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Exigindo a retirada 
de pauta do projeto 
de Reforma Adminis-
trativa enviada à Câ-
mara, sindicatos dos 
servidores municipais  
anunciam greve para a 
semana que vem.
O Projeto que visa 
‘estancar a sangria da 
folha dos servidores’ já 
teve parecer favorável 
na Comissão de Jus-
tiça e Redação e pode 
ser votado na próxima 
terça-feira.
Em reunião com os 
vereadores, prefeito 
também detalhou 
pagamento de débitos 
atrasados dos servido-
res municipais. 03

Música no Cinema ‘Magia do Amor’

Marcel Nobrega

Cine Roxy Anilinas promove 
musical com a Banda Marcial 
de Cubatão tocando trilhas de 
animes e dos Power Rangers, 
durante a estreia do filme  05

Sertanejos Eri Costa e 
Dinho lançam seu terceiro 
disco em evento cheio de 
convidados e participações 
especiais  08

Na última terça-feira, servidores públicos municipais de Cubatão marcharam na avenida 9 de Abril em protesto contra o projeto da 
Reforma Administrativa, proposto pela administração municipal. Antes, os manifestantes lotaram as galerias da Câmara para, de forma 
contundente, pressionar vereadores.  03

‘Preparada e da 
Casa’ Andrea 
Pinheiro assume 
comando da Audit

Neste sábado à 
noite tem a ‘Hora 
do Planeta’

Light, PT propõe 
melhor debate 
sobre a Reforma

Comprometida com a 
defesa do emprego local 
e visando colaborar 
com a Comissão de 
Desempregados, a 
Associação Comercial 
e Industrial de Cubatão 
(ACIC) atendeu 
solicitação da Prefeitura 
e doou equipamentos 
elétricos para a 
restruturação do Posto 
de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT). 04

Medo de cortes 
preocupa 
funcionários 
do Isama 
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A Secretaria de Finan-
ças realizou, na tarde desta 
quarta-feira, (22) audiência 
pública para apresentar os 
dados � nanceiros do Mu-
nicípio relativos ao último 
quadrimestre (meses de 
setembro a dezembro de 
2016). As informações fo-
ram divulgadas no plenário 
da Câmara Municipal pelo 
secretário Maurício Stu-
nitz Cruz, além de Eduardo 
Monteiro, diretor de Finan-

Foram escolhidos nesta 
quinta-feira (23), os novos 
conselheiros � scais do Fun-
do de Previdência da Cai-
xa dos Servidores Públicos 
Municipais de Cubatão - 
Funprevi. São três titulares e 
dois suplentes, com manda-
to de dois anos. 

Foram eleitos como titu-
lares os três mais votados, 
entre os cinco postulantes: 
1º - António Jorge dos San-
tos, com 130 votos; 2º - Ed-
milson Machado Gomes, 
com 125 votos; e 3º - Ana 
Maria Rodrigues de Olivei-

Audiência Pública da Prefeitura 
apresenta relatório financeiro

Servidores elegem fiscais 
do Funprevi

Carne Fraca altera merenda 
escolar na Baixada

Dados são dos quatro últimos meses do ano passado

Conselho Fiscal acompanha as contas do Fundo de Previdência de Cubatão

Atendimento da Caixa
A Caixa de Previdência informa que já foi 

restabelecido o atendimento médico e hospitalar, com 
uma grade de especialidades necessárias para prestar o 
devido atendimento.  

O “canal do mutuário”, disponível no site da Caixa 
‘é um instrumento de � scalização do uso adequado da 
assistência médica Previdência’ (www.caixacubatao.
sp.gov.br). Para acessá-lo, basta obter a senha pessoal 
junto ao setor de processamento de dados da autarquia, 
através de mensagem de correio eletrônico para rafael@
caixacubatao.sp.gov.br

Verde Azul
Após a adesão de Cubatão ao programa Município 

VerdeAzul, os primeiros passos da cidade no programa 
estadual que mede e apoia a e� ciência da gestão 
ambiental nos municípios foram dados na terça-
feira (21), com a participação das interlocutoras da 
Prefeitura, na primeira capacitação do ano realizada 
pelo programa.

De acordo com as servidoras municipais Maria 
Helena Pereira de Sá e Lidiane Oliveira dos Santos o 
objetivo de Cubatão é realizar um Plano de Trabalho 
para ser executado até a primeira das três avaliações do 
ano, a ser realizada em junho. As demais ocorrem em 
setembro e dezembro.

Preparada e da casa 
A Auditoria e Controladoria Interna da Prefeitura 

de Cubatão (Audit), está sob o comando da servidora 
pública de carreira Andrea Pinheiro. A indicação está 
em conformidade com uma exigência do Tribunal 

de Contas do Estado, de que o 
um órgão deve ser totalmente 
independente e gerenciado por 
servidor de carreira.

Filha do ex vereador e vice-
prefeito Pinheiro, Andrea, além 
de advogada, é formada em 
letras (português e francês), pós-
graduanda em direito do trabalho 
e servidora pública na secretaria 
municipal de Gestão, desde 2014. 
Nasceu e fez carreira na cidade, 
acompanhando o trabalho do pai, 
que é uma das maiores referências 
políticas da cidade e fundador do 

PSDB local. 

Hora do planeta
Neste sábado (dia 25), entre 20h30 e 21h30, 

a Prefeitura apagará as luzes do Paço Municipal, 
Biblioteca, Praça da Cidadania na Vila São José e a 
estátua do Cristo Redentor, no Cotia-Pará.

A Hora do Planeta é um ato simbólico em que as 
luzes de monumentos e edifícios públicos são apagadas 
durante uma hora, em alerta contra o fenômeno 
climático do aquecimento global. 

PT light
O PT de Cubatão fechou orientação para a retirada 

da Reforma Administrativa da pauta de plenário da 
Câmara, para maior discussão junto aos servidores. 
A orientação partidária foi  fruto de plenária, que 
contou com a presença da ex-prefeita Marcia Rosa. “O 
Partido não se posiciona radicalmente contra o projeto, 
pois alguns ítens eram defendidos pela administração 
anterior. Porém entendemos que a discussão junto aos 
servidores deve ser ampliada”, sintetizou o Presidente 
Almir Moura.

18 horas
Na próxima terça-feira, 28, a sessão da Câmara de 

Cubatão será às 18 horas. Doravante, o novo horário 
vai imperar, toda última terça-feira do mês. O projeto, 
aprovado pela Casa, foi proposto pelo vereador Roxinho 
(PMDB).

Medo no Isama
Os cerca de 130 funcionários do Instituto de Saúde 

e Meio Ambiente (Isama), estão com medo de perder 
o emprego. Com a aproximação do � m do contrato 
da terceirizada com a Prefeitura de Cubatão, em 24 
de abril, fala-se em não renovação, ou num corte de 
60% do efetivo – quase 80 pessoas. O Isama atua na 
área da Saúde, fazendo desratização e dedetização 
em escolas e repartições públicas. Atua no combate à 
dengue, na Vigilância Epidemiológica, Sanitária, Saúde 
Ocupacional e Unidades Básicas de Saúde do Município.

Diariamente 
necessário
O Programa do Raposa 

está no ar pela FM 92,5 
MHZ das 8 as 10 horas, de 
segunda a sexta-feira.

Enquanto o brasileiro se 
preocupava com a carne que 
está colocando no seu prato, 
a Câmara dos Deputados 
aprovou na noite de quarta 
(22) o projeto que permite a 
terceirização das atividades-
� m e de parte do setor 
público.

Com a aprovação, as 
empresas privadas podem 
terceirizar todos os seus 
serviços. Anteriormente, 
elas só poderiam terceirizar 
serviços que não afetassem 

O presidente Michel Te-
mer retirou os servidores mu-
nicipais e estaduais do proje-
to da reforma da Previdência 
na última terça (22). Com 
essa medida, serão 5,362 mi-
lhões de servidores públicos 
que não serão afetados pelo 
projeto. Apenas servidores 
públicos federais civis serão 
afetados pela reforma. 

Segundo o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
a mudança não afeta o orça-
mento da União e o ajuste � s-

Aprovado projeto que permite 
terceirização total das empresas

Projeto exclui servidores da 
reforma da Previdência

diretamente a linha de 
produção. Já no setor 
público, o projeto prevê 
que todas as atividades 
consideradas não essenciais 
podem ser terceirizadas.

O placar do plenário 
mostrou ao � nal da votação 
que 231 deputados foram 
favoráveis ao projeto, 
188 votaram contrários a 
medida e 08 abstenções. 
O texto do projeto segue 
agora para a sanção do 
Presidente Michel Temer.

cal proposto pelo governo. 
Meirelles a� rma que a PEC 
da reforma trata dos gas-
tos federais e que segundo 
a Constituição, os estados 
e municípios devem cuidar 
das suas � nanças e isso in-
clui a previdência de seus 
servidores.

A PEC da reforma da 
Previdência está em trami-
tação dentro do Congresso 
Nacional e ainda pode so-
frer mudanças e emendas 
por parlamentares. 

ças e Elieger Carolina, con-
tadora. 

Os dados do orçamen-
to municipal aprovado no 
� m de 2015, que estimou 
a receita e � xou as despe-
sas em R$ 1.064.609.000,00 
para 2016, tiveram pequena 
queda: a receita orçamen-
tária bruta, efetivamente 
arrecadada de janeiro a de-
zembro de 2016, foi de R$ 
848.274.702,79 e a líquida, 
R$ 762.701.359,80.

ra, com 104 votos. 
Ficaram como suplentes 

os demais candidatos: 4º - 
Marcus Marcelo Passarelli, 
com 24 votos e 5º - Maria do 
Carmo de Brito Chaptiski, 
com 20 votos. 

A votação ocorreu du-
rante todo o dia no Bloco 
Cultural, com a participa-
ção dos mutuários da Caixa. 
Quatro anularam os votos, 
totalizando 407 votos regis-
trados.

 A posse dos novos con-
selheiros acontece no dia 27 
de março.

Os precatórios 
As ordens judiciais 

de pagamento, deixa-
ram uma dívida de R$ 
271.952.484,61 a pagar para 
este ano, somando-se, ain-
da, a dívida consolidada 
(R$ 75.435.658,71) e outras 
dívidas (R$ 3.597.180,42).

Do total de recei-
tas provindas de impos-
tos e transferências (R$ 
642.174.420,79), na área 
da Saúde, foram desembol-

sados R$ 155.602.809,82 
- o que equivale à aplica-
ção de 24,23% do total, 
superando o piso de 15% 
estipulados pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal - 
LRF. 

Na Educação, fo-
ram desembolsados R$ 
240.606.065,64 - o que 
equivale à aplicação de 
37,48% do total, estando 
acima do mínimo de 25% 
previstos na LRF.

CÂMARA DOS DEPUTADOS MUDANÇA

Ana Maria Rodrigues, Edmilson do Bloco e  
Antonio Jorge do CMDCA

Três cidades da Baixada 
Santista tiraram lotes suspeitos 
de carne da merenda escolar, 
após a de� agração da operação 
Carne Fraca, pela Polícia Fede-
ral. Santos, São Vicente e Praia 
Grande tomaram a medida 
preventivamente, substituindo 
o alimento por atum, sardinha 
e ovos. A operação apura de-
núncias de comercialização de 
carne imprópria para consu-
mo humano, por gigantes do 

ramo, responsáveis pelas mar-
cas Friboi, Seara, Sadia, Perdi-
gão entre outras. 

Os lotes foram suspensos 
pelas secretarias de educação 
das três cidades até que au-
toridades sanitárias atestem 
a qualidade dos produtos. A 
rede estadual de ensino tam-
bém chegou a retirar carnes e 
embutidos da merenda esco-
lar, mas voltou atrás no início 
da semana.        

Em Cubatão, a Seduc não 
identi� cou necessidade de 
suspender o fornecimento 
de carne nas escolas muni-
cipais, porque os alimentos 
atendem às especi� cações 
técnicas de qualidade. Uni-
dades Municipais de Ensino 
em tempo integral fornecem 
três refeições diárias, sendo o 
almoço geralmente acompa-
nhado por carne moída, em 
cubos, frango, peixe ou ovos.       

Em Cubatão carne servida nas escolas mantém qualidade

Em Santos

Justiça determina 
retorno em creches 
e educação
O Tribunal de Justiça 

determinou na noite desta 
quinta-feira (23), em caráter 
de urgência, que o Sindica-
to dos Servidores Públicos 
Municipais de Santos (Sind-
serv) mantenha 100% dos 
serviços de urgência à saúde 
e creches; e 80% dos servido-
res em atividades de saúde, 
educação e assistência social. 
A determinação atendeu ao 
agravo de instrumento da 
Prefeitura que pedia o retor-
no ao trabalho dos servido-
res em greve desde o dia 9.
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Reforma

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, exceto 
aposentadoria, 
doença incurável 
e falecimento. 
Não terão direito 
os ocupantes 
de cargos 
comissionados 
(COs)

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

Salário extra de 
férias reduzido pela 
metade.
(A Constituição 
prevê acréscimo de 
1/3 na remuneração 
de férias, mas no 
caso dos servidores 
de Cubatão é 100%)

Fim do benefício 
de cesta básica 
para quem ganha 
mais de R$ 5 mil, 
bruto.
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. 
Vantagem de 
natureza idêntica 
à Licença Prêmio, 
Anuênio e Sexta-
parte.

13,5

10

7

5,5

4,0

Fonte: Se� n / Seges - PMC 2017

EMENDA:
Aumento de teto 
para R$ 8 mil bruto

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

EMENDA:
Gestantes- com limite 
de até 9 faltas médicasEMENDA:

Mantêm os 90 dias de 
licença-prêmio

SEFIN
Estudo para 
reimplantação 
(com os resultados 
fi nanceiros projetados 
em consequência da 
Reforma)

Panela 
de pressão
Cerca de mil servidores 

participaram de protestos 
na última terça-feira.

Primeiro foram à Câ-
mara Municipal, protestar 
contra o envio do projeto, à 
Casa. Com palavras de or-
dem contra os vereadores, 
em coro, viram a mesa sus-
pender o expediente dos 
vereadores, que não utili-

Prova de fogo
A Câmara de Cubatão 

pode pautar na próxima 
terça-feira, o projeto de Re-
forma Administrativa que 
está causando efervescente 
discussão entre os servido-
res. Comprometidos com 
os ajustes e em aprovar o 
projeto, por unanimidade, 
os vereadores já estavam 
preparados para os protes-
tos e a revolta de boa parte 

dos servidores, mas a si-
tuação, segundo uma fonte 
que pediu anonimato, es-
taria fugindo do controle. 
Tanto é que, nesta sexta-
-feira, os vereadores se reú-
nem, em encontro fechado, 
para discutir a dimensão 
do assunto.

Sabe-se nos bastidores 

Na assembleia do SindPMC, na sede do Sindicato, quinta-feira, professores 
prometem ‘parar todas as escolas’ na próxima terça-feira, dia 28

que, se for à pauta, o pro-
jeto será aprovado, mas 
já não é tida como certa a 
aprovação unânime, po-
rém, ao menos 10 votos 
estariam garantidos. Daí, o 
enfrentamento dos mani-
festantes para que seja reti-
rado de pauta.

Nesta semana, o proje-
to já teve parecer favorável 
da Comissão de Justiça e 
Redação e já pode seguir 
para votação em primeira e 
segunda discussão no ple-
nário e subsequente sanção 
do prefeito, entrando em 
vigor imediatamente. Em 
consenso, os vereadores 
apresentaram três emendas 
(descritos na ilustração aci-
ma), mas não foi o sufi cien-
te para acalmar os ânimos 
dos servidores. 

O governo justifi ca que 
o Município não suporta 
mais arcar com os bene-
fícios que se acumulam e 
precisa ‘estancar a sangria’ 
dos cofres públicos, já que o 
custo com a folha continua 
aumentando, atingindo o 

limite da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, diante dos 
indicativos de queda orça-
mentária, o que provocaria 
um colapso fi nanceiro.

REPERCUSSÃO 
O movimento de enfren-

tamento dos servidores ga-
nha corpo, com êxito junto 
à categoria. De outro lado, 
a população parece indife-
rente, chegando a se mani-
festar favoravelmente aos 
cortes dos benefícios que 
não são comuns aos demais 
trabalhadores.

Folha auditada
Os 15 vereadores cria-

ram uma CEV para auditar 
a folha de pagamento. O 
documento leva em con-
sideração o alto gasto com 
o pessoal ativo e inativo, 
a grande difi culdade da 
Prefeitura para honrar os 
pagamentos dos servido-
res no fi m da gestão ante-
rior e o limite prudencial, 
estabelecido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal. A 
proposta foi do presidente 
Rodrigo Alemão (PSDB).

zaram a tribuna para uso 
da palavra. Foi aprovado o 
projeto de auxílio moradia 
para vitimas de incêndio 
da Vila dos Pescadores e 
projetos de manutenção 
urbana. Por volta das 17h, 
a sessão já estava sendo en-
cerrada.

Em seguida, os manifes-
tantes seguiram pelo cen-
tro da cidade, ostentando 
cartazes e faixas.

Servidores 
de Greve
O SindPMC, que repre-

senta os professores, defi -
niu, em assembleia, greve 
a partir de terça-feira, 28. 
Já o Sispuc, que represen-
ta os demais servidores, 
convocou assembleia para 
esta sexta para defi nir dia 
e horário da greve ou pa-
ralisação geral (editais na 
página 7). 

Fotos: Aderbau Gama

Pendência no pagamento dos servidores

FOLHA DE MARÇO
Férias a vencer: reestabelece a 
regularidade do pagamento 
Vale refeição: reestabelecea 
regularidade do pagamento 

A PARTIR DE JUNHO
Férias vencidas de julho de 2016 a 
março de 2017: primeira parcela 
até 30 de junho; segunda até 30 
de setembro e a últi ma  até 30 de 
dezembro de 2017.

CARTÃO SERVIDOR
Estudo para reimplementação a 
parti r dos resultados fi nanceiros 
projetados em consequência da 
aprovação e implementação da 
Reforma.

A DEFINIR
Licenças-prêmio não pagas: 
elaboração de cronograma 
de pagamento dos resultados 
fi nanceiros projetados em 
consequência da aprovação e 
implementação da Reforma;

O prefeito Ademário apresentou aos vereadores a previsão de pagamento 
das pendências dos servidores municipais, desde 2016. Os dados foram 
detalhados pelo secretário de Finanças Mauricio Stunitz

Projeto já pode 
ser encaminhado 
para votação na 
próxima terça

Redução prevista Estimativa por ano em milhões de reais
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Parabéns!

Querido e reno-

mado historiador 

cubatense, Arlin-

do Ferreira

Lena Santos, diretora comercial da Viplan

Nesta semana, a As-
sociação Comercial e 
Industrial de Cubatão 
– ACIC doou materiais 
elétricos para colaborar 
na reestruturação do 
PAT. “Neste momento 
difícil, a ACIC estende 
as mãos, valorizando 
a parceria com a Pre-
feitura e Comissão de 
Desempregados”, disse 
o assessor da secretaria 
de Indústria e Comér-
cio, André Santos.
A doação inclui dezenas 
de lâmpadas econômi-
cas e reatores com o 
o material necessário 
para instalação, entre 
outros itens.
Durante a entrega, a 
diretoria da entidade 
reafi rmou o compro-
misso com a luta em 

Representantes do PAT recebem os 
equipamentos na sede do órgão

O presidente Teixeira, o eleito Geraldo Tia Jô e o vice Tuté entregam os 
equipamentos, na sede da Acic

ACIC FAZ DOAÇÃO PARA O PAT
defesa da contratação 
da mão de obra local, 
o que também consi-
dera fator relevante 
para o fortalecimento 
do comércio local. A 
reestruturação do PAT 

é necessária para que o 
órgão tenha efi ciência e 
transparência no regis-
tro das vagas de empre-
gos e encaminhamento 
dos trabalhadores às 
empresas.

A AMEIC (Associação de Mães Especiais Itinerantes Cristãs) realizou lindo ensaio fotográfi co em homenagem ao dia da mulher, 
para estas mães de crianças especias. Foi um dia cheio de alegria! As mães representaram suas cidades: CUBATÃO - Vanessa Gon-
çalves, Elaine Maia, Adenilda Carneiro e Cristiane de Souza; GUARUJÁ - Patricia Ebert, Rosemary dos Santos, Selma Soares e Vera 
dos Santos; e SANTOS - Elaine Rodrigues, Herika Barbosa, Camila Ramos, Anna Carolina de Oliveira, Flavia da Costa e Jariene Lou-
renço Cerqueira.

C������� O�������
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sociação Comercial e 
Industrial de Cubatão 
– ACIC doou materiais 
elétricos para colaborar 
na reestruturação do 
PAT. “Neste momento 
difícil, a ACIC estende 
as mãos, valorizando 
a parceria com a Pre-
feitura e Comissão de 
Desempregados”, disse 
o assessor da secretaria 
de Indústria e Comér-
cio, André Santos.
A doação inclui dezenas 
de lâmpadas econômi-
cas e reatores com o 
o material necessário 
para instalação, entre 
outros itens.
Durante a entrega, a 
diretoria da entidade 
reafi rmou o compro-
misso com a luta em 

Representantes do PAT recebem os 
equipamentos na sede do órgão

O presidente Teixeira, o eleito Geraldo Tia Jô e o vice Tuté entregam os 
equipamentos, na sede da Acic

ACIC FAZ DOAÇÃO PARA O PAT
defesa da contratação 
da mão de obra local, 
o que também consi-
dera fator relevante 
para o fortalecimento 
do comércio local. A 
reestruturação do PAT 

é necessária para que o 
órgão tenha efi ciência e 
transparência no regis-
tro das vagas de empre-
gos e encaminhamento 
dos trabalhadores às 
empresas.

A AMEIC (Associação de Mães Especiais Itinerantes Cristãs) realizou lindo ensaio fotográfi co em homenagem ao dia da mulher, 
para estas mães de crianças especias. Foi um dia cheio de alegria! As mães representaram suas cidades: CUBATÃO - Vanessa Gon-
çalves, Elaine Maia, Adenilda Carneiro e Cristiane de Souza; GUARUJÁ - Patricia Ebert, Rosemary dos Santos, Selma Soares e Vera 
dos Santos; e SANTOS - Elaine Rodrigues, Herika Barbosa, Camila Ramos, Anna Carolina de Oliveira, Flavia da Costa e Jariene Lou-
renço Cerqueira.
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ABC MASTER INICIA TURMAS DE ENSINO MÉDIO
Pensando em proporcionar sempre alto nível de 
evolução no ensino, a escola ABC Master iniciou 
neste ano, aulas do curso de ensino médio. Com 
espaço adequado, profi ssionais qualifi cados 
e material para cursinhos de alta qualidade: o 

sistema Anglo 
de Ensino. 
Os estudantes 
terão todo o 
suporte neces-
sário para focar 
nos estudos 
e conquistar 
as vagas nas 
melhores facul-
dades do país, 
iniciando o so-
nho de ser um 
grande profi s-
sional na área 
que escolher.

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).

5º SARAU DE 
MÚSICA E POESIA

Neste sábado (25), o 
Coletivo Novo Paraíso 
realiza o seu 5º Sarau 
com diversas atrações 
musicais, artísticas e 
culturais. Haverá ainda 
uma exposição do tra-
balho do fotógrafo Jeff  
Fernandes e ofi cinas de 
boneca africana e de 
pipas.  O evento tem 
entrada gratuita e será 
realizado na Rua Faixa 
do Oleoduto, no Pinhal 
do Miranda, em Cuba-
tão. O Sarau começa às 
19h30, e também terá 
venda de artesanato, 
comidas e bebidas. 
Mais infos: fb.com/cole-
tivonovoparaiso.

SEJA FELIZ HOJE
Neste sábado (25), 
acontece a 1ª caminha-
da “Seja Feliz Hoje”, a 
partir das 8h30 saindo 
do Parque Anilinas.

“GO GO, POWERS RANGERS’
A tarde desta quinta (23) teve uma atração especial no Cine Roxy do Parque Anilinas. Para celebrar a estreia do fi lme ‘Power 
Rangers’, o Roxy promoveu uma tarde musical com a Banda Marcial de Cubatão. A banda tocou clássicos dos animes e dese-
nhos animados como Naruto, Cavaleiros do Zodíaco e Flintstones e temas mais atuais como a música do fi lme Frozen. Sob os 
olhares atentos das crianças da UME Dilce Ferreira Campos, a Banda Marcial encerrou a apresentação tocando a música tema 
do fi lme ‘Power Rangers’. A cada música, as crianças acompanhavam a banda com palmas e cantando a plenos pulmões.
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AS INFORMAÇÕES DESTA COLUNA SÃO DE RESPONSABILIDADE DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES       ACONTECE NO LEGISLATIVO

ALEMÃO QUER CAMPANHA SOBRE O IPVA

TONINHO VIEIRA PEDE REDUÇÃO DO ISSQN

MAIS SEGURANÇA NAS FAIXAS DE PEDESTRE 

ÉRIKA VERÇOSA PEDE MELHORIAS NO TURISMO

MARCINHO COBRA REDUÇÃO DA TAXA DE ESGOTO

SÉRGIO RECEBE REPRESENTANTES DA AEAC

WILSON PIO SE REÚNE COM SECRETÁRIO DE EMPREGO

LALÁ VISITA AS OBRAS DO PITA

Na sessão da câmera do último dia 14, foi aprovado requeri-
mento apresentado pelo vereador Rodrigo Alemão (PSDB) re-
conhecendo a importância da arrecadação do IPVA para nossa 
cidade, que neste momento sofre uma grave crise fi nanceira.

 No requerimento, o vereador pede que se façam gestões jun-
to aos órgãos competentes, a fi m de realizar ampla campanha 

Motivado em buscar formas de reduzir os impactos da crise 
econômica que não poupou a cidade de Cubatão, gerando um 
elevado número de desempregados, o vereador Toninho Vieira 
(PSDB) ocupou a tribuna para apresentar requerimento solicitan-
do ao Poder Executivo que realize estudos para verifi car a possibi-

O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) apresentou requeri-
mento na última semana cobrando melhorias nas faixas de pe-
destres nos cruzamentos onde há semáforo na cidade. 

No requerimento, o vereador indica que é preciso pintar 
faixas exclusivas de retenção e proteção para os motociclistas, 

A vereadora Érika Verçosa (PSDB) apresentou requerimento 
solicitando estudos para ver o que está faltando para Cubatão 
entrar na disputa para conseguir o título de estância turística 
do Estado de São Paulo.

Durante a apresentação do requerimento, a vereadora 

O vereador Marcinho (PSB), apresentou requerimento co-
brando a Sabesp em relação ao valor da taxa de esgoto cobrado  
pela empresa na cidade. 

O vereador ouviu dos moradores de diversos bairros da ci-
dade reclamações sobre o assunto, dizendo que o valor da taxa 

Nesta quarta (22), o vereador Sérgio Calçados (SD) recebeu 
em seu gabinete o Presidente da Associação de Engenheiros e 
Arquitetos de Cubatão, Célio Lacerda.  O vereador destacou a 
importância da participação da Associação em todos os assun-
tos relacionados a melhoria da nossa Cidade. O Engenheiro 

O vereador Wilson Pio (PSDB) foi recebido na última se-
mana na Secretaria Estadual de Emprego para levar as deman-
das da Cidade ao secretário da pasta, José Luiz Ribeiro. Duran-
te o encontro, o vereador falou da situação da cidade e ouviu 
do secretário quais são as possibilidades de auxilio por parte 

O Vereador Lalá (SD) esteve no Centro Esportivo Pita 
para fi scalizar as obras no local, que se arrastam por quase 
seis anos. 

Segundo o vereador, foi possível constatar que ainda falta 
muito serviço para que o trabalho seja concluído. 

de conscientização junto aos servidores deste município e co-
munidade em geral, no sentido de transferir e efetuar o pri-
meiro emplacamento de seu veículo em nosso município para 
aumentar a arrecadação aos nossos cofres e poder auxiliar na 
recuperação das vias da cidade e em outros setores, como saúde 
e educação.

lidade de reduzir o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISSQN), considerando que a redução atrai mais investimentos e 
benefícios diretos a população. “A população é quem ganha com a 
redução do ISSQN, pois a medida atrai investidores, cria emprego, 
gera renda, gera recursos para a cidade”, esclareceu o vereador.

para que a travessia se torne mais segura tanto para pedestres 
quanto para os motoristas da cidade.

O requerimento foi aprovado pela Casa e será encaminha-
do ao setor competente para que as providencias sejam toma-
das nas próximas semanas.

reforçou que a inclusão da cidade na lista dos municípios 
considerados ‘Estância Turística’ trará mais verbas para a 
cidade, por recursos vinculados ao Fundo de Melhorias das 
Estâncias, trazendo melhorias e mais políticas públicas na área  
para o munícipio.

de esgoto é o mesmo do valor cobrado pela água consumida. 
Diante das reclamações dos munícipes, Marcinho apresen-

tou requerimento à Casa exigindo a redução do valor em 30% 
do que é cobrado atualmente. O requerimento foi encaminha-
do aos órgãos competentes. 

Célio Lacerda agradeceu ao vereador, em especial pelo enca-
minhamento dado ao caso do incêndio da Ultracargo. 

A abertura da CEV, que visa inserir Cubatão em todas as 
tratativas relacionadas aos danos causados pelo incêndio da 
Ultracargo, surgiu a partir de denúncia feita pela AEAC.

do Estado. Durante a reunião, que também teve a participação 
do deputado estadual Luiz Carlos Gondim (SD), Wilson Pio 
ouviu do secretário sobre os programas estaduais e pediu para 
que Cubatão receba atenção especial da pasta, tendo em vista o 
quanto a cidade foi afetada pela crise que assola o país.

Através de sua atuação na Câmara, Lalá irá cobrar uma 
posição do atual governo para que sejam tomadas providên-
cias para o término das obras e se dê um prazo para que elas 
sejam concluídas e a população volte a ter uma opção a mais 
para a prática de esportes e para o lazer nos fi nais de semana.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A ASSOCIAÇÃO LOGÍSTICA DE TRANSPORTE AUTÔNOMO DE 
CUBATÃO E REGIÃO – ALTACUB, devidamente representada 
pelo seu Presidente Fausto William Pinto CONVOCA através 
do presente edital todos os ASSOCIADOS, para parti ciparem 
da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 
01 de abril de 2017, na Av. Engenheiro Plinio de Queiroz, s/n 
– Jardim São Marcos – Cubatão/SP (Restaurante anexo Posto 
Locatelli).

A primeira CONVOCAÇÃO dar-se-á às 08:30.
E a segunda CONVOCAÇÃO ás 08h45min, com ou sem quórum 
para abertura do presente edital, com a seguinte ordem do dia.
                              
Discussão em pauta.
1. ASSUNTOS GERAIS;

Cubatão, 23 de março de 2017.
FAUSTO WILLIAM PINTO

Presidente

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A ASSOCIAÇÃO LOGÍSTICA DE TRANSPORTE AUTÔNOMO DE 
CUBATÃO E REGIÃO – ALTACUB, devidamente representada 
pelo seu Presidente Fausto William Pinto CONVOCA através 
do presente edital todos os ASSOCIADOS, para parti ciparem 
da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 
01 de abril de 2017, na Av. Engenheiro Plinio de Queiroz, s/n 
– Jardim São Marcos – Cubatão/SP (Restaurante anexo Posto 
Locatelli).

A primeira CONVOCAÇÃO dar-se-á às 07:00.
E a segunda CONVOCAÇÃO ás 07h15min, com ou sem quórum 
para abertura do presente edital, com a seguinte ordem do dia.
                              
Discussão em pauta:
1. Prestação das contas 2015,2016;

Cubatão, 23 de março de 2017.
FAUSTO WILLIAM PINTO

Presidente
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: FABRICIO CALISTRO REZENDE e SOLANGE ALBINO HENRIQUES. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 33877544 - SSP/SP, CPF n.º 
32370821809, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezesseis de novembro 
de mil novecentos e oitenta e três (16/11/1983), residente na Rua Hildebrando Benedito da Silva, 
177, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ REZENDE FILHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA CREUNICE CALISTRO, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de PRISCILLA 
RIBEIRO ARAUJO, conforme sentença de 29/04/2014, proferida pelo Juíz de Direito da 1ª Vara da 
Comarca de São Vicente-SP, nos autos de nº4005953-96.2013.8.26.0590.. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 47417473 - SSP/SP, CPF n.º 39880593820, 
com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 148, fl s. nº 22, Termo nº 41022), 
nascida no dia quatorze de abril de mil novecentos e noventa e um (14/04/1991), residente na 
Rua Hildebrando Benedito da Silva, 177, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de FERNANDO MENDES 
HENRIQUES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP e de SANDRA ALBINO, falecida há 15 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, 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: LINCOLN FELICIANO DA SILVA NASCIMENTO e DAIANE GUIMARÃES SILVA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, caldereiro, RG n.º 43792941 - SSP/SP, CPF 
n.º 22115989864, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 97, fl s. nº 374, 
Termo nº 21078), nascido no dia nove de outubro de mil novecentos e oitenta e três (09/10/1983), 
residente na Praça Mascarenhas de Morais, 28, Vila Couto, Cubatão - SP, fi lho de JOSE DOS REIS 
NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, caldereiro, com 57 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de WANDA DA SILVA NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, vendedora, 
RG n.º 372098472 - SSP/SP, CPF n.º 44277285880, com 20 anos de idade, natural de SANTOS - SP, 
nascida no dia sete de outubro de mil novecentos e noventa e seis (07/10/1996), residente na Praça 
Mascarenhas de Morais, 28, Vila Couto, Cubatão - SP, fi lha de JOSIAS JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSANGELA DE JESUS 
GUIMARÃES, de nacionalidade brasileira, falecida há 7 anos. Divorciada de Lucas Vieira dos Santos, 
conforme sentença datada de 21/11/2016, proferida pela Juiza de Direito da 3ªVara do Foro de Cubatão-
SP, nos autos de nº1002532.85.2016.8.26.0157. 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, 15 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: IVANILDO JOSÉ LEITE e MARIA MADALENA FERREIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 152920870 - SSP/SP, CPF n.º 78167051820, 
com 67 anos de idade, natural de RECIFE - PE, nascido no dia vinte de outubro de mil novecentos e 
quarenta e nove (20/10/1949), residente na RUA São João, 220, Ap.03, Vila Nova, Cubatão - SP, 
fi lho de MARIA JOSÉ DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 91 anos de idade, 
residente em Cubatão - SPDivorciado de Josefa Moraes Leite, através de Escritura Pública, passada 
pelo 6ºOfí cio de Notas de Recife-PE, datada aos 06 de Março de 2017, registrada sob o livro 2059, 
fl s.136/136, 3ºtranslado, em face a Lei 11441 de 04/01/2007. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 330856674 - SSP/SP, CPF n.º 27468219826, com 66 anos de idade, 
natural de CATENDE - PE (Jaboatão dos Guararapes - 2ºDistrito - PE  Livro nº 78, fl s. nº 01, Termo nº 
72053), nascida no dia trinta de dezembro de mil novecentos e cinquenta (30/12/1950), residente na 
RUA São João, 220, Ap.03, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA, falecido 
há 29 anos e de MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 95 
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, 15 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: JOSÉ LUIZ LEITE e MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 1433870 - SSP/PE, CPF n.º 01839049820, com 59 anos de 
idade, natural de Jaboatão - PE, nascido no dia primeiro de abril de mil novecentos e cinquenta e sete 
(01/04/1957), residente na Rua Estados Unidos, 634, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de LUIZ GALDINO 
LEITE, de nacionalidade brasileira, falecido há 59 anos e de MARIA JOSÉ DE ARAUJO, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 87 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Cleide Rarabando 
Monson, conforme sentença datada de 19/07/88, proferida pelo Juízo de Direito da 3ªVara de Cubatão-
SP, nos autos de nº 448/88.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
251120387 - SSP/SP, CPF n.º 13364432864, com 49 anos de idade, natural de OROBÓ - PE (Chã do Rocha-
Orobó-PE  Livro nº 5, fl s. nº 162, Termo nº 6650), nascida no dia dois de fevereiro de mil novecentos 
e sessenta e oito (02/02/1968), residente na Rua Estados Unidos, 634, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, 
fi lha de ANTÔNIO MENDES DE ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 82 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de JOSÉFA MARIA DE ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 73 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 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: JURANDIR JUSTINO DA SILVA JUNIOR e JOSIANE REGINA DE SOUZA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, operador de máquinas, RG n.º 44117244 - SSP/
SP, CPF n.º 33529921858, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro 
de julho de mil novecentos e oitenta e quatro (24/7/1984), residente na RUA Pastor Orácio Francisco 
Valenti m, 28, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de JURANDIR JUSTINO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUCILENE PORTO GÓIS, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Patricia 
dos Santos Amorim, conforme sentença datada de 17/08/2016, proferida pela MM. Juiza de Direito 
da 4ª Vara do Foro desta Comarca, nos autos de N°1001728-20.2016.8.26.0157. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, operador de supermercado, RG n.º 576936 - SSP/RO, CPF n.º 
28273412806, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de maio de mil 
novecentos e oitenta (21/5/1980), residente na RUA Marcia Marti ns da Conceição, 31, Vila São José, 
Cubatão - SP, fi lha de GIVANDO PEREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de CELINA DOS SANTOS SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 63 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 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: RAIMUNDO RAFAEL SILVA LIMA e BEATRIZ PEREIRA BRITO DE MORAIS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, RG n.º 44397371 - SSP/SP, CPF n.º 
22639868802, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 91, fl s. nº 116, Termo 
nº 18432), nascido no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e oitenta e dois (24/10/1982), 
residente na Rua das Rosas, 505, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de RAIMUNDO BANDEIRA DE LIMA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
JOSE DA SILVA LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de telemarketi ng, RG n.º 
493222601 - SSP/SP, CPF n.º 41094899895, com 24 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 169, fl s. nº 89, Termo nº 102127), nascida no dia quinze de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e três (15/02/1993), residente na Rua das Rosas, 505, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de MILTON 
MELO DE MORAIS, de nacionalidade brasileira, qualifi cador, com 49 anos de idade, residente em PRAIA 
GRANDE - SP e de ELIZABETH PEREIRA BRITO DE MORAIS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 
anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 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: ALEXANDRE HENRIQUE BATISTA e ZENI LOPES SOARES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de motorista, RG n.º 227313999 - SSP/SP, CPF n.º 
12022348877, com 47 anos de idade, natural de OURINHOS - SP (Ourinhos-PE  Livro nº 47, fl s. nº 
162, Termo nº 43123), nascido no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e sessenta e nove 
(23/10/1969), residente na RUA Luiz Vaz de Camões, 41, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de 
VICENTE BATISTA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em 
OURINHOS - SP e de MARIA ORMINDA HENRIQUE BATISTA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
66 anos de idade, residente em OURINHOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, cabeleireira, RG n.º 147524386 - SSP/SP, CPF n.º 08053495885, com 57 anos de idade, 
natural de Paraty - RJ, nascida no dia dez de setembro de mil novecentos e cinquenta e nove 
(10/09/1959), residente na RUA Luiz Vaz de Camões, 41, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de 
BENEDITO SOARES, falecido há 27 anos e de BENEDITA LOPES SOARES, falecida há 30 anos. Divorciada 
de Roberto Cardozo, conforme sentença datada de 18/07/1991, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 
2ª Vara desta Comarca, nos autos de N°118/91. 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 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: SAMOEL RIBEIRO DA SILVA e GISÉLIA GERUZA ALVES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, CREA n.º 5069066574 - CREA/SP, CPF n.º 09700136639, 
com 31 anos de idade, natural de AÇUCENA - MG (Aramirim-MG  Livro nº 9, fl s. nº 167, Termo nº 1086), 
nascido no dia três de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (03/09/1985), residente na RUA 
Caminho São Paulo, 280, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ MARIA RIBEIRO, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residente em AÇUCENA - MG e de MARIA DA PIEDADE 
RIBEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 55 anos de idade, residente em 
AÇUCENA - MG . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 460146191 
- SSP/SP, CPF n.º 38188291870, com 28 anos de idade, natural de SERRA TALHADA - PE (Calumbi-PE  
Livro nº 21, fl s. nº 173, Termo nº 6365), nascida no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e 
oitenta e oito (27/08/1988), residente na RUA Caminho São Paulo, 280, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
fi lha de JOSE PAULO ALVES, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 50 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de GERUZA MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos 
de idade, residente em SERRA TALHADA - 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, 20 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: JAILDO DOS SANTOS ALVES e MARIA LEIDIJANE DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 485966463 - SSP/SP, CPF n.º 41981147810, com 25 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia seis de novembro de mil novecentos e noventa 
e um (06/11/1991), residente na RUA dos Amores, 328, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ 
PAULO ALVES, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de GERUZA MARIA DOS SANTOS ALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, 
residente em SERRA TALHADA - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 577132891 - SSP/SP, CPF n.º 06082880471, com 25 anos de idade, natural de SERRA TALHADA - PE 
(Calumbi-PE  Livro nº 21, fl s. nº 161, Termo nº 7505), nascida no dia cinco de novembro de mil novecentos 
e noventa e um (05/11/1991), residente na RUA dos Amores, 328, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de 
ANTONIO MANOEL DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 65 anos de idade, residente 
em SERRA TALHADA - PE e de SEVERINA ROSA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 
60 anos de idade, residente em SERRA TALHADA - 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, 20 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: HAYSLAN MARTINS DOS SANTOS e MARIA NATÁLIA DA SILVA 
FERREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em informáti ca, 
com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezesseis de agosto de mil 
novecentos e oitenta e sete (16/08/1987), residente na RUA Cinco, 153, bl.2, apt.31, Parque 
São Luis, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS e de SANDRA LUIZA MARTINS 
DOS SANTOS . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, com 25 
anos de idade, natural de JOÃO ALFREDO - PE, nascida no dia vinte e quatro de dezembro de 
mil novecentos e noventa e um (24/12/1991), residente na RUA Doze, 328, bl.4, apt.32, Vila 
Sônia, PRAIA GRANDE - SP, fi lha de MANOEL VICENTE FERREIRA e de JOSEFA RODRIGUES 
DA SILVA FERREIRA. 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 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: JACKSON DA SILVA MOREIRA e THAIS QUEIROZ DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 36465772 - SSP/SP, CPF n.º 41238056806, 
com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 159, fl s. nº 11, Termo nº 45389), 
nascido no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e noventa e três (25/05/1993), residente na 
Rua Elias Zarzur, 584, Água Fria, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO MOREIRA, de nacionalidade brasileira, 
encarregado de serviços gerais, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARCELINA 
MARIA DA SILVA MOREIRA, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 47 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, psicóloga, RG n.º 
48045084 - SSP/SP, CPF n.º 41115307886, com 25 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São 
Paulo - 48º Subdistrito - Vila Nova Cachoeirinha  Livro nº 116, fl s. nº 254, Termo nº 70212), nascida 
no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e noventa e um (25/08/1991), residente na Rua 
Machado de Assis, 601, Jardim Anchieta, Cubatão - SP, fi lha de JUSCELINO CARNEIRO DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, motorista, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
MARIA APARECIDA DE QUEIROZ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, costureira, 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, 16 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: ROBSON MENEZES DE OLIVEIRA e THAYNÁ DIAS FERREIRA LIMAS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, almoxarife I, RG n.º 44190974 - SSP/SP, CPF n.º 
40831679808, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e sete de abril 
de mil novecentos e noventa e seis (27/04/1996), residente na RUA dos Palmas, 280, Vila Natal, 
Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ ALDO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 50 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSEFA MENEZES DE SANTANA, de nacionalidade 
brasileira, cozinheira, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 498060093 - SSP/SP, CPF n.º 47083768803, com 
19 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente - SP  Livro nº 232, fl s. nº 095, Termo nº 
163957), nascida no dia trinta de maio de mil novecentos e noventa e sete (30/05/1997), residente na 
RUA dos Palmas, 280, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de ANDRÉ DIAS CORDEIRO LIMAS, desaparecido 
há 19 anos e de JUCELI FERREIRA DUARTE, de nacionalidade brasileira, aux. administrati va, com 37 
anos de idade, residente em SÃO PAULO - 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, 18 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: CLAUDINEY DA SILVA MARIANO e NATALIA GROPI DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 32378575X - SSP/SP, CPF n.º 30833807803, 
com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia nove de agosto de mil novecentos e 
oitenta e dois (09/08/1982), residente na RUA das Mangabeiras, 70, casa 2, alto, Vale Verde, Cubatão - 
SP, fi lho de LEONILDE CARLOS MARIANO, de nacionalidade brasileira, funileiro, com 59 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA DA SILVA MARIANO, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de de Vanessa Nunes Marti ns, conforme 
sentença datada de 22/09/2014, proferida pela MM. Juiza de Direito da 2ª Vara do Foro desta Comarca, 
nos autos de N°000588-76.2014.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, RG n.º 433905268 - SSP/SP, CPF n.º 35645897838, com 29 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia vinte e nove de março de mil novecentos e oitenta e sete (29/03/1987), residente 
na RUA das Mangabeiras, 70, casa 2, alto, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ CARLOS DOS SANTOS, 
falecido há 9 anos e de IVONE GROPI DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pensionista, 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, 21 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.  
CÓDIGO DO SITE: 1244.
2 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO E 
GARAGEM PARA 1 CARRO.
VALOR DA VENDA: 
R$220.000,00;

- APARTAMENTO NO BAIRRO 
VILA NOVA.  CÓDIGO DO 
SITE: 1274.
3 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO E 
GARAGEM PARA 1 CARRO.
VALOR DA VENDA: 
R$240.000,00;

- SOBREPOSTA BAIXA NO 
BAIRRO JARDIM CASQUEIRO.  
CÓDIGO DO SITE: 1271.
3 DORMITÓRIOS, 1 SUÍTE, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO E 
GARAGEM PARA 1 CARRO.
VALOR DA VENDA: 
R$290.000,00.

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

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

imóveis

LOCAÇÃO
- CASA ISOLADA NO BAIRRO JARDIM 
SÃO FRANCISCO.  CÓDIGO DO 
SITE: 1157. 3 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO E GARAGEM 
PARA 2 CARROS. VALOR DA LOCAÇÃO: 
R$1.600,00; 

- CASA DE ESQUINA NO BAIRRO VILA 
PONTE NOVA.  CÓDIGO DO SITE: 1189.
3 DORMITÓRIOS, 1 SUÍTE, SALA, 
COZINHA, 2 BANHEIROS E GARAGEM 
PARA 2 CARROS. VALOR DA LOCAÇÃO: 
R$2.000,00;

- SALA COMERCIAL NO BAIRRO 
JARDIM SÃO FRANCISCO.  CÓDIGO 
DO SITE: 1192. SALA MUITO BEM 
ACABADA. PRÉDIO COM ELEVADOR 
E RECEPÇÃO. VALOR DA LOCAÇÃO: 
R$1.200,00.

COMUNICADO À POPULAÇÃO DE CUBATÃO
Como tem sido amplamente noti ciado pela imprensa e redes sociais, o prefeito de Cubatão propôs à Câmara 
projetos de lei que ti ram boa parte dos poucos direitos que ainda restam aos servidores, com a promessa de que 
fará a economia para investi r em outras áreas do município.
Esta conversa serve apenas para confundir os cidadãos e fazê-los pensar que a falta de recursos ocorre porque 
os servidores possuem muitos benefí cios e salários elevados. É preciso deixar claro que o fechamento do 
Hospital Modelo ou a falta de merenda, material escolar e uniformes nada tem a ver com salários e benefí cios 
de servidores. Assim como não se pode dizer que a falta de estrutura nas escolas esteja relacionada aos salários 
dos professores que, aliás, encontra-se defasado há vários anos. É importante que a população saiba que o 
pagamento das férias de janeiro dos professores ainda não ocorreu e o prefeito fez a proposta indecente de 
pagar em três vezes até o fi nal do ano.
A população de Cubatão precisa fi car ciente de que a difamação que tem sido feita contra os professores nada mais 
é do que um jogo sujo, um golpe baixo para desesti mular o apoio à nossa classe. Lembramos que os professores 
de Cubatão são extremamente qualifi cados e envolvidos com suas escolas e seus alunos. O desmonte que está 
sendo feito pela prefeitura sobre a carreira dos professores é algo jamais imaginado. Ao contrário da valorização 
prometi da em época de campanha eleitoral, vê-se a reti rada de benefí cios. Ao invés de uma políti ca de garanti a 
de melhores condições de trabalho, a prefeitura reti ra direitos trabalhistas. Será possível, por exemplo, a redução 
de alguns benefí cios que restarem se os professores e demais funcionário fi carem doentes e derem atestado 
médico.
A educação é um pilar do desenvolvimento social e humano. Não podemos aceitar que seus profi ssionais, 
que trabalham arduamente com as crianças, jovens e adultos de Cubatão, guiando-os pelos caminhos do 
conhecimento e da cidadania, sejam massacrados e desrespeitados por um governo que sequer apresentou um 
diagnósti co preciso da cidade.
Por fi m, se há realmente falta de recursos, por que a prefeitura está contratando pessoas para cargos comissionados, 
como tem ocorrido nos últi mos dias? Vê-se aqui que existem interesses obscuros envolvendo o prefeito, os 
grupos que o elegeram e grande parte dos vereadores, possivelmente com um acordo para resolverem seus 
compromissos de campanha e não propriamente solucionar os problemas da cidade.
Pelas razões expostas e muitas outras que não cabem nesse espaço, e mais precisamente pela reti rada dos 
projetos de Reforma Administrati va da Câmara, os professores de Cubatão entrarão em greve a parti r do dia 
28/03/2017, e solicitam a compreensão e o apoio de todos para o enfrentamento desse momento dramáti co que 
vivemos, mas tendo a certeza de que as vitórias dessa luta são do povo de Cubatão.

 CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

O Presidente do SISPUC, no uso de suas prerrogati vas legais 
e estatutárias, CONVOCA a todos os servidores representados 
pelo mesmo conforme estatuto social, para parti ciparem da 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada dia 24 de Março 
de 2017 em sua sede social, sito á Praça Getúlio Vargas, 138 – 
Vila Paulista – Cubatão, às 12:00 horas em 1ª convocação, com 
presença de um quinto de seu total e deliberação por no mínimo 
dois terços; e em 2ª chamada ás 12:30 horas com deliberação 
por qualquer número de presentes, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:

a) Deliberação sobre paralisação ou greve geral com defi nição 
de dia e horário.

Cubatão, 23 de março de 2017.

JORGE DANIEL SANTOS
Presidente
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Eri Costa e Dinho lançam 
a ‘Magia do Amor‘
Com 10 músicas e parcerias com grandes nomes do sertanejo 
nacional, dupla cubatense promove festa com diversos convidados
na Churrascaria Bom Gosto, no próximo dia 02

Com os chapéus e viola 
prontos para cantar suas mo-
das pelo Brasil afora, a dupla 
Eri Costa e Dinho prepara 

D���������

LANÇAMENTO

uma grande festa para o lan-
çamento do terceiro CD da 
carreira. Intitulado de ‘Magia 
do Amor’, o novo trabalho 
tem 10 faixas e vai levar a me-

lodia das modas 
de viola do serta-
nejo raiz para o 
público. O álbum 
tem a participação 
do sertanejo Adão 
da Viola, em duas 
músicas. Adão 
também auxiliou 

a dupla na produção dos ar-
ranjos das músicas do novo 
trabalho.

E para apresentar o seu 
novo trabalho, a dupla reali-
za um grande show de lança-
mento no próximo dia 02 de 
abril, na churrascaria Bom 
Gosto (Rua José Vicente, 91, 
Largo do Sapo, Cubatão), a 
partir das 13h30, com entra-
da franca.

Durante o evento, a du-
pla recebe diversos convida-
dos para dividir a cantoria 
com algumas presenças mais 
que especiais. Adão da Viola 
vai cantar junto com a dupla 
cubatense .  Junto com ele vem 
o sertanejo Irçon Freitas, que 
está na estrada junto da dupla 
há alguns anos e já ajudou na 
produção de outros trabalhos 
de Eri Costa e Dinho.

Outra presença ilustre é da 
cantora e apresentadora Vir-
ginia A. Lully. Neta do queri-

do Zacarias, dos Trapalhões, e 
afi lhada de Beto Carrero, Vir-
ginia é grande admiradora da 
dupla e vem à Cubatão para 
prestigiar o trabalho e levar 

“Nós estamos muito eufóricos com esse lan-
çamento. Trabalhamos nesse disco com muito 
carinho e tivemos grandes parceiros durante o 
trabalho. Nós aproveitamos para agradecer a 
todos eles e a todos que nos apoiam nesses 7 
anos de estrada. Esperamos que todos apreciem 
o trabalho com o mesmo amor que nós tivemos 
ao colocá-lo em um disco”

A cantora e 
apresentadora 
Virgina a Lully, 
a� lhada de Beto 
Carrero, vem a 
Cubatão para 
prestigiar a 
dupla.

Com o novo CD pronto, Eri Costa e Dinho acertam os detalhes para o lançamento

um pouco da sua música para 
os cubatenses.

GARANTA O SEU 
Quem for ao show de lan-

çamento vai poder adqui-
rir a sua cópia de ‘Magia do 
Amor’. O novo trabalho da 
dupla estará à venda no dia 
por apenas R$ 10,00.


