nº 327, fl s. nº 142, Termo nº 10533), nascida 
no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e setenta e oito (28/10/1978), residente na RUA 
Rua Dr.Renato Rangel Vilela, 59, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, fi lha de JURANDIR MARTINS DE 
OLIVEIRA, gráfi co, com 72 anos de idade, residente em RIO DE JANEIRO - RJ e de MARIA VIRGINIA 
MARTINS DE OLIVEIRA, falecida há 12 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: EDMILSON JOSÉ DA SILVA e STEFANI DOS SANTOS VALERIANO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrati vo, RG n.º 44167435 - SSP/SP, CPF n.º 
30279701861, com 33 anos de idade, natural de CALUMBI - PE (Cubatão  Livro nº 148, fl s. nº 168, 
Termo nº  ), nascido no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e oitenta e três (23/08/1983), 
residente na Rua Caminho São Bartolomeu, 1553, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ GERALDO 
DA SILVA, falecido há 25 anos e de GONÇALA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, ajudante geral, RG n.º 53532411X - SSP/SP, CPF n.º 45096598810, com 19 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e noventa e sete 
(26/09/1997), residente na Rua Caminho São Bartolomeu, 85, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de 
JOSIVAL OLIVEIRA VALERIANO, de nacionalidade brasileira, operador de máquinas, com 47 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARLIETE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
39 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ANTONIO DOS SANTOS e ANA MARIA FERREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, pedreiro, RG n.º 651966 - SSP/SE, CPF n.º 26614448587, com 
55 anos de idade, natural de ITABI - SE, nascido no dia três de março de mil novecentos e sessenta 
e um (03/03/1961), residente na RUA Caminho Ponto Certo, 252, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho 
de JOÃO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente 
em ITABI - SE e de ELOINA MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 73 
anos de idade, residente em ITABI - SEDivorciado de Maria Catarina dos Santos, conforme sentença 
datada de 03/11/2014, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 26ª Vara Cível da Comarca de Aracajú-
SE, nos autos de N°201430500667.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 36255531X - SSP/SP, CPF n.º 23252075873, com 53 anos de idade, natural de BONITO 
- PE (BonitoPE  Livro nº 29, fl s. nº 272, Termo nº 16042), nascida no dia vinte e três de dezembro 
de mil novecentos e sessenta e três (23/12/1963), residente na RUA Caminho Ponto Certo, 252, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de ALCINO FERREIRA DA SILVA, falecido há 2 anos e de CORINA 
MARIA DA CONCEIÇÃO, falecida há 13 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ANDERSON CORREIA DOS SANTOS e LOYRRANE DE ALMEIDA VITAL. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 354879972 - SSP/SP, CPF n.º 
34489350856, com 31 anos de idade, natural de ARACAJU - SE (Aracaju-SE  Livro nº 1, fl s. nº 27, 
Termo nº 108), nascido no dia dezesseis de julho de mil novecentos e oitenta e cinco (16/07/1985), 
residente na Viela 4, 17, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de ERINALDO CONRADO DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, vendedor, com 58 anos de idade, residente em FREI PAULO - SE e de 
NADJA CORREIA SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 52 anos de idade, residente 
em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, domésti ca, RG n.º 
495383491 - SSP/SP, CPF n.º 38760813865, com 24 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º 
Subdistrito)  Livro nº 275, fl s. nº 155, Termo nº 98590), nascida no dia dois de agosto de mil novecentos 
e noventa e dois (02/08/1992), residente na Viela 4, 17, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de 
ADILSON PEDRO VITAL, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 45 anos de idade, residente em 
PRAIA GRANDE - SP e de LENÍ ANTONIA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 
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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 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 arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: LUIZ BARBOSA DA 
SILVA e SANDRA MARIA VELÔZO DA SILVA. Sendo a pretendente, fi lha de 
SEVERINO VELÔZO DA SILVA,  e de AMARA ALVES VELÔZO DA SILVA. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Associação Unidos com sede na cidade de Cubatão/SP, 
na Avenida Tiradentes,100 - Costa e Silva no uso de suas atribuições que 
lhe conferem os Arti gos 15 e 19 do Estatuto Social, convoca todos os as-
sociados, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que será 
realizada na sede da Associação Unidos, no dia 17 de Março de 2017, em 
primeira convocação, às 19:00 horas, com a presença da maioria absoluta 
dos Presidentes ou Vice-Presidentes das fi liadas aptos a votar, ou, em 
segunda convocação, às 19:30 horas, com qualquer número, não sendo 
inferior a um quarto dos aptos a votar, com as seguintes ordens do dia:
01- Alteração no Estatuto de fundação da Associação;
02-  Eleição de posse de Presidente, Vice Presidente, Tesou-
reiro e Secretário, para o período de 17/03/2017 a 17/03/2021.
Conforme preceitua o Estatuto vigente, fi ca aberto o prazo para a ins-
crição de Chapas que concorrerão nas eleições e que deverão ser en-
tregues na Associação Unidos, através de ofi cio fi rmado pelo presi-
dente da Chapa até o dia 13/03/2017 ás 19:00h. De acordo com o 
estabelecido em nosso Estatuto, o voto é UNIPESSOAL, ou seja, uma 
pessoa não poderá representar mais de uma Enti dade de prati ca. 

Cubatão,SP 23 de Fevereiro de 2017

Luis Antonio Alexandre dos Santos
Presidente

A Enti dade Lar Fraterno de 
Cubatão, com sede na Av. Joa-
quim Miguel Couto, nº 1130, 
Vila Paulista- Cubatão-SP, atra-
vés de sua Diretoria Executi va, 
devidamente representada 
por seu Presidente, CONVOCA 
através do presente edital, to-
dos os associados, para parti -
ciparem da Assembleia Geral  
Extraordinária, que será reali-
zada em sua sede, às 10 horas 
do dia 02 de Março de 2017, 
com a seguinte ordem do dia: 
A- Leitura da Aprovação da Ata 
anterior.
B- Eleição do Vice-Presidente 
devido a renuncia do atual.
C- Assuntos de interesse da 
Enti dade.
4- a Assembleia Geral instalar-
-se-à, em primeira convoca-
ção, com a presença mínima 
de 2/3 (dois terços) dos asso-
ciados, e em seguida convoca-
ção com 1/3 (um terço), meia 
hora depois, não exigindo a lei 
quorum especial.

Cubatão, 24 de fevereiro 
de 2017

LAR FRATERNO DE CUBATÃO
JOSÉ RUBENS MARINO

ANUNCIE 

AQUI

3361-5212
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AGUINALDO PEDE MELHORIAS NO CASQUEIRO

IVAN QUER FIM DO ‘SHOPPING DA DENGUE’ 

MARCINHO QUER BOM PRATO NA CIDADE

PIO LEVA MANUTENÇÃO AO RUBENS LARA

ÉRIKA COBRA EMPREGO PARA AS MULHERES

LALÁ QUER CAMPANHA CONTRA A FEBRE AMARELA

SERGIO COBRA MANUTENÇÃO NO PILÕES

Na sessão desta semana, o vereador Aguinaldo Araújo 
(PDT), encaminhou indicação à mesa da Câmara pedindo me-
lhorias em algumas ruas do Jardim Casqueiro.

O trecho indicado para o conserto começa em frente ao Fó-
rum Trabalhista de Cubatão e vai até a Rua Júlio Cunha. O ve-

O vereador Ivan Hildebrando (PSB) apresentou na sessão da 
Câmara desta semana, um requerimento para garantir o fecha-
mento e a limpeza do terreno na Avenida Martins Fontes, onde 
seria construído o Shopping de Cubatão.  O vereador ainda soli-
citou que a Secretaria de Saúde aplique inseticida nos arredores 

O vereador Marcinho (PSB) esteve nesta semana junto ao 
secretário de assistência social, Sebastião Zumbi, onde con-
versaram sobre a implantação de um restaurante do progra-
ma ‘Bom Prato’ em Cubatão. O vereador tem trabalhado forte 
para conseguir a implatação de uma unidade do ‘Bom Prato’ 

O Conjunto Habitacional Rubens Lara recebeu nessa se-
mana o vereador Wilson Pio (PSDB) e sua equipe de colabo-
radores, que promoveram manutenção na praça central do 
conjunto. A equipe executou os serviços de roçagem da praça, 
que estava quase inutilizada por conta do mato alto que toma-

Durante a sessão desta semana, onde a pauta foi o desem-
prego, a vereadora Érika Verçosa (PSDB) cobrou igualdade de 
chances para as mulheres nas indústrias do Polo, que tem me-
nos oportunidades no mercado de trabalho. O discurso foi de 
encontro ao tema da sessão, que naquele momento tratava do 

Preocupado com a repercussão dos casos de Febre Ama-
rela e com aproximação do período do ano em que o mosqui-
to Aedes Aegypti costuma se proliferar e causar doenças como 
dengue, zika e chikungunya, o Vereador Lalá (SD) protocolou 
na Câmara um projeto de lei que autoriza o poder executivo a 

Nesta semana, o vereador Sergio Calçados (PPS) esteve no 
bairro dos pilões, onde acompanhou a manutenção das caixas 
d’água do bairro. O local não tem rede da Sabesp e depende 
das caixas para coletar água das bicas na serra para abastecer a 
população do bairro.

ACONTECE NO LEGISLATIVO

reador indicou o trecho após veri� car o afundamento do solo 
no local, podendo causar danos aos carros, ônibus e outros 
meios de transporte que passam ali, além de acidentes. A indi-
cação foi encaminhada à prefeitura para que sejam tomadas as 
medidas cabíveis. 

do terreno, a � m de garantir a saúde da população.
O local se tornou um grande criadouro e foco de proliferação 

do mosquito Aedes Aegypti. De acordo com os relatos dos mora-
dores, ratos e animais peçonhentos são frequentes naquele local. 
Usuários de drogas também utilizam o terreno durante a noite.

em Cubatão. O restaurante, que já tem unidades em Santos e 
Guarujá, oferece café da manhã e almoço à R$ 1,00 para mora-
dores e trabalhadores da cidade e ajudaria a dar uma refeição 
de qualidade àqueles que não podem pagar um restaurante 
tradicional.

va conta do local e impedia os moradores de utilizar o espaço. 
Dentre outras ações, o vereador Pi, participou do lança-

mento da Campanha Nacional Cloro na Zika, na Unipar Car-
bocloro, ocasião em que foram doados 900 litros de cloro às 
prefeituras da baixada santista.

desemprego que assola os moradores da cidade.
Ainda nesta semana, a vereadora também participou da so-

lenidade que aconteceu na Unipar Carbocloro, quando a em-
presa doou hipoclorito de sódio para as cidades utilizarem no 
combate ao mosquito Aedes Aegypti.

realizar campanha de prevenção ao mosquito nos mais diver-
sos setores da sociedade. Além da prevenção, o projeto tam-
bém prevê o combate a pontos críticos que sejam considerados 
focos do mosquito, como terrenos abandonados, imóveis que 
estejam fechados e outros estabelecimentos. 

Sergio levou o problema ao conhecimento do secretário de 
obras, Benaldo Souza, que entendeu a urgência da situação e 
prontamente atendeu o pedido do vereador, encaminhando a 
equipe responsável para realização da manutenção do equipa-
mento no bairro. 

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

A ordem de publicação dos vereadores é feita de forma rotati va, para que todos tenham o mesmo espaço. Na primeira edição desta editora, a publicação foi feita em 
ordem alfabéti ca. Na sequência das publicações, o últi mo da semana anterior abre a editoria na semana seguinte.
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