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‘Onisciente’, Lara é 
preso por corrupção

02

Coluna do Cido Barbosa

Acic apresenta plano 
para ‘salvar‘ comércio

Depois de 39 dias os 
servidores públicos 
municipais decidiram 
encerrar a greve. 
O movimento 
perdeu fôlego e, 
embora insatisfeita, a 
categoria sucumbiu 
diante da proposta da 
Administração que 

Com a proposta, a 
Prefeitura faria circular 
na cidade o dinheiro que 

o Município já gasta com 
cesta básica dos servidores, 
atendimento social e 

material escolar; e ainda 
economizaria. Depois 
da apresentação feita aos 

associados, Geraldo Tia 
Jô vai levar a proposta 
ao prefeito Ademário. 

Apresentação do projeto 
aconteceu no lançamento 
do site da Acic. 08

DivulgaçãoAcabou 
a greve

ofereceu 3% de aumento, 
no dissídio e admitiu 
rever alguns itens da 
Reforma Administrativa, 
mas sem alterações 
relevantes. 
Funcionários do Isama 
também param greve e 
voltam ao trabalho nesta 
segunda. 03

Hospital reabre em setembro

20 anos de 
Moita Show 

Autoridades tentam evitar 
encerramento de Vara

Cursan já está de aviso

Prefeitura apresentou 
projeto e cronograma de 
reabertura, que prevê a 
contratação da nova gestora 
até agosto, para começar as 
atividades em setembro.
Atendimento será reiniciado 
com 125 leitos, sendo 60% 
deles disponíveis para o 
SUS.Prefeituras e outros 
grupos da região poderão 

compartilhar atendimento 
e ajudar nos custos, pois no 
novo modelo, o Hospital 
deve faturar para se 
sustentar, evitando onerar 
os cofres do Município. 
Dinheiro para reformar 
o prédio interditado e 
reestruturar o hospital já 
tem: virá de TAC com as 
indústrias. 03

‘Boca aberta’, vereador falou 
demais no ‘Zap zap’

Apertaram o focinho da Raposa 
e sindicatos se retratam

Raul Chistiano: inferno e 
céu na mesma semana

Para celebrar os 20 anos 
de trabalho artístico 
do Moita Show,  a 
Churrascaria Bom 
Gosto recebe Henrique 
e Alessandro, Adriano 
Sanfoneiro, Forró 
Sanfonado entre outros. 
Acontece neste sábado. 04

Presidente da Câmara, da OAB e prefeito, dão a última cartada na tentativa de evitar o 
fechamento de Vara Trabalhista na cidade, já confirmado pelo TRT. 02

Cursan caminha para fechar as portas definitivamente e os funcionários já estão de 
aviso prévio; exceto os protegidos por legislação. Novas empresas já estão atuando e 
Prefeitura diz que substitutas vão gerar economia pra o Município. 02

O bom pai à Casa volta
A partir da próxima sexta, os ‘Causos Cubatenses’, de 
Arlindo Ferreira, voltarão às páginas do impresso e 
também estarão no acontecedigital.  Nos anos 2000, 
a coluna foi sucesso no Jornal e virou livro.
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Funcionários da Cursan já estão de aviso

Loteamento Câmara

Câmara nega

Os funcionários dos 
setores de obras, merenda 
e limpeza, receberam os 
avisos prévios, com exce-
ção apenas dos que não 

Uma denuncia de que 
alguns vereadores esta-
riam loteando as vagas das 
empresas contratadas em 

Em nota o� cial, a Câma-
ra diz que não tem nenhuma 
responsabilidade nos pro-
cessos de recrutamento das 
substitutas da Cursan. Diz 

podem ser demitidos, 
amparados por legislação 
trabalhista.

Os pagamentos das 
indenizações certamente 

substituição à Cursan, para 
seus apadrinhados, gerou 
alvoroço. Numa conversa 
de whats, um vereador teria 

defender que as contrata-
ções sejam realizadas pelos 
órgãos competentes, de for-
ma transparente e impes-
soal.

Ainda na nota, a Câmara 
rea� rma seu posicionamen-
to em ajudar na manuten-
ção da Cursan e os respecti-
vos empregos. “Tanto é que 

Rodrigo Palassi/CMC

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Alemão, o prefeito 
Ademário Oliveira e o pre-
sidente da OAB Cubatão, 
André Izzi se reuniram nes-
ta quarta (04) com a direção 
do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região (TRT-
2),  na tentativa de evitar o 
fechamento de uma Vara do 
Trabalho em Cubatão. 

Câmara tenta impedir fechamento de Vara 
Uma resolução admi-

nistrativa assinada pelo de-
sembargador presidente do 
TRT-2, Wilson Fernandes, 
alterou e transferiu a juris-
dição da 1ª Vara do Traba-
lho de Cubatão para Mogi 
das Cruzes, que passa a ter 
quatro varas trabalhistas, e 
Cubatão, três.

O presidente entregou 

Prefeitura diz que é pelo PAT

Substitutas da Cursan devem gerar economia

Depois da confusão ge-
rada pela denuncia, o pre-
feito se reuniu com repre-
sentantes da Comissão dos 
Desempregados e disse que 
as empresas contratadas 
para realizar os serviços que 
eram de responsabilidade da 
Cursan, deverão contratar  

A administração sustenta 
que as contratações emer-
genciais, em substituição à 
Cursan, vão gerar economia 
signi� cativa ao município.  
Além dos custos globais se-
rem menores, a Prefeitura 
deixa de arcar com o custo 
de operação da Cursan.

priorizando os cadastrados 
no PAT e que residam na 
cidade. Ademário enfatizou 
a necessidade de um reforço 
na parceria, que ‘vem sendo 
mantida, desde o início do 
seu governo, com os traba-
lhadores’.

A Comissão de Desem-

A empresa Demax pres-
tará o serviço de limpeza das 
escolas por R$ 519.985 men-
sais. Segundo a Prefeitura,  
com a Cursan custava mais 
de R$ 1 milhão mensal.

A Che�  Grill fornecerá a 
alimentação pronta, dispen-
sando a compra de alimen-

pregados, presidida por 
Ronaldo Pereira Delgado, 
apresentou uma lista de rei-
vindicações, entre elas: rea-
lização de um feirão do Em-
prego; criação de passe livre 
de transporte, restaurante 
Bom Prato (as tratativas nes-
te sentido já foram iniciadas 

tos. Comparações feitas nas 
redes sociais ignoram que 
a Cursan apenas fornecia 
mão de obra e que as com-
pras de alimentos estavam 
em outros contratos. A ad-
ministração garante que a 
soma do contrato da Cur-
san com a compra de ali-

Ficou para dia 11
A Prefeitura não mandou representante à audiência 

de conciliação na Gerencia Regional do Trabalho e Em-
prego em Santos nesta quinta, 4 de maio. Sendo assim a 
audiência � cou para a próxima quinta, 11. Estavam devi-
damente representados o Sintracomos e a Cursan, mas o 
Sindicato considerou imprescindível a presença da Pre-
feitura para dar sequência à mesa de negociações.

Patente tucana
Desde a última quinta-feira (04) o secretário de Edu-

cação cubatense Raul Christiano é o novo coordenador 
do PSDB na Baixada Santista, pos-
to do qual se despede o  ex-depu-
tado Edmur Mesquita. O novo 
coordenador anunciou a criação 
de uma seccional do Instituto 
Teotônio Vilela, dizendo pautar 
o ‘respeito ao diálogo e às pessoas 
que buscam o bem comum, repu-
diando a intolerância e a politica-
gem’.

A indicação acabou sendo um 
refrigério para o secretário que 
teve uma verdadeira ‘semana de 
cão’ em Cubatão. 

Setor competente
Apesar de estar no terceiro mandato de vereador, já 

ter sido presidente da Câmara e até prefeito, Aguinaldo 
Araújo anda indignado por não ter descoberto, até hoje, 
onde � ca o ‘setor competente’. Na reunião com a secretá-
ria da Saúde, Araújo se exaltou ao reclamar dos proble-
mas de saúde da cidade e a falta de de� nição de uma data 
para reabertura da UBS da Vila Natal. “Nós (vereadores) 
somos o para-choque da administração. Estamos dentro 
da sociedade e recebemos diretamente a pressão quando 
as coisas não funcionam.

Aguinaldo advertiu à secretária para que não mande 
como resposta às demandas dos vereadores, a frase “en-
caminhamos ao setor competente”, prática comum em 
administrações anteriores, para ‘enrolar os vereadores, 
diante de cobranças de interesse da população.’

Compartilhou e rodou
É bom � car esperto: Quem curte e compartilha men-

sagens ofensivas nas redes sociais também pode compar-
tilhar as responsabilidades jurídicas do autor original da 
mensagem, em caso de comprovada calúnia e difamação.

O  TJ/SP incluiu duas mulheres que curtiram e com-
partilharam, no Facebook, em uma sentença envolven-
do um veterinário acusado injustamente de negligência 
ao tratar de uma cadela que seria castrada. A curtida vai 
custar R$ 20 mil, para cada uma, no pagamento da inde-
nização de danos morais.

Fica a dica: nada de sair curtindo e compartilhando 
conteúdos pessoais ofensivos e noticias duvidosas ou sem 
assinatura de pro� ssional quali� cado, nas redes sociais.

Onipresente
Apesar dos 27 quilômetros de distância, o pastor Eli-

seu Lara é acusado de, ao mesmo tempo, exercer cargos 
públicos de con� ança, na CMT, em Cubatão e na Pre-
feitura de Araquaria, no Paraná.  Mas o ‘Fim de Feira’ 
chegou e ele foi preso na Vila Nova, em operação da PF, 
acusado de integrar organização criminosa, com atuação 
na má� a dos transportes, da cidade paranaense. Agora o 
pastor, � gura conhecida da política cubatense vai ter que 
orar bastante para provar inocência e sair da enrascada.

Terminal adiado
A VLI adiou a cerimônia de inauguração do Terminal 

Integra Portuário Luiz Antônio de Mesquita – Tiplam. 
O motivo alegado pela VLI foi a incompatibilidade de 
agendas. Foram convidados políticos ilustres como o 
presidente Michel Temer  (que não poderia compare-
cer nesta sexta-feira), Geraldo Alckmin e o ministro dos 
Transportes. Até o fechamento desta edição, o evento não 
tinha nova data con� rmada.

‘Boca aberta‘
Um vereador, cujo o nome já circula na boca da ge-

ral, falou demais no watts zap e causou um transtorno 
institucional para a Câmara, colocando mais lenha na 
fogueira na delicada situação do fechamento da Cursan.  
Foi divulgado na imprensa regional e conversa do verea-
dor (nome não revelado) dizendo que ainda tinha mais 
11 vagas para indicar nas empresas que substituíram a 
Companhia. Foi o mesmo que apagar incêndio com ga-
solina

Raposa polêmica
Pegou muito mal a atitude de alguns servidores que 

tentaram impedir, na base da ignorância, o trabalho in-
vestigativo do jornalista Luiz Roberto, que � lmava uma 
reunião dos professores, que tratava sobre a greve, assun-
to amplamente divulgado pela mídia nas últimas sema-
nas.

A atitude desastrosa rendeu pedidos de desculpa for-
mal do SindPMC, reiterando que o Sindicato não auto-
rizou a ação e que repudia o ocorrido.  Solidariamente, 
o Sispuc também se desculpou. O fato rendeu criticas 
contundentes, nas redes sociais, contra os servidores en-
volvidos no atrito.

devem ser pagos parcela-
damente, o que demanda-
rá negociações e o aval do 
Ministério do Trabalho. 

Os novos trabalhado-

entregue: ‘tenho mais 11 va-
gas...’, gerando revolta de tra-
balhadores desempregados e 
dos demitidos. Depois dis-

res devem ser assistidos 
por, respectivamente: 
Obras, Sintracomos; lim-
peza, Sindilimpeza e re-
feição, Sintercub.

so, Prefeitura e Câmara se 
manifestaram o� cialmente, 
mas muitos desempregados 
permaneceram incrédulos.

a Câmara decidiu antecipar 
aporte de R$ 255 mil ao Exe-
cutivo a � m de viabilizar 
o parcelamento da Cursan 
junto a Receita Federal”

pela Prefeitura, junto ao Go-
verno do Estado); frentes de 
trabalho, aprovação de uma 
lei que garanta que todas as 
vagas sejam disponibilizadas 
no PAT e cursos de quali� -
cação pro� ssional. E a cria-
ção de uma política de atra-
ção de novas empresas.

mentos equivale ao custo do 
novo contrato. Além disso, 
a Che�  Grill garante con-
tratualmente a logística, su-
pervisão e manutenção dos 
equipamentos utilizados no 
preparo e distribuição das 
refeições, controle, limpeza 
e higienização de cozinhas.

um ofício, subscrito por di-
ferentes entidades da cidade, 
pedindo a revogação dessa 
transferência. “Retirar de 
nossos trabalhadores a pos-
sibilidade de buscar de uma 
forma mais rápida seus di-
reitos trabalhistas signi� ca 
frustrá-los profundamente. 
Cubatão mantém um dos 
maiores parques industriais 

da América Latina, o que 
costuma gerar milhares de 
processos trabalhistas anual-
mente”, justi� cou Alemão.

Segundo Izzi, atualmen-
te já estão sendo marcadas 
audiências de instrução 
processual para 2018, tama-
nha é a demanda em termos 
de processos abertos em 
Cubatão.
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Fim da greve

Mesmo insatisfeitos e sem 
avanços signi� cativos nas nego-
ciações, os servidores, sem mo-
tivação para continuar o movi-
mento, aceitaram a proposta da 
administração para encerramen-
to da greve.

Haverá aumento salarial de 
3% e 5% no vale-refeição – dissí-
dio. E pequenos ajustes no texto 
da Reforma Administrativa, que 
serão detalhados na próxima se-
mana, junto a representantes dos 
sindicatos e da administração, 
antes de retornarem à Câmara, 
para posterior sanção do prefeito.

Os dias parados não serão 
descontados, mas devem ser 
descontados: os professores de-
� nirão cronograma de reposição 
de aulas junto à Seduc. Para os 
demais a forma de compensação 
ainda será de� nida, podendo ser 
através de hora a mais por dia, ou 
uso de banco de horas.

 
Férias em dobro
Pela proposta apresentada, 

que entrarem de férias até 31 de 

HOSPITAL

A Prefeitura de Cubatão apre-
sentou cronograma que prevê a 
reabertura do Hospital Municipal 
“Dr. Luiz Camargo da Fonseca e 
Silva, em setembro, quando com-
pletará 1 ano de seu fechamento. 
O projeto indica uma reabertura 
de forma autossustentável, para 
não depender de recursos do co-
fre municipal

$ para reabertura
A verba virá de dois Termos de 

Ajustamento de Conduta (TACs), 
com a indústria, sendo um de R$ 8 
milhões e outro de R$ 1,5 milhão.

Para reabertura, o hospital exi-
girá investimento imediato de, ao 
menos, R$ 6 milhões, sendo:

Cronograma prevê 
reabertura em setembro

Administração apresenta modelo autossustentável: hospital deve faturar para se sustentar, sem dependência exclusiva da Prefeitura

R$ 3,7 milhões 
para adequação sanitária mí-
nima, recuperando o desgaste 

sofrido enquanto esteve fechado

R$ 1,3 milhão 
na aquisição e revisão de 

equipamentos
 

R$ 500 mil 
na implantação de rede de 

dados e so� wares 

 R$ 500 mil 
em mobiliário. 

Os gastos mensais previstos 
durante seu funcionamento serão 
da ordem de R$ 6 milhões.

6 milhões – previsão dos gas-
tos mensais durante funciona-
mento.

 
Gestão
O formato será de concessão 

de uso de bem público atrelado à 
contratualização de serviços SUS. 
A gestora que vencer a licitação,  
será uma entidade sem � ns lucra-
tivos e terá contrato de 10 ou 15 
anos, renováveis por igual perío-
do. 

Atendimento
O hospital deverá contar com 

495 funcionários e terá plantões 
médicos nas áreas de obstetrícia, 
UTI, clínica, cirurgia e ortopedia 

e prontidões para cirurgia, pedia-
tria, neurocirurgia, cardiologia e 
nefrologia.

Parte dos serviços poderá ser 
negociada com outras prefeitu-
ras e entidades da região, como 
o atendimento por hemodiálise, 
câmara hiperbárica e oncologia, 
resultando em recursos extras 
empregáveis na manutenção do 
hospital, entre outras opções em 
estudo.

Leitos
Começa a funcionar com 125 

leitos, metade da capacidade to-
tal, sendo 60% deles (75) disponí-
veis para atendimento pelo SUS. 

Do total, 20 leitos serão desti-

Assembleias realizadas pelos sindicatos que 
representam os servidores de Cubatão aceitaram 
a proposta da administração e decretaram o 
fi m da greve que durou 39 dias

dezembro de 2017 receberão nor-
malmente o adicional em dobro. 
A redução para 50% será aplicada 
só em 2018. 

Quem entrou em férias em 
maio e recebeu apenas o adicio-
nal de 50% será ressarcido da ou-
tra metade, assim que novo pro-
jeto de lei for enviado à Câmara 
e aprovado.

Isama também volta
Diante da possível prorroga-

ção do contato por mais três me-
ses e atualização dos pagamentos 
e benefícios na próxima semana, 
os trabalhadores do Isama sus-
penderam a greve e devem reto-
mar o trabalho, na próxima se-
gunda-feira.

A maior preocupação da ad-
ministração era com o Dia D, na 
próxima semana.

Devem ser retomados serviços 
como recolhimento de sorologia, 
DST/AIDS, prevenção da dengue 
no Município e entrega de medi-
camentos nas unidades de saúde 
para tuberculosos.

Aderbau Gama

Na última quinta-feira pais de alunos, maioria da UME João Ramalho, � zeram 
passeata que terminou em frente ao Fórum Municipal. Eles reclamavam da 
paralisação dos professores e do serviço de limpeza e merenda, que deixaram os 
alunos sem aula, e exigiam que o Judiciário se posicionasse, em respeito ao ECA. 
No João Ramalho já são 46 dias.
Situação deve se normalizar na próxima semana, com o � m da greve dos 
servidores e início das atividades das empresas que substituem os contratos da 
Cursan nas escolas.

nados a clínica médica; 15 para 
clínica cirúrgica; 5 para pedia-
tria; 20 obstetrícia; 7 UTI adulto; 
6 UTI neonatal e 2 para UTI pe-
diátrica.

ANUNCIO
O anuncio o� cial foi feito esta semana 

pela secretária da Saúde Sandra Furquim, 
na Câmara, em reunião organizada pelo  
vereador Marcinho, presidente da Comis-
são de Saúde da Câmara, e contou com a 
participação dos parlamentares Aguinaldo 
Araújo (PDT), Toninho Vieira (PSDB), Lala 
(SD), Rodrigo Alemão (PSDB), Sérgio Cal-
çados (PPS), Ivan Hildebrando (PSB), Jair 
do Bar (PT), e Érika Verçosa (PSDB).

 O presidente do Conselho Municipal de 
Saúde, Alessandro Donizete de Oliveira, 
também esteve presente ao encontro. 

Carlos Pimentel PMC

Cronograma  
• ABRIL 
apresentação formal do proje-
to – aconteceu dia 27, no gabi-
nete do prefeito. 
• MAIO 
cadastramento das enti dades 
interessadas em obter o con-
trato de gestão do hospital. 
• JUNHO 
lançamento do edital de con-
corrência para escolha da fu-
tura enti dade gestora.
• JULHO 
divulgação do resultado da 
concorrência 
• AGOSTO 
assinatura e publicação do 
contrato, habilitando a enti -
dade vencedora a reiniciar as 
ati vidades do hospital, em se-
tembro.
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Com 20 clubes, divididos 
em 2 grupos, os 4 melhores de 
cada grupo se classifi cam para 
o octagonal. No último fi nal 
de semana (29 e 30 de abril), 
09 jogos foram realizados pela 

ESPORTE ANIVERSÁRIO
Copa ‘Pé no Chão‘ chega na reta final
Com duas rodadas para o fi m da fase de classifi cação, a disputa por uma vaga 
no mata-mata da Copa ‘Pé no Chão’ está cada vez mais acirrada

antepenúltima rodada. Des-
taque para a goleada de 5 a 2 
do Aliança em cima da equipe 
do Falsos Bacanas, em dispu-
ta direta pela classifi cação do 
grupo B.

Este sábado será de muita 
festa na Churrascaria e Arena 
Bom Gosto. O popular Moi-
ta Show celebra os 20 anos 
do seu programa de rádio, o 
‘Programa Moita Show’, que 
atualmente está no ar pela 
rádio Visão FM 92,5, e terá 
uma série de shows para co-
memorar. A partir das 22 ho-
ras, sobem ao palco: Adriano 
Sanfoneiro, a banda Forró 

Moita festeja 20 anos no ar
Sanfonado, Will di Camar-
go, o grupo Forró Sapeca e a 
dupla sertaneja Henrique e 
Alessandro (foto).

A entrada custa R$ 10,00 
para as mulheres e R$ 15,00 
para os homens. A Chur-
rascaria e Arena Bom Gos-
to fi ca na Rua José Vicente, 
171. O evento tem apoio do 
Jornal Acontece e da Rádio 
Visão FM.

Pelo grupo A, o destaque é 
a vitória da equipe do Monte 
Serrat por 4 a 3 em cima do 
vice líder Cyclone.

PRÓXIMA RODADA: 
Neste fi nal de semana, 10 jogos 

Entre os convi-
dados, a dupla 
Henrique e 
Alessandro 
estará no palco 

agitam os campos de Cubatão, 
pela penúltima rodada da fase 
de classifi cação. Os jogos são 
realizados nos campos do 
Unidos, 31 de março e do Bei-
ra Rio, sempre a partir das 09 
horas da manhã.

Pelo celular
O ‘Pé no Chão’ pode estar 

na palma da sua mão. Pelo 
aplicativo ‘Placar esportivo’, é 
possível acompanhar a tabe-
la de jogos, resultados, clas-
sifi cação e os artilheiros da 
competição. O aplicativo está 
disponível apenas para smar-
tphones com sistema opera-
cional Android.

Times acirram 
a disputa para 
conquistar uma 
das vagas no 
mata-mata

O último sábado, 29, foi de emoção e casa cheia no Circulo Amigo do Menor Patrulheiro - CAMP 
Cubatão. O dia registrou a formatura das turmas C e D, primeira de 2017. Parabéns aos novos 
aprendizes

ANUNCIE AQUI
3361-5212  99653-2902

D��������� CAMP
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por jaque barbosa
jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

Parabéns!

Alexandre Lima, 

do Doçuras 

da Vó

Caio Vinícius, as-sessor do vereador Rafael Tucla

Doda, advogado 

Elsa Silva, da Funerária São Lázaro

Popular radialista, 

Moita Show

Os sindicalistas Abnésio, presidente do Sintercub e Macaé, presidente do 
Sintracomos com o vice Luiz Carlos, durante entrevista ao Raposa. 
Os sindicalistas tiveram uma semana intensa em defesa dos trabalhadores.

Durante o lançamento do portal da Associação 
Comercial e Industrial de Cubatão, Larissa Forja-
nes e Débora Coelho do Sindicato do Comércio 
Varejista de Santos e Cynthia Garrido do Sebrae 
Baixada, em pausa para o café

Com o intuito de apresentar novas propostas para Cubatão, o grupo Inova se reuniu em almoço de con-
fraternização na Acic, no último domingo, 30. Na pauta, lançamento de programa de fi delidade para o 
comércio cubatense. Parte da renda arrecadada no evento será destinada para instituições benefi cen-
tes da Cidade

FEIJOADA DO LAR
O Lar Fraterno pro-
move no próximo dia 
13, sábado, feijoada 
em prol das ações 
da entidade. Por 30 
reais, o convidado 
pode se deliciar, a 
vontade, curtindo 
um pagode de quali-
dade. Ótima pedida 
para um sabadão a 
tarde. Bebidas não 
estão inclusas na 
adesão do convite. 
Acontece no Hotel 
dos Fenícios, Rua São 
Paulo, 486.
Mais informa-
ções com Livia no 
974035488

C������� O�������



06 05 de maio de 2017 digital.com.br

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

MARCINHO E IVAN NA CORRIDA POR EMPREGO

ALEMÃO PEDE MELHORIAS NA ILHA CARAGUATÁ

WILSON PIO PRESTIGIA FORMATURA DO CAMP

AGUINALDO ARAÚJO COBRA SOLUÇÕES DA MRS

LALA ACOMPANHA A LIMPEZA DO CANAL DA VILA NATAL

RAFAEL TUCLA QUER PLANO DE EVACUAÇÃO NAS ESCOLAS

SÉRGIO CALÇADOS DEBATE SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Os vereadores Marcinho e Ivan Hildebrando (PSB) estão 
a todo vapor para a implantação do Programa ‘Via Rápida 
Emprego’ para Cubatão. Juntos, os vereadores têm conversado 
com frequência com o poder executivo da Cidade para acelerar 
ao máximo o início dos trabalhos do Programa. 

O vereador Rodrigo Alemão (PSDB), apresentou 
na sessão do dia 25 de abril, uma indicação solicitando 
a reforma geral da praça que abriga o ponto fi nal do 
transporte coletivo da Cidade no Jardim Caraguatá.

Segundo o vereador, a praça se encontra em condições 

No último sábado (29), o vereador Wilson Pio (PSDB) este-
ve prestigiando a Solenidade de Formatura de menores apren-
dizes no Camp de Cubatão, ocasião em que dezenas de jovens 
adolescentes se formaram no curso de iniciação profi ssional.

Na semana que antecedeu o evento, o vereador visitou a 

O vereador Aguinaldo Araújo (PDT), solicitou na ultima 
semana ao setor competente da Prefeitura para que se faça 
contato com a MRS Logística para providenciar a roçada 
urgente do mato que cresce ao longo das linhas de trem que 
cruzam a cidade. Além desse serviço, o vereador também 

Após longa espera, fi nalmente foi retomada a limpeza 
do Canal da Vila Natal que havia sido iniciada em fevereiro. 
Desde o início do ano, o vereador já havia solicitado à 
Prefeitura que tomasse providência quanto ao serviço, 

O vereador Rafael Tucla (PT) apresentou projeto de Lei 
que institui o Plano de Evacuação e a realização de palestras e 
treinamentos relativos à evacuação em casos de incêndios, desastres 
naturais e químicos, danos estruturais e demais emergências nas 
unidades de ensino público ou privad. Com a iniciativa, espera-

Nesta sexta (05), o vereador Sergio Calçados (PPS), 
conduziu a 2ª Reunião da Comissão Especial de Vereadores 
(CEV) que trata das ações relacionadas à regularização 
fundiária do Município. Autor da propositura, o vereador é o 
Presidente da CEV. 

Na ocasião a Procuradora do Município, Dra. Andréa Maria 

O Via Rápida Emprego é um programa do Governo 
do Estado de São Paulo, coordenado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 
(SDECTI), que oferece cursos básicos de qualifi cação 
profi ssional de acordo com as demandas regionais. 

precárias de conservação, e também a recuperação na 
guia e meio fi o de todas as ruas do mesmo bairro, tendo 
em vista que os mesmos encontram-se deteriorados pelo 
tempo, e assim visando a diminuição das frequentes 
enchentes.  

entidade, e em conversa com o presidente Arlindo Fagun-
des, tomou conhecimento das difi culdades que a instituição 
vem enfrentado, e assumiu o compromisso de buscar apoio 
junto ao poder público municipal e estadual, bem como na 
iniciativa privada.

pede que se crie um cronograma para futuras roçadas 
informando ao Executivo e também fazer a reposição das 
telas do muro ao longo da área de domínio da MRS Logística 
paralela a Rua Bernardino de Pinho Gomes no bairro Jardim 
São Francisco.

por conta do período de fortes chuvas. Lalá continuará 
cobrando estudos do poder executivo para que o local 
possa ser modernizado, desejo antigo da população da 
região.

se promover a formação dos estudantes  para atuarem de forma 
preventiva nos casos de acidentes no pólo industrial e área urbana 
e tenham condições para atuar em eminente desastre. A execução 
do projeto poderá ser realizada pela Administração em parceria 
com as indústrias do pólo industrial e comunidade local. 

Castro, representando a Secretaria Municipal de Habitação, 
realizou uma apresentação sobre a atual situação de cada 
bairro.

Com isso, a Comissão fará uma avaliação e vai propor 
medidas para acelerar os processos que visão regularizar a 
documentação defi nitiva de mais de 10.000 famílias.

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.

Em virtude de graves no-
tícias de emissão de Carteira 
Nacional de Habilitação sob  
suspeita de irregularida-
de (fria), o  Departamento 
Estadual de Trânsito DE-
TRAN/SP, tem promovido 
o bloqueio provisório do 
documento de habilitação, 
a fi m de averiguar os fatos 
e apurar a responsabilidade.

O problema maior é 
que o bloqueio prejudica o 
motorista que pretende re-
gularizar sua situação, pois 
impede de renovar a Cartei-
ra Nacional de Habilitação 
(CNH) e ao mesmo tem-
po de reiniciar o processo 
de nova Habilitação numa 
Auto Escola.

É possível apresentar 
Pedido Judicial de cancela-

OPINIÃO

Desbloqueio de Carteira de Motorista ‘Fria‘
mento de registro para pos-
sibilitar o reinicio do proces-
so de nova habilitação, sem 
prejuízo das medidas cabíveis 
pelo DETRAN – porquanto 
não pode existir penalidade 
eterna.

Se o bloqueio foi em de-
corrência de suspeita na mu-
dança de categoria, caberá 
o pedido de “rebaixamento” 
da letra da CNH, com isso, o 
motorista retornará a situa-
ção anterior àquela alteração 
e poderá entrar numa autoes-
cola para buscar a elevação da 
categoria, caso queira.

Frise-se que, o Advogado é 
o profi ssional que terá melho-
res condições de argumentar 
e tomar providências junto a 
Corregedoria do DETRAN, 
e no Judiciário para buscar a 

decisão favorável, portanto, 
o interessado deverá procu-
rar um profi ssional de sua 
confi ança.

Josiel Rodrigues de Brito
Despachante Documenta-

lista, Advogado da Associa-
ção Comercial e Industrial 
de Cubatão (ACIC), Mem-

bro Efetivo Instituto dos 
Advogados de São Paulo 

IASP e Diretor Grillo Direi-
to do Trânsito.

ANUNCIE
AQUI

3361-5212
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: DANIEL JOSÉ MARQUES DA SILVA 
FILHO e DENISE DE JESUS DA PAZ. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de produção, RG n.º 43390284 - SSP/SP, CPF n.º 
22859254846, com 30 anos de idade, natural de CATENDE - PE (Catende - PE  
Livro nº 2, fl s. nº 269, Termo nº 15379), nascido no dia doze de outubro de 
mil novecentos e oitenta e seis (12/10/1986), residente na Rua 04, 60, B, Cota 
200, Cubatão - SP, fi lho de DANIEL JOSÉ MARQUES DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, operador de máquina, com 50 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de JOSEFA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, 
com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de recursos humanos, RG n.º 
486041050 - SSP/SP, CPF n.º 23221767889, com 26 anos de idade, natural 
de SERRA - ES (Serra - ES  Livro nº 37, fl s. nº 232, Termo nº 8660), nascida 
no dia treze de maio de mil novecentos e noventa (13/05/1990), residente 
na Avenida Principal, 4005, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de AGNALDO 
FRANCISCO DA PAZ, de nacionalidade brasileira, escarfador, com 54 anos de 
idade, residente em SERRA - ES e de MARIA DA PENHA PEREIRA DE JESUS, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em SERRA - ES. 
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, 26 de abril 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: MARCIO FAUSTINO 
DOS SANTOS e ROSIMEIRE SILVEIRA SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 624847032 - SSP/
SP, CPF n.º 997871995/49, com 38 anos de idade, natural de PROPRIÁ 
- SE (Propriá-SE  Livro nº 08, fl s. nº 242, Termo nº 7273), nascido no dia 
dez de agosto de mil novecentos e setenta e oito (10/08/1978), residente 
na Rua XV de Novembro, 1082, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ 
AMANCIO SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos 
de idade, residente em PROPRIÁ - SE e de VALDELICE FAUSTINO SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 67 anos de idade, residente 
em PROPRIÁ - SE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, manicure, RG n.º 574949768 - SSP/SP, CPF n.º 81946872504, com 
35 anos de idade, natural de PROPRIÁ - SE (Propriá-SE  Livro nº 14, fl s. nº 
85, Termo nº 12528), nascida no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e dois (18/02/1982), residente na Rua XV de Novembro, 1082, 
Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL JOAQUIM SANTOS, falecido há 
20 anos e de MARIA JOANA SILVEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 57 anos de idade, residente em PROPRIÁ - 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, 28 de abril 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: WESLEY ARAÚJO 
MARTINS e MARIA CLAUDETE RAMOS DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de sms, RG n.º 48869326 - SSP/
SP, CPF n.º 41234019884, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 158, fl s. nº 23, Termo nº 45003), nascido no dia três 
de abril de mil novecentos e noventa e três (03/04/1993), residente na 
Avenida Principal, 1481, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de WAGNER 
MARTINS, de nacionalidade brasileira, caldereiro, com 54 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ELIELSA ARAÚJO MARTINS, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente de 
faturamento, RG n.º 429178025 - SSP/SP, CPF n.º 45863141840, com 
21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 174, fl s. nº 
281, Termo nº 51629), nascida no dia treze de janeiro de mil novecentos 
e noventa e seis (13/01/1996), residente na Avenida Principal, 1481, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de SEVERINO PEDRO DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, comerciante, com 50 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ELENILDA RAMOS DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 39 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de abril 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: RONALDO JOSÉ DA SILVA e 
JACQUELINE FERREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 2428072 - SSP/DF, CPF n.º 26462545801, 
com 43 anos de idade, natural de RECIFE - PE (Jaboatão dos Guararapes - 
2ºDistrito - PE  Livro nº 97, fl s. nº 62, Termo nº 95093), nascido no dia treze 
de dezembro de mil novecentos e setenta e três (13/12/1973), residente na 
Rua Beira Mar, 435, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ PEDRO DA 
SILVA, falecido há 10 anos e de AMARA MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 78 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 1/2 ofi cial de cozinha, RG 
n.º 402996173 - SSP/SP, CPF n.º 33828042805, com 31 anos de idade, natural 
de JOAQUIM GOMES - AL (Joaquim Gomes-AL  Livro nº 14, fl s. nº 100, Termo nº 
15397), nascida no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e oitenta 
e cinco (24/11/1985), residente na Rua Beira Mar, 435, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, fi lha de CLEONICE FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, auxiliar de limpeza, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 de abril 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: MAYCON ROBERTO DE SOUZA DA 
SILVA e CHIRLE TAÍSA DE SANTANA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, garçom, RG n.º 482675731 - SSP/SP, CPF n.º 42066477800, 
com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 154, fl s. 
nº 226, Termo nº 43614), nascido no dia dez de agosto de mil novecentos e 
noventa e dois (10/08/1992), residente na Rua Caminho São Leopoldo, 482, 
D, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ROSENILDO GOMES DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, soldador, com 53 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARCIA ANTERIA DE SOUZA CRUZ, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 52 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, RG n.º 43043870 - 
SSP/SP, CPF n.º 43363266812, com 21 anos de idade, natural de SIRINHAÉM - 
PE (Sirinhaém-PE  Livro nº 23, fl s. nº 289, Termo nº 27373), nascida no dia dois 
de julho de mil novecentos e noventa e cinco (02/07/1995), residente na Rua 
Caminho São Bartolomeu, 187, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de CARLOS 
FERNANDES DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, laminador, com 48 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARLUCE ALVES DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 de abril 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: JOEL JOSÉ FURTADO FILHO e 
MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA MATOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, técnico em mecânica, RG n.º 11270942 - 
SSP/SP, CPF n.º 01789215803, com 59 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascido no dia doze de abril de mil novecentos e cinquenta e oito (12/04/1958), 
residente na Rua Maria Cristi na, 278, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de 
JOEL JOSÉ FURTADO, falecido há 12 anos e de APARECIDA DA CONCEIÇÃO 
FURTADODivorciado de Nanci de França Barboza, conforme Escritura Pública 
lavrada aos 14/04/2015, pelo 1ºTabelionato de São Vicente/SP, no Livro 
828, Fls.392.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
professora, RG n.º 13625104 - SSP/SP, CPF n.º 01847432816, com 56 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia vinte e dois de junho de mil 
novecentos e sessenta (22/06/1960), residente na Rua Maria Cristi na, 278, 
Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO ASSIS DE MATOS, falecido 
há 17 anos e de MARLENE RODRIGUES DA SILVA MATOS, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 78 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada 
de Lutero da Rocha Lins, conforme sentença de 04/06/2003, proferida pelo 
Juiz de Direito da 7ªVara Cível de São Vicente-SP, nos autos de nº953/03. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

editais 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

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.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: ARTHUR MAURÍCIO LEITE e ÉRICA 
BEATRIZ PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
empresário, RG n.º 542087649 - SSP/SP, CPF n.º 48913694859, com 18 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 225, fl s. 
nº 289, Termo nº 135964), nascido no dia oito de março de mil novecentos 
e noventa e nove (08/03/1999), residente na Rua Almirante Barroso, 31, 
apt.13, Jardim Trinta e Um de Março, Cubatão - SP, fi lho de MARIO SERGIO 
CORREA LEITE, de nacionalidade brasileira, empresário, com 47 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de CELIA APARECIDA FAGUNDES LEITE, 
de nacionalidade brasileira, empresária, com 46 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 54738435X - SSP/SP, CPF n.º 46524771800, com 19 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 188, fl s. nº 177, 
Termo nº 57097), nascida no dia vinte e oito de março de mil novecentos e 
noventa e oito (28/03/1998), residente na Rua Vereador Álvaro Dias, 27, 
Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de EDSON PEREIRA, falecido há 19 anos e 
de JOSILEIDE MARIA DOS SANTOS PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
empregada domésti ca, com 42 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, 26 de abril 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: ANTONY GUIMARÃES COSTA E 
SILVA e MAYSA DE SOUZA MAIA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, encanador, RG n.º 428161248 - SSP/SP, CPF n.º 
44309492800, com 23 anos de idade, natural de JUQUITIBA - SP (Juquiti ba  
Livro nº 16, fl s. nº 138, Termo nº 9305), nascido no dia quatorze de abril 
de mil novecentos e noventa e quatro (14/04/1994), residente na Rua 
Alberto Pinto de Carvalho, 190, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho 
de JOABER MANOEL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pintor, com 51 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de NILZA TEIXEIRA DA COSTA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
assistente de vendas, RG n.º 488534938 - SSP/SP, CPF n.º 43833079819, 
com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 159, fl s. 
nº 47, Termo nº 45425), nascida no dia seis de junho de mil novecentos e 
noventa e três (06/06/1993), residente na Rua Alberto Pinto de Carvalho, 
190, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de EDIVAN  DOS SANTOS 
MAIA, de nacionalidade brasileira, cabeleireiro, com 47 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MAGNA DE SOUZA MAIA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de abril 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: GILVAN DOS SANTOS SILVA e ANA 
LÚCIA TABOZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
pedreiro, RG n.º 556456282 - SSP/SP, CPF n.º 28131551873, com 40 anos 
de idade, natural de PASSIRA - PE (Salgadinho-PE  Livro nº 04, fl s. nº 229, 
Termo nº 3210), nascido no dia quinze de novembro de mil novecentos e 
setenta e seis (15/11/1976), residente na RUA Caminho São Marcos, 44, Casa 
D, Morro do Índio, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ GILVAN DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, gari, com 59 anos de idade, residente em 
SALGADINHO - PE e de CECÍLIA MARIA DOS SANTOS SILVA, falecida há 6 anos 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, agricultora, RG 
n.º 5433680 - SSP/PE, CPF n.º 90914180444, com 42 anos de idade, natural de 
SALGADINHO - PE, nascida no dia dezessete de setembro de mil novecentos 
e setenta e quatro (17/09/1974), residente na RUA Marechal Deodoro, 381, 
Vila Elizabeth, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL GOMES TABOZA, falecido 
há 12 anos e de ODETE MARIA DA CONCEIÇÃO TABOZA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 69 anos de idade, residente em SALGADINHO - 
PE. Divorciada de José Miguel Nery, conforme Escritura Pública, lavrada no 
Tabelionato de Notas de Salgadinho-PE, Livro nºD1, folhas 15, em 13/02/2017. 
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 abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos 
exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: SEVERINO BATISTA DA 
SILVA e JOSÉLIA MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 209538958 - SSP/SP, CPF n.º 
06535947807, com 60 anos de idade, natural de BOM JARDIM - PE, 
nascido no dia quatorze de outubro de mil novecentos e cinquenta e seis 
(14/10/1956), residente na RUA Elias Zarzur, 83, Água Fria, Cubatão - SP, 
fi lho de PAULO BATISTA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultor, 
com 86 anos de idade, residente em BOM JARDIM - PE e de MARIA JOSÉ 
DA CONCEIÇÃO, falecida há 20 anosDivorciado de Ivanez Maria de Souza, 
conforme sentença datada de 17/11/2015, proferida pela Juíza de Direito, 
nos autos de nº 0003214-28.2014.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 58193524X - SSP/SP, CPF n.º 
03299537458, com 38 anos de idade, natural de PASSIRA - PE (PASSIRA-PE  
Livro nº 13, fl s. nº 266, Termo nº 10878), nascida no dia treze de dezembro 
de mil novecentos e setenta e oito (13/12/1978), residente na RUA Elias 
Zarzur, 83, Água Fria, Cubatão - SP, fi lha de VICENTE PAULINO DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, agricultor, com 60 anos de idade, residente em 
LIMOEIRO - PE e de CICERA MINERVINA DA SILVA, falecida há 04 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, 02 de maio de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ERRATA

Faço saber que pretendem 
se casar e apresentaram 
os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: CARLOS 
PEDROSA LEITE e SONIA 
RODRIGUES ASSUNÇÃO 
GOMES. Sendo a preten-
dente, SONIA RODRIGUES 
ASSUNÇÃO GOMES. Se 
alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado 
nesta Serventi a e publica-
do pela Imprensa Local.
  
Cubatão, 04 de maio de 

2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Assembleia Geral Extraordinária 
do Lar Fraterno de Cubatão

Aos 10 dias do Mês de Maio, às 14:00, na Av. Joaquim Miguel 
Couto, 1130, Munícipio de Cubatão, Estado de São Paulo, será 
realizada a Assembleia Geral Extraordinária do Lar Fraterno de 
Cubatão, com a seguinte pauta:
1. Leitura e aprovação da Ata anterior.
2. Alteração do Estatuto Social.

Cubatão, 04 de maio de 2017.
José Rubens Marino

Presidente

CONTRA A GRIPE

Vacinação vai até dia 26. Veja onde tomar

Acontece até o dia 26 de 
maio, a campanha nacional 
de vacinação contra a gri-
pe (in� uenza). O Dia D, da 
mobilização nacional, está 
marcado para o dia 13, sá-
bado e a meta é imunizar 
mais de 30 mil crianças e 
adultos, em Cubatão.

A vacina está disponível 
para idosos, portadores de 
doenças crônicas, crianças 
de 6 meses a 4 anos, gestan-
tes e  puérperas (mulheres 
que deram a luz, até 45 dias 
após o parto). Também 
podem receber a dose tra-
balhadores da Saúde e pro-
fessores das redes pública 
e privada. Para isso, basta 
apresentar documento de 
identidade funcional.

Confi ra os postos de vacina:

Os interessados devem 
procurar as unidades bási-
cas e postos mais próximos 
de sua residência (relação 
ao lado). No caso de pa-
cientes acamados, um res-
ponsável deve entrar em 
contato com a unidade de 
seu bairro para agendar a 
imunização em domicílio 
até esta sexta-feira (5).

Mobilização 
Nos 11 primeiros locais, 

a vacinação ocorre durante 
os 40 dias da campanha, de 
segunda a sexta, das 8 às 
16 horas. Os demais pos-
tos funcionarão somente 
no Dia D, quando todas as 
unidades � xas atenderão 
das 8 às 17 horas.

POSTO CENTRAL
Av. Martins Fontes, 132 
- Vila Nova - 3372-1573

PSF - JARDIM CARAGUATÁ
Rua Feud Farah, s/nº - 
Jardim Caraguatá - Fone: 
3364-1041

UBS - VILA NATAL
Rua dos Cravos, 331 - 
Vila Natal -  3361-6860

UBS - AFONSO SCHIMI-
DT - ÁREA 5
Rua Manoel Leal, s/nº - 
Jd. S. Francisco -  3361-
6848 / 3361-8536

PSF - COTA 200
2ª Passarela da Via 
Anchieta km 50, s/nº - 
Cota 200 - 99144-1384 / 
99675-4784 (Mirian)

PSF MÁRIO COVAS
Rua das Palmas, 128 - 
Vila Natal - 3372-3849

UBS - JD. 31 DE MARÇO
Rua Antônio Simões de 
Almeida, s/nº - Jd 31 de 
Março - 3372-6379

PSF - COTA 95
Faixa do Oleoduto, s/
nº - Pinhal do Miranda - 
3377-1727

UME ESTADO SANTA 
CATARINA
Rua São Leopoldo, nº 
101 - Vila Esperança

PSF PILÕES
Caminho dos Pilões, 974 
- 98838-3351 (Ailton)

UBS - VILA SÃO JOSÉ
Av. Bandeirantes, s/nº - 
Vila São José - 3361-6867 
/ 988095448 (Felícia)

UBS JD NOVA REPÚBLICA - 
Bolsão 8 e 9 Av. Deputado 
Esmeraldo Tarquinio s/nº 
- 3364-2010

 UBS - CENTRO SOCIAL 
URBANO - CSU
Rua Salgado Filho, 249 - 
Jd. Anchieta -  3361-6869

UBS - JARDIM CASQUEIRO
Rua Espanha, s/nº - Jardim 
Casqueiro -  3364-1447

UBS - VILA NOVA
R. São João, s/nº - V. Nova 
- 3361-6869 / 3361-9818 
(Alessandra)

PSF - VILA ESPERANÇA II - 
CAIC R. São Francisco de 
Assis, s/nº - V. Esperança 
- Tel. 3361-3660

PSF - V DOS PESCADORES
Rua Santa Júlia, s/nº - Vila 
dos Pescadores -
3364-4002

PSF - VILA ESPERANÇA I - 
Morro do Indio
Av. Principal, 4.003 - Vila 
Esperança - 3372-1110

PSF ÁGUA FRIA
Rua Elias Zarzur, 687 - 
98873-1306

PSF - VALE VERDE
Rua Ver. Paulo Enos, s/nº - 
Vale Verde - 3372-9079 / 
98811-7424 (Adilson)

VOLANTE 1:

VOLANTE 2:

VOLANTE 3-4-5:

CANTINHO DOS APO-
SENTADOS “RAYMUNDO 
LUCAS DA CRUZ”
Av. Beira Mar, s/nº - Jd. 
Casqueiro - das 8 às 10 h
 
PASTORAL DA CRIANÇA 
DA VILA ELIZABETH
Rua Marechal Deodoro, 
245 - Vila Elizabeth -  das 
10h30 às 12:00 horas
 
ASSOCIAÇÃO DOS MO-
RADORES DA PEDREIRA 
MANTIQUEIRA (ROTARY)
Rodovia Cônego Domê-
nico Rangoni, km 261 - 
Próximo à Usiminas - das 
14 às 16 horas
 
POSTO PAULÍNEA
Rua das Varandas s/nº - 
Jd. São Marcos - das 16 
às 17 horas

Vacinação de acamados 
(PAD) - das 8 às 17 horas

Vacinação de acamados 
(PAD) - das 8 às 17 horas

ABANDONO DE EMPREGO
A Organização Social Social 
Saúde REVOLUÇÃO. CNPJ nº 
07.106.879/0002-80, situa-
do à Avenida Henry Borden, 
400 - casa 4 – Vila Santa Rosa 
– Cubatão/SP convoca a Sra. 
AMANDA FERREIRA DE LIMA, 
Carteira Profi ssional nº 57321 
e série 415/SP a retornar ao 
trabalho no prazo de 72 (se-
tenta e duas) horas, estando 
sujeito a ABANDONO DE EM-
PREGO. E o seu não compa-
recimento ou falta de justi fi -
cati vas implicará em rescisão 
contratual por Abandono de 
Emprego, conforme o Arti go 
482 letra I da CLT.

Cubatão, 08 de Maio de 2017.
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O exemplo acima se 
refere ao cartão Educação, 
mas há ainda os cartões  
Social,  e Alimentação 
(modelo abaixo) que foram 
apresentados pelo presidente 
da Acic Geraldo Tia Jô, 
em evento organizado pela 
entidade, no último dia 
3. O diretor da Facesp, 
Ronaldo de Abreu fez uma 
apresentação de meia hora, 
detalhando o projeto que 
existe desde 2006 e já atende 

PROPOSTA

Acic apresenta alternativa para
Prefeitura ‘ salvar o comércio‘
Com a proposta, a Prefeitura faria circular na cidade o dinheiro que vai pra fora com aquisição de cesta básica, social e material escolar, entre 
outros itens; e ainda economizaria.

Imagine 
os cenários

2 - Proposta da Acic 

A Prefeitura, com o mesmo recurso (não há custo adicional com o 
cartão), disponibilizaria o valor em cartão para o aluno que só poderá 
usar o crédito para compra de material escolar e no comercio local:
a)o dinheiro � ca no comercio local, gerando emprego e renda na cidade; 
b) o aluno tem o poder de compra escolhendo, por exemplo a cor e a 
marca de sua preferência; c) a Prefeitura economiza com a mão de obra 
de logística e entrega dos materiais, evitando atrasos, além de melhorar 
a arrecadação com o fortalecimento dos comércio.

1 - Opção tradicional 

A Prefeitura contrata uma 
empresa para o fornecimento do 
material escolar: uma empresa 
de qualquer lugar do país pode 
ganhar e entrega os kits fechados 
para os alunos da rede municipal, 
gerando emprego e renda em 
outra região.

101 cidades, entre elas nossas 
vizinhas Bertioga, Guarujá e 
São Sebastião. 

Depois de expor a ideia 
para os associados, Geraldo 
Tia Jô quer levar a ideia ao 
prefeito Ademário, como 
alternativa para fortalecer 
o comercio e emprego na 

cidade. “São iniciativas de 
grande envergadura social 
que otimizam a entrega dos 
benefícios pela Prefeitura 
e fortalecerá o comercio, o 
que tem impacto direto no 
emprego. Tenho certeza que 
o prefeito verá o projeto com 
bons olhos”, diz o presidente.  

Cartão Educação
Exemplo da matéria acima.

Cartão alimentação
Voltado aos servidores municipais
Ao invés de comprar a cesta básica do servidor através de processo de licitação, gerando 

emprego e renda em outra região, a Prefeitura entrega o mesmo valor que pagaria à empresa, 
direto ao servidor, que só poderá usá-
-lo para comprar alimentos no comer-
cio local.

Benefícios 
• Aumenta o poder de compra e livre 
escolha do funcionário que não  preci-
sa adquirir produtos que não usa
• Ajudaria a minimizar o impacto da 
suspenção do Cartão Servidor, no co-
mercio local
• A Prefeitura economiza com trans-
porte, armazenamento  e distribuição

Cartão Social
Voltado às pessoas em estado de vulnerabi-

lidade social, assistidas pelo Serviço Social do 
Município.

Ao invés de comprar a cesta básica no pro-
cesso de licitação, gerando emprego e renda 
em outra região, a Prefeitura usa o mesmo 
recurso para creditar o valor direto no car-
tão do munícipe assistido, que só poderá 
usá-lo para comprar alimentos no comer-
cio local.

Bene� cios
• Mais dignidade ao assistido, que poderá escolher o ali-

mento e o comercio de sua preferência,
• Fortalece o comercio e emprego local.
• A Prefeitura economiza no armazenamento e entrega de alimentos

Os cartões são 
emitidos pela 
Federação das 
associações 
Comerciais do estado 
de São Paulo – Facesp, 
em parceria com a 
Associação comercial 
da cidade, sem custo 
para a Prefeitura.

‘Iniciativas como esta vão fomentar o comércio. Pode 
ser a solução para a crise que estamos enfrentando’ 
Geraldo Tia Jô - presidente ACIC

Em evento que reuniu 
Sebrae, Facesp e comér-
cio, a Acic lançou seu mais 
novo canal de comunica-
ção, o site: www.aciccuba-
tao.com.br

Durante o evento, foi 
apresentada as ferramen-
tas de uso do site e os ser-
viços que estarão a dispo-

sição do associado, online. 
O encerramento foi seguido 
de café da manhã oferecido 
pela entidade.

Agora o associado não 
precisa mais sair da sua 
empresa para consultar o 
‘Impostômetro’ de Cuba-
tão (similar da Associação 
Comercial de São Paulo) e 

Lançada nova plataforma 
digital da Acic
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a consulta ao Serviço Cen-
tral de Proteção ao Crédito 
(SCPC). Além do portal, 
está sendo desenvolvido 
aplicativo para celular, tan-
to para acessar o site da 
entidade quanto para con-
sulta ao SPC, mais uma 
ferramenta que visa facili-
tar o dia a dia do associado.


