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Sem acordo, greve continua 02 e 03

Economia criativa 
em alta

‘Brechó das Pretas’ 
agita o Casqueiro 05

Desbravando 
a cordilheira

‘A Magia 
do Amor’

Alguém viu o Carlos?Sintercub

Marcel Nobrega

Família busca irmão perdido há 
mais de 30 anos e pede ajuda 
dos moradores da cidade para 
que eles possam se reencontrar. 
Carlos foi visto em Cubatão  07

Abnésio dos Santos, presidente 
do Sintercub, fala dos seus 50 
anos e da sua trajetória a frente 
do sindicato. ‘Meta é entregar a 
obra da nova sede neste ano’ 08

3ª edição do ‘Vara para 
Pescar’ terá palestra de 
abertura com Ana Carla 
Fonseca, uma das maiores Sabrina de Paula 

conquista vaga para o 
Sulamericano de Karatê 
após vencer seletiva na 
semana passada. Veja 
como foi a disputa. 04

Dupla sertaneja Eri Costa 
e Dinho lançam neste 
domingo (02) o terceiro 
álbum de sua carreira. 
Show começa às 13 horas 
e contará com diversas 
participações especiais 
como o cantor Adão 
da Viola, que também 
participa de uma faixa 
do disco e a cantora e 
apresentadora Virginia A. 
Lully, neta do trapalhão 
Zacarias e afilhada de 
Beto Carrero.   05

especialistas do assunto 
no país. Ao todo, serão 
30 workshops. O evento é 
gratuito 04

Ivo de Oliveira

GREVE - Em assembleia na tarde desta quinta (30), 
servidores rejeitaram a proposta do governo para 
encerrar a greve. Apesar de a Justiça determinar a 
volta imediata de 80% dos servidores, na prática, 
isso não deve acontecer. Sindicato dos Servidores 
anunciou greve por tempo indeterminado.

PROTESTO - Nesta sexta (31), 
o movimento dos desempregados 
se une aos protestos dos 
servidores que ensaiam também 
um movimento unificado com os 
servidores de Santos.

A REFORMA – Veja quais são os principais pontos da 
Reforma Administrativa que está gerando protestos dos 
servidores. Governo não vai recuar, justifica que não 
está retirando direitos dos servidores e que a Reforma é 
necessária para adequar orçamento e tornar a folha de 
pagamento dos servidores sustentável.

Divulgação
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Versão dos envolvidos

Manifestantes protestam antes da sessão que votou 
os projetos da Reforma Administrativa. Grupo 
� cou sentado na entrada da garagem da Câmara, 
impedindo o acesso dos vereadores ao prédio.

Polícia foi chamada e vereadores só conseguiram 
entrar na Câmara sob escolta. Tropa de choque fez 
cordão de isolamento e lançou bombas de efeito 
moral, gás lacrimogênio e gás de pimenta.

Após a entrada dos vereadores no plenário, os 
manifestantes foram para a parte da frente do prédio 
e começaram a protestar com veemência em frente à 
porta de entrada. Alguns manifestantes já mostravam 
ferimentos que, segundo eles, foram causados pelas 
bombas lançadas pela PM.

Ao ver a aglomeração na porta da Câmara, a 
PM avançou e continuou lançando bombas para 
dispersar a multidão. Além de manifestantes, dois 
representantes da imprensa local foram atingidos por 
estilhaços das bombas.

Por ‘medida de segurança’, os vereadores votaram os 
projetos da Reforma com plenário vazio. Foi aprovado 
por 13 a1, com voto contrário de Ivan Hildebrando 
que desistiu da liderança do governo.
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Infiltrados
A informação de que 

‘in� ltrados’ teriam tumul-
tuado as manifestações 
dos servidores colocou o 
secretário Raul Christia-
no na linha de tiro, como 
o mentiroso da semana, 
nas redes sociais. Porém 
o presidente do Sispuc 
Jorge Daniel, acabou di-

Sindicatos 
rejeitam 
proposta e 
greve continua 
com protestos

Apesar da determina-
ção judicial que, na última 
terça-feira (28), ordenou o 
retorno imediato de 80% 
dos servidores, a greve 
geral dos servidores de 
Cubatão deve continuar, 
nos próximos dias. “Esta-
mos em greve por tempo 
indeterminado”, anunciou 
o presidente do Sispuc 
Jorge Daniel, durante as-
sembleia da categoria na 
noite desta quinta-feira, 
(30), quando a proposta 
do governo para encerra-
mento da greve (abaixo) 
foi rejeitada. Os sindica-
listas, só foram noti� cados 
da decisão judicial às 11 
da manhã desta quinta e 
teriam 24 horas para cum-
prir a decisão; enquanto 
isso buscam meios para 
reverter juridicamente. 
Uma nova assembleia na 
noite desta sexta-feira dis-
cutirá os rumos da greve.

Protestos 
Nesta sexta-feira, o 

movimento dos desem-
pregados se junta aos pro-
testos dos servidores, dan-
do volume ao movimento. 
A concentração a partir 
das 8h da manhã, na frente 
da Prefeitura, pode contar 
também com a presença 
dos funcionários públi-
cos de Santos, em greve, 
num protesto uni� cado. 
Também há a promessa de 
junção dos trabalhadores 
da Cursan, representados 
pelo Sindilimpeza.

Proposta
rejeitada
Na tentativa de encer-

rar a greve, o governo mu-
nicipal apresentou uma 
proposta com os ítens:

vetar o artigo que 
previa de� nir dias 
de licenças médicas 
vetar o artigo que 
estabelecia o teto de 
8 mil para cesta básica, 
para que continue 
contemplando a todos.
Não descontar 
os dias de greve

O encontro foi presi-
dido pelo prefeito  com a 
presença de secretários e 
representantes dos sindi-
catos: Sispuc, Afumapec e 
SindPMC. A reunião ter-
minou as 18:50 desta quin-
ta. Em assembleia poste-
rior à reunião, na porta da 
Prefeitura, os servidores 
rejeitaram a proposta.
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Servidores endurecem:
“nenhum direito 
a menos”

zendo, durante a reunião de 
ontem (30), que vieram ôni-
bus do Sindicato dos Meta-
lúrgicos, com gente de fora, 
na terça-feira, para apoiar o 
movimento grevista.

Na mesma terça (foto)  
‘armários’ impediam a en-
trada na Caixa de Previdên-
cia e só a superintendente 
Lucidalva teve o ‘acesso au-

torizado’. Quando precisou 
de uma funcionária da te-
souraria para liberar um 
pagamento urgente, Luci-
dalva teve que pedir para 
trocar de lugar. A superin-
tendente ligou para Jorge 
Daniel reclamando, mas 
este disse que o sindicato 
não tinha nada a ver: ‘era 
coisa de in� ltrados’.  

CÂMARA DE VEREADORES  
“Esclarecemos que o reforço policial só foi solicitado a � m de assegurar a entrada 

dos vereadores ao seu local de trabalho - a Casa Legislativa - e para evitar eventuais 
abusos, como a depredação do patrimônio público. A sessão foi realizada sem a 
presença de populares em virtude de uma orientação da P.M, que considerou que a 
segurança tanto de vereadores quanto de manifestantes estaria em risco.

Ressaltamos que a Câmara Municipal de Cubatão respeita o direito de greve dos 
servidores públicos municipais, assegurado pela Constituição Federal e lamenta 
profundamente os episódios ocorridos durante o protesto”.

SINDICATOS
Segundo a presidente do SindPMC, Elenízia Garcia, a ação da polícia foi 

truculenta e desproporcional: “estávamos sentados no chão, à entrada dos fundos 
da Câmara, quando se formou o pelotão da PM junto aos vereadores e, então, 
lançaram a bomba de gás. Não estamos acostumados a lidar com situações de 
violência e corremos, nos concentrando à frente do Paço. Ainda assim vieram 
atrás de nós com mais truculência. Nos próximos dias o nosso sindicato e o Sispuc 
entraremos na Justiça contra o Estado pelo uso indevido da força”.

PREFEITURA
Falando em nome da administração municipal, o secretário de Educação e 

Cultura Raul Christiano lamentou profundamente o confronto, atribuindo a 
in� ltrados de outros sindicatos e movimentos, o acirramento dos ânimos entre 
manifestantes e PM: pessoas trazidas de ônibus, de outras cidades, teriam dado 
o tom mais agressivo às manifestações. “É só olhar o histórico dos servidores de 
Cubatão! As manifestações deles são sempre pautadas no campo das ideias, com 
criticas e até muita criatividade, para chamar atenção para o que querem discutir. 
Nunca no campo da truculência ou dani� cação do patrimônio”.

POLICIA MILITAR
“No dia 28, no período da tarde, um grupo de manifestantes, em frente à Câmara 

Municipal de Cubatão, estava obstando a entrada dos vereadores que pretendiam 
trabalhar em sessão.

Os manifestantes já tinham quebrado vidros da Câmara, e, diante da turba 
surgida e da insistência em impedirem a entrada dos vereadores, foi necessário o 
uso progressivo da força, com a aplicação de munição não letal, apenas de efeito 
moral, para estabelecer a Ordem Pública e possibilitar a entrada dos vereadores, o 
que ocorreu sob escolta da Polícia Militar.

Não houve pessoas presas ou registros de feridos pela Polícia Militar no momento 
da ação, apenas surgindo a notícia de um repórter fotográ� co ferido na perna, ao 
aparecer em reportagem jornalística.”

SINDICATO JORNALISTAS
NOTA DE REPÚDIO
“A diretoria da Regional Santos, Baixada Santista e Vale do Ribeira do Sindicato 

dos Jornalistas de São Paulo lamenta e repudia mais uma vez a ação truculenta 
e desmedida da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Os policiais, novamente 
despreparados, atacaram servidores municipais de Cubatão, população e 
pro� ssionais da imprensa em frente à Câmara Municipal da Cidade. Além de quatro 
pessoas que passaram mal, um homem foi ferido na mão e o repórter-fotográ� co 
Irandy Ribas, dos jornais A Tribuna e Expresso Popular foi ferido na perna enquanto 
fazia seu trabalho. Infelizmente, uma manifestação pací� ca termina com inocentes 
feridos. Mais um exemplo que a PM, o prefeito Ademário de Oliveira e o presidente 
da Câmara Rodrigo Alemão não estão preparados para conviver num ambiente 
democrático.”

Glauco Braga
Diretor-regional do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo
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Diante da situação 
caótica e de desajuste das 
contas do Município, o 
prefeito Ademário está de-
terminado a seguir com 
o choque de gestão, para 
‘estancar a sangria’ em seu 
inicio de mandato e não 
vai recuar na implemen-
tação das medidas que 
considera essenciais para 
ajustar as contas: Reforma 
Administrativa e revisão 
de todos os contratos da 
Prefeitura (abaixo). 

Ao detectar, em feverei-
ro, que a folha de pagamen-
to dos servidores ultrapas-
sara o limite prudencial de 
51,3%, estabelecido pela 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal, o prefeito apressou 
o encaminhamento da 
contestada Reforma Ad-
ministrativa à Câmara.

Nos últimos anos, o 
custo com a folha de paga-
mento, impulsionado por 
incorporações e outros 
benefícios, não para de 
crescer, num aumento ve-
getativo, enquanto a arre-
cadação segue no sentido 
oposto. 

Em outra frente de ação, 
os prestadores de serviço 
já estão reduzindo os va-
lores e alguns contratos es-

Marcel Nobrega

Fim das incorporações, 
que geram os super-
salários da Prefeitura.
As já consignadas serão 
mantidas, porém não 
evoluirão mais.

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

* Licença premium só 
poderá ser fruída em gozo, 
(não mais em dinheiro) 
exceto nos casos de 
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. (70%)

Salário extra de férias 
reduzido para 50%.
Embora a 
Constituição 
determine acréscimo 
de 1/3 na remuneração 
de férias, no caso de 
Cubatão o benefício 
era de 100%.

* Fim do benefício de cesta 
básica para quem ganha 
mais de R$ 8 mil, bruto.
Prefeitura aumenta de 70 
para 75% a participação no 
pagamento da cesta.

ANUÊNIO 
E SEXTA PARTE:
Este s benefícios 
continuam. O que mudou 
foi a contagem de tempo 
que passa a ser feita 
a partir do exercício 
efetivo das atividades 
do servidor.

Fim do prêmio de 
dedicação e antiguidade 
(10, 20 e 30 anos) pagos 
em 28 de outubro. 
Vantagem de natureza 
idêntica à Licença 
Prêmio, Anuênio e Sexta-
parte, que continuam.

* Falta abonada com limite 
de seis dias ao ano, com 
inclusão de mais três dias no 
caso das gestantes

OS VEREADORES 
APRESENTARAM EMENDAS 
QUE ALTERARAM O 
PROJETO INICIAL: 

1. retorno de 60 para 90 
dias do período da licença-
prêmio 

2. aumento no teto salarial 
para percepção da cesta 
básica, de R$ 5 mil para os 
R$ 8 mil.

3. inclusão de mais três faltas 
médicas para o caso de 
servidoras gestantes.

 
Em nota ofi cial a Casa diz que 
“o momento de crise exige 
responsabilidade dos agentes 
políticos. Dessa maneira, 
os vereadores entendem a 
insatisfação dos servidores 
públicos, mas acreditam que 
algumas adequações se fazem 
necessárias para atender 
aos imperativos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal”.

Itens da Reforma

JÁ APROVADO

CRISE

VAI PARA 2ª VOTAÇÃO *EMENDAS

Remédio amargo

Estimativa por ano em milhões de reais

Fonte: SEFIN/SEGES-PMC2017

13,5
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7

5,5

4,0

Redução prevista

Depois da tentativa de negociação (ao lado 2) prefeito explicou ítens da reforma à imprensa

tão sendo cancelados. 

SUSTENTABILIDADE 
DA FOLHA 

O governo do prefeito 
Ademário assumiu o co-
mando com os benefícios 
do servidores referentes 
a 2016 atrasados. Déci-
mo terceiro, vale refeição, 
vale transporte, férias e 
cesta básica. O primeiro a 
ser quitado foi o décimo e 
partir deste mês o governo 
reestabelece o pagamento 
dos demais benefício, in-
clusive as férias, em dia. 
Os atrasados também se-
rão pagos e seguem crono-
grama já divulgado. Para 
o governo a Reforma per-
mitirá a sustentabilidade 
da folha garantindo, dora-
vante, o pagamento em dia 
de todos os direitos dos 
servidores e futuramen-
te a retomada gradual de 
novos benefícios e incenti-
vos à carreira, mas sempre 
de forma sustentável. “Só 
vamos nos comprometer 
com o que for possível pa-
gar em dia”.

DIREITOS 
MANTIDOS 
No entendimento da ad-

ministração, os direitos dos 

servidores não estão sendo 
retirados. Alguns itens es-
tariam sendo distorcidos 
como o anuênio e sexta 
parte, que serão mantidos. 
Para o governo o ítem que 
estabelece o direito a seis 
faltas abonadas por ano, foi 
criado para facilitar a vida 
do servidor, que tem este 
direito consignado mais 
claramente em Lei. 

No caso da cesta básica, 
‘o corte afeta apenas servi-
dores que ganham mais de 
R$ 8 mil reais, mantendo 
o benefício para a grande 
maioria, que precisa’.

FÉRIAS 
“A Prefeitura de Cubatão é 

a única a oferecer o 14º salário 
(100% de férias), enquanto os de-
mais trabalhadores do país rece-
bem 1/3, conforme estabelece a 
Lei Federal: só que agora, o cofre 
não suporta mais. Ainda assim, 
o servidor cubatense continuará 
ganhando 50%, mais do que o 1/3 
do restante dos trabalhadores do 
país. Também não adianta o servi-
dor ter direito a férias em dobro 
e não receber nada, como vinha 
acontecendo. Este ano vamos pa-
gar as férias deste ano e do ano 
passado”, disse o prefeito.

Itens considerados inegociáveis:

INCORPORAÇÕES 
Outro fator con-

siderado irredutível 
para o governo são 
as incorporações (ge-
ralmente ‘concedidas 
aos amigos do po-
der’) que levaram um 
número considerável 
de servidores aos su-
per-salários (inclusive  
acima do prefeito que, 
agora, retornam ao 
teto). Porém quem já 
incorporou não perde 
este direito.  

LICENÇA PRÊMIO 
Este era outro be-

nefício que nos últi-
mos anos estava ape-
nas no papel, pois só 
‘os mais chegados do 
poder’ conseguiam 
receber em pecúnio 
(dinheiro). Agora  as 
licenças só poderão 
ser fruídas em gozo 
(exceto aposentado-
ria, doença incurável e 
falecimento).

C.Os não terão di-
reito.

A conta não fecha
Redução de contratos (números aproximados)No começo do 

ano a divida da 
Prefeitura estava 
estimada em 847 
milhões de reais, o 
equivalente ao or-
çamento anual. O 
problema se acen-
tuou em 2016 quan-
do, segundo a atual 
administração, a 
Prefeitura deixou de 
pagar 196 milhões. 
Se continuasse gas-
tando do mesmo 
jeito, além de não 
pagar os atrasados, 
o défi cit da Prefeitu-
ra em 2017, poderia 
ser ainda maior.

VIGILÂNCIA
Era  R$ 2.500 milhões caiu para 
R$ 1.100,00
Economia mensal: R$ 1.400,00                                 

TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
Era 500 mil caiu para 240 
Economia mensal:  R$ 260 mil

UPA PARQUE SÃO LUIZ
Era R$ 1400 milhão caiu para 
1150 (aumentou o número 
de atendimento)
Economia mensal:  R$ 250

AHBB
Era R$ 3.500 por mês. O contra-
to foi interrompido  e quando o 
hospital voltar, o custo deve ser 
comparti lhado, em um 
novo modelo de gestão.

PSF
Era R$ 950 mil caiu para  800 mil
Economia mensal de:  R$ 150

Imóveis alugados
Boa parte já foi devolvida 
Economia mensal: superior a 50 mil

Ônibus municipais 
redução do subsidio de R$ 1,12 
para 0,50
Economia mensal: cerca de 200 mil 

Mais economia 
Alguns contratos não estão sendo 
executados como publicidade e es-
trutura para eventos etc. Os demais 
contratos já estão na mesa de nego-
ciação e poderão ser cancelados ou 
reduzidos em cerca de 30%
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Parabéns!

Washington 

Luis, repórter e 

colaborador do 

Jornal Acontece

Abnésio dos Santos, diretor presidente Sintercub

Cubatão será o centro da 
economia criativa da Baixada 
entre os dias 24 de abril e 1º 
de maio. Nesses dias aconte-
ce a terceira edição do “Vara 
Para Pescar Oportunidades”, 
festival com o objetivo de di-
fundir e fomentar o segmen-
to, além de oferecer ações de 
formação para o empreende-
dorismo e competências cria-
tivas. Serão mais de 30 wor-
kshops e palestras gratuitos 
no Parque Anilinas.

Na abertura, haverá pa-
lestra de Ana Carla Fonseca, 
uma das maiores especialis-
tas em economia criativa do 
país. Ana Carla é Adminis-
tradora Pública formada pela 
Fundação Getulio Vargas; 
Economista, Mestre em Ad-
ministração e Doutora em 

GRÊMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO
Av. Joaquim M. Couto, 950 - V Couto - Cubatão

Cristina Ribeiro

Maria Luiza, neta do popular Beto Macaco

Cubatense no Sulamericano de Karatê

Sabrina de Paula conquista vaga para 
o Sulamericano de Karatê

A América do Sul vai ficar um pouquinho mais cuba-
tense. Isso porquê a karateca Sabrina de Paula conquis-
tou a vaga para disputar o campeonato sulamericano da 
modalidade, que será disputado em junho, na Bolivia. 
A vaga foi conquistada na última sexta (24), durante a 
seletiva nacional disputada em Fortaleza, no Ceará.
Para carimbar o passaporte para a cidade boliviana de 
Santa Cruz de la Sierra, Sabrina precisou vencer 04 lu-
tas. Na final, a cubatense derrotou uma adversária de 
Santa Catarina e pode comemorar a vaga.
Sabrina, de 13 anos, é uma das melhores do país na sua 
categoria. Em 2016, a atleta conquistou o tricampeona-
to Paulista e da Copa São Paulo de Karatê, foi campeã 
da etapa zonal sul-sudeste e campeã brasileira. A cuba-
tense parte agora para o seu primeiro campeonato su-
lamericano.

Economia criativa em pauta
Urbanismo pela Universida-
de de São Paulo; tem MBA 
pela Fundação Dom Cabral. É 
professora e coordenadora de 
cursos de pós-graduação em 
economia, cultura e cidades 
na Fundação Getulio Vargas/
SP, na Universidade Candi-
do Mendes/RJ e na Univer-
sidad Nacional de Córdoba 
(Argentina) e professora da 
Universidad Rey Juan Carlos 
(Espanha) e de centros de co-
nhecimento, como a Casa do 
Saber e o Cultura e Mercado.

“As ações de fomento são 
a “prestação de contas” dos 
projetos incubados pela Incu-
badora Criativa de Projetos, 
do Vara Para Pescar, que tam-
bém alcançam os seis setores. 
As de formação contemplam 
os seis setores, mas também 

englobarão formação para 
empreendedorismo e forma-
ção para competências cria-
tivas. Já as ações de difusão, 
como nas outras linhas, são 
uma maneira de difundirmos 
e tornarmos um pouco mais 
conhecidos os profissionais 
da Economia Criativa da re-
gião”, explica Vivi Távora, 
criadora e coordenadora do 
Vara Para Pescar.

Entre as atrações do even-
to, estão a Feira do Livro, wor-
kshops “Estilo Para Mulheres 
Plus Size”, “Como Publicar 
Seu Livro”, “Passos Para Orga-
nização de Eventos”, “Assesso-
ria de Imprensa Para Artistas 
e Bandas”, lançamento da re-
vista “Cubatão Criativo”, ofici-
nas de documentário, móveis 
de papelão, criação de opor-
tunidades, maquiagem artís-
tica e muitas outras opções. 
A organização é da Vara Para 
Pescar – Incubadora Criativa 
de Projetos, tem patrocínio da 
Petrobras e apoio da Prefeitu-
ra Municipal de Cubatão.

Mais informações:
http://varaparapescar.
com.br/
https://www.facebook.
com/VaraParaPescar
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O CORTAVINO
ESTÁ DE VOLTA

Se você gosta de 
ouvir open bar, 
a hora é agora. 
Consagrada entre 
as melhores e mais 
tradicionais fes-
tas em Cubatão, a 
festa do Cortavino 
está de volta e 
dando o que falar 
na cidade.
Vai ser nesse sá-
bado, 1º, no Arena 
Santa Rosa (Rua Al-
bertina Couto, 80). 
Os convites são 
limitados, portanto 
se você ainda não 
tem o seu, corre 
na Rua Antônio 
Cunha, 08 no Jar-
dim Costa e Silva, 
ou entre em con-
tato com a equipe 
de organização no 
33619138. O valor 
do convite é R$ 
60,00 unissex, e dá 
direito a churrasco 
e open bar, ao som 
de Os Fabrícios 
mandando super 
bem no rock/pop 
e da galera do 
Mais que Amizade, 
fazendo aquele 
samba sucesso. A 
festa acontece das 
23:00 as 4:00. 

FESTA DO PEIXE
Reunidos no Mendes Conven-
tion Center, os associados do 
Santos FC, junto com atletas e 
personalidades que fazem parte 
da história do clube colocaram 
a conversa em dia na última se-
gunda (27). Na foto, os diretores 
Gilmar Costa e Ferruge, ao lado 
do empresário Edmilson, posa-
ram para uma foto entre uma 
conversa e outra sobre o Alvine-
gro Praiano, claro.

Este casal iluminado, celebra 
um ano de união e a coluna não 
poderia deixar de registrar e 
desejar os sonhos mais lindos e 
felicidade duradoura. Parabéns 
Venilson e Neide!

ERI COSTA E DINHO 
LANÇAM NOVO CD
Neste domingo (02), a dupla 
sertaneja Eri Costa e Dinho lança 
seu terceiro CD, intitulado ‘Magia 
do Amor’, na Churrascaria Bom 
Gosto (Rua José Vicente, 91, 
Largo do Sapo, Cubatão), a par-
tir das 13 horas. A dupla recebe 
diversos convidados, entre eles 
estão Adão da Viola e a cantora 
e apresentadora Virginia A. Lully, 
afilhada de Beto Carrero. A entra-
da é gratuita.

BRECHÓ DAS PRETAS
Que tal se vestir bem 
por um preço incrível?
O brehó das Pretas vai 
agitar o Jardim Cas-
queiro com muita dica 
de moda e bate papo 
sobre as novas tendên-
cias. Vai ter bom gosto 
e qualidade, por uma 
bagatela. 
Além das compras, 
atrações musicais 
e espaço kids estão 
sendo preparados com 
o maior carinho, para 
que o público aproveite 
o melhor do brechó. 
Acontece neste sá-
bado, 1º, das 10h as 
19h, no Cantinho dos 
aposentados, na Praça 
Independência. Presen-
ças confirmadas: Sol e 
Regina - Bolos doces 
do Asa Adum - Brechó 
Encontro de Meninas -   
Mania Brechó -   
Regina’s Brechó - Shoe 
To You Rasteirinhas 
- Preta Pires Brechó 
Achei Fácil - Fernando 
Dias Costa Brinquedos - 
Sampa Brechó 
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AS INFORMAÇÕES DESTA COLUNA SÃO DE RESPONSABILIDADE DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES       ACONTECE NO LEGISLATIVO

MARCINHO PEDE MELHORIAS NA VILA NOVA

SÉRGIO CALÇADOS COBRA SOLUÇÃO PARA O PILÕES

WILSON PIO É HOMENAGEADO POR FANFARRAS

AGUINALDO COBRA CPFL POR ALAGAMENTOS

LALÁ COBRA RETOMADA DE OBRAS EM ESCOLA

ALEMÃO PEDE REFORMA DA PÇA. PRINCESA ISABEL

TONINHO VIEIRA QUER DIÁRIO OFICIAL ONLINE

ERIKA VERÇOSA NA LUTA PELA FACULADE DE MEDICINA

Em visita ao bairro da Vila Nova, o vereador Marcinho (PSB) 
ouviu dos moradores, reclamações referente ao estado da Rua 
Vinte e Cinco de Dezembro, que se encontra cheia de buracos e 
di� culta o trânsito no local.

Atendendo a solicitação dos moradores, o vereador encami-
nhou uma indicação à mesa da Câmara para que se cobre juntos 

Dando continuidade as tratativas para solucionar o proble-
ma da entrada do Bairro Pilões, na última segunda (27), o ve-
reador Sérgio Calçados (PPS) junto com o Secretário de Obras 
Eng. Benaldo Melo realizaram uma vistoria no local para ava-
liar quais serão os próximos passos para a solução de� nitiva do 

O vereador Wilson Pio (PSDB), recebeu homenagem da 
AFABAN (Associação de Fanfarras e Bandas da Baixada San-
tista e Litoral Paulista) por conta do seu apoio as bandas e fan-
farras da cidade. Na ocasião, o vereador recebeu o prêmio de 
personalidade política por conta das suas ações de incentivo as 

O vereador Aguinaldo Araújo (PDT), apresentou 
requerimento solicitando aos órgãos competentes do poder 
Executivo que acionem a CPFL para que ela resolva o problema 
da drenagem  e faça a remoção do aterro na área de domínio 
da empresa ao lado das ruas Comendador Francisco Bernardo, 

Através de requerimento aprovado pelo plenário da Câma-
ra de Cubatão, o vereador Lalá cobrou da Administração Mu-
nicipal, estudos para a viabilização de obras de recuperação do 
prédio anexo à Escola Estadual “Zenon Cleantes de Moura”. 

Na sessão do dia 14, o vereador Rodrigo Alemão (PSDB), 
indicou à mesa da Câmara um projeto que visa revitalizar a 
Praça Princesa Isabel, situada na con� uência da Avenida Pedro 
José Cardoso com a Rua Antônio Lemos.

Além de toda a reestruturação e recuperação do local com 

Com intenção de modernizar e agilizar a divulgação das leis 
e atos administrativos do Município, o vereador Toninho Viei-
ra (PSDB), protocolou na Câmara o projeto de Lei que autoriza 
o Executivo a instituir, de forma suplementar, o Diário O� cial 
Eletrônico, que se for aprovado será vinculado no portal da 

Nesta quarta (29), a vereadora Érika Verçosa (PSDB) es-
teve na Universidade São Judas, em São Paulo, para acertar 
os últimos detalhes das tratativas para trazer a Faculdade de 
Medicina para a Cidade.

Além da faculdade, a Universidade será responsável pela 

aos setores competentes as obras de recapeamento e manuten-
ção da rua, principalmente no trecho de acesso à Avenida Cru-
zeiro do Sul, trecho de maior trânsito.

O pedido foi aceito pela mesa diretora e será encaminhado 
para o Executivo, a � m de serem tomadas todas as providências 
necessárias no local.

problema. Ficou acordado que a equipe técnica da Prefeitura 
dará o direcionamento adequado para a manutenção do local, 
apontando quais as obras que devem ser realizadas. Os traba-
lhos devem ter a colaboração das Empresas que estão instala-
das no Bairro.

bandas e fanfarras. O vereador também aproveitou a oportu-
nidade para entregar ao prefeito Ademário Oliveira um reque-
rimento solicitando o retorno das bandas e fanfarras em todas 
as escolas da cidade, tendo em vista que hoje apenas a UME 
Padre José de Anchieta tem uma banda ativa.

Rua Vereador Giginio Aldo Trombino e Rua Dona Rosa 
Pereira Cunha no Parque São Luiz entre a Av. Joaquim Jorge 
Peralta e o Centro de Atividades Décio de Paula Leite Novaes 
- SESI Cubatão devido aos constantes alagamentos no local. O 
pedido foi encaminhado ao setor competente.

A construção, que contou com cerca de R$ 230 mil de verba 
municipal, deveria atender aos alunos da UME Alagoas, que 
também precisa de reforma, mas devido a um incêndio, deixou 
de atender as crianças e foi abandonada pelo poder público.

intervenções nas estruturas de alvenaria lá existentes, a indica-
ção também pede um novo projeto luminotécnico e de paisa-
gismo, visando dar condições de voltar a ter o propósito de dar 
à população mais um local para frequentar e ter um momento 
de lazer com dignidade.

Prefeitura e, constará com dois cadernos: Caderno Executivo 
e Caderno Legislativo. “As publicações o� ciais hoje, realizadas 
em papel, não atingem sua � nalidade. E, é certo que a internet 
se tornou o meio mais e� caz no que diz respeito ao alcance da 
informação”, a� rma o vereador.

construção da nova Policlínica de Cubatão.
Durante a visita, a vereadora conheceu toda a estrutura do 

complexo universitário, visitou os laboratórios da área médi-
ca e também pode conhecer o trabalho que é feito no hospital 
veterinário da Universidade São Judas.

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.
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ANTONIO LUCIO DE ANDRADE e JULIANA DOMINGOS LUIZ. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 225464263 - SSP/SP, CPF n.º 09799030846, 
com 45 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e cinco de fevereiro de mil 
novecentos e setenta e dois (25/2/1972), residente na RUA Brasília, 387, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, 
fi lho de FRANCISCO SENA DE ANDRADE, falecido há 06 anos e de MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE, 
falecida há 04 anosDivorciado de Josilene Rocha Alexandre de Andrade, conforme sentença proferida 
pela Juíza de Direito da 3ªVara Cível da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº990/11. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, EB n.º 0203891742 - MEX/SP, CPF 
n.º 85779547149, com 39 anos de idade, natural de CAMPO GRANDE - MS (Campo Grande - MS  
Livro nº 164, fl s. nº 28, Termo nº 14288), nascida no dia oito de julho de mil novecentos e setenta 
e sete (8/7/1977), residente na RUA Jornalista Donato Ribeiro, 44, Ap.12, Ponte Nova, Cubatão 
- SP, fi lha de JESSÉ DOMINGOS LUIZ, de nacionalidade brasileira, militar, com 70 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de SELMA DE ANDRADE LUIZ, de nacionalidade brasileira, do lar, 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, 22 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: ALAN SILVA MOURA e CHRYSTIA SENA BORGES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, lubrifi cador, RG n.º 22547048 - SSP/SP, CPF n.º 33928411888, com 32 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 82, fl s. nº 96, Termo nº 50355), nascido no dia 
treze de abril de mil novecentos e oitenta e quatro (13/4/1984), residente na RUA Santa Terezinha, 11, Vila 
São José, Cubatão - SP, fi lho de CECILIO MARQUES DE MOURA, falecido há 2 anos e de RITA CONCEIÇÃO 
SILVA MOURA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 42565062 - SSP/SP, CPF 
n.º 41772791881, com 23 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 285, 
fl s. nº 50, Termo nº 104336), nascida no dia vinte e um de novembro de mil novecentos e noventa e 
três (21/11/1993), residente na RUA Uruguai, 145, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de SIVALDO SENA 
BORGES, de nacionalidade brasileira, operador de processos químicos, com 43 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ANA RITA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aux. de serviços gerais, com 
50 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, 22 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: JEFERSON SILVANO ALVES e MIRNA DA CUNHA FERNANDES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 10958854 - SSP/SP, CPF n.º 01782944893, 
com 57 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quinze de setembro de mil novecentos 
e cinquenta e nove (15/9/1959), residente na Rua Maria Graziela, 808, Jardim Casqueiro, Cubatão - 
SP, fi lho de JOÃO SILVANO ALVES, falecido há 24 anos e de MARIA DO CARMO DA SILVA ALVES, 
falecida há 02 mesesDivorciado de: Maria da Conceição Aparecida Barbosa, conforme sentença de 
04/03/2015, proferida pela Juiza de Direito da 4ª vara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0008155-
21.2014.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 
9918270 - SSP/SP, CPF n.º 88387500844, com 59 anos de idade, natural de ITAJAÍ - SC, nascida no dia 
primeiro de janeiro de mil novecentos e cinquenta e oito (1/1/1958), residente na Rua Maria Graziela, 
808, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de HERMENEGILDO REBELO DA CUNHA, falecido há 20 anos e 
de MARIA OLGA DA CUNHA, falecida há 15 anos. Divorciada de: Waldir Fernandes, conforme sentença 
de 04/10/16, proferida pelo Juiz de Direito 2ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de São Vicente, 
nos autos de nº1005089-41.2015.8.26.0590. 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, 23 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: EMERSON TARCÍSIO VENTURA DA SILVA e EDILAINE APARECIDA MIRANDA 
FREITAS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de guindaste, RG 
n.º 44382252 - SSP/SP, CPF n.º 35171039852, com 29 anos de idade, natural de PRIMAVERA - PE 
(Primavera-PE), nascido no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e oitenta e oito (24/3/1988), 
residente na RUA Eliedson Alves da Silva, 39, Costa Muniz, Cubatão - SP, fi lho de EDUARDO SÉRGIO 
VENTURA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 52 anos de idade, residente 
em MARAIAL - PE e de MARIA LUÍSA DE LIMA VENTURA, de nacionalidade brasileira, diarista, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 421771100 - SSP/SP, CPF n.º 30520298861, com 34 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia dezessete de maio de mil novecentos e oitenta e dois (17/5/1982), 
residente na RUA Eliedson Alves da Silva, 39, Costa Muniz, Cubatão - SP, fi lha de VICENTE DE 
PAULA FREITAS, de nacionalidade brasileira, mestre de obras, com 58 anos de idade, residente em 
COIMBRA - MG e de MARIA DE FATIMA MIRANDA FREITAS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
55 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 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: FLAVIO DOS SANTOS SILVA e ELAINE CRISTINA MOISES LUZ. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 29160540 - SSP/SP, CPF n.º 21785884840, com 
36 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP, nascido no dia dois de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e um (2/2/1981), residente na RUA Maria da Conceição, 40, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho 
de JOSE ALVES DA SILVA FILHO, falecido há 20 anos e de SONIA MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 441175727 - SSP/SP, CPF n.º 33343522856, com 32 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia doze de julho de mil novecentos e oitenta e 
quatro (12/7/1984), residente na RUA Maria da Conceição, 40, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de 
JOÃO CAIRES LUZ, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA DO SOCORRO MOISÉS LUZ, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 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: GUILHERME LUCAS CRUZ DA SILVA e DEBORA DA PAIXÃO PASSO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 485644319 - SSP/SP, CPF n.º 39857068839, 
com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 150, fl s. nº 303, Termo nº 42099), 
nascido no dia seis de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (6/1/1992), residente na Avenida 
Brasil, 396, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de EDIVALDO PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, encarregado, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VALDINA FRANCISCA 
DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrati va, RG n.º 365007778 - SSP/
SP, CPF n.º 41203447892, com 25 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 155, fl s. nº 217, Termo nº 94215), nascida no dia quatorze de outubro de mil novecentos e noventa 
e um (14/10/1991), residente na Avenida Brasil, 396, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ 
DOS PASSOS, falecido há 05 anos e de VALDENICE DA PAIXÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
56 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 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: EDSON HERMES DO NASCIMENTO e ANA LUCIA DE MASSENA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, apontador, RG n.º 294085373 - SSP/SP, CPF n.º 
26593193836, com 38 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 63, fl s. nº 89, Termo 
nº 7261), nascido no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e setenta e nove (28/1/1979), 
residente na Rua Domingos Costa, 158, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lho de RAIMUNDO SUTERIO DO 
NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARIA GORETE DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 59 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
ajudante de cozinha, RG n.º 388699036 - SSP/SP, CPF n.º 86526502415, com 41 anos de idade, natural 
de JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE (Jaboatão dos Guararapes-PE  Livro nº 49, fl s. nº 52, Termo nº 
63002), nascida no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e setenta e cinco (24/6/1975), 
residente na Rua Domingos Costa, 158, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lha de SEVERINO JOÃO DE 
MASSENA, de nacionalidade brasileira, falecido há 2 anos e de MARIA DE LOURDES MASSENA, de 
nacionalidade brasileira, falecida há 26 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, 27 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: FERNANDO MENDES HENRIQUES e MARCELA COSTA SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de maquinas, RG n.º 16956067 - SSP/SP, CPF n.º 
05138045873, com 52 anos de idade, natural de MAUÁ - SP (Mauá  Livro nº 16, fl s. nº 212, Termo nº 
16062), nascido no dia dez de abril de mil novecentos e sessenta e quatro (10/4/1964), residente na 
Rua Caminho São Geraldo, 27, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de FERNANDO PEREIRA HENRIQUES, 
falecido há 20 anos e de NOEMIA MENDES HENRIQUES, falecida há 05 anos . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, costureira, RG n.º 630147681 - SSP/SP, CPF n.º 97634883549, 
com 40 anos de idade, natural de TOBIAS BARRETO - SE (Tobias Barreto- SE  Livro nº 33, fl s. nº 39, 
Termo nº 154), nascida no dia dois de maio de mil novecentos e setenta e seis (2/5/1976), residente 
na Rua Caminho São Geraldo, 27, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ COSME DAMIÃO FILHO, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente em TOBIAS BARRETO - 
SE e de MAURA NATÁLIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 anos de 
idade, residente em TOBIAS BARRETO - SE. 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, 27 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: MARIA CRISTINA DIAS MAEVES e MARISTELA SANTOS KAKIMOTO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, agente de trânsito, RG n.º 115591138 - SSP/SP, CPF n.º 
06227033820, com 53 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo 42º Subdistrito - Jabaquara  
Livro nº 09, fl s. nº 158, Termo nº 10223), nascido no dia primeiro de setembro de mil novecentos e 
sessenta e três (1/9/1963), residente na Rua Josefa Araújo de Oliveira, 55, Bl.07 apto.14, Parque São 
Luis, Cubatão - SP, fi lho de VALDEMIRO MAEVES, falecido há 08 anos e de MARILZA DIAS MAEVES, de 
nacionalidade brasileira, com 68 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, enfermeira, RG n.º 174944998 - SSP/SP, CPF n.º 08340387812, 
com 50 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP, nascida no dia vinte e três de julho de mil novecentos 
e sessenta e seis (23/7/1966), residente na Rua Josefa Araújo de Oliveira, 55, Bl.07 apto.14, Parque 
São Luis, Cubatão - SP, fi lha de ORLANDO KAKIMOTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 
anos de idade, residente em BOITUVA - SP e de IRENE SANTOS KAKIMOTO, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 70 anos de idade, residente em BOITUVA - SP. Divorciada de: João Carlos Figueiredo da 
Silva, conforme sentença datada de 16/06/2016, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Cubatão-
SP, nos autos de nº1002568-30.2016.8.26.0157. 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, 28 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: RAMON DOS SANTOS GOMES e NAGILA DA SILVA SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 41216679 - SSP/
SP, CPF n.º 41654336831, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte de 
agosto de mil novecentos e noventa e quatro (20/8/1994), residente na RUA 06, 406-A, Pinheiro do 
Miranda, Cubatão - SP, fi lho de MOISÉS FELIPE GOMES, de nacionalidade brasileira, pintor, com 50 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de GENILDA MARIA DOS SANTOS GOMES, de nacionalidade 
brasileira, domésti ca, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, teleatendente, RG n.º 48944684X - SSP/SP, CPF n.º 43200103884, com 
24 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 165, fl s. nº 298, Termo 
nº 100352), nascida no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e noventa e dois (23/10/1992), 
residente na RUA Ademar Otero Neves, 58, Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lha de MARCELO LINS 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 48 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARIA LENUZIA DA SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, abastecedora, 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, 23 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 ISRAEL NOGUEIRA DA SILVA e JARINETE VASCONCELOS DA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador, RG n.º 367362934 - SSP/SP, CPF n.º 
81465831304, com 37 anos de idade, natural de TABULEIRO DO NORTE - CE (Tabuleiro do Norte - CE  
Livro nº 04, fl s. nº 191, Termo nº 3660), nascido no dia cinco de dezembro de mil novecentos e setenta 
e nove (5/12/1979), residente na AVENIDA Ferroviária II, 508, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de 
SILVESTRE SILVINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, residente 
em MORADA NOVA - CE e de JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 74 anos de idade, residente em MORADA NOVA - CE . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 579195417 - SSP/SP, CPF n.º 04577704498, com 34 anos de idade, 
natural de MACEIÓ - AL (Barra de São Miguel-AL  Livro nº 03, fl s. nº 174, Termo nº 2538), nascida 
no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e oitenta e dois (29/11/1982), residente na 
AVENIDA Ferroviária II, 508, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de JOABSON CÂNDIDO DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, pescador, com 63 anos de idade, residente em MACEIÓ - AL e de JOSEFA 
LEITE DE VASCONCELOS, falecida há 03 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, 25 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: MARCELO NUNES DE ANDRADE e GLAUCIA NAEGE FERNANDES LEIROS. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, comerciante, RG n.º 566443624 - SSP/SP, 
CPF n.º 31513655825, com 33 anos de idade, natural de DESTERRO - PB (Desterro-PB  Livro nº 12, 
fl s. nº 74, Termo nº 9948), nascido no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e oitenta e três 
(16/10/1983), residente na RUA Adelino Francisco, 91, Bloco 6, Casa 01, Pq.São Luís, Cubatão - 
SP, fi lho de JOSÉ PASTOR DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de 
idade, residente em DESTERRO - PB e de MARIA DE FATIMA NUNES ANDRADE, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 63 anos de idade, residente em DESTERRO - PB . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 424247203 - SSP/SP, CPF n.º 37003967839, 
com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de julho de mil novecentos e 
oitenta e cinco (15/7/1985), residente na RUA Adelino Francisco, 91, Bloco 6, Casa 01, Pq.São Luís, 
Cubatão - SP, fi lha de EDRIZIO GOMES LEIROS, falecido há 5 anos e de ROSALINA APARECIDA 
FERNANDES LEIROS, falecida há 20 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, 27 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: GERALDO MACHADO NETO e BRUNA DE SOUSA RODRIGUES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, vigilante, RG n.º 44167145 - SSP/SP, CPF n.º 37224593893, com 
30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatorze de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e seis (14/12/1986), residente na AVENIDA Marechal Costa e Silva, 280, Jd.Costa e Silva, 
Cubatão - SP, fi lho de GERALDO MACHADO FILHO, de nacionalidade brasileira, pastor, com 60 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de VANDERLEIA ROSA DE OLIVEIRA MACHADO, de nacionalidade 
brasileira, assistente social, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Elaine Soares 
de Souza, conforme sentença datada aos 30/09/2015, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara do Foro 
de Cubatão-SP, nos autos de nº0011345-89.2014.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, aux. administrati va, RG n.º 357336033 - SSP/SP, CPF n.º 23054895874, com 29 
anos de idade, natural de TERESINA - PI (Teresina-PI, 1º Cartório  Livro nº 140, fl s. nº 410, Termo nº 
110623), nascida no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (16/10/1987), 
residente na RUA 1º de Maio, 276, Ap.11, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de OSMAR DOS SANTOS 
RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, policial militar, com 50 anos de idade, residente em TERESINA 
- PI e de MARIA SALETE DE SOUSA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, aux. de cozinha, com 
50 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, 28 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.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 
do Código Civil Brasileiro: MAURO VALVERDE CASTILHO e MONICA DE ARAUJO LEMES. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 24701154 - SSP/SP, CPF 
n.º 19148691844, com 42 anos de idade, natural de ANTONINA - PR (Antonina-PR  Livro nº 47, fl s. 
nº 14, Termo nº 14148), nascido no dia dezenove de fevereiro de mil novecentos e setenta e cinco 
(19/2/1975), residente na AVENIDA Pedro José Cardoso, 631, casa 2, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lho 
de ANTONIO VALVERDE, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente 
em AVARÉ - SP e de MARIA CELESTE COELHO VALVERDE, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 65 anos de idade, residente em AVARÉ - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, operadora de caixa, RG n.º 29537109 - SSP/SP, CPF n.º 27507293866, com 39 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e setenta e 
oito (31/1/1978), residente na AVENIDA Pedro José Cardoso, 631, casa 2, Vila Paulista, Cubatão - SP, 
fi lha de JOSÉ LEMES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA CONSUELO ARAUJO LEMES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Adilson Gonçalves Viana, conforme sentença 
datada de 28/07/2009, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara desta Comarca, nos autos de 
N°1168/2008, processo N°157.01.2008.007505-1. 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, 27 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: ARNÔ MARTINS VIANA e LUCÉLYA PEREIRA DA MATA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, montador, RG n.º 345070719 - SSP/SP, CPF n.º 02237921440, com 41 
anos de idade, natural de SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL (São José da Tapera-AL  Livro nº 11, fl s. nº 86, Termo 
nº 8015), nascido no dia seis de março de mil novecentos e setenta e seis (6/3/1976), residente na RUA 
Caminho do Miro, 911, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de PEDRO MARTINS VIANA, falecido há 1 
ano e de MARIA DAS DORES DE JESUS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 70 anos de idade, 
residente em SANTA BRÍGIDA - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, diarista, 
RG n.º 496853065 - SSP/SP, CPF n.º 31286958814, com 34 anos de idade, natural de CAJAZEIRAS - PB 
(Cajazeiras-PB  Livro nº 32, fl s. nº 549, Termo nº 19188), nascida no dia oito de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e dois (8/12/1982), residente na RUA Caminho do Miro, 911, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha 
de JOSÉ FRANCISCO DA MATA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente 
em BOQUEIRÃO - PB e de MARIA LÚCIA PEREIRA DA MATA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
59 anos de idade, residente em BOQUEIRÃO - PB. 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, 28 de março de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Família busca irmão perdido há 32 
anos. Ele foi visto em Cubatão

DESAPARECIDO

Uma informação dada por 
um amigo em comum trouxe 
o casal Antonio Gonçalves dos 
Santos e Leonildes Malqueires 
Pereira Costa de Carapicuíba 
para Cubatão. Eles estão em 

busca do paradeiro do irmão 
de Leonildes, Carlos Pereira 
Costa, que tem 53 anos e está 
desaparecido há 32.

O último encontro dos ir-
mãos foi na cidade de Impe-

formação sobre o paradeiro 
de Carlos, como o local onde 
trabalha, onde mora, ou algum 
lugar que frequenta com assi-
duidade que possa nortear a 
busca pelo irmão é de grande 
valor. A família espera estar 
reunida o quanto antes.

ratriz do Maranhão, de onde 
é a família. Desde então, eles 
vêm buscando pistas sobre 
Carlos, até que uma das infor-
mações os trouxeram para cá. 
Leonildes aproveitou as suas 
férias para procurar na cidade, 
mas não tem referência de por 
onde começar.

“Viemos pela fé de encon-
trá-lo e reunir a família toda 
novamente. Mas não sabemos 
por onde começar a procu-
rar”, comenta Antonio Santos, 
cunhado de Carlos.

A família pede ajuda aos 
moradores da cidade que 
porventura tenham avistado 
o irmão (foto). Qualquer in-

Carlos, o irmão desaparecido. A foto é de 30 anos 
atrás. Hoje ele tem 53 anos de idade

 Casal esteve na redação do Acontece pedindo aju-
da na busca pelo paradeiro do irmão

Quem tiver notícias do 
paradeiro de Carlos pode 
entrar em contato com a 
família pelos telefones:
(11) 94815-4532 ou
(11) 94808-0236
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Sintercub em festa
“Minha meta é entregar a nova sede para o sindicato até o
 fi nal do ano”. Frase é do presidente do Sintercub, Abnésio dos 
Santos, durante entrevista ao Acontece

FOTOS MARCEL NOBREGA

ENTREVISTA

Prestes a completar 50 anos 
de vida neste domingo e 17 
na liderança do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Empre-
sas de Refeições Coletivas de 
Cubatão e Região, o presidente 
Abnésio dos Santos recebeu a 
Equipe do Acontece para um 
bate papo sobre a sua trajetó-
ria e os planos para o sindicato.

Nascido em 02 de abril de 
1967, na pequena cidade ala-
goana de Monteirópolis, pró-
ximo a Arapiraca, Abnésio 

“Com 50 anos 
ainda me sinto um 
menino cheio de 
energia e vontade 
de lutar pelo bem 
da categoria. 
Que venham mais 
50 anos”    

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

veio para Cubatão no � nal 
dos anos 80. Em 1989, come-
çou a trabalhar na categoria 
das refeições coletivas, onde 
atua até hoje como líder sin-
dical. Assumiu em 1997 uma 
vaga de suplente na direção 
do Sintercub e em 2000, ven-
ceu as eleições do sindicato 
assumindo a presidência. 
Atualmente, representa cer-
ca de 1300 trabalhadores em 
todo o litoral de São Paulo, 
desde São Sebastião, no lito-

ral norte, até Cajati, no Vale 
do Ribeira.

Jornal Acontece – Como 
foi o início da vida sindical?

Abnésio dos Santos – Foi 
difícil, mesmo antes de assu-
mir a presidência eu já me en-
volvia muito nas questões do 
sindicato. Sempre pensei no 
coletivo e foi o que me mo-
tivou a participar. Mas o co-
meço é sempre muito difícil. 
Entender como tudo funcio-
na, as legislações, o relacio-
namento com os sindicatos 
de outras categorias e todo o 
processo que envolve o sindi-
cato como um todo.

JA - Qual foi o momento 
mais difícil nesses quase 17 
anos de presidência?

Abnésio - Com certeza o 
início. Sem experiência, ten-
do que remontar toda a equi-
pe do sindicato, aprender a 
negociar com os patrões e a 
lidar com o trabalhador foi 
muito complicado. Quando 
eu fazia parte do processo 

como trabalhador era uma 
coisa, mas como dirigente 
sindical o processo é outro. 
De todas as negociações, a 
primeira sem dúvida foi o 
momento mais difícil da mi-
nha vida sindical.

JA - A nova sede do sin-
dicato está quase pronta. Tem 
alguma previsão de entrega?

Abnésio - A meta é en-
tregar até o � nal do ano. Essa 
sede é um sonho pessoal que 
se realiza. Quando assumi em 
2000, a sede era no Jardim 

Casqueiro, e uma das minhas 
promessas de campanha foi 
essa sede. E com a inaugura-
ção dela, esperamos retomar 
as festas de � nal de ano, coi-
sa que sou cobrado até hoje 
desde que deixamos de fazer 
para investir na nova sede. 
Vai ser mais um meio de tra-
zer o associado para perto 
do sindicato. A festa é para o 
associado, como forma de re-
conhecimento por todo tra-
balho desenvolvido

JA  - O mês do dissidio 

está chegando, com o atual 
cenário econômico, como 
imagina que serão as nego-
ciações?

Abnésio - Olha, eu acre-
dito que não serão fáceis. O 
cenário econômico não está 
bom e essa negociação vai ser 
bem complexa. Já estamos 
com a pauta pronta para en-
tregar às empresas para come-
çar o quanto antes e ter tem-
po de negociar com elas, sem 
ter prejuízo para a empresa e 
para o trabalhador.Abnésio dos Santos


