
CIDO BARBOSA  Diretor presidente Ano XVIII      17 de MARÇO de 2017     Nº 911     R$ 0,75 acontecedigital.com.br

Prefeitura 
vai pagar 
férias dos 
servidores

Lacrado

Piscina aquecida da Casa 
da Esperança reativada

Novo presidente, 
Geraldo ‘Tia Jô’ 
vai modernizar 
Acic 03

‘Momento para feminices’ 
no Camp

Procuradores municipais 
recebem salário no teto 
do prefeito

Força na peruca!
Vereadores batem boca 
na Câmara

Servidores iam protestar, 
mas a sessão acabou 
mais cedo

02

Coluna do Cido Barbosa

A partir de abril, volta ao 
normal o pagamento dos 
servidores públicos mu-
nicipais que entrarem de 
férias. Também foi apre-
sentado o cronograma de 
pagamento, em três vezes, 
das férias em atraso, que 

Programa Alta Qualidade

Olhar feminino Seja Feliz Hoje

Marcel Nobrega

Exposição com obras da artista Kil-
za Machado mostra o olhar femini-
no sobre o mundo na Floricultura 
Central   04

totalizam débito de 15 mi-
lhões. Acompanhado do 
secretário de Finanças, o 
prefeito levou a informa-
ção aos vereadores, duran-
te encontro onde apresen-
tou o Projeto da Reforma 
Administrativa. 02

(foto) Por ordem judicial, 
o Comdec lacrou o Edi-
fício Castro, no centro 
de Cubatão, onde eram 
prestados importantes 

Sem verba pública, a 
novidade foi resultado 
do esforço conjunto 

Com dicas de beleza e 
saúde, o ‘Momento para 
Feminices’ trouxe uma 

serviços públicos à mu-
nicipalidade. Provisoria-
mente, alguns postos vão 
para o PAT e outros para a 
Praça Portugal. 02

dos pais de alunos e 
Prefeitura. Rotary doou 
equipamentos. 03

pausa na correria do dia a 
dia para quase 40 mulhe-
res no CAMP.     05

Em homenagem a atriz Bel Moraes, 
amigos realizam caminhada para 
distribuir corações e Sarau com 
diversas atrações artísticas  05
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Força na 
Peruca
Anderson Veterinário e 

Aguinaldo Araújo se olha-
ram torto no Plenário. Mais 

exaltado, Veterinário usou o 
microfone para afrontar o co-

lega. 
Veterinário disse que o Vale Verde estava doente e 

Araújo, que é morador do bairro, saiu em defesa. Foi aí 
que Veterinário subiu o tom, sendo necessária a inter-
venção da turma do ‘deixa disso’: até por que, segundo 
os mais próximos dos fatos ‘não havia motivo su� ciente, 
para ‘essa braveza toda’.  

Polêmico
O vereador Rafael Tucla não 

alardeia, mas foi a peça chave 
nas negociações que resultaram 
na manutenção do transporte 
universitário, gerando grande 
economia para o erário público. 
Firme e até contundente em sua 
postura, o jovem sinaliza seguir 
o mesmo estilo político do pai, 
o polêmico Tucla, que foi presi-
dente e um dos vereadores mais 
in� uentes da história da Câmara. Sem entrar no mérito 
da avaliação do vereador (até porque não houve tempo 
para isso), uma coisa é certa: o edil não passará desper-
cebido neste mandato.

Chegaram atrasado
Um grupo de servidores até se organizou para ir à 

Câmara pressionar os vereadores contra a Reforma Ad-
ministrativa que deverá ser aprovada, por ampla maio-
ria, na próxima semana. Como o trabalho acaba às 17h, 
este seria o horário da grande concentração. Porém os 
vereadores não esticaram a conversa no plenário: as 
17h, já tinha acabado a sessão.

Na luta
Diante da pressão, o grupo foi recepcionado no an-

� teatro. Os ‘servidores na Luta’ exigiam uma Audiência 
Pública para discutir o assunto. Coube aos vereadores 
Toninho Vieira, Rodrigo Alemão, Marcinho e Rafael 
Tucla a conturbada recepção. O vereador Tucla assumiu 
o papel mais contundente, de enfrentamento, em defesa 
do projeto do governo.

No susto
No dia seguinte, quarta, o mesmo grupo foi pressio-

nar o presidente do Sispuc, que chegou a sugerir uma 
paralização dos servidores. O presidente se comprome-
teu a convocar uma assembleia para, junto aos servido-
res, discutir o projeto e deliberar  encaminhamentos. 

Na pauta da assembleia, convocada para esta sexta-
-feira estão dois assuntos: deliberar sobre a retirada do 
projeto da Câmara e sobre eventual estado de greve, 
com paralização de 72 horas 

 
Teto dos procuradores
Os procuradores municipais de Cubatão já estão re-

cebendo o mesmo salário do chefe do Executivo. Esta é 
mais uma das medidas de austeridades impostas pelo 
atual prefeito Ademário, para enxugar a folha de paga-
mento.

 A questão, que envolve também os procuradores de 
outras cidades, está sob análise do STF, pois há também 
o entendimento de que a remuneração dos procurado-
res municipais deve seguir o teto do salário dos desem-
bargadores, considerando que a carreira seria ligada ao 
Poder Judiciário. 

Mas, enquanto o STF não julga a questão, a Prefei-
tura de Cubatão está respeitando o teto do Executivo 
Municipal. 

‘Curto Cubatão’
A partir deste sábado, dia 18, a Unipar Carbocloro, 

em parceria com o SESI-SP, lança o programa “Eu curto 
Cubatão”. A ação faz parte do Conselho Comunitário 
Consultivo (CCC) Teen, que atende até 30 jovens com 
idades entre 13 a 17 anos. Em 2015, o projeto incentivou 
a interação e difusão de conhecimento sobre o desenvol-
vimento industrial e as belezas naturais de Cubatão. No 
ano passado, foi criado o Parlamento Mirim, em parce-
ria com a Câmara Municipal, com o objetivo de engajar 
os jovens nas discussões sobre o futuro da cidade.

O CCCteen é um projeto do Conselho Comunitário 
Consultivo (CCC), criado em 2004, por meio de inicia-
tiva da Unipar Carbocloro, como um importante canal 
de comunicação entre a empresa e a comunidade.

Raposa voltou
Depois de algum tempo fora do ar, o programa da 

‘Raposa Felpuda’ voltou a ser transmitido pela Rádio Vi-
são FM, em 102,5.

No programa político, como é de costume, Luiz Ro-
berto e equipe recebem personalidades, principalmente 
políticas, in� uentes na cidade. O vereador Jair do Bar 
reabriu o programa na segunda, seguindo os demais 
dias com: Carlos Eduardo Pinheiro (Procon) represen-
tantes do Conselho Municipal de Saúde, a superinten-
dente da Caixa de Previdência e, na quinta, o secretário 
(homem forte do governo) Benaldo Melo.

A partir de abril, os ser-
vidores públicos municipais 
que saem de férias voltam 
a receber o direito normal-
mente e a Prefeitura montou 
um cronograma de paga-
mento das férias atrasadas 
desde julho de 2016. Os 
pagamentos serão feitos em 
três parcelas: a primeira até 
o dia 30/06, a segunda até 
30/09 e a última até 31/12.

O anúncio aconteceu du-
rante a entrega do projeto 
da Reforma Administrativa, 

Prefeitura começa a pagar 
férias em abril

Serviços do Edificio Castro vão para o PAT

Marcel Nobrega

ALÍVIO

LACRADO!

Prefeito Ademário apresentou cronograma de pagamento aos vereadores na reunião onde 
apresentou o projeto da Reforma Administrativa

O juiz Rodrigo de Moura 
Jacob não quis saber de 
conversa. Na última quarta-
feira mandou fechar, em 24 
horas, tudo o que estivesse 
funcionando no Edifício 
Castro e lacrar o prédio, sob 
pena de multa e até prisão 
por crime de desobediência. 
O Comdec lacrou o prédio 
e a Prefeitura tem o prazo 
de 60 dias para resolver o 
perrengue.

A ‘paciência judicial’ 
acabou pois, há três 
anos, a Prefeitura vinha 
desobedecendo a ordem 
para providenciar as 
reformas necessárias 
à obtenção do AVCB, 
inclusive da parte estrutural 
do prédio. Agora a 
bronca pela ‘enrolação’ 
caiu no colo do prefeito 
Ademário que mandou 
cumprir imediatamente a 
determinação.

Entidades
As entidades que 

funcionavam no Edifício 
estão sendo  deslocadas 
provisoriamente, até que 
se resolva o imbróglio. O 
CRAS-Central e à Junta de 

apresentada aos vereadores.
Na ocasião, o secretário 

de Finanças, Maurício Stu-
nitz Cruz explicou aos ve-
readores que  cada uma das 
parcelas vai demandar dos 
cofres públicos um apor-
te de cerca de 5 milhões de 
reais, “A prefeitura precisa 
se programar e economizar 
durante esses meses inter-
mediários para poder efe-
tuar o pagamento de cada 
parcela, por isso não é pos-
sível pagar de uma vez”.

O prefeito Ademário rei-
terou que esta foi a melhor 
maneira encontrada de con-
templar todos os funcioná-
rios: “Tínhamos outras duas 
alternativas para pagar as 
férias vencidas: vincular o 
pagamento à data de aniver-
sário do servidor ou à data 
de gozo das férias, mas em 
todos os casos alguém sairia 
prejudicado, pois receberia 
só no � nal do ano. Dessa 
forma � ca garantida a iso-
nomia e todos recebem.”

Vale Refeição 
A partir deste mês, o pa-

gamento do vale refeição será 
normalizado, como já foi fei-
to com a cesta básica. O pri-
meiro pagamento acontecerá 
junto com a folha de março.

Cursan
Está programado para a 

quarta (22), das 9 às 18h no 
Kartódromo, a entrega das 
cestas básicas dos funcioná-
rios da Companhia.

E o CRAS e a Junta Militar vão para a Praça Portugal, depois que a Prefeitura lacrou o 
prédio na última quarta (15)

Serviço Militar, vão para 
a Rua Padre Nivaldo dos 
Santos, 41, em frente à Praça 
Portugal, no Centro. Os 
outros órgãos vão funcionar 
junto ao PAT, na Rua Dr. 
Fernando Costa, 1.096- Vila 
Paulista.

O prédio
Com duas torres de dez 

andares e 80 apartamentos, 
e o ‘saudoso’  Cine Castro, o 
primeiro prédio de Cubatão 
foi construído na década de 
1970. O cinema decaiu e com 
a falência do empreendedor 
Jaime Castro o prédio 
foi invadido e depredado 
pelos residentes. Problemas 
judiciais e desapropriações 
(em 1990) levaram o edifício 

a ser gradualmente usado 
por diversos setores da 
Prefeitura, servindo ainda 
o pavimento térreo para a 
realização de vários serviços 
públicos, o que justi� cou 
a criação, em 9 de abril de 
1988, da “Rua da Cidadania” 
no trecho por ele ocupado 
da Avenida Pedro José 
Cardoso, no Centro.

Rodrigo Palassi/CMC
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Geraldo ‘Tia Jô‘ vai modernizar Acic
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Casa da Esperança reabre piscina

Cubatão volta a ter encontros 
de bandas e fanfarras

‘Varal de 
calçada‘

Foi reaberta a piscina co-
berta e aquecida, utilizada 
na hidroterapia, bene� cian-
do mais de 300 pacientes da 
Casa. A piscina, com capa-
cidade para 15 mil litros de 
água, conta com rampa para 
garantir acessibilidade, além 
de vestiários adaptados.

Fechada desde março de 
2015, o avanço é resultado 
da união de esforços dos fun-
cionários,  Prefeitura,  Rotary 
Club e pais das crianças as-
sistidas.“O Rotary adquiriu o 
aquecedor de água e sua ins-

Mais de 250 músicos de 
diferentes estados se inscre-
veram para o 11º Encontro 
Técnico para Maestros, Mú-
sicos e Coreógrafos de Ban-
das e Fanfarras.

A abertura será na pró-
xima sexta-feira (dia 24), 
às 19h, no Bloco Cultural, e 
vai até o domingo (dia 26). 
Participarão artistas de São 
Paulo, Espírito Santo, Mato 
Grosso do Sul, Paraná, Per-
nambuco e Rio de Janeiro.

“Além de completarmos 
os 15 anos da entidade, con-

talação. Os pais realizaram 
um mutirão de limpeza da 
área externa, incluindo a pin-
tura”, destacou a funcionária 
Silvia Silva Speciali. 

A institiuição está sob in-
tervenção da Prefeitura desde 
setembro de 2013, quando a 
Justiça, afastou a diretoria e 
bloqueou bens, devido a in-
consistências administrativas 
e econômico-� nanceiras.

Abrigos
O Rotary Club Cubatão/

Casqueiro doou 121 itens 

seguimos retomar as o� ci-
nas na Cidade, algo que não 
acontecia há 7 anos. O even-
to é uma forma dos jovens 
se reciclarem nos conheci-
mentos e aprendizado de 
novas técnicas do mercado 
da música”, diz o presiden-
te Luiz Carlos Ferreira de 
Araújo.

O evento é uma realiza-
ção da Afaban com o Gover-
no de São Paulo, patrocínio 
da Usiminas e apoio cultu-
ral da Prefeitura/secretarias 
de Educação e de Cultura.
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O ‘trote solidário’ dos alu-
nos da Unimonte em parceria 
com a Secretaria de Assistência 
Social e a ONG De Bem com o 
Mangue, distribuiu, segundo os 
organizadores,  três mil peças 
de roupas para os moradores 
da Vila Esperança onde um 
extenso varal foi estendido em 
plena avenida.

O evento foi animado com 
brincadeiras para as crianças, 
organizadas pelo grupo de Pe-
dagogia da Unimonte. Para os 
adultos, massagem e corte de 
cabelo. O Grupo Nova Aliança, 
formado por músicos da Banda 
Marcial de Cubatão, também se 
apresentou.

O próximo “Varal de Cal-
çada” acontece em 9 de abril, 
com a reinauguração do abrigo 
de crianças situado na Rua As-
sembleia de Deus, no Centro. 

D���������

Disposto a dinamizar a 
Associação Comercial e In-
dustrial de Cubatão (Acic), 
o presidente eleito Geraldo 
Freitas começará sua gestão 
modernizando toda a pla-
taforma digital da entidade. 
No dia 3 de maio, um evento 
apresentará aos associados 
um novo portal na internet, 
mais integrado às redes so-
ciais. O site será utilizado 
para dar mais transparência 
à gestão da Acic e será um 
canal de interação com os 
comerciantes.

Além disso, o associado 

poderá realizar consultas de 
crédito através de aplicativo 
no celular, comprar crédi-
tos para consulta e, a maior 
novidade: terá informações 
sobre licitações públicas, 
com apoio técnico. “O pre-
sidente Teixeira fez uma 
gestão responsável e deixou 
uma sede muito bem orga-
nizada. Agora vamos avan-
çar”, avisa.

Em entrevista 
exclusiva, 
presidente 
eleito anuncia 
processo de 
modernização 
da Entidade 
e quer a 
participação
da ‘oposição‘

������ �������

NOME GERALDO ADELINO DE FREITAS
IDADE 58
NATURAL DE SANTA CRUZ, PORTUGAL
CHEGOU A CUBATÃO EM 1989
COMERCIANTE NO RAMO DE ALIMENTAÇÃO 
DIRIGE A EMPRESA COM A ESPOSA JOSIANE 
TEM DOIS FILHOS
TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS

“Mas este será apenas o 
primeiro passo”, argumenta 
o presidente, que já tem um 
plano de ação para fortale-
cer o comércio. “Já a partir 
do primeiro mês, vamos 
usar todos os canais de co-
municação possíveis para 
chamar o comerciante para 
dentro da Associação, para 
participar das decisões. O 
comerciante precisa sentir 
que lá é a casa dele. A par-
tir daí, vamos buscar  par-
ceria com o poder público 
e Ciesp, para alavancarmos 
as ações”, argumenta.

A eleição da qual saiu 
vitorioso rachou a Acic? 

Não. Eu encaro com 
naturalidade a tensão que 
marcou o processo eleito-
ral. Inclusive, isso já está 
superado, porque o acir-
ramento é inerente a qual-
quer disputa. Não consi-
dero o pessoal da Chapa 
oponente como oposição, 
pois é composta por co-
merciantes que só querem 
o melhor para o comércio 
local.

Como será sua relação 
com o grupo que fez 
oposição? 

Torno público o con-
vite que faço nos bastido-
res: que o grupo traga suas 
ideias e propostas que já 
sabemos que são boas, for-
me comissões e execute-as. 
A nossa diretoria dará todo 
o suporte, pois o interesse 
dos comerciantes está aci-
ma de qualquer disputa, já 
superada. É unidos que va-
mos superar esta crise.

Como sua gestão vai lidar 
com os ambulantes?

Vejo essa questão da 
perspectiva de problema 
social. É um assunto urgen-
te. Temos a consciência de 
que não se pode agravar o 
problema social e o desem-
prego. Tem que organizar o 
que já existe, dentro da le-
galidade, e estancar o pro-
blema daqui para frente. 
Precisamos construir esta 
solução junto com os pró-
prios camelôs, prefeitura e 
vereadores. Penso que será 
possível, pois o  novo prefei-

to e Câmara compartilham 
desta vontade de consertar 
o que está fora do rumo.

A Acic terá propostas para 
atenuar o desemprego?

A Acic não pode � car 
omissa. Existem medidas 
paliativas, mas o problema 
só vai ser resolvido com 
contratações no polo indus-
trial e, a Acic como parte da 
sociedade civil organizada, 
precisa interagir no esforço 

conjunto para que os em-
pregos � quem com os de-
sempregados de Cubatão. 

Sua gestão vai levantar 
a bandeira do Cartão 
Servidor?

Entendemos que está 
inviabilizado pela conjun-
tura � nanceira atual, mas 
é imprescindível o retorno 
do cartão ou algum outro 
programa que o substitua à 
altura, para o servidor pú-

Entre as novidades 
do novo site da Acic, 
está o impostômetro, 
idêntico ao da 
Associação Comercial 
de São Paulo

A nova diretoria da 
Acic, sob a presidência 
do comerciante 
Geraldo Freitas
(Tia Jô), toma posse 
em abril

blico voltar a comprar no 
comércio local. Vamos ini-
ciar diálogo com os poderes 
públicos em busca de uma 
solução adequada à nova 
realidade. A Acic também 
pode trazer à discussão a 
Facesp (Federação das As-
sociações Comerciais de São 
Paulo) que tem credibilida-
de e know-how nesta área.

Quais suas 
perspectivas para o 
futuro do comércio?

São positivas. Com as 
mudanças que pretendemos 
implantar e com o apoio do 
poder público com medi-
das para aquecer o comér-
cio, teremos que contratar 
mão de obra. E a Associa-
ção estará preparada para 
fazer sua parte: contribuir 

para que os empregos do 
comércio priorizem os mo-
radores da cidade. Já existe 
entendimento da Acic com 
Sebrae e Senac para quali� -
cação pro� ssional, inclusive 
cursos de pani� cação, con-
feitaria, manipulação etc.

Acic - Biênio 2017/2019

PERFIL DO PRESIDENTE

como: mesas de tênis de 
mesa, redes, raquetes e bolas 
de tênis; tabelas e bolas de 
basquete; jogos de tabuleiro 
diversos; jogos de dominó; 
jogos de xadrez escolar; e 
mesa de futebol de botão com 
os botões. 

A entrega para os lares 
de acolhimento que abrigam 
menores de até 17 anos, em 
Cubatão, deve ser realizada 
na semana que vem.

Os rotarianos foram rece-
bidos pelo prefeito e vice, no 
gabinete.

 O governador do Rotary distrito 4420  Tadeu Varella ao lado do presidente 
Cubatão Hermes Balula, durante visita o� cial à cidade

AFABAN
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Parabéns!

Emídio, da 

Ofi cina Nova 

Cubatão

Cristina Alves, Colina Transportes 

Allan 

Matias

EM PROL DO LAR FRATERNO
A causa era nobre e o Lar Fraterno representado pelo presidente Rubens Marino, lotou o salão da Acic em jantar benefi -
cente na última semana. O cardápio italiano foi muito bem servido e não faltou sintonia entre os convidados. A renda foi 
revertida para ações do Lar Fraterno. Festa linda! Parabéns equipe!

OLHAR FEMININO EM EXPOSIÇÃO
A manhã de quinta começou com um olhar diferente na Floricultura Central. Isso porque a exposição ‘Olhar Feminino’, da artista plástica Kilza Dias, come-
çou e levou as pessoas a admirar as obras, que são feitas com a técnica de colagem, e refl etem o olhar dela sobre o mundo. A exposição segue aberta ao 
público até o próximo dia 29, das 9h às 18 horas. A entrada é franca.

A������ G���

Adilson,o popular
Viola
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MOMENTO PARA FEMINICES
As mulheres da cidade ganharam mais um espaço para falar 
sobre a vida e aprender mais sobre maquiagem, cuidados 
com a pele, cabelo e saúde. O “Dia da Beleza”, organizado pe-
las consultoras de beleza Mari, do ‘Maleta da Mari’ e Priscila, 
do Studio MB, em parceria com o Jornal Acontece e Floricul-
tura Central levou as mulheres do Camp a ter um momento só 
delas.
Ao todo foram 35 participantes que receberam conselhos 
sobre maquiagem, cuidados com o cabelo e a pele, além de 
momento exclusivo de sensações das rosas, com exposição 
de diversas rosas e seus aromas. De fi nal um delicioso café da 
tarde regado a muitas conversas e risadas. 
Mas calma, se você não foi na primeira edição do ‘Dia da 
Beleza’, relaxe. Você terá outras oportunidades, e se quiser, 
pode leva-lo para a sua casa. O projeto é itinerante e o objeti-
vo é proporcionar momento para relaxar e sair da rotina para 
empresas, escritórios e grupos de amigas que queiram ter um 
momento diferente no seu dia a dia.
Para agendar o seu ‘Dia da Beleza’, basta entrar em contato 
com a Mari Rocha pelo telefone (13) 99798-5264 ou com a 
Priscila, do Studio MB, pelos telefones (13) 3361-4446 ou 
99703-7826.

SEJA FELIZ HOJE...E SEMPRE
Um evento para lembrar a todos que ser feliz não 
custa nada e distribuir a felicidade melhora o mun-
do. Foi com esse intuito que os amigos da atriz Bell 
Moraes, que faleceu em novembro passado, deram 
continuidade a sua ideia e agora realizam a primei-
ra caminhada e o sarau do  “Seja Feliz Hoje”, que 
acontece no próximo dia 25, a partir das 08h30.
Na caminhada, os participantes fazem a concentra-
ção na entrada antiga do Parque Novo Anilinas, e na 
sequencia caminham pelas ruas do centro, distri-
buindo corações de papel com mensagens positi-
vas, em direção à Praça Princesa Isabel, onde acon-
tecerá o Sarau. Na praça, diversas apresentações de 
artistas amigos da atriz Bell Moraes mostram o seu 
amor pela arte. Amor esse que levou a atriz a lutar 
pela cultura da cidade durante toda a sua vida.
O evento é gratuito e qualquer pessoa pode participar. Para mais informa-
ções basta acessar o site www.sejafelizhoje.com ou na página “Seja Feliz 
Hoje”, no facebook.

O sorriso do músico Célio Perez Esteves, da 
Paróquia São Francisco de Assis revela a 
felicidade do encontro com o ícone da Renovação 
Carismática Católica do Brasil - RCC, monsenhor 
Jonas Abib, fundador da Comunidade Canção 
Nova. Saiu abençoado!

SARAU 
SOROPTIMISTA

Para celebrar o mês 
das mulheres, o So-
roptimist de Cubatão 
realiza no próximo dia 
30, um Sarau recheado 
de atrações culturais. 
O evento acontece no 
Rotary Club (Rua XV 
de Novembro, 90). Os 
convites custam R$ 
15,00 e podem ser 
adquiridos pelo telefo-
ne: (13) 98118-8612. 
Mais infos no facebook 
(Soroptimist Cubatão).



06 17 de março de 2017 digital.com.br

AS INFORMAÇÕES DESTA COLUNA SÃO DE RESPONSABILIDADE DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES       ACONTECE NO LEGISLATIVO

SÉRGIO QUER COMPENSAÇÃO PARA A CIDADE

WILSON PIO GARANTE APOIO À CULTURA DA CIDADE

ÉRIKA HOMENAGEIA MULHERES EM EVENTO DO PSDB

LALÁ QUER TRANSITO SEGURO NO SITIO NOVO

ALEMÃO QUER TESTE VOCACIONAL NAS ESCOLAS

TONINHO NA LUTA COM TRABALHADORES

ARAÚJO PEDE MAIS QUALIDADE NO TRANSPORTE

IVAN GARANTE MELHORIAS NA UME LORENA

PL GARANTE MAIS SEGURANÇA NOS BANCOS

Em virtude da propositura do vereador Sergio Calçados 
(PPS), para abertura de uma Comissão Especial de Vereadores, 
que visa inserir Cubatão “em todas as tratativas relacionadas ao 
incêndio da Ultracargo”, foi realizada no último dia 15 uma re-
união no Gaema, em Santos.  O Secretário de Meio Ambiente, 
Mauro Haddad, esteve presente junto com a Promotora do Meio 

Durante audiência com o Secretário chefe da Casa Civil do Go-
verno do Estado, Samuel Moreira, o vereador Wilson Pio (PSDB), 
por intermédio do Deputado Estadual Luiz Carlos Gondin, garan-
tiu apoio à Cultura da Cidade. Na ocasião, foi solicitado uma au-
diência com o Governador Alckmin para tratar das bandas e fan-

No último � nal de semana, a vereadora Érika Verçosa par-
ticipou do evento do PSDB mulher que homenageou as mu-
lheres da cidade com um dia todo especialmente para elas. 
Foram oferecidos serviços de beleza e saúde totalmente de gra-
ça. Além dos serviços, o evento teve a participação do Coral 

O vereador Lalá (SD) visitou nesta semana as ruas do Sítio 
Novo a � m de viabilizar indicação para que o trânsito das ruas 
Santa Bárbara e São Geraldo, importantes rotas do bairro, 
possam ser organizados visando uma circulação mais e� caz 
e não colocar em risco a integridade física dos moradores do 

Na sessão da última terça (14), o vereador Rodrigo Alemão 
(PSDB), indicou à mesa da Câmara para que se façam ges-
tões junto aos órgãos competentes e coloquem em prática a 
indicação do vereador que visa o cumprimento da Lei Munici-
pal3.517, de 05 de março de 2012, que institui o “Programa de 

O vereador Toninho Vieira (PSDB) passou a semana en-
gajado na luta contra a Reforma Previdenciária proposta pelo 
governo federal e que foi alvo de protestos durante a semana. 
O vereador participou, junto aos trabalhadores, de assembleias 
e discussões que visam uma reforma justa e igualitária para to-

Após ouvir inúmeras reclamações dos moradores sobre o 
transporte público, o vereador Aguinaldo Araújo (PDT), soli-
citou ao setor competente de transportes da cidade que se faça 
contato com a EMTU, para solicitar que os ônibus que fazem 
as linhas intermunicipais na região e que passam por Cubatão 

Atendendo à Solicitação de pais de alunos durante a pas-
sagem do Gabinete Itinerante na Vila Nova, o vereador Ivan 
Hildebrando, encaminhou ofício para Secretaria de Educa-
ção para que fossem instaladas cortinas e ventiladores nas 
salas de aula, para melhorar as condições de estudo dos alu-

O projeto de lei do vereador Marcinho (PSB), que prevê a 
colocação de uma divisória opaca entre os caixas das agências 
bancárias, foi aprovado em segunda discussão na sessão da Câ-
mara da última terça (14).

O projeto visa garantir mais segurança para os usuários da 

Ambiente, Dra. Flávia Maria Gonçalves, que destacou que até o 
momento Cubatão não havia requerido nenhum repasse inde-
nizatório substancial. O repasse de verba ao município poderia 
servir, por exemplo, para atenuar a situação que o município 
enfrenta na saúde. O vereado concentrará esforços para que 
medidas sejam tomadas visando o benefício dos cubatenses.

farras do Estado que precisam de apoio e mostrar a importância 
de Cubatão que é referência e celeiro de músicos. Com o objetivo 
de fomentar a retomada das bandas e fanfarras de nossa cidade, 
o vereador encabeçará uma comissão de trabalho, que tratará de 
diversos assuntos relacionados a esse segmento cultural.

Raízes da Serra, que recitou um repertório todo dedicado à 
temática do evento.

Além disso, também foram realizadas � liações ao partido 
sob os olhares da vereadora e do prefeito Ademário Oliveira, 
que também é o presidente do partido na cidade

local. Segundo o vereador, essa é uma reclamação antiga dos 
moradores que sofrem com os engarrafamentos em horários de 
pico e tem medo de acidentes por conta do alto � uxo de carros 
na rua. A indicação segue agora para os órgãos competentes 
para que as providências sejam tomadas.

Teste Vocacional Gratuito. O Programa vai auxiliar aos jovens 
quanto a escolha da carreira pro� ssional que ele seguirá. Com 
o teste, os alunos terão ideia de qual área ele tem mais a� nida-
de, dando assim um norte para que ele possa escolher a pro� s-
são que seguirá na sua vida adulta. 

dos. As atividades culminaram no Dia Nacional de Luta, pro-
testo uni� cado de categorias realizado na última quarta (15) 
por líderes sindicais e trabalhadores de todo Brasil, que para-
lisaram serviços para reivindicar que o governo não mexa nos 
direitos dos trabalhadores

possuam Ar Condicionado e rede de Internet via Wi-� .
No requerimento, Araújo pede a mudança seja feita através 

de alterações se possível no contrato de PPP (Parceria Público 
Privada) com o Consórcio BR Mobilidade Baixada Santista, 
responsável pela frota que atende as linhas da região.

nos da UME Lorena. 
Nesta semana, as instalações dos equipamentos começa-

ram a ser realizadas e os alunos já puderam assistir as aulas 
com um pouco mais de conforto, dando a eles uma condi-
ção um pouco melhor para o aprendizado.

rede bancaria da cidade, evitando que alguém de fora veja qual 
transação bancária está sendo realizada, na tentativa de inibir a 
ação dos ladrões que abordam munícipes ao sair das agências e 
praticam a famosa “saidinha de banco”. O projeto agora segue 
para sanção do Prefeito.

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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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MAGNO FABRICIANO APARECIDO PACIFICO JULIO e DAIANA DA SILVA FREIRE. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, líder de ferrovias, RG n.º 439232776 - SSP/SP, CPF 
n.º 22761414845, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e cinco de julho 
de mil novecentos e oitenta e cinco (25/7/1985), residente na Rua Júlio Amaro Ribeiro, s/nº, bloco.31, 
apt.34, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de NELCI JULIO, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 59 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SONIA PACIFICO, de nacionalidade brasileira, auxiliar de 
limpeza, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Daniele da Silva Gonçalves, 
conforme sentença datada de 28/07/2016, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara da Família e Sucessões 
do Foro de São Vicente-SP, nos autos de nº1003673-04.2016.8.26.0590.. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, segurança, RG n.º 423663410 - SSP/SP, CPF n.º 43712433808, com 
22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 168, fl s. nº 160, Termo nº 49120), nascida 
no dia sete de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (7/12/1994), residente na Rua Júlio 
Amaro Ribeiro, s/nº, bloco.31, apt.34, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ VANDEVALDO NOGUEIRA 
FREIRE, de nacionalidade brasileira, supervisor de manutenção, com 49 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de VALDETE MARÇAL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, técnica de enfermagem, 
com 49 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, 14 de março 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: GABRIEL VICENTE DOS SANTOS e GUIOMAR ALVES DE MOURA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, RG n.º 37503236 - SSP/SP, CPF n.º 23795786800, com 
78 anos de idade, natural de Aruá - SE, nascido no dia trinta de janeiro de mil novecentos e trinta e 
nove (30/1/1939), residente na RUA José Lopes da Silva, 113, Jardim Nova República, Cubatão - SP, 
fi lho de JOÃO VICENTE DOS SANTOS, falecido há 10 anos e de LUZIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, 
falecida há 15 anosViúvo de Orli Angelica dos Santos, falecida aos 19/03/2000, no livro C-39, fl s.350, 
sob o N°10971, no Cartório de Cubatão-SP. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
viúva, do lar, RG n.º 194804458 - SSP/SP, CPF n.º 07021355858, com 70 anos de idade, natural 
de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, nascida no dia doze de março de mil novecentos e quarenta 
e sete (12/3/1947), residente na RUA José Quirino Dantas, 119, Jardim Nova República, Cubatão 
- SP, fi lha de JULIO ALVES DO RÊGO, falecido há 30 anos e de LUZIA FRANCISCA DO RÊGO, falecida 
há 15 anos. Viúva de Edimundo Andrade de Moura, falecido aos 05/08/1997, no livro C-35, fl s.370, 
sob o N°9399, no Cartório de 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, 14 de março 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: TIAGO FERREIRA GOMES DA SILVA e ROSICLEIDE DANUBIA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de materiais, RG n.º 552897358 - SSP/SP, CPF n.º 07193419498, 
com 30 anos de idade, natural de CAMARAGIBE - PE (Recife-PE 2ªZona  Livro nº 59, fl s. nº 260, Termo nº 
68346), nascido no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (28/8/1986), residente 
na AVENIDA Marti ns Fontes, 570, Ap.05, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de REGINALDO GOMES DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, comerciante, com 59 anos de idade, residente em CAMARAGIBE - PE e de 
JOSEFA MARIA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 56 anos de idade, residente em 
CAMARAGIBE - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 575280165 - 
SSP/SP, CPF n.º 09127030407, com 27 anos de idade, natural de CAMARAGIBE - PE (Camaragibe-PE  Livro 
nº 21, fl s. nº 242, Termo nº 24530), nascida no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e nove (26/12/1989), residente na AVENIDA Marti ns Fontes, 570, Ap.05, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha 
de ANTONIO JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 anos de idade, residente 
em CAMARAGIBE - PE e de EDILEUZA OLIMPIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 56 
anos de idade, residente em CAMARAGIBE - PE. 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, 13 de março 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: YLLECIR DE OLIVEIRA XATARA e MARLI DA SILVA SALES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, empresário, RG n.º 8846698 - SSP/SP, CPF n.º 97595012872, com 
60 anos de idade, natural de GUARATINGUETÁ - SP, nascido no dia oito de outubro de mil novecentos 
e cinquenta e seis (8/10/1956), residente na AVENIDA Marti m Francisco, 295, apto.23, Jardim 
Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de CLOVIS DA SILVA XATARA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 87 anos de idade, residente em GUARATINGUETÁ - SP e de JANDIRA DE OLIVEIRA XATARA, 
falecida há 15 anosDivorciado de : Maria Helena Ribeiro de Castro, conforme sentença de 30/07/1999, 
proferida pelo Juiz Titular da 1ª Vara de Família e Sucessões de São Paulo-SP.. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 23833042 - SSP/SP, CPF n.º 13385967805, com 
46 anos de idade, natural de PALMARES - PE (Cubatão-SP  Livro nº 40, fl s. nº 15, Termo nº 30516), 
nascida no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e setenta (24/6/1970), residente na AVENIDA 
Marti m Francisco, 295, apto.23, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ LINO DE SALES, falecido 
há 15 anos e de MARIA DA PAZ SILVA DE SALES, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 68 
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, 13 de março 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: ANTÔNIO SANTOS CASTRO e MARIA AUCILEIDE DE MACÊDO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, supervisor de solda, RG n.º 22113218 - SSP/SP, 
CPF n.º 13390081810, com 44 anos de idade, natural de CASTRO ALVES - BA, nascido no dia vinte e 
sete de outubro de mil novecentos e setenta e dois (27/10/1972), residente na RUA Chile, 100, Jardim 
Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de BEATRIZ SANTOS CASTRO, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Rosana da Silva, conforme sentença 
datada de 27/03/2013, proferida pela MM. Juiza de Direiro da 2ª Vara Judicial desta Comarca, nos 
autos de N°358/2013, processo N°00024992020138260157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, soldadora, RG n.º 304582499 - SSP/SP, CPF n.º 26288116858, com 41 anos de idade, 
natural de CACHOEIRINHA - PE (Cachoeirinha-PE  Livro nº 2, fl s. nº 143, Termo nº 1630), nascida no 
dia dez de julho de mil novecentos e setenta e cinco (10/7/1975), residente na RUA Chile, 100, Jardim 
Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de MARIA ADÉLIA DE MACÊDO, de nacionalidade brasileira, domésti ca, 
com 66 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, 11 de março 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: EVERSON ANDRADE e PATRÍCIA CLEMENTE DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 419206450 - SSP/SP, CPF n.º 30702753890, com 
37 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 70, fl s. nº 154, Termo nº 10112), nascido 
no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e oitenta (1/1/1980), residente na Rua Uruguai, 196, 
Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de VALBERTO ANDRADE, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 66 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de ELZA MARIA DE GODOY ANDRADE, 
de nacionalidade brasileira, falecida há 8 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, pedagoga, RG n.º 276609785 - SSP/SP, CPF n.º 27667604827, com 38 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 142, fl s. nº 193, Termo nº 19329), nascida no dia 
dezoito de janeiro de mil novecentos e setenta e nove (18/1/1979), residente na Rua Uruguai, 196, 
Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ CLEMENTE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecido 
há 16 anos e de DIVA CLEMENTE DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
65 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, 10 de março 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: CAIO VINÍCIUS MAGNABOSCO e PRISCILLA STRAMANDINOLI DOS SANTOS. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 363508806 - SSP/
SP, CPF n.º 37021807880, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 149, 
fl s. nº 004, Termo nº 41402), nascido no dia dezessete de setembro de mil novecentos e noventa e 
um (17/9/1991), residente na Rua João Damaso, 377, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lho 
de MAGALI MAGNABOSCO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 
33372673X - SSP/SP, CPF n.º 35076504870, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 161, fl s. nº 94, Termo nº 46268), nascida no dia onze de outubro de mil novecentos e noventa 
e três (11/10/1993), residente na Rua João dos Santos Custódio, 39, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha 
de EDINALDO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 57 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de KATIA STRAMANDINOLI DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
51 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, 09 de março 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 ROBERTO SABATINI e MIRABEL GOMES DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, viúvo, vendedor, RG n.º 106482543 - SSP/SP, CPF n.º 91873606834, com 
60 anos de idade, natural de MARÍLIA - SP, nascido no dia dezoito de dezembro de mil novecentos 
e cinquenta e seis (18/12/1956), residente na AVENIDA Cruzeiro do Sul, 95, Vila Nova, Cubatão - SP, 
fi lho de PEDRO SABATINI, falecido há 20 anos e de NAIR GONÇALVES, falecida há 26 anosViúvo de Ana 
Lucia Lourenço Sabati ni, falecida aos 07/08/2007, no livro C 50,fl s.231, termo nº15230, deste Cartório.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, cabeleireira, RG n.º 360967449 - SSP/
SP, CPF n.º 31715770544, com 54 anos de idade, natural de MACARANI - BA, nascida no dia vinte e 
sete de março de mil novecentos e sessenta e dois (27/3/1962), residente na AVENIDA Cruzeiro do 
Sul, 95, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de JOAQUIM GOMES DOS SANTOS, falecido há 22 anos e de 
MARIA SILVA SANTOS, falecida há 27 anos. Divorciada de Daniel de Sousa Rêgo, conforme sentença 
datada de 20/05/2016, proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Cubatão-SP, nos 
autos de nº 0002692-64.2015.8.26.0157. 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 março 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: HEDER VINÍCIUS FREIRE DOS SANTOS CAMPOS e ELIANE SOTERO SUCENA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 46666123 - SSP/SP, CPF n.º 
39774722833, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 140, fl s. nº 339, Termo 
nº 38155), nascido no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e noventa (27/4/1990), residente na 
Rua Vereador Sonio Celio, 153, bl.2 apt.15, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ MILTON SOUZA 
CAMPOS, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 49 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de 
MARGARETE FREIRE DOS SANTOS CAMPOS, de nacionalidade brasileira, educadora, com 48 anos de 
idade, residente em GUARUJÁ - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
administrati vo, RG n.º 525275435 - SSP/SP, CPF n.º 06690959406, com 31 anos de idade, natural de 
SÃO JOSÉ DA LAJE - AL (São José da Laje-AL  Livro nº 27, fl s. nº 62, Termo nº 18102), nascida no dia 
dezessete de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (17/4/1985), residente na Rua Vereador Sonio 
Celio, 153, bl.2 apt.15, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de VALDEVINO SUCENA, falecido há 15 anos 
e de MARGARIDA SOTERO, com 64 anos de idade. 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 março 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: JULIMAR GOMES DA SILVA e ALESSANDRA DE OLIVEIRA MESQUITA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, fotógrafo, RG n.º 278791700 - SSP/SP, CPF n.º 
26224017875, com 39 anos de idade, natural de MANHUAÇU - MG, nascido no dia seis de abril de 
mil novecentos e setenta e sete (6/4/1977), residente na RUA Alberto Pinto de Carvalho, 189, Jd.Nova 
República, Cubatão - SP, fi lho de ROSALINA GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante de 
cozinha, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Walquiria de Souza, conforme 
sentença datada aos 19/07/2013, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos 
autos de nº0003078-65.2013.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
promotora de eventos, RG n.º 485865440 - SSP/SP, CPF n.º 38631432806, com 26 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e noventa (24/4/1990), 
residente na RUA Alberto Pinto de Carvalho, 189, Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lha de ARNALDO 
DONATO DE MESQUITA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA IZAURA DE OLIVEIRA MESQUITA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
53 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, 13 de março 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: ELIBENE DEBERLY SILVA e CLEICIANE GABRIELA PEREIRA DE ALMEIDA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de operações, RG n.º 34509349 - SSP/SP, CPF 
n.º 40559026897, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 150, fl s. nº 57, 
Termo nº 41853), nascido no dia dois de dezembro de mil novecentos e noventa e um (2/12/1991), 
residente na Avenida Fernando Santos Oliveira, 44, bloco L1, apt.35, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lho de 
JOSÉ MARIA BALBINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 51 anos de idade, residente 
em PEDRO DE TOLEDO - SP e de RACHEL CAMPELO DA SILVA LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, técnica de administração, RG n.º 465455992 - SSP/SP, CPF n.º 39784820889, com 27 anos de 
idade, natural de PALMARES - PE (Cubatão  Livro nº 168, fl s. nº 383, Termo nº 49343), nascida no dia 
vinte e quatro de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (24/9/1989), residente na Avenida 
Fernando Santos Oliveira, 44, bloco L1, apt.35, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lha de CICERO FERREIRA DE 
ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 52 anos de idade, residente em JABOATÃO DOS 
GUARARAPES - PE e de VALÉRIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, 
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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de março 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: ROGERIO ELIAS DOS SANTOS e SILVIA ELIAS DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 342491660 - SSP/SP, CPF n.º 30093263864, 
com 38 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de março de mil novecentos 
e setenta e nove (1/3/1979), residente na RUA José Carlos Menezes da Conceição, Bloco 250, Casa 
B-12, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO AMERICO DOS SANTOS, falecido há 20 anos e de 
MARIA ELIAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 
588828129 - SSP/SP, CPF n.º 30854420819, com 38 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia seis de setembro de mil novecentos e setenta e oito (6/9/1978), residente na RUA José Carlos 
Menezes da Conceição, Bloco 250, Casa B-12, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de ALUIZIO AMERICO 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 50 anos de idade, residente em MACEIÓ 
- AL e de MARIA ELIAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, 
residente em MACEIÓ - AL. Divorciada de João Bati sta Alves da Silva, conforme sentença datada de 
26/11/2012, proferida pelo Juiz de Direito da 25 Vara Cível da Comarca de Maceió-AL, nos autos do 
processo de nº00000613-80.2009.8.02.0001. 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, 10 de março 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: ALVARO LAURENTINO DA SILVA e JÉSSICA RODRIGUES MELLO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de informáti ca, RG n.º 486101496 - SSP/
SP, CPF n.º 40655240837, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis 
de abril de mil novecentos e noventa e dois (26/4/1992), residente na RUA A, 1110, Costa Muniz, 
Cubatão - SP, fi lho de MANOEL LAURENTINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 45 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EDNA ANACLETO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, assistente administrati va, RG n.º 472303016 - SSP/SP, CPF n.º 38175597801, 
com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia onze de dezembro de mil novecentos 
e noventa (11/12/1990), residente na RUA Luiz Lamberti , 1180, Costa Muniz, Cubatão - SP, fi lha de 
GILSON CASSIMIRO MELLO, de nacionalidade brasileira, autônomo, com 50 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de FRANCISCA RODRIGUES SANTIAGO, de nacionalidade brasileira, enfermeira, com 
47 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, 09 de março 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: GILBERTO DE SOUZA DOS SANTOS e FLAVIA DE MORAES BUENO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, gerente de manutenção, RG n.º 30180563 - SSP/SP, CPF n.º 
26113875830, com 39 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezoito de setembro de 
mil novecentos e setenta e sete (18/9/1977), residente na Rua 07 de Setembro, 475, Vila Nova, Cubatão 
- SP, fi lho de JOÃO DE SOUZA DOS SANTOS, falecido há 03 anos e de ANA MARIA DE SOUZA, falecida 
há 02 mesesDivorciado de : Ana Paula Cruz dos Santos, conforme sentença de 02/09/2014, proferida 
pela  Juíza de Direito da 3ª Vara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0005645.35.2014.8.26.0157.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, cozinheira, RG n.º 413090462 - SSP/
SP, CPF n.º 27765465805, com 37 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia quinze de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta (15/2/1980), residente na Rua 07 de Setembro, 475, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lha de JURANDIR DA SILVA BUENO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 56 anos 
de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MARCIA REGINA MORAES, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 54 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Divorciada de: Gilmar Pupo da 
Costa, conforme sentença de 02/02/2017, proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara do Foro de Cubatão-
SP, nos autos de nº100499415.2016.8.26.0157. 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, 07 de março 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: IVAN GOMES DA SILVA e EDEJANE MARIA DOS ANJOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 327685153 - SSP/SP, CPF n.º 27693672850, com 38 
anos de idade, natural de SURUBIM - PE (Surubim-PE  Livro nº 06, fl s. nº 18, Termo nº 6574), nascido no 
dia dez de setembro de mil novecentos e setenta e oito (10/9/1978), residente na RUA Isabel Louzada 
de Campos, 279, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ SEVERINO GOMES DA SILVA, falecido há 13 anos 
e de MARIA RAMOS GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 61 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, enfermeira, 
RG n.º 271612964 - SSP/SP, CPF n.º 25950579879, com 41 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e setenta e seis (20/2/1976), residente na RUA 
Isabel Louzada de Campos, 279, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de EDMUNDO MIGUEL DOS ANJOS, 
falecido há 13 anos e de EDILEUSA MARIA DOS ANJOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
64 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, 07 de março de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

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

VENDA
CASA GEMINADA NO 
BAIRRO 31 DE MARÇO.
2 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO 
E GARAGEM PARA 1 
CARRO.
PRÓXIMO AO UBS 31 
DE MARÇO.
VALOR DA VENDA: 
R$220.000,00.
CÓDIGO DO SITE: 1244.

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.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ANTONIO BENTO DOS SANTOS e OLGA BERTES BOHRER. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, marteleteiro, RG n.º 599384347 - SSP/SP, CPF n.º 05612408412, 
com 53 anos de idade, natural de CHÃ PRETA - AL (Chã Preta-AL  Livro nº 7, fl s. nº 77, Termo nº 5457), 
nascido no dia vinte e dois de março de mil novecentos e sessenta e três (22/3/1963), residente na 
RUA Caminho Espirito Santo, 221, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ BENTO DOS SANTOS, 
falecido há 4 anos e de TERCILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, falecida há 4 anos . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 325633034 - SSP/SP, CPF n.º 13363231830, com 
46 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos 
e setenta (22/9/1970), residente na RUA Caminho Espirito Santo, 221, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
fi lha de VALDECÍ BOHRER, falecido há 7 meses e de EUZENIR BERTES BOHRER, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 73 anos de idade, residente em JACAREÍ - SP. Divorciada de Gean Carlos 
dos Santos, conforme sentença datada de 2/03/2007, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 
desta Comarca, nos autos de N°679/06. 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, 13 de março de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

SOCIEDADE AMIGOS DA BIBLIOTECA
E ARQUIVO HISTÓRICO DE CUBATÃO- SAB

Edital de Convocação

A Sociedade Amigos da Biblioteca e Arquivo Histórico de Cubatão, SAB, 
convoca os interessados a comparecer a assembléia Geral Ordinária que será 
realizada à Avenida 9 de Abril, 1977, centro, Cubatão, estado de São Paulo, 
em 24 de março de 2017 (sexta-feira), às 16:00hs em 1ª convocação e ás 
16:15 horas em 2ª convocação, com qualquer número, a fi m de deliberarem:
1.      Eleição e posse da Nova Diretoria;
2.      Assuntos Gerais.

Cubatão, 15 de Março de 2017

Rubens Alves de Brito
Presidente

SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO-SP.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

O SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO-SP, CNPJ 55.670.350.0001/57. Convoca 
todos os Professores Sindicalizados da Rede Municipal de Cubatão/SP, conforme os Arti gos 20,21,22 
e 27 do Estatuto Social da Enti dade Sindical, para parti ciparem da Assembleia Geral Extraordinária, 
que se realizará no dia 24 de março de 2017, em primeira chamada às 18h e em segunda chamada 
às 18h30, com qualquer número de presentes, na sede da enti dade, no seguinte endereço: Rua 
Goiás, 93. Vila Paulista. Cubatão. CEP 11.510.060, para deliberarem sobre a seguinte Pauta: 
1.Decisão sobre a Greve.
Nenhum outro assunto, exceto o mencionado na Pauta de Convocação será deliberado. 
Será necessário a apresentação da carteira de sindicalizado e um documento com 
foto para ingresso mais rápido à Assembleia. Os sindicalizados que ainda não 
receberam a carteira deverão apresentar o últi mo holerite e um documento com foto.

  CUBATÃO-SP, 16 de março de 2017.
Elenizia de Oliveira Garcia.
Presidente do SINDPMC.
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APRESENTE ESTE CUPOM
E GANHE DESCONTO

Multicampeã quer o Sul-americano
Sabrina de Paula busca apoio fi nanceiro para disputar seletiva que 
garante vaga competição continental

Tricampeã Paulista e da 
Copa São Paulo de Karatê, 
Campeã da etapa zonal sul-su-
deste e campeã brasileira. Esse 
é o currículo da karateca cuba-
tense Sabrina de Paula, de 13 
anos, só no ano de 2016.

Agora, a atleta da Associa-
ção Unidos do Karate de Cuba-
tão busca a vaga para o Sul-a-
mericano. A vaga virá através 
da seletiva que acontece em 
Fortaleza, no próximo dia 24. 
Sabrina começa a intensi� car 
os treinos para a competição, 
mas ainda falta um item para 
que ela possa se concentrar 
100% nos treinos. 

A karateca precisa de apoio 

� nanceiro para a viagem, que 
tem um custo elevado. O técni-
co da Associação Unidos, Luis 
Lula, realizou um pedágio no 
cruzamento das avenidas 09 de 
Abril e Joaquim Miguel Cou-
to, para angariar fundos para a 
viagem. “Ela tem muita chance 
de conseguir a vaga, mas falta 
esse apoio � nanceiro para que 
ela possa focar nos treinos”, 
a� rma o técnico.

Lula também se dispõe a 
conversar com todos que te-
nham interesse em ajudar a 
atleta. “Me coloco a disposi-
ção das pessoas que queiram 
ajudar. Precisamos desse apoio 
para que a Sabrina consiga al-

cançar os objetivos dela na mo-
dalidade”, comenta. Para mais 
informações, falar com o Téc-
nico Lula sobre o assunto, basta 
ligar para (13) 98820-8093.

Sonho Olímpico
Outro sonho da atleta é fa-

zer parte da Seleção Brasileira  
que disputará os Jogos Olím-
picos de 2020, na Rússia. “Te-
nho que me dedicar muito, mas 
vou lutar com todas as minhas 
forças para realizar esse sonho 
e quem sabe trazer a primeira 
medalha olímpica da moda-
lidade para o país, que estreia 
nos Jogos na Rússia”, comenta 
a atleta.

M����� N������ Real Cubatense começa a definir
elenco para o Paulista
Time realiza amistosos na reta fi nal da preparação

Com estreia no Campeona-
to Paulista da Segunda Divisão 
marcada para o dia 9 de abril 
contra o Jabaquara, o Atlético 
Real Cubatense, que debuta no 
futebol pro� ssional em 2017, 
continua trabalhando forte 
para de� nir o elenco que vai 
disputar a competição. O trei-
nador Delei Marques vem co-
mandando treinos diários para 
de� nir o time.

O Real Cubatense iniciou 
os trabalhos na primeira sema-
na de Janeiro de 2017, com as 
avaliações de atletas. Desde a 
semana anterior ao Carnaval, 
a equipe passou a fazer treina-
mentos mais especí� cos, com 

42 aprovados, de onde saíram 
os jogadores que disputarão o 
Campeonato.

 “Agora é a fase � nal de pre-
paração. Já estamos montando 
a equipe e fazendo alguns tes-
tes para fechar o elenco, já que 
temos mais de 28 atletas, que é 
número de inscritos que o re-
gulamento permite”, explicou  
o treinador.

Marques aproveitou para 
rea� rmar a con� ança no traba-
lho. “Com os treinos, os joga-
dores começaram a se entrosar 
e melhorar na parte física. A 
partir de agora, vamos marcar 
alguns amistosos, intensi� car 
ainda mais os treinamentos 

para que a equipe chegue na es-
treia da competição com ritmo 
mais forte de jogo”.

 
Sub-20 
Já começaram as avaliações 

para a montagem da equipe 
Sub-20, que também disputa a 
Segunda Divisão do Paulista. 
Ainda da tempo de se inscrever. 
Os interessados devem ir à sede 
do clube (Av. Joaquim Miguel 
Couto, 815, sala 6), de segunda 
a sábado, das 8 às 17h, com o 
RG e CPF e uma foto 3x4. Me-
nores devem estar acompanha-
dos do responsável. A inscrição 
custa R$ 150,00. Mais informa-
ções: (13) 3379-0056.

esportes
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3361-5212


