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Também na Vila Nova, nova 
loja traz para a vizinhança 
a mesma qualidade e bom 
preço da primeira unidade. E 
a novidade: carnes no bafo e 
frango assado. 07

Organizado pela TV Polo, 
2ª edição do evento nerd e 
geek de Cubatão vai dar vida 
a diversos personagens do 
mundo dos games, filmes, 
HQ’s e animes. 08

Reunião acontece no próximo 
dia 30, com representantes 
das nove cidades da Baixada. 
No dia 28, Conferência 
Municipal empossa 
conselheiros de Cubatão. 03

Nova Loja Comics and games Igualdade racial

Com novidades, 
Minimercado 
Nações abre sua 
segunda unidade 

Cultura geek 
e cosplayers 
invadem a Acic 
em outubro

Cubatão sedia 
Conferência 
Metropolitana 
sobre igualdade

SERVIDORESESTADUAL

ECONOMIA

PACTO PELA CIDADE

Suman assume 
vice presidência 
no PSB

Na noite passada...

Sindicato do Guarujá 
se filia à Força

Prefeito do Guarujá 
tomou posse durante 
evento que declarou a 
pré-candidatura de 
Marcio França ao 
governo do Estado. 03

Em evento no Sintracomos, 
o Sindicato dos Servidores 
Municipais de Guaruja se filiou 
à Forca Sindical. Prestigiado por 
lideranças sindicais do Estado, 
evento foi marcado por protestos 
contra as reformas de Temer. 03

Audiencia Pública do Comércio relizada pela Ouvidoria Municipal e Acic reuniu cerca de 300 pessoas na sede da entidade. Carta com propostas será 
encaminhada ao prefeito Ademário. Objetivo é unir todas as forças da cidade no combate à crise que afeta o comércio de Cubatão. 02

Aderbau Gama

Aderbau Gama

Faltou amarração 
Depois que um vigilante foi agredido, a Prefeitura começou a levantar um muro na frente do 
ex-futuro Teatro. Um vândalo passou e derrubou parte com o pé.

Adilson Jr devolve 7 milhões 
à Prefeitura de Santos 03

Rodrigo Montaldi Morales/DL
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Esburacadas e sem sina-
lização, as vias de acesso ao 
Pólo industrial de Cubatão 
vão receber uma atenção 
especial da CMT nas pró-
ximas semanas, informou 
o superintendente da CMT 
dr. Je� erson Cansou. Tam-
bém secretário de Seguran-
ça Pública, ele participou de 
encontro com a Comissão 
Técnica de Segurança Patri-
monial do Ciesp, nesta quin-
ta-feira (21). Entre as inter-
venções viárias, a operação 
tapa buraco e melhoria na 
sinalização foram de� nidas 
como prioridades nas vias 
Giusfredo Santini, Plinio de 
Queiróz e Ernestro Geisel.

Dr. Je� erson já solicitou 
à Se� n que promova, com 
urgência, um trabalho de 
regularização dos comércios 
clandestinos que atuam na 
área, questão que considera 
determinante, para a reorga-
nização do local.

Nesta quinta-feira 21, 
aconteceu a Audiência Públi-
ca do Comércio, na Acic.

Foi proposto o lançamento 
de um Pacto pela Cidade, en-
volvendo Prefeitura, empre-
sas, comércio e sociedade civil 
organizada. O evento contou 
com a presença de cerca de 
300 pessoas. 

Chamou a atenção a pre-
sença considerável de comer-
ciantes ambulantes; mais de 
50. A regularização do co-
mércio camelô e clandestino 
foi defendida pelo atual pre-
sidente da Acic Geraldo Frei-
tas, sendo considerada  como 
item  essencial para organizar 
o comércio e acabar com a 
concorrência desleal, fazendo 
valer o código de posturas do 
município.

A ouvidoria pública agen-
dará uma audiência com o 
prefeito, no prazo máximo de 
15 dias, para encaminhamen-
to das propostas relacionadas 
abaixo, denominadas como 
Pacto da Cidade.

Audiência define
Pacto pela Cidade

Evento na Acic, reuniu comerciantes, camelôs e representantes da Prefeitura, todos  interessados em estancar 
os efeitos da crise na cidade. Ausência de representantes  da indústria foi a principal crítica do evento.

Faixa de Gaza
Além dos já conheci-

dos problemas de trânsito, 
a região do Pólo sofre com 
constantes denúncias de ex-
ploração infantil, trá� co e 
contrabando. “Detectamos 
a necessidade urgente da 
presença do poder público 
para organizar o local, com-
batendo estas mazelas que 
se instalaram no decorrer 
dos anos”, disse dr. Je� erson.

Operação Verão
Cubatão já tem partici-

pação de� nida na Operação 
Verão do governo do Estado 
neste ano. Em dezembro 40 
policiais militares chegam 
na cidade para reforçar a se-
gurança durante o verão.

A secretaria de Segu-
rança Pública já iniciou as 
articulações em busca de 
parceiros para viabilizar a 
estrutura para receber os 
policiais.

CMT vai melhorar o acesso ao Polo
Além da organização do sistema viário no local, a Prefeitura quer regularizar o comércio no Polo

Comissão Técnica de Segurança do Ciesp se reuniu com o superintendente da CMT e secretário 
de Segurança, dr. Jefferson Cansou

M����� N������

PACTO PELA CIDADE 
 
 1- Abertura de diálogo com os proprietários dos postos 
para a redução dos preços do litro da gasolina
 
2 - Políti ca de incenti vos para proprietários que aderirem 
ao Pacto, visando a redução dos preços dos aluguéis para 
imóveis comerciais.
 
3- Políti ca de incenti vos fi scais para redução de impostos 
para empresas que consumam no comércio local, com 
foco principal no Pólo Industrial.
 
4 - Aplicação e divulgação da Lei Geral das micro e 
pequenas empresas para facilitar a parti cipação dos 
pequenos empresários, da cidade, em licitações.
 
5 – Subsídios para gratuidade ao transporte público nos 
sábados e domingos, nas linhas com desti no ao centro 
comercial da cidade. Descentralização das linhas com o 
uso das vias paralelas. 
 
6- Incenti vo ao retorno das manutenções das empresas 
‘paradas’, nas indústrias locais, para movimentar a cadeia 
comercial e emprego local.
 

7- Elaboração do calendário de festas populares e 
eventos, em parceria com a Acic
 
8 - Criação do Fundo de Desenvolvimento econômico 
para aplicação na área de ciência, tecnologia, 
inovação e geração de emprego, que já existe a nível 
federal e estadual, com a reati vação do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social
 
9- Campanha para que o comércio tenha acesso a 
benefí cios tributários.
 
10- Equalizar e adequar o ISS, considerado muito alto, 
para atrair novas empresas prestadoras de serviços.
 
11- Campanha para incenti var a mudança da placa de 
veículos para Cubatão.
 
12- Criação do núcleo de planos e elaboração de projetos 
para assessorar os empreendedores da cidade.
 
13- Tombamento do complexo da Usina Henry Borden e 
dos monumentos do Caminho do Mar como patrimônio 
da humanidade,pela Unesco, e restauração da locomoti va 
Henshel 917 (guardada no Parque  Anilinas) para viabilizar 
o potencial turísti co de Cubatão.
  

14- Adequação do calendário de feriados e pontos 
facultati vos, para que não inviabilizem o comércio.
 
15 - Criação dos cartões de créditos municipais, com 
ferramentas que impossibilitem a agiotagem.
 
16- Melhoria nas condições urbanísti cas da avenida 9 
de Abril, incluindo iluminação, manutenção, banheiros 
químicos e instalação de lixeiras na avenida 9 de abril.
 
17-  Regularização do comércio clandesti no, para que 
possam também pagar impostos e se enquadrar às 
regras comuns aos comerciantes, eliminando a ocupação 
irregular e concorrência desleal. 
 
18- Atualização do Plano Diretor, desatualizado desde 
1.998;
 
19 - Incenti vo ao funcionalismo público, inclusive, 
aposentados e pensionistas, a consumirem no comércio 
local, com contraparti das como a adoção de uma políti ca 
de prêmios e descontos.

20- Adoção de políti ca de atração de empresas não 
poluentes, em especial industrias de transformação 
ulti lizando, inclusive, as áreas ociosas da Usiminas.
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NO SINTRACOMOS

Sindicato dos Servidores de 
Guarujá se filia à Força
Solenidade de fi liação do Sindserv à central Força Sindical, aconteceu no Sintracomos, com a participação de sindicatos de todo 
o Estado e se transformou num ato contra as reformas trabalhista e previdenciária

Durante evento presti-
giado por lideranças sin-
dicais de todo o Estado, o 
Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de 
Guarujá - Sindiserv se fi -
liou à Força Sindical, no 
Sintracomos,  durante sole-
nidade presidida pelo coor-
denador regional da Força, 
Macaé, que também presi-
de o Sintracomos. 

A presidente Márcia 
Rute Daniel Augusto, pre-
side o Sindiserv, que re-
presenta seis mil trabalha-
dores da ativa e dois mil 
aposentados. Ela discursou 
ao lado de Macaé e falou do 
fortalecimento do sindica-
to com a adesão à Força.  

Reformas
Com o plenário do 

Sintracomos cheio de li-
deranças sindicais o even-
to se transformou num 
ato contra as reformas da 
Previdência e Trabalhista 
“Precisamos de unidade 
para derrotar os efeitos da 
reforma trabalhista e im-
pedir que a reforma pre-
videnciária se concretize”, 
disse o secretário-geral 
nacional da Força Sindical, 
João Carlos Gonçalves ‘Ju-
runa’.

O  movimento sindical 
precisa unir as bases e pro-
testar nas ruas, como tem 
feito nos últimos meses”, 
fi nalizou.

IGUALDADE RACIAL 

GESTÃO

Conferência debate os 
quatro eixos da igualdade

No dia 30 de setembro 
representantes de todas as 
cidades da Baixada se reú-
nem para a Conferência 
Metropolitana sobre Igual-
dade Racial, cuja pauta será 
os 4 eixos internacionais da 
década da igualdade racial: 
o reconhecimento; a justi-
ça; o desenvolvimento e a 
igualdade de direitos entre 
negros e brancos. Além do 
debate, está prevista a posse 
dos membros do Conselho 
Municipal de Igualdade Ra-
cial, de Cubatão. O evento 
será no Bloco Cultural

Antes da regional, no dia 
28, no Centro Social Urba-
no, acontece a conferência 
municipal de igualdade 
racial. E na pauta também 
está o debate sobre os qua-
tro eixos internacionais.

 
Unindo forças
Aproveitando as con-

ferências, duas entidades 
cubatenses anunciam em 
primeira mão ao Acontece 
uma parceria para propagar 
a cultura negra pelos quatro 
cantos de Cubatão. A Asso-
ciação Afóxe Filhos de Gan-
ga Zumba e o Instituto Cul-

tural Samba do Morro unem 
forças para realizar uma sé-
rie de eventos. “Após anos 
trabalhando lado a lado em 
prol da cultura negra, resol-
vemos juntar forças para di-
vulgar ainda mais as nossas 
raízes e nossa cultura”, con-
tou o representante do Sam-
ba do Morro, Aloisio Mumu.

Programação
A primeira das atividades 

da nova parceria acontece no 
próximo dia 07 de outubro, 
no CSU. Será o ‘Cultura e Sa-
bor’, que vai reunir delicias da 

culinária africana com a cul-
tura popular brasileira.

Já no dia 29 de outubro, 
começa o ‘Domingo Feliz’, um 
dia de lazer e intervenções 
culturais que vai apresentar a 
cultura negra nos bairros da 
cidade, começando pela Vila 
Elizabete. A programação 
continua em novembro, no 
dia 18, com o Encontro Re-
gional de Cultura Negra. 

E no CSU, sede do Afoxé 
Filhos de Ganga Zumba, tem 
o ‘Cine Afro’ que proporciona 
um contato com a cultura ne-
gra através da telona.

Marcel Nobrega

José Expedito e Waldimir de Paula, da Afoxé e 
Aloisio Mumu, do Samba do Morro garantem 
“Juntos, somos mais forte pela cultura negra”

Representantes de todas as cidades da Baixada se reúnem para
a Conferência Metropolitana sobre igualdade racial

A gestão efi caz do atual 
presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santos, Adilson 
Júnior vai proporcionar, 
só neste ano, uma econo-
mia inédita  ao Município: 
23 milhões. E com as con-
tas pagas e o dinheiro já 
sobrando em caixa, Adil-
son antecipou a devolução 
de mais de R$ 7 milhões, 
dinheiro que deve, en-
tre outras coisas, ajudar 
a Prefeitura na folha de 
pagamento de setembro. 

Adilson Jr devolve R$ 7 milhões em Santos
A economia é fruto de di-
versas ações de contenção 
de despesas e otimização 
de recursos e mão de obra, 
implantadas com rigor, 
pelo presidente, desde o 
começo do ano, quando 
assumiu o mandato.

O repasse da verba foi 
ofi cializado na última se-
gunda-feira (18) durante 
reunião no Paço Municipal 
entre o prefeito Paulo Ale-
xandre Barbosa, o presi-
dente e demais vereadores.

Rodrigo Montaldi Morales/DL

Cido Barbosa
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Parabéns!

Bianca, fi lha do 

Djalma Jr e da 

Juliana

Marcel Nobrega,

equipe Acontece

Daniel Rosa
FBrado Comunicação Visual

Neiva Aparecida - Podóloga

LITERATURA
Cubatense busca ajuda para lançar 1º livro

O gosto pela literatura 
veio cedo, com ajuda da mãe 
e dos seus diários. Na esco-
la, adorava a biblioteca e as 
aulas de redação. A partir 
daí, veio o gosto pela escrita. 
Esse é um pequeno resumo 
de como Amanda Apareci-
da, cubatense de 18 anos, se 
encantou pela literatura. E 

começou a história que hoje 
se transformou em um livro, 
o ‘Reencontro’.

“Comecei a escrever sem 
pretensões, mas a história 
foi ganhando corpo e aca-
bou virando o primeiro li-
vro, o ‘Reencontro’”, comen-
tou a autora em entrevista 
ao Acontece.

Amanda também comen-
tou que, a editora Multifoco 
(RJ) abraçou o projeto, mas 
ele tem um custo. “Agora 
vem a parte mais difícil, ar-
rumar a grana para a publi-
cação, formatação e outros 
detalhes que antecedem a 
publicação. Então aproveito 
para pedir ajuda de quem 

A CMT tem conduzido 
diversas ações 
durante a Semana 
do Trânsito (18 a 
25/09). Na abertura, 
alunos do Colégio 
Objetivo participaram 
de palestra realizada 
na ACIC, que discutiu 
mobilidade urbana e 
mobilidade reduzida. 
O bate papo didático 
visa formar os 
adolescentes para 
melhor conscientização 
no trânsito.

Semana do 
Trânsito

18 ANOS DE ACONTECE

Agora é a vez dos homens: o que 
vestir para o Baile do Acontece?

por Daniel Amaral

Está chegando o grande dia e mais uma edição do 
Baile do Acontece já agita nossa Cubatão. Para ajudar 
aos homens a entenderem o dress code da festa, pre-
paramos um manual que vai ajudá-los a não errar.

Não se sabe quem foi o ilustre autor da frase “me-
nos é mais”, mas não se pode negar que essa máxima é 
a melhor aliada de um homem quando ele não sabe o 
que vestir para uma festa. No caso do Baile do Acon-
tece, que será realizado no dia 7 de outubro próximo, 
cujo convite exige traje passeio completo, eis a saída 
perfeita para não errar. 

No dicionário da moda, o traje passeio completo é 
óbvio. Trata-se de um look que dispõe de terno, cami-
sa clara e gravata. Até pouco tempo atrás, os códigos 
de etiqueta exigiam sapatos com cadarços combina-
dos às meias. Com a liberdade de expressão tão dis-
seminada pela grife italiana Prada, os calçados mas-
culinos � caram mais práticos e esportivos e modelos 
considerados clássicos perderam o cadarço. A regra, 
nesse caso, dispensa as meias. Ou não, já que tudo de-
pende de sua identidade visual. Há homens que têm 
personalidade su� ciente para usar meias coloridas e trans-
formarem um look careta numa ode à elegância dos dândis 
ingleses. Outros, venhamos, é melhor que não arrisquem!

LOOK 1: CLÁSSICO 
MODELO DE TERNO 
PRETO, LEVEMEN-
TE ACINTURADO 
E COM LAPELA 
ESTREITA, USA-
DO COM CAMISA 
BRANCA E GRAVA-
TA PRETA. REGRA 
IMPORTANTE: A 
GRAVATA TERMINA 
ONDE COMEÇA O 
CINTO.

LOOK 2: PARA QUEM 
QUER FUGIR DO 
PRETINHO BÁSICO, 
HÁ TRAJE COMPLETO 
EM CINZA. BRIN-
QUE COM A COR DA 
GRAVATA, MAS OPTE 
POR MODELOS LISOS 
E QUE NÃO DESTOEM 
DO LOOK. A COR DA 
MEIA ACOMPANHA 
O SAPATO, NÃO A 
CALÇA.

LOOK 3: UM 
CLÁSSICO CONJUNTO 
GRAFITE. REPARE 
QUE A BARRA DA 
CALÇA FICA RENTE 
AO SAPATO, NUNCA 
SOBRANDO. REGRA 
IMPORTANTE: O 
ÚLTIMO BOTÃO 
PERMANECE ABERTO, 
NUNCA FECHADO.

LOOK 4: TEMOS NES-
SA OPÇÃO UM COS-
TUME COMPLETO, QUE 
ACOMPANHA COLETE 
- NÃO NECESSÁRIO! 
REGRA IMPORTANTE: 
A MANGA DA CAMISA 
DEVE APARECER PELO 
MENOS 1,5CM PARA 
FORA DO PALETÓ!

APOIO

quiser colaborar para o lan-
çamento do livro, que será 
muito bem-vindo”, a� rma.

Para quem quiser saber 
mais sobre ‘O Reencon-
tro’, ou então falar com a 
autora sobre como ajudar, 
basta acessar a página do 
facebook: � .com/reencon-
tro1905.

Beto
Você é um Líder 

comunitário 
nato, conhecido 

pelo seu 
despojamento 

no servir ao 
próximo, 

principalmente 
os que precisam 
de apoio na área 

da saúde, no 
trabalho junto 
ao dr Maurici 
Aragão, e na 

atuação junto à 
comunidade.

Parabéns e seja 
feliz sempre

Uma homenagem 
dos amigos, 
familiares e 
admiradores 

Berenildo Gonçalo, 

presidente 

do SindPMC
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Informativo

Palavra do Presidente
Caros associados, além do 

acúmulo de perdas nos nossos 
vencimentos e benefícios, expro-
priação de uma série de garantias 
que, num passado não distante, 
nos davam segurança e orgulho 
de nossa condição, somos ainda 
bombardeados por boatos de to-
dos os lados. A cada dia, e em al-
guns dias a cada hora, surgem co-
mentários de que o governo deve 
“cortar na carne” mais do que já 
nos foi tirado. Já se falou em re-
dução de jornada, em fechamen-
to de salas de aula além das que 
já foram fechadas recentemente, 
que haverá terceirização da edu-
cação (o governo estaria prepa-
rando o terreno com medidas de 
austeridade), que não teremos 
décimo terceiro, que nossa con-
tribuição para a previdência não 

levará em conta a ampliação de 
jornada e que não receberemos a 
parcela das férias que deverão ser 
pagas até 30 de setembro. En� m, 
um caos generalizado. E não po-
nho em dúvida de que há um caos 
estabelecido. Mas os boatos só au-
mentam esse caos e a sensação de 
impotência gerada por ele.

Mas é curioso notar que toda 
a boataria da educação recai no 
SindPMC, que é órgão sindical 
e que tem o dever de zelar pela 
carreira e garantias trabalhistas 
de seus representados. Todavia, 
no âmbito do acompanhamento 
dos recursos da educação, como 
órgão propositivo, deliberativo, 
consultivo e terminativo, temos 
o CME e suas câmaras, com um 
poder talvez ainda subestimado, 
inclusive pelo governo. O CME 

Berenildo 
Gonçalo 
de Melo

Ofícios SindPMC encaminhados esta semana:
• Ofí cio 120, solicita ao CME in-

formações sobre a uti lização dos 
recursos educacionais do municí-
pio; 

• Ofí cio 121, requer que a Secre-
taria de Gestão proceda o paga-
mento da 2ª parcela de férias, 

variáveis de férias e complemen-
to de férias no mesmo holerite 
suplementar; 

• Ofí cio 122, solicita ao Secretá-
rio de Educação que encaminhe 
memorando reforçando que as 

regras da Resolução 10/2017 são 
válidas para as atribuições a par-
ti r de 13/09/2017 até o fi nal do 
ano leti vo; 

• Ofí cio 123, solicita retomada 
da pauta de negociações, assim 
como acordado no fi nal da greve.

Comunidade
Associação promove 
ações de zeladoria
Associação de Desenvolvimento dos Moradores da Vila São José realiza limpeza de praças, 
ruas e escolas do bairro

Preservar o bairro, zelar 
pelo bem comum e tornar 
o ambiente mais agradável 
para a população. Foi com 
esse intuito que um grupo 
de amigos da Vila São José 
se reuniu e formou a Asso-
ciação de Desenvolvimento 
dos Moradores do bairro.

Dentre as ações já pro-
movidas pela ADM-VSJ, 

estão a limpeza e pintura 
dos muros da EMEI Mato 
Grosso, a roçagem e pintura 
da Praça da Cidadania, in-
cluindo a pintura das grades 
da quadra e pista de skate, 
e dos bancos. A Associação 
também ajudou na limpe-
za dos Parque Cotia-Pará e 
do Centro de Referência da 
Mulher. 

“Nós fazemos esse traba-
lho porque queremos uma 
cidade melhor para viver. 
E começamos pelo bairro 
onde moramos, onde esta-
mos todos os dias. Sempre 
que temos material para 
realizar esses trabalhos, nos 
unimos e arregaçamos as 
mangas”, comentou o vice-
-presidente da Associação, 

Rodrigo Rayban, durante 
entrevista ao Acontece.

Rodrigo também con-
tou que o grupo depende 
de doação de empresários, 
cidadãos e órgãos públicos 
para realizar os trabalhos. 
“Nosso trabalho começa na 
busca por doações de ma-
terial para fazer a limpeza. 
Sempre que conseguimos 
esse material, vamos para a 
rua”, a� rmou Diney Souza, 
secretário da ADM-VSJ.

Souza ainda acrescentou 
“Quem quiser nos ajudar, é 
só entrar em contato com 
a gente para realizar a doa-
ção. Nós queremos ajudar a 
Cidade. Então se qualquer 
bairro precisar de gente 
para arregaçar as mangas, 
é só nos procurar também”, 
� nalizou.

Para saber mais sobre 
os trabalhos da Associação, 
doar materiais para as ações 
ou outras informações, bas-
ta entrar em contato com 
Diney Souza pelo telefone 
(13) 98824-9848.

‘Por que o presidente da 
Câmara não responde?‘

Com apenas três carros, 
a garagem da Câmara Mu-
nicipal de Cubatão está va-
zia. Mas não de gente! Há 
cerca de 10 pessoas traba-
lhando na limpeza e manu-
tenção dos carros e do local.

Esse fato me despertou  
indignação, pois enten-
di que não há necessida-
de de tantos funcionários 
para cuidar de apenas três 
carros. Uma parte desses 
funcionários poderia estar 
atendendo em outras áreas 
que estão mais necessita-
das. Cubatão parece estar 
na contramão: enquanto as 
Câmaras vizinhas Santos e 
Guarujá, dão um show na 
otimização de recursos e de 
mão de obra, devolvendo 
altas quantias ao Município.

Procurei a Câmara, atra-
vés dos meios disponíveis à 
população, questionando o 
fato e foi aí que minha in-
dignação cresceu.

Questionei através da 
ouvidoria, e também pro-
curei o presidente Rodrigo 
Alemão, mas ninguém foi 
capaz de dar uma resposta.

Ora, se a Câmara é a 
Casa do Povo, como o pró-
pio presidente tanto gosta 
de falar em seus discursos, 
por que não se responde aos 
questionamentos de um ci-
dadão comum? Ou será que 
estão escondendo algo e por 

isso fogem da resposta?
Eu, Chico da Adega, como 

cidadão comum, que deseja o 
bem da Cidade, só queria en-
tender o porquê tantos fun-
cionários estão sendo des-
perdiçados na Garagem e não 
são aproveitados em outras 
áreas mais necessitadas do 
serviço público.

Vou continuar questio-
nando e espero que o presi-
dente da Câmara possa dar 
essa resposta não só a mim, 
mas para a população, que é 
quem mais está sofrendo com 
a crise que assola Cubatão.

Antes de publicar esta 
carta o Jornal também ques-
tionou a presidência, através 
da assessoria de imprensa 
da Câmara, sobre o eventual 
desperdício na garagem, 
também sem resposta.

Chico da Adega

Convênios
A City Convênios já disponibilizou o 

aplicativo para que nossos associados apro-
veitem convênios de descontos no comér-
cio. Por enquanto a quantidade de lojas e 
serviços ainda é pequena, mas a empresa 
está cadastrando comércio e serviços dia-
riamente. O serviço foi disponibilizado sem 
custo algum para 
o SindPMC, e cer-
tamente trará óti-
mas vantagens aos 
nossos associados 
nestes tempos de 
crise. Para saber 
quais as empresas 
participantes bai-
xando o aplicati-
vo na Play Store. 
Basta digitar City 
Convênios e, em 
poucos cliques uti-
lizar o aplicativo. 

A redução da 
jornada e a lei do piso
As atuais jornadas de tra-

balho docente praticadas na 
rede encontram amparo le-
gal no artigo 25 da Lei Com-
plementar  22/2004 sendo 
regulamentada através da 
Resolução 07/ 2014, com a 
� nalidade de promover  ade-
quação à Lei Federal 11.738/ 
2008 ( Lei do Piso) que no 
artigo 2º § 4º  diz “ ... que na 
composição da jornada de 
trabalho, observa-se-á o limi-
te de 2/3 (dois terços)  da car-
ga horária desempenho das 
atividades de interação com 
os educandos.” Conclui-se 
que, o 1/3 (um terço) restan-
te são os horários de trabalho 
pedagógico coletivo e indivi-
dual cumpridos na escola e 
horas atividades cumpridos 
em local de livre escolha. Por-
tanto, qualquer alteração que 
se queira fazer deve estar em 
consonância com a legislação.

O que e como 
fazer em caso de 
descumprimento 
do acordo para o 
termino da greve?

O descumprimento 
dos acordos de greve 
seria uma grave que-
bra de con� ança, que 
nos forçaria a entrar 
com mandato de segu-
rança para garantir o 
seu cumprimento. Não 
havendo acordo, seria 
necessário consultar 
a categoria sobre a re-
tenção do fechamento 
do ano letivo e/ou a 
retomada imediata da 
greve.

Compreendemos 
que esse não é, a prin-
cípio, o desejo da cate-
goria, mas com certeza 
ela não se furtaria ao 
combate na defesa de 
seus direitos.

Meu objetivo é re� etir sobre 
uma situação que muitas escolas de 
nossa rede tem enfrentado, o fecha-
mento de salas de aula. Em parti-
cular, da UME “Bernardo José Ma-
ria de Lorena” que, para  o ano de 
2018, projeta-se ter uma redução 
de 6 a 8 salas, no período matutino,  
por demanda reduzida de alunos. 

Bom, dizem que contra fatos 
não há argumentos, entretanto, 
vale pensar um pouco, já que esta 
unidade educacional possui algu-
mas características que a diferem 
de muitas outras no município.

O Lorena (como é carinhosa-
mente chamado por seus alunos e 
professores) é “grande”, no tama-
nho, no trabalho administrativo e 
pedagógico dos pro� ssionais que 
nela atuam (docentes, equipe ges-
tora, técnicos, etc). 

Historicamente sempre formou 
cidadãos que, na vida adulta, con-
tribuem para o desenvolvimento 
deste município em diversos seto-
res da sociedade civil.

Pedagogicamente, a escola 
sempre obteve excelentes resulta-
dos em avaliações externas e con-
cursos promovidos no município. 
Atualmente é o segundo melhor 
IDEB entre as escolas municipais 
de 1º ao 5º ano, com indicadores 
cada vez mais positivos do nível 
de pro� ciência em Língua e Mate-
mática dos alunos atendidos neste 
segmento da educação básica, jus-
tamente no período em que existe 
a possibilidade de fechamento das 
salas.

Na análise dos indicadores ex-
ternos, os resultados apresentados 
pelos alunos dos anos iniciais evi-
denciam avanço signi� cativo na 
leitura, escrita, cálculo e resolução 
de situações-problemas, desde a 
implantação do Ciclo de Alfabeti-
zação.

O trabalho árduo de seu corpo 
docente, que alia experiência pro-
� ssional e formação continuada 
em serviço, é um dos fatores que 
contribuem para o sucesso eviden-
ciado nos resultados alcançados ao 
longo dos anos.

Além do investimento pessoal 
de cada pro� ssional em sua for-
mação acadêmica, os professores 
participaram de todas as forma-
ções estabelecidas pela rede desde 
a implantação do Ciclo de Alfa-

Reflexão : Lorena, uma escola que dá certo 
mas, com futuro incerto

betização. Aliás, formações que 
faziam parte uma política educa-
cional mais ampla que pretendia 
alcançar patamares de excelência 
no processo de alfabetização dos 
alunos atendidos da rede. 

O comprometimento docente 
também é um diferencial nesta 
escola, todos fazem o máximo em 
cada ano para que os alunos avan-
cem na aquisição do sistema de 
escrita alfabético e na resolução 
de cálculos e situações-problemas.

Responsabilidade da equipe 
gestora que sempre procurou no 
momento da atribuição seguir as 
orientações do Centro de Apoio 
e Formação Continuada direcio-
nando as salas dos anos iniciais 
para os professores que atuavam 
no ciclo e participavam das for-
mações.

Esta unidade educacional sem-
pre recebeu o alunado das escolas 
vizinhas (Ume Amazonas, Minas 
Gerais, Goiás, Ceará, Piauí) e até 
mesmo vindo de bairros perifé-
ricos (Vila Natal, Vila Esperança, 
Jardim 31 de março). Atualmen-
te, o sistema de zoneamento tem 
priorizado que as crianças estu-
dem mais perto de casa, em con-
sonância com princípio � xado na 
Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional. Mas, interessante 
seria que o alunado egresso das 
escolas de educação infantil mu-
nicipais do entorno fossem dire-
cionados para UME “Bernardo 
José Maria de Lorena”, evitando o 
fechamento das salas, elevação no 
número de alunos por sala e au-
mento na concentração de crian-
ças em outras unidades da rede, 
e somente o excedente, se for o 
caso, redirecionado para outra 
rede em regime de colaboração.

 Espero que a administração 
municipal possa repensar a situa-
ção desta e de outras unidades de 
ensino, procurando alternativas 
para equacionar os problemas 
que estão surgindo, de forma a 
valorizar e preservar o trabalho 
que é  realizado e que tem dado 
resultados signi� cativos para 
as crianças do nosso município 
atendidas nesta Unidade Munici-
pal de Ensino.

Professora Maria 
Auxiliadora da Silva Lima

é o órgão regulador do Sistema 
Municipal de Educação e tem, por 
essa razão, a prerrogativa de ques-
tionar o fechamento de salas pela 
consequente redução da deman-
da, garantir a jornada docente e 
zelar pelo cumprimento da legis-
lação educacional. 

Em resumo, só teremos êxi-
to em nossas lutas se os órgãos 
constituídos no campo sindical, 
� scalizador e judicial, no caso o 
Ministério Público, estiverem em 
sintonia e cumprindo adequada-
mente suas funções. 
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: IVANILDO DE SANTANA e VALDENICE DE ARAUJO DE AGUIAR. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 360969549 - SSP/SP, CPF n.º 71988700582, com 
43 anos de idade, natural de RIACHUELO - SE, nascido no dia três de agosto de mil novecentos e setenta 
e quatro (03/08/1974), residente na Rua Dom Pedro II, 139, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de DANIEL 
DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 62 anos de idade, residente em RIACHUELO 
- SE e de MARIA DE LOURDES DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, 
residente em RIACHUELO - SEDivorciado de Valdenice de Araujo de Aguiar, conforme sentença datada de 
15/02/2012, proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível desta Comarca, nos autos de N°120/12. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, empregada domés� ca, RG n.º 385569051 
- SSP/SP, CPF n.º 25985666883, com 41 anos de idade, natural de JOÃO ALFREDO - PE, nascida no dia 
vinte e um de maio de mil novecentos e setenta e seis (21/05/1976), residente na Rua Dom Pedro II, 
139, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de MARIA ROSA DE ARAUJO, falecida há 2 anos. Divorciada de Ivanildo 
de Santana, conforme sentença datada de 15/02/2012, proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara 
Cível desta Comarca, nos autos de N°120/12. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JOSÉ EDILSON DA SILVA e MARIA JOSÉ DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 130047454 - SSP/SP, CPF n.º 01782587845, 
com 58 anos de idade, natural de PORTO CALVO - AL, nascido no dia oito de abril de mil novecentos 
e cinquenta e nove (08/04/1959), residente na Rua Santa Júlia, 487, Vila dos Pescadores, Cubatão 
- SP, fi lho de SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA, falecido há 20 anos e de AMARINA MARIA DA SILVA, 
falecida há 3 anosDivorciado de Maria Aparecida Borges, conforme sentença datada de 04/08/94, 
pelo Juízo de Direito da 1ªVara desta Comarca, nos autos de nº176/94. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de enfermagem, RG n.º 25912784X - SSP/SP, CPF n.º 
27068181821, com 51 anos de idade, natural de SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL, nascida no dia dez 
de setembro de mil novecentos e sessenta e seis (10/09/1966), residente na Rua Santa Júlia, 487, Vila 
dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ MARIANO DA SILVA, falecido há 25 anos e de ESTEFÂNIA 
ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 76 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Divorciada de Sergio Luiz Vieira do Reis, conforme sentença datada de 21/05/2009, 
proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara Judicial desta Comarca, nos autos de nº1071/2008, processo 
nº157.01.2008.007022-8/000000-000. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: PAULO SERGIO DA SILVA e ADRIANA DE FATIMA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro, RG n.º 18483391 - SSP/SP, CPF n.º 07323460883, com 
51 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 9º Subdistrito - Vila Mariana  Livro nº 94, 
fl s. nº 77, Termo nº 87216), nascido no dia oito de novembro de mil novecentos e sessenta e cinco 
(08/11/1965), residente na RUA Rua João Mar� ns Sobrinho, 61, apt. 31, Parque São Luís, Cubatão - 
SP, fi lho de ARNALDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecido há 01 ano e de EVA NEVES DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 83 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, advogada, RG n.º 342491027 - SSP/SP, CPF n.º 
31477928898, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 78, fl s. nº 114, Termo 
nº 13256), nascida no dia onze de março de mil novecentos e oitenta e um (11/03/1981), residente na 
RUA Rua João Mar� ns Sobrinho, 61, apt. 31, Parque São Luís, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO AVELINO DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente em CASTILHO - SP e de 
ANTONIA DE FATIMA DA SILVA, falecida há 12 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: GIVANILDO RODRIGUES CARDOSO e ELISCLEUDES DO NASCIMENTO BORGES. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 622451674 - SSP/SP, CPF n.º 
05515658450, com 32 anos de idade, natural de SURUBIM - PE (Surubim-PE  Livro nº 17, fl s. nº 86, Termo 
nº 21894), nascido no dia três de julho de mil novecentos e oitenta e cinco (03/07/1985), residente na 
Rua Santa Júlia, 723, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO JOSÉ CARDOSO, falecido há 
15 anos e de JUDITE RODRIGUES CARDOSO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos de idade, 
residente em SURUBIM - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
485807968 - SSP/SP, CPF n.º 36376301843, com 31 anos de idade, natural de PAU BRASIL - BA (Pau Brasil-
BA  Livro nº 29, fl s. nº 168, Termo nº 10742), nascida no dia vinte e nove de março de mil novecentos 
e oitenta e seis (29/03/1986), residente na Rua Santa Júlia, 723, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
fi lha de JOSÉ DOS SANTOS BORGES, de nacionalidade brasileira, ajudante geral, com 61 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA RITA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: BRUNO DE ALMEIDA MATOS e GABRIELA APARECIDA MALAFAIA DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de logís� ca, RG n.º 30590829 - SSP/SP, CPF 
n.º 38683886808, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 130, fl s. nº 261, 
Termo nº 34097), nascido no dia quinze de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (15/09/1988), 
residente na Rua Avelina Couto, 27, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ AFONSO DE MATOS, 
de nacionalidade brasileira, supervisor de manutenção, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de IVANE RAMOS ALMEIDA DE MATOS, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, com 60 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, biomédica, RG n.º 
34249517 - SSP/SP, CPF n.º 36340285805, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 135, fl s. nº 143, Termo nº 35969), nascida no dia oito de junho de mil novecentos e oitenta e nove 
(08/06/1989), residente na Rua Antônio Frederico Ozanan, 56, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de 
EGILSON PINHEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de SONIA REGINA MALAFAIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, assistente fi nanceira, 
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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: EDVALDO ANTONIO DA CRUZ e FELICIA DE ALMEIDA ATAIDES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, supervisor de transporte, RG n.º 20314603 - SSP/SP, CPF n.º 
10824085817, com 47 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e um de agosto 
de mil novecentos e setenta (21/08/1970), residente na Rua Dom Idílio José Soares, 504, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ ANTONIO DA CRUZ, falecido há 26 anos e de EVANGELINA ARAUJO DA CRUZ, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 79 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado 
de Tania Regina de Azambuja, conforme sentença datada de 10/04/2012, proferida pelo Juiz de Direito 
da 2ªVara de Família e Sucessões da Comarca de Praia Grande-SP, nos autos de nº477.01.2012.007332-
7/000000-000. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, chefe de serviço de 
unidade, RG n.º 25913048 - SSP/SP, CPF n.º 13386001840, com 45 anos de idade, natural de SANTOS 
- SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 96, fl s. nº 82, Termo nº 97806), nascida no dia dois de fevereiro 
de mil novecentos e setenta e dois (02/02/1972), residente na Rua Dom Idílio José Soares, 504, Vila 
Nova, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO FERNANDES DE ATAIDES, falecido há 24 anos e de JOSÉLINDA 
DE ALMEIDA ATAIDES, falecida há 6 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO e MARIA ARLENE LOPES DA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encanador industrial, RG n.º 532708489 - SSP/
SP, CPF n.º 76665623300, com 43 anos de idade, natural de PIRACURUCA - PI (Piracuruca-PI  Livro nº 
81, fl s. nº 527, Termo nº 11559), nascido no dia sete de março de mil novecentos e setenta e quatro 
(07/03/1974), residente na Rua Padre Bartolomeu de Gusmão, 33, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, 
fi lho de JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO, falecido há 17 anos e de MARIA DA CONCEIÇÃO VERAS CAVALHO, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 70 anos de idade, residente em PIRIPIRI - PI . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, consultora, RG n.º 564559088 - SSP/SP, CPF n.º 
00327340347, com 33 anos de idade, natural de PIRIPIRI - PI (Piripiri-PI  Livro nº 19, fl s. nº 280, Termo nº 
22719), nascida no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (18/12/1983), residente 
na Rua Padre Bartolomeu de Gusmão, 33, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO 
SOARES DA SILVA, falecido há 3 anos e de MARIA SALETE LOPES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 51 anos de idade, residente em PIRIPIRI - PI. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MARCOS ANDRE DE SOUZA FREITAS e UMBELINA SOUZA DE FARIAS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 7036438 - SSP/PE, CPF n.º 06912569420, com 30 
anos de idade, natural de PAULISTA - PE (Para� be-PE  Livro nº 22, fl s. nº 75, Termo nº 9201), nascido 
no dia vinte e três de junho de mil novecentos e oitenta e sete (23/06/1987), residente na Rua Elias 
Zarzur, 158, Água Fria, Cubatão - SP, fi lho de MARCOS ANTONIO DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, 
eletricista, com 55 anos de idade, residente em PAULISTA - PE e de MARIA ANUNCIADA SILVA DE SOUZA 
FREITAS, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, com 49 anos de idade, residente em PAULISTA - PE . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, controladora de acesso, RG n.º 441673375 
- SSP/SP, CPF n.º 36520266833, com 31 anos de idade, natural de PAULISTA - PE, nascida no dia dezenove 
de junho de mil novecentos e oitenta e seis (19/06/1986), residente na Rua Elias Zarzur, 158, Água Fria, 
Cubatão - SP, fi lha de JOÃO BATISTA DE FARIAS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 62 anos de 
idade, residente em PAULISTA - PE e de MARIA DE FÁTIMA SILVA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
vendedora, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Evaldo Moreira de Oliveira, 
conforme sentença datada de 12/05/2015, proferida pela Juíza de Direito da 4ªVara desta Comarca, 
nos autos de nº0002573-06.2015.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: WANDERSON AZEVEDO GOMES e MARCIA ALBINO PORTO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, encarregado, RG n.º 1633405 - SSP/ES, CPF n.º 08734757716, com 36 anos de idade, 
natural de VITÓRIA - ES, nascido no dia vinte de maio de mil novecentos e oitenta e um (20/05/1981), 
residente na Rua Vereador Gigino Aldo Trombino, 307, apto.22, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de 
DANIEL DA SILVA GOMES, de nacionalidade brasileira, encarregado, com 64 anos de idade, residente em BELO 
HORIZONTE - MG e de MARIANA DE FATIMA AZEVEDO GOMES, de nacionalidade brasileira, auxiliar geral, 
com 59 anos de idade, residente em VITÓRIA - ESDivorciado de: Ana Paula Garcia Soares, conforme sentença 
de 31/03/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Família de Vila Velha, Estado do Espirito Santo-SP, 
nos autos de nº00075574620148080035.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de importação, RG n.º 40520003 - SSP/SP, CPF n.º 31645970884, com 32 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP (Cubatão-SP  Livro nº 106, fl s. nº 332, Termo nº 24617), nascida no dia vinte e seis de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (26/02/1985), residente na Rua Vereador Gigino Aldo Trombino, 307, apto.22, 
Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL ALBINO NETO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
60 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de NEUZA ALBINO PORTO, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 59 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: WILIAM ROQUE PRATES DOS SANTOS e BIANCA SILVA FRANCISCO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, pedreiro, RG n.º 415892673 - SSP/SP, CPF n.º 
37511871895, com 30 anos de idade, natural de JUQUIÁ - SP, nascido no dia vinte e oito de maio de 
mil novecentos e oitenta e sete (28/05/1987), residente na AVENIDA Principal, 851, Caminho da Paz, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL ROQUE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
pedreiro, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ALDEIRA FERREIRA PRATES, de 
nacionalidade brasileira, diarista, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de 
Carla da Silva Pimentel, conforme sentença datada aos 22/11/2016, proferida pelo Juiz de Direito da 
1ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1004598-38.2016.8.26.0157. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 46837761X - SSP/SP, CPF n.º 49436968809, com 
20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezenove de junho de mil novecentos e 
noventa e sete (19/06/1997), residente na RUA Caminho São Manoel, 181, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
fi lha de JOSÉ ALMIR VIEIRA FRANCISCO, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 49 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de LUCIENE LIMA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, enfermeira, com 
41 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JOSÉ EDIGÁR DE OLIVEIRA e MARCELE TAMBORIDEGHI ALVES. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 35771247X - SSP/SP, CPF n.º 
28143025829, com 40 anos de idade, natural de LAJES PINTADAS - RN (Lajes Pintadas - RN  Livro 
nº 5, fl s. nº 36, Termo nº 534), nascido no dia dezenove de dezembro de mil novecentos e setenta 
e seis (19/12/1976), residente na Rua João Veiga, 481, Bl.03 apto.22, Parque São Luis, Cubatão - SP, 
fi lho de FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 68 anos de 
idade, residente em NATAL - RN e de CÍCERA FRANCO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 69 anos de idade, residente em NATAL - RN . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, vendedora, RG n.º 217392067 - SSP/RJ, CPF n.º 10902744755, com 31 anos de idade, natural 
de BELFORD ROXO - RJ (Belford Roxo-RJ  Livro nº 24, fl s. nº 198, Termo nº 32641), nascida no dia 
vinte e três de junho de mil novecentos e oitenta e seis (23/06/1986), residente na Rua João Veiga, 
481, Bl.03 apto.22, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de WALMIR CUNHA ALVES, de nacionalidade 
brasileira, motorista, com 55 anos de idade, residente em NOVA IGUAÇU - RJ e de PATRICIA ROBERTA 
TAMBORIDEGUI, falecida há 04 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: DERNIVALDO SEVERINO DA SILVA e FABIANE DE JESUS OLIVEIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 552898041 - SSP/SP, CPF n.º 78874653549, com 
38 anos de idade, natural de BUÍQUE - PE (Tupana� nga-PE  Livro nº 3, fl s. nº 192, Termo nº 2336), 
nascido no dia onze de setembro de mil novecentos e setenta e nove (11/09/1979), residente na Avenida 
Ferroviária, 1420, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de DANIEL SEVERINO DA SILVA, desaparecido 
há 38 anos e de MARIA DO CARMO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 69 anos de idade, 
residente em ARACAJU - SE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, 
RG n.º 419202699 - SSP/SP, CPF n.º 33582623831, com 33 anos de idade, natural de CAMACAN - BA 
(Camacan-BA  Livro nº 64, fl s. nº 192, Termo nº 63508), nascida no dia vinte e dois de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (22/02/1984), residente na Avenida Ferroviária, 1420, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de IRENILDES CORREIA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, cozinheira, 
com 54 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: KAIQUE MISAEL DA SILVA e SCHEILA DA COSTA FERREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, operador de caixa, RG n.º 36500782 - SSP/SP, CPF n.º 42022117824, com 23 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia quinze de maio de mil novecentos e noventa e quatro (15/05/1994), 
residente na Avenida Ferroviária, 20, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO MISAEL DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, ajudante, com 49 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de MARIA DE LOURDES 
GORET DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - 
SPDivorciado de: Verônica Pereira Santos, conforme sentença de 28/01/2015, proferida pela Juiza de Direito da 2ª 
Vara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0000737-95.2015.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 39269272 - SSP/AL, CPF n.º 05688168463, com 19 anos de idade, natural 
de ARAPIRACA - AL, nascida no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (17/12/1997), 
residente na Avenida Ferroviária, 20, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ FERREIRA SOBRINHO, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 61 anos de idade, residente em ARAPIRACA - AL e de CREUSA MARIA 
DA COSTA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de idade, residente em ARAPIRACA - AL. 
Divorciada de: José Gilson da Silva, conforme sentença de 31/01/2017 proferida pela Juiza de Direito da 7ª Vara da 
Comarca de Arapiraca - AL, nos autos de nº0703750-02.2016.8.02.0058. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: RAIMUNDO CARLOS ALFREDO DA SILVA e EDELIANA SERRA DE ALMEIDA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado civil, RG n.º 562442704 - SSP/SP, CPF n.º 90842014420, 
com 44 anos de idade, natural de BOM JARDIM - PE (Bom Jardim 1º Distrito  Livro nº 47, fl s. nº 155vº, 
Termo nº 21381), nascido no dia cinco de setembro de mil novecentos e setenta e três (05/09/1973), 
residente na Rua Sansão Costa Corrêa, 121, Jd.Real, Bolsão Nove, Cubatão - SP, fi lho de ALFREDO JOSÉ DA 
SILVA, falecido há 38 anos e de DOROTEA GOMES DA SILVA, falecida há 02 anos . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, caldeireira, RG n.º 304585233 - SSP/SP, CPF n.º 31855325896, com 
40 anos de idade, natural de CASTRO ALVES - BA, nascida no dia dezenove de setembro de mil novecentos 
e setenta e seis (19/09/1976), residente na Rua Sansão Costa Corrêa, 121, Jd.Real, Bolsão Nove, Cubatão 
- SP, fi lha de ENEDINO SIMAS DE ALMEIDA, falecido há 40 anos e de VALMIRIRA SERRA DE ALMEIDA, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 61 anos de idade, residente em RAFAEL JAMBEIRO - BA
Divorciada de Edeilson Carmo Santana, conforme sentença proferida pela Juiza de Direito do Foro de 
Cubatão-SP, nos autos de nº303780-57.2013.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: CLEITON CABRAL DOS SANTOS e CAROLINE DOS SANTOS DOMINGUES. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 363508594 - SSP/SP, CPF n.º 
40199798800, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 151, fl s. nº 072, 
Termo nº 42266), nascido no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (04/02/1992), 
residente na Rua Adelino Francisco, 80, Bloco 03, casa 03, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de 
MOISÉS TIMOTEO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 49 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de JOSEFA CABRAL DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de enfermagem, RG n.º 489759531 - SSP/SP, CPF n.º 41860312829, com 24 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 157, fl s. nº 273, Termo nº 44855), nascida no 
dia vinte de março de mil novecentos e noventa e três (20/03/1993), residente na Rua Rivaldo 
Alves Feitosa, 500, apto.73, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de MIGUEL BENTO DOMINGUES, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
DE LOURDES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, encarregada de departamento pessoal, com 
49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

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

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 
1525 do Código Civil Brasileiro: MOISES FARAH REBOUÇAS GOUVEIA SILVA e SIMONE 
GUEDES RODRIGUES. Sendo o pretendente, residente na RUA 13 de Março, 05, Centro, 
Cubatão – SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

EDITAL

Nos termos da legislação em vigor, fi cam convocados, por este Edital, todos os eleitores 
fi liados ao Par� do da Social Democracia Brasileira – PSDB, neste município para a Convenção 
Municipal que será realizada no dia 08 de outubro de 2017, com início ás 09:00 horas e 
encerramento às13:00  horas, à rua Praça dos Emancipadores s/n nesta cidade, com a seguinte
ORDEM DO DIA
a) Eleição, por voto direto e secreto, do Diretório Municipal, que será cons� tuído de 38 
(trinta e oito) membros e de 13 ( treze) suplentes;
b) Eleição, por voto direto e secreto, de12 Delegados e igual número de suplentes à 
Convenção Estadual;
c) Eleição do Conselho de É� ca e Disciplina, cons� tuído de 5 (cinco) membros efe� vos e igual 
número de suplentes. 
Na mesma data, serão eleitos, por voto direto e secreto a comissão Execu� va Municipal 
e seus suplentes, e os membros efe� vos e suplentes do Conselho Fiscal, em reunião do 
Diretório Municipal eleito, convocada por este Edital para às 14:00 horas, sendo o início 
do credenciamento dos suplentes às 14:05 horas, no mesmo local. Informamos que no 
dia 26 de setembro de 2017, das 14:00 às 17:00 horas, a Comissão Execu� va manterá 
plantão, na rua General Osório, nº 16 – Jd. 31 de Março para protocolar o requerimento 
para registro de chapas completas, obedecendo ao art. 25 §7º do Estatuto do PSDB.

Cubatão, 23 de Setembro de 2017.
Ademario da Silva Oliveira

Presidente da Comissão Execu� va Municipal

almeidasimoveis.com.br 
R. Armando Sales de Oliveira, 371-Centro

LOCAÇÃO

- APARTAMENTO NO BAIRRO VILA 
NOVA.  2 DORMITÓRIOS, SALA, CO-
ZINHA, BANHEIRO E GARAGEM PARA 
1 CARRO. CÓDIGO DO SITE: 1360. VA-
LOR R$1.000,00.

- SALA COMERCIAL NA AV. 9 DE ABRIL. 
1 SALA + BANHEIRO. CÓDIGO DO 
SITE:1289. VALOR R$1.000,00.

- SOBRADO NO BAIRRO JARDIM SÃO 
FRANCISCO. 3 DORMITÓRIOS, 2 BA-
NHEIROS, SALA, COZINHA E GARA-
GEM PARA 2 CARROS. CÓDIGO DO 
SITE:1338. VALOR R$1.600,00

3361-4894 / 3372-7409

VENDA

- APARTAMENTO NA PRAIA GRANDE 
PRÓXIMO AO CAMPO DA AVIAÇÃO, 1 
DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, BANHEI-
RO E GARAGEM PARA 1 CARRO. CÓDI-
GO DO SITE: 1332. VALOR R$180.000,00.

- APARTAMENTO DE 02 DORMITÓRIOS 
NA PRAIA GRANDE, COM SALÃO DE 
FESTAS, SALÃO DE JOGOS E PISCINA. 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO. CÓDIGO DO 
SITE:1366. VALOR R$225.000,00.

- SOBREPOSTA BAIXA NO BAIRRO JAR-
DIM CASQUEIRO. 3 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO E GARA-
GEM OARA 1 CARRO. CÓDIGO DO 
SITE:1271. VALOR R$290.000,00.

POR ARLINDO 
FERREIRA 

HISTORIADOR

BIFE BEM PASSADO, 
ACEBOLADO E... ESCARRADO
Era muito raro, mas certo 

dia Seu Emílio saiu com sua 
esposa para comer no Bar do 
Dinho um de seus pratos pre-
feridos. Era o famoso bife gre-

LINHA DO TEMPO

Câmara Municipal Municipal - 1994 

lhado, com cebolas e mal passa-
do. Quando Seu Emílio chegou, 
já não estava na cozinha Dona 
Mariana, a dona das mãos de 
ouro que tornaram famosos os 
tais bifes.

Ao ouvir a conversa, Rogério 

Vidal, inimigo mortal do fre-
guês em questão, se pronti� cou 
a preparar o tal bife, já pensan-
do em alguma vingança. Dinho, 
que também não nutria pelo Seu 
Emílio nenhuma simpatia, não 
só autorizou Rogério a fritar o 
bife, como também pediu “aque-
le capricho”.

Na cozinha, o nosso mes-
tre-cuca improvisado já come-
çou batendo o bife de maneira 
original, jogando no chão, pi-
soteando até � car bem batido. 
Para melhor sabor, cuspiu de 
um lado, virou, cuspiu do ouro, 
completando o tempero com 
toda a gordura das panelas que 
estavam pra lavar e levou ao 
fogo, para a devida fritura.

Por falta de garçom no mo-
mento, o próprio “cozinheiro” 
fez questão de levar o prato à 

mesa, sem tirar o pano sujo que 
lhe servia de avental.

Quando o casal estava de 
saída, Dinho perguntou ao Seu 
Emílio sobre o bife...

- Estava excelente, muito 
obrigado! Voltarei outras ve-
zes!!!
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Minimercado Nações abre 
nova unidade na Vila Nova

Com um olho na quali-
dade dos produtos e outro 
no atendimento aos clien-
tes, o Minimercado Nações 
abriu mais uma loja na Vila 
Nova. Situado na Rua São 
Luiz, 83, a unidade já está 
pronta para atender aos 
clientes do bairro.

Mantendo os padrões da 
unidade da Avenida Nações 
Unidas, nº 137, a nova loja do 
Minimercado também tem 
parceria com a marca Dia 
(de supermercados) para ofe-

recer os melhores produtos, 
com o menor custo.

“A nova loja vem para su-
prir a necessidade do bairro, 
que � ca longe da maioria dos 
mercados. “Desde que abri-
mos, ouvimos muitos clien-
tes agradecendo pela nossa 
presença no local. É o que 
nos motiva a continuar tra-
balhando com seriedade e 
compromisso para oferecer 
o melhor a eles”, comentou o 
proprietário dos Minimerca-
dos Nações, o popular Tião.

Novidade quentinha!
Já está fazendo o maior sucesso as carnes no 

bafo e frango assado do Mini Mercado Nações.
Para o domingão que pede aquele almoço 

especial, o espaço oferece variedade de carnes, 
como cupim, costela bovina e de porco, joelho 
de porco e linguiça temperada no bafo, além de 
frango assado e tudo no capricho. Os pedidos 
podem ser feitos pelo telefone: (13) 3361-2801.

Cerveja com os amigos
Assim como a sua primeira unidade, o novo espaço do Minimercado Nações também 

tem cerveja gelada aquela roda de conversa com os amigos no � nal do dia. “A mesa está 
pronta e a cerveja gelada, é só chegar”.

A nova unidade 
do Minimercado 

Nações fi ca na 
Rua São Luís, 83, 

na Vila Nova. 
Funciona de 

segunda a sábado 
das 07 às 22 horas 

e aos domingos 
das 07 às 13 horas

MINI PREÇO
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TV POLO COMICS AND GAMES

Eles vão invadir a ACIC!
Cosplayers dão vida à personagens dos games, animes, fi lmes e quadrinhos na 2ª edição do 
evento que exalta a cultura nerd em Cubatão

Quem nunca pensou em 
ser um super-herói ou o seu 
personagem favorito de um 
jogo ou fi lme? 

Em algum momento da 
vida, todo mundo já teve 
essa vontade. Mas tem uma 
galera que não fi cou só na 
vontade, arregaçou as man-
gas e encarou o desafi o de se 
tornar um personagem. São 
os cosplayers, que levam a 
vida se transformando em 
personagens de desenhos, 
animes, games, fi lmes e qua-
drinhos e que vão invadir 

a ACIC, em Cubatão, no 
próximo dia 08, durante a 
segunda edição do TV Polo 
Comics and Games, evento 
que celebra a cultura geek e 
nerd.

Duas das cosplayers que 
estarão no evento, conversa-
ram com o Acontece sobre 
a vida de um cosplayer e as 
expectativas para o evento.

Kelly Souza, de 24 anos, 
começou a fazer cosplay aos 
21, depois de uma festa a 
fantasia. “Comecei por brin-
cadeira, para uma festa, mas 
vi que tinha gente que se-
guia esse caminho profi ssio-
nalmente e resolvi encarar o 
desafi o. Então comecei com 
meu personagem favorito, o 
Homem Aranha. Foi o pri-
meiro que eu fi z”, comentou 
a cosplayer.

Kelly também conta que 
gosta de usar o cosplay para 
fazer trabalhos voluntários. 
“Tenho um grupo de ami-
gos cosplayers e nós fazemos 
diversas visitas em hospitais, 
para levar um pouco de ale-
gria para as crianças que es-
tão internadas. É uma forma 
de usar nosso trabalho para 
ajudar as pessoas”, afi rma.

Já Kimberly Souza, de 19 
anos, começou a fazer cos-
play há dois anos e já teve seu 
trabalho reconhecido em si-
tes internacionais. “Comecei 
a fazer cosplay por acaso e 
coloquei umas fotos em um 
site gringo, mais para divul-
gar mesmo. Foi quando re-
cebi muitos elogios e conta-
tos a respeito da maquiagem 
que faço e resolvi investir na 
área”, conta a jovem, que tem 
no personagem Yuichiro, do 
anime Owari no Seraph, seu 
cosplay favorito.

TV Polo Comics and Games
A segunda edição do evento de cultura geek e 

nerd de Cubatão está chegando.
No dia 08 de outubro, a partir das 13 horas, na 

ACIC (Rua Bahia, 171), cosplayers, gamers, amantes 
de quadrinhos, fi lmes e animes se reúnem para um 
dia cheio de atividades, como campeonato de Lea-
gue of Legends, demonstração de FIFA 18, exposição 
de produtos geeks e muito mais. 

Garanta o seu ingresso. A venda acontece pela in-
ternet, na página da TV Polo no facebook (fb.com/
TVPOLO). Kelly Souza

Kimberly Silva

A fi nal do programa Dancing Brasil 2 terá tor-
cida especial da Baixada Santista. Entre os fi na-
listas, estão o apresentador Yudi Tamashiro, que 
já foi morador de São Vicente e tem como seu 
par a dançarina cubatense Barbara Guerra. A du-
pla disputa a fi nal com a cantora Lexa e a atriz 
Suzana Alves, a eterna Tiazinha. A fi nal aconte-
ce na próxima segunda (25), a partir das 22h30. 
Para ajudar a cubatense a ganhar um carro 0km, 
é só entrar no site da Record TV (r7.com) e votar. 
A votação é aberta durante o programa. Em caso 
de vitória, o apresentador Yudi Tamashiro levará 
para casa meio milhão de reais. 

Dancing Brasil
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AS INFORMAÇÕES DESTA COLUNA SÃO DE RESPONSABILIDADE DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES       LEGISLATIVO CUBATENSE

AGUINALDO ARAÚJO PEDE REPAROS NO CASQUEIRO

O vereador Aguinaldo Araújo (PDT), encaminhou in-
dicação solicitando à mesa da Câmara para que se encami-
nhe o� cio ao prefeito Ademário cobrando soluções para a 
Avenida Beira Mar, no Jardim Casqueiro.

Segundo o vereador, a calçada, na altura do número 

1107 da Avenida, precisa ser refeita com urgência, já que 
o local é muito próximo à uma área de lazer pública e 
também devido ao grande número de pessoas que cami-
nham pelo local. O pedido será encaminhado aos setores 
competentes.

LALÁ ACOMPANHA OBRAS NA CICLOVIA DA VILA ESPERANÇA

As obras na Avenida Principal da Vila Esperança con-
tinuam, mesmo após a pavimentação da via. Durante 
essa semana, as galerias e bueiros sob o local onde pas-
sará a ciclovia foram limpas, para que a obra possa ser 
concluída. 

O vereador Lalá (SD) acompanhou de perto os tra-
balhos da equipe de obras da Prefeitura que está no lo-
cal e ressaltou a importância da mesma. “Tudo o que 
venha para melhorar a qualidade de vida dos morado-
res do bairro, é bem vindo”, a� rmou. 

“Agradeço o imenso privilégio à Deus e a todo o mi-
nistério da Igreja Assembleia de Deus de Cubatão, na pes-
soa do presidente, Pastor Carlos Roberto Silva”, comentou 
o vereador, que é o primeiro pastor vereador a batizar na 
Assembleia de Deus Ministério de Cubatão

WILSON PIO PARTICIPA DE BATISMO NA ASSEMBLEIA DE DEUS

O vereador Wilson Pio (PSDB), participou no últi-
mo dia 07 de setembro, do batismo de novos membros 
da Igreja de Cristo no Ministério. O vereador é pastor da 
igreja e realiza pregações e diversos trabalhos no ministé-
rio onde é um dos líderes.

RAFAEL TUCLA QUER FICHA LIMPA PARA CO’S
O vereador Rafael Tucla (PT), apresentou no Legislativo 

um projeto de lei que obriga a aplicação da lei � cha limpa 
para a contratação de cargos em comissão por parte do Po-
der Público. Isso signi� ca dizer que, se aprovado o projeto 
de lei, a administração não poderá contratar pessoas para 

cargos de con� ança que tenham sido condenadas por um 
colegiado pelos crimes de corrupção e contra a adminis-
tração pública.

O projeto segue seu trâmite nas comissões da Casa para 
parecer e logo poderá ser colocado em votação.

ROXINHO PEDE REABERTURA DO PRÉDIO DO CINE CASTRO

O vereador Roxinho (PMDB), encaminhou indicação jun-
to à Mesa da Câmara, para que a Prefeitura faça estudos para 
ver a viabilidade de reabertura do piso térreo do prédio do 
antigo Cine Castro.

Segundo o vereador, o local poderia abrigar diversos ser-

viços da administração pública, como ocorria anteriormente 
até a interdição do local. Além de centralizar serviços essen-
ciais a população, a mudança poderia auxiliar na economia 
de dinheiro da Cidade, evitando que a municipalidade pague 
aluguéis para instalar os mesmos serviços em outros locais.

MARCINHO SOLICITA MANUTENÇÃO NAS RUAS DA VILA NATAL

Recentemente, em caminha pelas ruas da Vila Natal, 
o vereador Marcinho (PSB) ouviu diversos moradores 
apontando os principais problemas do bairro em relação 
a manutenção dos espaços públicos e das ruas, onde pode 
constatar a existência de diversos buracos, que di� cultam o 

trânsito de pessoas e automóveis e provocam acidentes.
Com as informações coletadas no bairro, o vereador 

encaminho indicação 496/17 à mesa da Câmara, cobrando do 
poder Executivo a manutenção das ruas do bairro. O pedido 
já foi encaminhado aos setores competentes da Prefeitura.

RODRIGO ALEMÃO REALIZA MUTIRÃO NO 31 DE MARÇO

No último dia 16, o vereador Rodrigo Alemão (PSDB), 
realizou mutirão junto a comunidade para revitalizar a 
praça Vereador Francisco Eleutério Pinheiro, que � ca na 
rua Abel Tenório de Oliveira, no Jardim 31 de Março.

Durante o mutirão, foram realizados os serviços de 

limpeza, roçagem e pintura. A ação, realizada com amigos 
e membros da comunidade, é uma forma de ajudar a 
Cidade durante o período difícil que ela passa. Esse será 
um trabalho que terá continuação em outras praças da 
cidade.

Apesar de não parecer um resultado expressivo, ele é 
muito importante, por se tratar de uma iniciante que ainda 
busca patrocínio para poder se dedicar aos treinos e subir 
de colocação, qualquer um pode ajudar a ginasta através dp 
telefone (13) 98810-2910, ressalta o vereador.

O vereador Cleber do Cavaco (PRB) enalteceu a ginasta 
cubatense Leticia Spina Aragão, de 10 anos, que participou 
do campeonato Brasileiro de Ginástica Artística realizado 
em Porto Alegre de 07 à 11 deste mês, na modalidade rodí-
zio e obteve o 12º lugar individual representando a cidade.

SERGIO CALÇADOS PRESIDE CEV DA ULTRACARGO

O vereador Sergio Calçados (PPS), será o presidente da 
CEV que visa inserir Cubatão em todas as tratativas rela-
cionadas aos danos causados pelo incêndio no terminal da 
Ultracargo, ocorrido em 2015.

O pedido da instalação da CEV foi aprovado pela Câ-

mara durante a primeira sessão ordinária de setembro, será 
composta por três vereadores e tem 45 dias para concluir 
seus trabalhos. O vereador concentrará seus esforços para 
que medidas sejam tomadas visando bene� ciar todos mo-
radores de Cubatão

CLEBER DO CAVACO ELOGIA GINASTA CUBATENSE

TONINHO VIEIRA GARANTE SAÚDE NAS ESCOLAS

O Projeto de Lei n° 077/2017 que institui o “Programa de 
Monitoramento de Saúde nas Unidades de Ensino” de au-
toria do vereador Toninho Vieira (PSDB) foi aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes na sessão plenária 
do último dia 19. “Atuar nas escolas com intervenções de 

especialistas visando o estimulo de crianças e adolescen-
tes para a promoção, prevenção e tratamento relacionado 
à saúde é primordial para melhorar o cotidiano dos estu-
dantes e seus familiares, bem como reduzir gastos futuros 
com tratamentos médicos de alta complexidade”, esclarece.
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O Baile da Primavera da Sociedade Esportiva Itapema acontece no dia 
29 de Setembro, às 21h.
Com um jantar dançante e trajes, obrigatorialmente, social completo, o 
baile trará a banda Nova Era.
Os convites são individuais e custam R$250,00.
Para mais informações: (13) 3386.8820 ou Rua Agenor de Assis, 97, vila 
Alice - Vicente de Carvalho

RENATO PIETROPAOLO, 
VICE PREFEITO E SECRETÁRIO 
DE EDUCAÇÃO COM A 
PROFESSORA SHEILA AGRIA

CÉLIA CRISTINA, COM DR TONINHO E MARCIO CARREIRA

PREFEITO VALTER SUMAN COM RENATO PIETROPAULO E 
FABRICIO HENRIQUE; PRESIDENTE DO PSB/GUARUJÁ

O NOVO VICE ESTADUAL DO PSB VALTER SUMAN E O FILHO LUCAS SUMAN, LADEANDO 
O VICE GOVERNADOR E PRESIDENTE DO PSB MÁRCIO FRANÇA

VALTER SORIO DA SEDUC COM RENATO PIETROPAULO                        
VALTER SUMAN COM RENATO PIETROPAULO E 
PROFESSORA SHEILA AGRIA

Suman assume vice do PSB no Estado
Posse aconteceu no Congresso que reconduziu Marcio França à presidência sob os gritos: “São Paulo avança. Governador é Márcio França”

CONVENÇÃO ESTADUAL

O prefeito de Guarujá, 
Válter Suman, foi empossa-
do numa vice-presidência 
estadual do Partido Socialis-
ta Brasileiro (PSB) durante o 
11º Congresso Estadual da 
sigla, realizado no último sá-
bado, dia 16, na Assembleia 
Legislativa do Estado.

 “A política, dentre todas 
as vocações, é a mais nobre, 
mas dentre todas as profi s-
sões também pode ser a mais 
vil. Pior que o governo dos 
maus é o silêncio dos bons. 
Nós fazemos parte de uma 
sociedade de bem, daque-
les que querem, em comum 
união, que o País tenha mais 
justiça social e que têm a 
grande responsabilidade de 

ouvir o clamor de uma popu-
lação que sofre em busca de 
atendimento médico, sanea-
mento básico digno, vaga em 
creche. O PSB está de olhos 
muito abertos e nós, em co-
mum união, iremos vencer 
esse momento. É na crise que 
se forjam os líderes, e o PSB 
é um celeiro de grandes e 
jovens líderes”, disse Suman, 
em seu discurso.

Márcio França
O congresso estava lota-

do de fi liados, simpatizantes 
e delegados do partido, que 
em muitos momentos bra-
davam o grito “São Paulo 
avança, governador é Már-
cio França”. O vice-gover-

nador foi reeleito presidente 
estadual do PSB, e está em 
seus planos a candidatura 
ao governo de São Paulo 
em 2018. França, que é vice 
deve assumir o governo do 
Estado, ano que vem

“Somos o segundo par-
tido mais votado do Estado 
nas últimas eleições, com  
4,5 milhões de votos. Pre-
tendo disputar o governo 
de São Paulo, vai ser a pri-
meira vez que o PSB terá um 
candidato a governador do 
Estado e será uma grande 
honra”, disse o vice-gover-
nador. O evento também 
contou com a presença do 
prefeito de São Paulo João 
Dória.

JÁ SE DESTACANDO NA LIDERANÇA DO SEGUNDO PARTIDO MAIS VOTADO DO ESTADO, 
O PREFEITO DO GUARUJÁ EM SEU PRIMEIRO DISCURSO COMO VICE PRESIDENTE DO PSB 


