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Fervendo na Câmara
Já está na Câmara projeto do prefeito 

para liberação de 1,5 milhão à Cursan. 
A verba atenderia primeiro bloqueios 
judiciais dos que já ganharam na Justiça 
e atenderia as demais verbas rescisórias 
quase que na totalidade.

Outro que pode ir para a Casa nos 
próximos dias é o projeto que cria a 
Taxa de Iluminação Pública. Cubatão 
pode deixar, em 2018, de ser a única da 
região sem a contribuição obrigatória.

Ainda no intuito de moralizar a admi-
nistração, o novo governo mandou para a 
Câmara projeto que autoriza o Município 
a celebrar convênio com o Estado para a 
Bolsa Eletrônica de Compras. Indicado 
pelo Tribunal de Contas, o sistema Bec/
SP, vem sendo apontado como ferramen-
ta para moralizar as licitações.

Alívio pro cofre público
Por muitos anos a Marvin dominou 

a segurança dos próprios públicos em 
Cubatão, praticando preços considera-
do, por muitos, exorbitantes, diante da 
inércia dos políticos que nunca tive-
ram coragem de mexer neste vespeiro. 
Mas o governo Ademário não arregou e 
rompeu com a empresa. Neste momen-
to, vigilantes da Prefeitura se interca-
lam para segurar a ‘onda’.

Na próxima semana, o governo deve 
assinar um contrato emergencial com 
outra empresa. E o preço, ao que tudo 
indica, será bem abaixo do que foi pra-
ticado, durante anos, pela Marvin. 

Causando na oposição
O petista Rafael Tucla parece estar 

tomando gosto pela oposição. O verea-
dor, que outrora parecia alinhado com 
o governo, nas últimas semanas vem se 
posicionando de forma contundente na 
trincheira contrária, citando até a ex-
-prefeita Marcia Rosa (PT), como mo-
delo,  na defesa dos cobradores. 

Agora prepara projeto para pedir a 
redução dos salários de vereadores, se-
cretários e prefeito e vice.

Recadastramento servidor
 O prazo para os servidores da Pre-

feitura de Cubatão agendarem o reca-
dastramento termina neste domingo 
(19). O agendamento deve ser feito no 
site www.cubatao.sp.gov.br. Basta clicar 
em “Recadastramento servidores 2017” 
ou no banner eletrônico que apare-
ce na tela, assim que se abre a página 
eletrônica. O processo é obrigatório e 
quem perder o prazo terá a imediata 
suspensão do pagamento de salário. 

Outras informações : 3362-6511.
Aposentados não precisam fazer o 

recadatramento.
 
Coral oficial
O Coral dos Servidores Municipais 

foi criado em 2009, mas só agora ga-
nhou o status de o� cial a partir de de-
creto do prefeito Ademário.

 Agora, funcionários das autarquias 
(CMT, Caixa de Previdência, por exem-
plo) e servidores da Câmara também 
podem participar da cantoria.

Divórcio a vista
O casamento entre o ex-candidato a 

prefeito de São Vicente, Junior Bozzella 
com o Podemos nem começou direito 
e já chegou ao � m. Nesta semana, ele 
anunciou que deixa o partido para as-
sumir a vice-presidência estadual do 
PSL (que em breve passará a se chamar 
Livres), onde deve concorrer a deputa-
do federal em 2018. Bozzella já tinha 
anunciado dobradinha com o também 
ex-candidato a prefeito de Cubatão 
Doda que deve concorrer à Assembleia 
Legislativa pelo Podemos.

Voando alto?
Um suplente de vereador que bateu 

na trave está se preparando para voar 
rumo a Assembleia Legislativa.

Segundo uma fonte desta coluna, há 
uma grande movimentação nos basti-
dores que pode alçar a candidatura do 
segundo cubatense à deputado estadual 
e concorreria com Doda, que já anun-
ciou a sua candidatura.

Na última segunda (13), os servidores 
municipais de Cubatão elegeram a nova 
diretoria, que vai comandar a entidade pelos 
próximos quatro anos. Encabeçada por 
Mario Salles, o Marão (presidente) e Osmar 
Hildebrando (vice), a chapa 2 venceu o pleito 
por 230 votos a 137. No total, 369 associados 
votaram durante toda a segunda, na sede do 
Grêmio.

A nova diretoria toma posse no próximo 
dia 29 e já traça seus planos de ação. Uma 
das primeiras será a reforma dos vestiários. 
Na terça (14), o presidente eleito esteve com 
alguns membros da sua diretoria na redação 
do Acontece falando dos planos de seu 
mandato para o Grêmio.

Jornal Acontece - Presidente, quais são as 
prioridades da nova gestão?

Mario Salles - Em primeiro lugar, vamos 
investir nos vestiários, principalmente os 
da piscina, que é a área mais movimentada 
do Grêmio. Precisamos dar condições 
adequadas a eles, com acessibilidade e mais 
espaço. Essa é a prioridade a curto prazo. Mas 
nossos planos são grandes. A construção de 
uma piscina semi-olímpica, de um campo de 

ENTREVISTA

“Estamos unidos 
para resgatar o Grêmio”
Presidente eleito, Marão veio à redação do Acontece para falar dos planos da sua gestão 
nos próximos quatro anos do Grêmio

futebol society também são parte das nossas 
metas para o Grêmio, além da modernização 
de todo o espaço físico.

JA - A disputa deste ano foi bastante 
acirrada...

Marão - ...sim, foi uma campanha 
desgastante. Muitas coisas foram ditas 
durante esses dias pré-eleição. Mas ao invés 
de falar sobre isso, pre� ro focar no que vem 
pela frente. E quero deixar claro que a minha 
posição e de toda a diretoria é de abrir as 
portas para todo aquele que quer o bem do 
Grêmio. Isso vale para qualquer servidor, 
os que votaram em nossa chapa, nos nossos 
adversários e aqueles que não compareceram. 
Estaremos sempre de portas abertas para 
receber a todos.

JA - A sua candidatura foi marcada pelo 
discurso de resgate de espírito do Grêmio. 
Como pretende fazer esse resgate?

Marão - Vamos fazer esse resgate 
trazendo de volta para o Grêmio o que é mais 
importante: o servidor. Estamos planejando 
o retorno de atividades como o Happy Hour 
do Servidor e eventos sociais de todo tipo. 
Esses eventos, junto com as melhorias que 

pretendemos fazer, vão trazer o servidor de 
volta ao Grêmio e tornar o espaço um lugar 
para se divertir.

JA - Muito se fala hoje da crise do 
comércio. Como presidente do Grêmio, você 
pensa em alguma parceria?

Marão - Pensamos sim. Acho que o 
momento pede união de esforços. Depois 
que assumirmos, vamos nos apresentar às 
autoridades e representantes de classe da 
Cidade. Vamos estudar o estatuto do Grêmio 
para ver o que podemos fazer em relação 
a parcerias. Em relação ao comércio, em 
especial, quero sentar com o presidente da 
ACIC para conversar e ver o que pode ser 
feito, para que o sócio do Grêmio possa ajudar 
o comércio da Cidade de alguma forma.

JA - Uma palavra do presidente para os 
sócios do Grêmio

Marão - eu só tenho a agradecer. A 
todos aqueles que participaram do processo 
eleitoral, independente de quem votaram. 
E rea� rmar que nós estaremos de portas 
abertas para receber os servidores que 
venham agregar coisas boas para o Grêmio. 
O diálogo é e sempre será a nossa política. 

O Sebrae já tem data para iniciar os seus 
trabalhos em Cubatão. No próximo dia 29 de 
novembro, às 08 horas da manhã, acontece a 
inauguração da unidade de Cubatão, que fun-
cionará na sede da ACIC.

Juntamente com o Sebrae, a ACIC vai ofe-
recer diversos serviços. São eles: O Banco do 

Em outubro, a assinatura do convenio 
entre ACIC, Fiesp e Prefeitura foi pauta 
do Acontece. A assinatura foi essencial 
para a instalação do Sebrae na Cidade

Sebrae inaugura unidade em Cubatão dia 29
Povo Paulista, o Via Rápida Empresa, Junta 
Comercial, Certi� cado Digital comum e de 
origem e também passa a ter atendimento do 
Sindicato do Comércio Varejista da Baixada 
Santista. 

A vinda do Sebrae é uma das principais 
pautas da Associação desde o começo do ano. 

No último dia 28, ACIC, Fiesp e Prefeitura as-
sinaram o convênio para a instalação da uni-
dade do Sebrae na Cidade. 

O presidente da ACIC, Geraldo Tia Jô, fa-
lou sobre a inauguração. “Essa é uma gran-
de conquista para a Cidade. Estamos felizes 
de receber o Sebrae e todos os serviços que 
chegam junto. É uma forma de mostrar todo 
o trabalho que vem sendo feito pela ACIC. 
Agora estamos nos preparativos � nais para a 
inauguração e, principalmente para iniciar os 
atendimentos”.

Receita Federal
Outro serviço que pode vir para a ACIC é 

um posto da Receita Federal. A informação é 
do presidente Geraldo Tia Jô. “Estamos tra-
balhando também para trazer para a ACIC e 
para a Cidade um posto da Receita Federal. 
Estamos nas tratativas ainda, mas temos es-
perança que a inauguração do Sebrae abra os 
caminhos para a vinda deles”, � nalizou.

NA ACIC

Jaque Barbosa

Ao lado de membros da sua diretoria, o presidente Marão (segundo da esq. para a dir.) comenta os seus planos para o Grêmio



0317 de novembro de 2017digital.com.br

Governador entrega faixa 
da Padre Manoel da Nóbrega

O governador Geraldo 
Alckmin entregou o novo 
trecho de faixa adicional da 
Rodovia Padre Manoel da 
Nóbrega (SP-055). Quem 
descer para o litoral sul 
para as festas de � m de ano 
já contará com a nova pista 
em sua viagem. A ampliação 
também bene� cia os mora-
dores da Baixada Santista, 
que passam a contar com 
maior � uidez para seus des-
locamentos pela região.

“Entregamos 18 quilô-
metros de terceira faixa no 
sentido planalto litoral e já 
tínhamos feito os 18 quilô-
metros no sentido contrário. 
Terminamos a obra antes do 
prazo contratual e antes do 
verão, para melhorar a mo-
bilidade, estimular o empre-
go e o turismo”, disse o go-
vernador.

A terceira faixa liberada 
hoje foi implantada na pista 
oeste (sentido Litoral Sul) 
entre o km 274 e o km 292. A 
obra vai reduzir os conges-
tionamentos do tráfego vin-
do de São Paulo no sentido 
Praia Grande, diminuindo o 
tempo de viagem ao litoral 
sul e dando maior seguran-
ça e conforto aos motoristas.  
As intervenções foram ini-
ciadas em maio de 2017 e ge-
raram 500 empregos diretos 
e indiretos na região. No tre-

Ampliação reduz congestionamentos no trecho de São Vicente e pode benefi ciar moradores de toda a Baixada, 
inclusive do Vale Verde

cho circulam, em média, 15 
mil veículos por dia. Além 
da ampliação foram reali-
zadas todas as adequações 
necessárias nos dispositivos 
de segurança e sinalização 
do trecho, bem como todo 
o sistema de drenagem. As 
obras foram executadas pela 
concessionária Ecovias sob 

Gilberto Marques/Governo do Estado

� scalização da Agência de 
Transporte do Estado de São 
Paulo – ARTESP.

Pista Leste
Em dezembro de 2016 foi 

entregue terceira faixa im-
plantada na pista leste (sen-
tido São Paulo) entre o km 
274 e o km 280 da Rodovia 

Padre Manoel da Nóbrega. 
Nas obras foram investidos 
R$ 47,1 milhões.

Operação Verão 
A partir do dia 20 de de-

zembro, a região vai contar 
com reforço no policiamen-
to. É o início da Operação 
Verão, que trará a Baixada 

DE OLHO NO VERÃO!

mais 1842 policiais, mesmo 
número do ano anterior.

O anúncio foi feito no iní-
cio de outubro, no Condesb, 
durante uma reunião entre 
os prefeitos da Baixada e o 
secretário de segurança pú-
blica, Mágino Alves Barbosa 
Filho, que acertou alguns de-
talhes sobre a operação.

Plano de 
Combate ao 
Lixo no Mar

O Ministério do Meio 
Ambiente realizou na pri-
meira semana de novem-
bro um seminário para 
discutir meios de comba-
ter o descarte de lixo no 
mar. Durante os três dias 
do evento (6, 7 e 8), diver-
sos especialistas ligados 
ao tema e ambientalistas 
debateram formas de con-
ter a poluição das águas e 
reduzir os impactos am-
bientais provocados por 
essa ação. O seminário foi 
o primeiro passo do pro-
cesso de elaboração do 
Plano Nacional de Com-
bate ao Lixo no Mar que o 
governo federal está pre-
parando – um compro-
misso assumido durante a 
Conferência dos Oceanos, 
realizada em Nova Iorque 
em junho deste ano.

O plástico é sem dúvi-
da o principal vilão contra 
a vida marinha. Por ano, 
estima-se que 8 milhões 
de toneladas de plástico 
são despejados no mar em 
todo o mundo. 

Uma pesquisa publica-
da há dois anos na revista 
cientí� ca Proceedings of 
the National Academy of 
Sciences apontou que até 
2050, se a poluição não 
diminuir, 99% das aves 
marinhas terão pedaços 
de plástico no organismo. 
E que, na época da publi-
cação da pesquisa, 90% já 
eram vítimas dessa polui-
ção ao meio ambiente.

A tartaruga marinha é 
outra vítima frequente do 
plástico. 
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editais de casamentoCARTÓRIO 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 ar� go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: VALCIANO ISIDORO DA SILVA e JOSEFA SANTOS DO NASCIMENTO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 372776012 - SSP/SP, CPF n.º 04235464493, 
com 37 anos de idade, natural de Pão de Açúcar - AL (Arapiraca-AL  Livro nº 40, fl s. nº 122, Termo 
nº 45166), nascido no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e oitenta (26/07/1980), residente 
na Rua Santa Filomena, 473, Si� o Novo, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO ISIDORO DA SILVA, faleci-
do há 22 anos e de ZENILDA DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos de 
idade, residente em SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, do lar, RG n.º 381748741 - SSP/SP, CPF n.º 34887712880, com 32 anos de idade, natural 
de Pão de Açúcar - AL (São José da Tapera - AL  Livro nº 18, fl s. nº 1, Termo nº 15465), nascida no 
dia dezessete de março de mil novecentos e oitenta e cinco (17/03/1985), residente na Rua San-
ta Filomena, 473, Si� o Novo, Cubatão - SP, fi lha de CÍCERO LUIZ DO NASCIMENTO, falecido há 2 
anos e de CÍCERA SANTOS DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 61 anos de ida-
de, residente em SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL. 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, 08 de novembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: PEDRO GOMES DA SILVA e IRAILDES ALEXANDRINA DE SOUZA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciado, advogado, OAB n.º 46674 - OAB/SP, CPF n.º 12319449868, 
com 72 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove de novembro de mil no-
vecentos e quarenta e quatro (29/11/1944), residente na Rua Francisco Barbosa, 81, Jardim Cas-
queiro, Cubatão - SP, fi lho de EUCLIDES GOMES DA SILVA, falecido há 30 anos e de MARIA ANETE DA 
SILVA, falecida há 30 anosDivorciado de Maria de Lourdes Ornélas, conforme sentença datada de 
18/09/2017, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e das Sucessões de Santos-SP, 
nos autos de N°1035592-95.2016.8.26.0562. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ra, designer de moda, RG n.º 397072582 - SSP/SP, CPF n.º 58117458500, com 50 anos de idade, na-
tural de CIPÓ - BA (Cipó-BA  Livro nº 24, fl s. nº 92, Termo nº 9013), nascida no dia dez de abril de 
mil novecentos e sessenta e sete (10/04/1967), residente na Rua Francisco Barbosa, 81, Jardim Cas-
queiro, Cubatão - SP, fi lha de AGNALDO ALEXANDRINO DE SOUZA, falecido há 30 anos e de TEREZA 
MARIA DOS SANTOS, falecida há 30 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, 09 de novembro 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: JAMERSON CLEITON MOTA BARBOSA e LUANA CAROLINA DE ARAUJO SANTANA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, viúvo, técnico de refrigeração, RG n.º 366143566 - SSP/SP, CPF n.º 36881092873, 
com 31 anos de idade, natural de SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE, nascido no dia primeiro de outubro de 
mil novecentos e oitenta e seis (01/10/1986), residente na Avenida Principal, 03, Vila Noel, Cubatão - SP, fi -
lho de JOSENATO RIBEIRO BARBOSA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 54 anos de idade, residente 
em SANTOS - SP e de MARIA LUZINETE VIEIRA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de 
idade, residente em Cubatão - SPViúvo de: Paulynne Runney Reis de Macedo Mota falecida aos 28/08/2015, 
no LºC-122, Fls.94, sob nº56241 no Cartório do 2º Subdistrito de Santos/SP.. Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 458471562 - SSP/SP, CPF n.º 40432809805, com 21 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 174, fl s. nº 08, Termo nº 51356), nascida no dia qua-
torze de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco (14/12/1995), residente na RUA Dom Pedro ll, 139, 
Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de IVANILDO DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, encanador, com 42 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de VALDENICE DE ARAUJO SANTANA, de nacionalidade brasileira, do-
més� ca, com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de novembro 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: ELIAS RODRIGUES FERNANDES NETO e DANYELE DA SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, refratarista, RG n.º 482374159 - SSP/SP, CPF n.º 40981717837, com 
26 anos de idade, natural de Ipirá - BA (Ipira - BA  Livro nº 46, fl s. nº 145, Termo nº 53245), nascido no dia 
quatro de junho de mil novecentos e noventa e um (04/06/1991), residente na AVENIDA Principal, 2076, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ADELSON SANTOS FERNANDES, de nacionalidade brasileira, pedrei-
ro, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CERIZA MACHADO DA CONCEIÇÃO FERNAN-
DES, de nacionalidade brasileira, lojista, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, lojista, RG n.º 429832515 - SSP/SP, CPF n.º 44519254876, 
com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e 
noventa e quatro (27/10/1994), residente na AVENIDA Principal, 2076, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha 
de LOURDES DA SILVA SANTOS, falecida há 19 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, 08 de novembro 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: DANIEL GONÇALVES DOS SANTOS e HELLEN MENDES DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, operador, RG n.º 43390179 - SSP/SP, CPF n.º 38028773818, com 28 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 132, fl s. nº 140, Termo nº 34772), nascido no dia 
vinte e seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (26/12/1988), residente na Avenida Principal, 
21, Cota 200, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, 
com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DO CARMO GONÇALVES DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 501065118 - SSP/SP, CPF n.º 48714027895, com 18 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão  Livro nº 195, fl s. nº 106, Termo nº 59812), nascida no dia seis 
de maio de mil novecentos e noventa e nove (06/05/1999), residente na Avenida Principal, 21, Cota 200, 
Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ IVANILDO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 42 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de RITA DE CASSIA MENDES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de novembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: ANDERSON DOS SANTOS CRUZ e JERLAINE FERREIRA PINTO. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, conferente, RG n.º 45761545 - SSP/SP, CPF n.º 31543046819, 
com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte de setembro de mil novecentos 
e oitenta e dois (20/09/1982), residente na RUA Rua Julio Amaro Ribeiro, Bl70, apto.11G, Vila Na-
tal, Cubatão - SP, fi lho de ARIOVALDO ALCANTARA CRUZ, de nacionalidade brasileira, motorista, com 
47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EDNA MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade bra-
sileira, do lar, com 39 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 473341475 - SSP/SP, CPF n.º 33509151836, com 31 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatro de setembro de mil novecentos e oitenta e seis 
(04/09/1986), residente na RUA Rua Julio Amaro Ribeiro, Bl70, apto.11G, Vila Natal, Cubatão - SP, fi -
lha de SEBASTIÃO PINTO, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 72 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, inspetora de alunos, com 
92 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, 09 de novembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: NICOLLAS SILVA DE OLIVEIRA e NATHALIE NICOLY MESQUITA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, Encarregado de Mecânica, RG n.º 48857363 - SSP/SP, CPF n.º 
41148280871, com 24 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 170, fl s. nº 
227, Termo nº 103001), nascido no dia treze de março de mil novecentos e noventa e três (13/03/1993), 
residente na Rua Alaíde Soares de Souza Chaves, 45, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lho de ELSON SANTOS DE 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de IZABEL CRISTINA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 41 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administra� va, RG n.º 
48898630 - SSP/SP, CPF n.º 41230273859, com 24 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 167, fl s. nº 290, Termo nº 101533), nascida no dia dez de janeiro de mil novecentos 
e noventa e três (10/01/1993), residente na Rua dos Girassóis, 45, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de 
ALEX SANDRO MESQUITA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 45 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de LUCIANA DE PAULA ARAUJO, de nacionalidade brasileira, assistente administra� va, 
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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de novembro 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: JULIO DOS SANTOS e DIVA RIBEIRO DE JESUS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciado, pedreiro, RG n.º 109576007 - SSP/SP, CPF n.º 80165931868, com 62 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascido no dia sete de dezembro de mil novecentos e cinquenta e quatro (07/12/1954), residente na Rua Santo 
Antonio de Pádua, 46, fundos, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de VIRGILIO SANTANA DOS SANTOS, falecido há 15 
anos e de DORALICE TEIXEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 87 anos de idade, residente 
em Cubatão - SPDivorciado de Maria Rosiete Lourenço, conforme sentença datada de 26/07/2017, proferida pelo 
MM. Juiz de Direito da 1ªVara do Foro desta Comarca, nos autos de N°1002118-53.2017.8.26.0157. Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 143173649 - SSP/SP, CPF n.º 19388543572, com 70 
anos de idade, natural de PARIPIRANGA - BA (Paripiranga-BA  Livro nº 52, fl s. nº 520, Termo nº 7812), nascida no 
dia três de abril de mil novecentos e quarenta e sete (03/04/1947), residente na Rua Santo Antonio de Pádua, 46, 
fundos, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de ELEUTÉRIO RIBEIRO DOS SANTOS, falecido há 40 anos e de PAULINA 
FRANCISCA DE JESUS, falecida há 5 anos. Assina à rogo da contraente que declarou não saber assinar: Maria da 
Conceição Saraiva da Silva, brasileira, casada, do lar, RG:36008207, CPF:38914859215, residente e domiciliada 
na Rua Domingos Costa, 158, bl.6, apt.13, Vila Paulista, 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 novembro 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: ADEMIR DA SILVA e GILVANETE MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 39706018 - SSP/SP, CPF n.º 02333441445, com 42 anos de idade, natu-
ral de PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AL (Major Izidoro-AL  Livro nº 22, fl s. nº 125, Termo nº 750), nascido no dia 
quinze de março de mil novecentos e setenta e cinco (15/03/1975), residente na Rua Josefa de Oliveira, 
8, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de OLAVO LAURINDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 72 anos de idade, residente em MAJOR ISIDORO - AL e de JOSEFA HONÓRIO DA SILVA, fale-
cida há 5 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, domés� ca, RG n.º 369908156 
- SSP/SP, CPF n.º 31826850821, com 50 anos de idade, natural de IGUARACI - PE (Iguaraci-PE  Livro nº 16, 
fl s. nº 141, Termo nº 7118), nascida no dia dez de junho de mil novecentos e sessenta e sete (10/06/1967), 
residente na Rua Josefa de Oliveira, 8, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de PEDRO MIGUEL DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 82 anos de idade, residente em IGUARACI - PE e de SEBAS-
TIANA MARIA DA CONCEIÇÃO, falecida há 32 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, 10 de novembro 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: MAXWEL COSTA MACEDO e DAIANA RODRIGUES DE MOURA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 342495458 - SSP/SP, CPF n.º 21910462829, com 36 anos de idade, natu-
ral de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 77, fl s. nº 118, Termo nº 12862), nascido no dia vinte e sete de janeiro 
de mil novecentos e oitenta e um (27/01/1981), residente na Rua 10, 67, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de JACOB 
DA COSTA MACEDO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 69 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP e de ANASTACIA RAIMUNDA SILVA MACEDO, falecida há 20 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, assistente de departamento pessoal, RG n.º 309755803 - SSP/SP, CPF n.º 30643138862, com 
35 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 84, fl s. nº 124, Termo nº 15654), nascida no dia 
treze de dezembro de mil novecentos e oitenta e um (13/12/1981), residente na Rua 10, 67, Fabril, Cubatão 
- SP, fi lha de JOÃO BATISTA COSTA DE MOURA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 55 anos de idade, 
residente em SANTA RITA DE MINAS - MG e de NEUSA RODRIGUES DE MOURA, de nacionalidade brasilei-
ra, do lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de novembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: MATHEUS AUGUSTO DE LACERDA COSTA e ELIS GOMES DE ALBUQUERQUE. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, RG n.º 373998880 - SSP/SP, CPF n.º 
33532121832, com 18 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 227, 
fl s. nº 272, Termo nº 137125), nascido no dia primeiro de junho de mil novecentos e noventa e nove 
(01/06/1999), residente na Rua Caminho do Papa, 21, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ALEXSANDRO 
LUIZ COSTA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de TATIANA APARECIDA DE LACERDA COSTA, de nacionalidade brasileira, faxineira, com 45 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
521972036 - SSP/SP, CPF n.º 48716951824, com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 199, fl s. nº 3, Termo nº 61301), nascida no dia sete de outubro de mil novecentos e noventa e nove 
(07/10/1999), residente na Avenida Principal, 235, Cota 200, Cubatão - SP, fi lha de ELISIO CAVALCANTI 
DE ALBUQUERQUE, de nacionalidade brasileira, encarregado de obras, com 50 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de PATRICIA APARECIDA GOMES JACYNTHO, de nacionalidade brasileira, faxineira, 
com 37 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, 13 de novembro 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: SAMUEL LIRA DE OLIVEIRA JUNIOR e LIDIANI ALINI CARIOCA GARCIA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, RG n.º 33877538 - SSP/SP, CPF n.º 32515997805, 
com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia doze de agosto de mil novecentos e 
oitenta e três (12/08/1983), residente na Rua Monte Castelo, 236, apto. 12, Vila Nova, Cubatão - SP, 
fi lho de SAMUEL LIRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 57 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, com 56 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 438838300 - SSP/SP, CPF n.º 22861353805, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (27/08/1986), residente na Rua 
Monte Castelo, 236, apto. 12, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de MARCOS GIOVANI GARCIA, de nacionali-
dade brasileira, falecido há 21 anos e de MARIA JOSÉ CARIOCA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
51 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: KLEBER RAMOS SANTANA e EDILAINE OLIVEIRA DOS SANTOS LEON. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, guarda municipal, RG n.º 34746468 - SSP/SP, CPF n.º 
31444081829, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia seis de junho de mil nove-
centos e oitenta e três (06/06/1983), residente na Rua Estados Unidos, 550, Jardim Casqueiro, Cubatão 
- SP, fi lho de CLAUDIO SANTANA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 53 anos de idade, residente 
em SANTOS - SP e de NEUZA RIBEIRO RAMOS, de nacionalidade brasileira, assistente social, com 52 anos 
de idade, residente em SANTOS - SPDivorciado de Karilene Souza de Oliveira, conforme sentença datada 
de 05/04/2013, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões de Santos-SP, nos 
autos de N°568/2013. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, administradora, RG n.º 
46004480 - SSP/SP, CPF n.º 37265536819, com 28 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 130, fl s. nº 88, Termo nº 79021), nascida no dia vinte e sete de abril de mil nove-
centos e oitenta e nove (27/04/1989), residente na Rua Estados Unidos, 550, Jardim Casqueiro, Cubatão 
- SP, fi lha de PAULO DOS SANTOS LEON, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIZETE DE OLIVEIRA LEON, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 62 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, 14 de novembro 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: NATAN BRUNO DA SILVA DOS SANTOS e BRUNA SANTOS VIEIRA LOPES. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, operador de processos químicos, RG n.º 48582079 - SSP/SP, CPF n.º 40659424894, 
com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 152, fl s. nº 349, Termo nº 42941), nascido no 
dia quinze de maio de mil novecentos e noventa e dois (15/05/1992), residente na Rua dos Cravos, 476, Vila 
Natal, Cubatão - SP, fi lho de MOISÉS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 47 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de RUTE MARIA DA SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica 
de segurança do trabalho, RG n.º 48947262X - SSP/SP, CPF n.º 37618975884, com 24 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 157, fl s. nº 199, Termo nº 44781), nascida no dia vinte e seis de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e três (26/02/1993), residente na Rua Benedito Moreira César, 342, apt.32, Parque São 
Luis, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA LOPES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de FLAVIA DOS SANTOS VIEIRA LOPES, de nacionalidade bra-
sileira, copeira, 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, 14 de novembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO e BIANCA MACEDO CAR-
DOSO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, advogado, com 25 anos de ida-
de, natural de SÃO PAULO - SP, nascido no dia trinta de janeiro de mil novecentos e noventa e dois 
(30/01/1992), residente na Rua dos Cravos, 22, apt.22, Balneario Flórida, PRAIA GRANDE - SP, fi -
lho de CARLOS GALHARDO FILHO e de LILIAN ZANESCO MARINETTI . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, advogada, com 25 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida 
no dia vinte e três de abril de mil novecentos e noventa e dois (23/04/1992), residente na Rua José 
Teixeira, 123, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de CLAUDIO ELIAS DA SILVA CARDOSO e de LÚCIA 
AZEVEDO DE MACEDO CARDOSO. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JOSÉ GERALDO PORFIRIO e MARIA CRISTINA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 371722457 - SSP/SP, CPF n.º 35870621453, com 
56 anos de idade, natural de TIMBAÚBA - PE (Timbaúba -1º Distrito  Livro nº 38, fl s. nº 162, Termo 
nº 25396), nascido no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e sessenta e um (24/07/1961), 
residente na Rua Maurino de Oliveira Moura, 164, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de OTA-
CILIO PORFIRIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 86 anos de idade, residente 
em TIMBAÚBA - PE e de MARIA DA SILVA PORFIRIO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 77 
anos de idade, residente em TIMBAÚBA - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, do lar, RG n.º 205860096 - SSP/SP, CPF n.º 09134169830, com 48 anos de idade, natural de TIM-
BAÚBA - PE (Timbaúba -1º Distrito  Livro nº 7, fl s. nº 58, Termo nº 6326), nascida no dia primeiro de 
maio de mil novecentos e sessenta e nove (01/05/1969), residente na Rua Maurino de Oliveira Moura, 
164, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ORACIO DA SILVA, falecido há 42 anos e de 
ROSALIA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 77 anos de idade, residente 
em TIMBAÚBA - PE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.   

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: LUCAS PAIVA SANTOS e JOYCE CRISTINE ALVES DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 48986163 - SSP/SP, CPF n.º 44202476816, com 
24 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 280, fl s. nº 188, Termo nº 
101642), nascido no dia treze de maio de mil novecentos e noventa e três (13/05/1993), residente na 
RUA Roberto Mario San� ni, 345, Bloco C, Ap.411, Jd.Real, Cubatão - SP, fi lho de FABIO PAIVA SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, encarregado de tráfego, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de VALÉRIA PAIVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, operadora de pedágio, com 45 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de 
pedágio, RG n.º 368081990 - SSP/SP, CPF n.º 45626518819, com 20 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP, nascida no dia oito de março de mil novecentos e noventa e sete (08/03/1997), residente 
na RUA Roberto Mario San� ni, 345, Bloco C, Ap.411, Jd.Real, Cubatão - SP, fi lha de LUÍS CARLOS AL-
VES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 39 anos de idade, residente em SÃO VICEN-
TE - SP e de SILVANIA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, coordenadora pedagógica, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de novembro 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: MICHEL DE ARAUJO SANTOS e CAMILA RIBEIRO DUARTE. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, administrador de empresas, RG n.º 443996593 - SSP/SP, CPF n.º 33615050894, com 33 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e oitenta e quatro 
(25/07/1984), residente na Rua Santa Julia, Caminho São Joaquim, 8, altos, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
fi lho de MILTON VITORINO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 54 anos de idade, residente 
em PARIPIRANGA - BA e de ROSELITA DA SILVA DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de es-
critório, RG n.º 40011732 - SSP/SP, CPF n.º 35177170888, com 31 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nasci-
da no dia seis de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (06/01/1986), residente na Rua Santa Julia, Caminho 
São Joaquim, 8, altos, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ APARECIDO DUARTE, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 58 anos de idade, residente em MIRACATU - SP e de VILMA MARIA RIBEIRO DUAR-
TE, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 56 anos de idade, residente em MIRACATU - SP. 
Divorciada de Esequiel Cunha, conforme sentença datada de 28/09/2005, proferida pela Juiza de Direito da 
1ªVara Cível da Comarca de Pedro Barros-SP, nos autos de nº78/2005. 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 novembro 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 SANTOS DE JESUS e ERICA SANTOS MOTA. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteiro, líder de equipe, RG n.º 44399623 - SSP/SP, CPF n.º 34829828803, com 31 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 112, fl s. nº 358, Termo nº 27031), nascido no dia vinte 
e três de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (23/01/1986), residente na Rua Engenheiro Ernesto 
O� o Stock, 25, casa 01, Vila São Benedito, Cubatão - SP, fi lho de JUAREZ SANTOS DE JESUS, falecido há 2 
anos e de MARIA ROSENILDE SANTOS DE JESUS, de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 47 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, motorista, 
RG n.º 44399601 - SSP/SP, CPF n.º 35647479820, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 119, fl s. nº 216, Termo nº 29675), nascida no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e oiten-
ta e sete (31/01/1987), residente na Rua Engenheiro Ernesto O� o Stock, 25, casa 01, Vila São Benedito, 
Cubatão - SP, fi lha de AMERICO MOTA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 57 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de VALDELICE GONÇALVES SANTOS, de nacionalidade brasileira, comercian-
te, com 58 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, 10 de novembro 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 CLAUDIO DOS ANJOS e FRANCISCA LUZINEIDE DE CARVALHO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 35269284 - SESP/SP, CPF n.º 60477610463, com 
49 anos de idade, natural de ARAPIRACA - AL, nascido no dia dezessete de dezembro de mil novecentos 
e sessenta e sete (17/12/1967), residente na Rua Maria Cris� na, 1155, apt.21, Jardim Casqueiro, Cuba-
tão - SP, fi lho de HANÔR DOS ANJOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, re-
sidente em ARAPIRACA - AL e de VALDECI CALIXTO DOS ANJOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 65 anos de idade, residente em ARAPIRACA - ALDivorciado de Maria da Paz da Silva, conforme sen-
tença datada de 14/04/2015, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões do 
Foro de Santos-SP, nos autos de N°1027231-60.2014.8.26.0562. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 50105763 - SSP/SP, CPF n.º 88408183400, com 49 anos de idade, natural 
de SIMÕES - PI (Simões-PI  Livro nº 2, fl s. nº 280, Termo nº 1614), nascida no dia sete de maio de mil no-
vecentos e sessenta e oito (07/05/1968), residente na Rua México, 160, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, 
fi lha de VALDECI MORAIS DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 80 anos de idade, 
residente em ARARIPINA - PE e de ADÉLIA SOUSA CARVALHO, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 71 anos de idade, residente em ARARIPINA - PE. 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 novembro 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: JEFERSON ALVES DE SANTANA e WALESKA REBECA GOMES DA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 42400329 - SSP/SP, CPF n.º 
42005198870, com 24 anos de idade, natural de SIRINHAÉM - PE (Sirinhaém-PE  Livro nº 22, fl s. nº 
106, Termo nº 25443), nascido no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e noventa e três 
(29/09/1993), residente na RUA Josefa Araujo de Oliveira, 55, Bloco 6, AP.41, Pq.São Luís, Cubatão - SP, 
fi lho de VALDIR CARLOS ALVES, falecido há 5 anos e de MARIA DE FÁTIMA SANTANA, de nacionalidade 
brasileira, domés� ca, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 458410135 - SSP/SP, CPF n.º 45129919807, com 22 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatro de junho de mil novecentos e noventa e 
cinco (04/06/1995), residente na RUA 6, 256, Fabril, Cubatão - SP, fi lha de VALDECI PEREIRA DA SILVA, 
falecido há 20 anos e de ELIENE GOMES PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, copeira, 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, 14 de novembro 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: ALEXANDRE SEVERINO DOS SANTOS e ROSIANA FERREIRA BEZERRA DOS SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico de manutenção, RG n.º 580550916 - SSP/SP, 
CPF n.º 05818721426, com 33 anos de idade, natural de OROBÓ - PE (Orobó-PE  Livro nº 8, fl s. nº 45, Ter-
mo nº 8049), nascido no dia dezessete de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (17/09/1984), 
residente na Rua João Veiga, 361, bl.4, apt.35, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO PLÁCIDO 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 63 anos de idade, residente em RECIFE - PE e 
de JANDIR AIZABEL DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 59 anos de idade, residente 
em RECIFE - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, ajudante de cozinha, RG n.º 
485365406 - SSP/SP, CPF n.º 41738119858, com 25 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 2º 
Subdistrito  Livro nº 274, fl s. nº 59, Termo nº 97799), nascida no dia seis de maio de mil novecentos e 
noventa e dois (06/05/1992), residente na Rua João Veiga, 361, bl.4, apt.35, Parque São Luis, Cubatão - 
SP, fi lha de JOSÉ AIRTON BEZERRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 47 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de CELIA RODRIGUES FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 40 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, 10 de novembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: MARCELO FIRMINO DE SOUSA e ERECHINA BATISTA DE OLIVEIRA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de manutenção, RG n.º 55476775 - SSP/
SP, CPF n.º 61448869315, com 46 anos de idade, natural de REDENÇÃO - CE (Morada Nova-CE  Li-
vro nº 11, fl s. nº 51, Termo nº 11590), nascido no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos 
e setenta e um (28/09/1971), residente na Rua Cubatão, 124, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de 
VALDEVINO DAVI DE SOUSA, falecido há 20 anos e de MARIA FIRMINA DE SOUSA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 92 anos de idade, residente em MORADA NOVA - CE . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, encarregada de limpeza, RG n.º 27879558 - SSP/SP, CPF 
n.º 26809719814, com 40 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 55, fl s. nº 289, 
Termo nº 4277), nascida no dia quinze de dezembro de mil novecentos e setenta e seis (15/12/1976), 
residente na Rua Cubatão, 124, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA, fa-
lecido há 34 anos e de TEREZA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 72 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, 14 de novembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

Pelo presente edital, em conformidade com o Artigo 53 do Esta-
tuto Social, convoco os associados em dia com suas obrigações 
sociais, para a Assembleia Geral Extraordinária que será reali-
zada no dia 05 de dezembro de 2017 (Terça-feira) na sede da 
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cubatão, sito à Rua 
Benedito Aires, nº 130. Vila Couto Cubatão-SP às 18h em pri-
meira convocação com maioria absoluta dos associados titulares, 
ou em não havendo quórum, às 18h30 em segunda convocação 
com pelo menos um terço de associados titulares para a seguinte 
Ordem do Dia.
1 - Apresentação do texto do novo Estatuto Social desenvolvido 
pela comissão incumbida do estudo para adequação do Estatuto 
à Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010;
2 - Votação do texto

Cubatão, 17 de novembro de 2017.

CELIO LACERDA
PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA

almeidasimoveis.com.br 
R. Armando Sales de Oliveira, 371-Centro
LOCAÇÃO
- APARTAMENTO NO BAIRRO VILA NOVA.  2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO E 
GARAGEM PARA 1 CARRO. CÓDIGO DO SITE: 1360. VALOR 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 BANHEIROS, 
SALA, COZINHA E GARAGEM 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, BANHEIRO E GARAGEM PARA 1 CARRO. CÓDIGO 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 JARDIM CASQUEIRO. 3 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO E GARAGEM OARA 1 CARRO. CÓDIGO DO SITE:1271. VALOR 
R$290.000,00.

Memórias do Rubão
O popular Rubão, do Lar Franterno, compartilhou 

um grande momento da sua vida. Junto com Renan de 
Siqueira, guardando a Bola de Ouro do Pelé, relíquia 
que ganhou do Grupo Diários Associados, em home-
nagem ao milésimo gol, feito em 19.11.1969, há 48 
anos atrás. Essas fotos foram tiradas em 1975, quan-
do Pelé confi ou a guarda de todos os Troféus de Ouro 
e Prata, no extinto Banco de Crédito Nacional(BCN), 
quando de sua ida para o New York Cosmos nos EUA.
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Sistema de ensino de ponta

2 anos do Mercadinho Nações

Ensinando com amor desde 1998, quando inauguraram a es-
cola Pingo de Gente, as sócias Márcia Soares Simões, Ana Paula 

Coutinho Simões e Joana Darc Soares abrem as portas para mais 
uma unidade de ensino. A nova unidade, de ensino fundamental e 
médio, foi inaugurada na última sexta, 10 e atende crianças do 1º 
ao 8º ano. Com sistema de ensino COC, as escolas Pingo de Gente 
COC Cubatão (berçário, maternal, jardim e pré escola) e Evolução 

COC Cubatão (ensino fundamental) oferecem ensino de quali-
dade, com professores capacitados e extremamente humaniza-

dos, proporcionando um ambiente de tranquilidade para ensinar. 
A unidade 1 (Pingo de Gente) fi ca na Rua XV de novembro  160, 
3372-9354, e a unidade 2 (Evolução) na Rua  Dom Pedro II  447, 

3372-5506 ambas na Vila Nova em Cubatão.
‘Acreditamos que a educação transforma os sonhos e sonhar faz 

parte dessa equipe que hoje  é  a Família  COC’, comentam as 
sócias, durante a entrega das fl ores oferecidas pela equipe, em 

homenagem à mais uma conquista.

PARABENS

AGUINALDO ARAUJO
VEREADOR

MARCELO PARREIRA
TV POLO

Para celebrar o sucesso do segundo ano de 
atividade, o Mercadinho Nações Unidas reuniu 
os clientes e amigos em delicioso café da tarde 
oferecido pela MarquesPan. Quem compareceu, 
foi recebido pelos amigos Kendi, Américo e Tião e 
pode saborear diversos pães salgados e doces, as 
tradicionais cucas completaram a mesa recheada.  
Com ótimo atendimento e produtos de qualidade, 
este ano o mercadinho inaugurou mais uma uni-
dade, que tamabém já tem novidade como cafés, 
chocolate quente e diversas opções de salgados.
Endereços:  Unidade 1: Avenida Nações Unidas, 
314. Fone: 3361-2801
Unidade 2: Rua São Luiz, 87. Fone: 3372-3659 

Vem aí a Feira de Noivas 
2017 da ACIC
Evento abre as portas da Associação para os empresários e prestadores de serviços 
do ramo de festas apresentarem seus trabalhos ao público

E se você tivesse a chan-
ce de encontrar fotógrafos, 
bu� ett, locação de espaço, 
roupas, maquiagens, video-
makers e tudo mais que você 
precisa para organizar um 
grande evento, seja ele uma 
festa de 15 anos, casamento 
ou qualquer outro, em um 
lugar só?

No próximo dia 26, das 
14 às 22 horas, acontece na 
sede da ACIC a Feira de 
Noivas 2017. O evento, pro-
movido pela Associação, 
tem o intuito de aproximar 
os pro� ssionais e prestado-
res de serviço do ramo de 
festas dos seus clientes

Na Feira de Noivas 2017, 

pro� ssionais de todas as 
áreas envolvidas em um 
evento estarão apresentan-
do seus trabalhos, realizan-
do orçamentos, agendando 
datas e tirando todas as dú-
vidas para que o seu evento 
(seja ele um aniversário, ca-
samento ou outro evento) 
seja um grande sucesso.

Quem quiser conhecer os 
pro� ssionais que estarão na 
Feira de Noivas, é só ir até a 
sede da ACIC (Rua Ceará, 
163) e levar um quilo (1 Kg) 
de alimento não perecível. 
Todos os alimentos arreca-
dados serão doados para a 
Casa de Emaús. Mais infos: 
(13) 3361-1519.

Veja quem são os expositores da Feira de Noivas 2017:
01-ALBENIZ & CRUZ - CERIMONIAL & ASSESSORIA 
02-FLORICULTURA CENTRAL 
03-DM BUFFET DOCE MOMENTO
04-M MONICA OLIVEIRA EVENTOS
05-DUDA DECORAÇÕES - BY CLAUDIA CORDEIRO
06-DJ TONY EVENTOS
07-ND CORTINAS
08-ROMASIL 
09-EQUIPE FESTALLY DE BARTENDERS - BY TATHI BRITO
10-SOUSPLAT & CIA
11-VIVA EM FESTA
12-MARCIO DJ - TUDO PARA SUA FESTA
13-ADERBAU GAMA - FOTOGRAFIA & FILMAGEM
14-KLEBER VW CLASSICS
15-FLORES MARQUES
16-SÓ TONS - MÚSICO DE CERMINÔNIAS
17-BUFFET TIA JÔ

18-JÔ CRUZ – FOTOGRAFIA E FILMAGEM
19-AHAZZO ATELIÊ
20-DJ JUNIOR SOM & EVENTOS
21-SELLFUN - DIVERSÃO GARANTIDA
22-RPG DRINKS
23-ÚNICA ATELIÊ
24-IMAGINÊ A GENTE CRIA
25-ANDRÉA’S COIFFEUR & BOUTIQUE
26-DELLAS BUFFET
27-CVC VIAGENS
28-CLAUDETE BEM CASADOS
29-KANASHIRO SUSHI LOUNGE
30-SONHOS EM BISCUIT - BOLOS CENOGRÁFICOS
31-LOUNGE MARIANA ASSIS BEAUTY CONCEPT
32-C’ ALVES ASSESSORIA & CERIMONIA
33- VIVIANE DOCES
34-VIA PAULI CALÇADOS & CIA

2ª Noite 
Medieval

Uma festa para voltar aos tempos 
medievais e que já está mega co-
mentada na Cidade. É a segunda 
edição da Noite Medieval, que 
acontece no próximo dia 02 de 

dezembro, na ACIC (Rua Bahia, 171, 
Vila Paulista), a partir das 20 horas, 

organizada pelo SI Cubatão.
E neste ano, a Noite Medieval vem 

cheia de surpresas. Na entrada, 
você vai receber uma poção mágica, 

em forma de drink, pelas mãos de 
um grande mago da época. E essa é 
só uma das atrações que te aguar-
dam. Dança medieval com Gaita de 
fole (aquela famosa utilizada pelos 
escoceses), cavaleiros, boa comida, 
e a recepção das Princesas Soropti-

mistas.
Os convites custam R$ 120,00 
(tudo incluso) e podem ser ad-

quiridos pelo telefone (13) 98118-
8612, com Sonia Onuki, ou qual-

quer representante do Soroptmisti 
International Cubatão. Mais infos 
no facebook: Soroptmist Cubatão.
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DESTAQUE

Com apenas 10 anos de idade, a atleta cubatense 
Melissa Passarelli continua elevando a região no cenário 

internacional de patinação. Nesta quinta (16), a atleta teve 
uma atuação perfeita e foi campeã da Copa Mercosul de 
Patinação Artística. O campeonato foi realizado em São 

Leopoldo, Rio Grande do Sul.
Disputando em várias categorias, a menina prodígio 

cubatense, integrante da equipe Patinart, fechou a competição 
aumentando a coleção de medalhas: primeiro lugar Figuras 
Mini Infantil; primeiro lugar Duo e segundo lugar Quarteto.

No ano passado, a patinadora foi vice-campeã no Pan 
Americano de Patinação Artística, realizado no mesmo 
Estado. Melissa ganhou medalhas na Copa Mercosul em 

2015, 2016 e 2017.
 A campeã começou a patinar aos quatro anos, na 

Portuguesa Santista. Em agosto de 2015, recebeu o convite da 
sua técnica, Janaína Baccarat, para disputar competições pela 
equipe gaúcha, por onde ganhou medalhas na Copa Mercosul 

em 2015. Foi vice-campeã brasileira e campeã gaúcha em 
2015, e faturou três medalhas no Pan Americano 2016.
No começo deste ano passou a integrar a Seleção Brasileira 

de Patinação .

Melissa Passarelli é 
campeã da Copa Mercosul
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AS INFORMAÇÕES DESTA COLUNA SÃO DE RESPONSABILIDADE DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES       LEGISLATIVO CUBATENSE

Roxinho garante veículos para saúde
O vereador Roxinho (PMDB) teve mais uma solicitação 

atendida. Na manhã desta quinta (16), a Caixa de Previdên-
cia do Município realizou o repasse de quatro veículos para a 
Prefeitura. Os carros serão utilizados na remoção de pacien-
tes que precisam de transportes para consultas e exames.

O repasse destes veículos é um pedido antigo do verea-
dor, que vinha trabalhando para que isso acontecesse desde 
o início do ano. Foram repassados três carros de passeio e 
uma van que agora vão atender pacientes de toda a rede de 
saúde da Cidade.

Aguinaldo Araújo cobra melhorias no Casqueiro
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) encaminhou indica-

ção à mesa da Câmara solicitando a manutenção da sinalização 
de solo e aérea no cruzamento da Avenida Nossa Senhora de 
Fátima com a Rua Carlos Gomes, no Jardim Casqueiro.

Segundo o vereador, a sinalização do local está apagada e 

precisa ser trocada e melhorada com urgência, já que o local 
é de grande � uxo de carros de empresas de telecomunicações, 
instaladas nas proximidades e a falta da sinalização pode cau-
sar graves acidentes. O pedido foi encaminhado aos setores 
competentes.

dade de pessoas com mobilidade reduzida.
O pedido do vereador vai de encontro a solicitação dos de-

� cientes da Cidade, que eventualmente tem problemas para ver 
quais são os ônibus que estão se aproximando. A indicação foi en-
caminhada aos setores competentes.

Rodrigo Alemão propõe melhora no transporte
Na última sessão da Câmara, no dia 14, o vereador Rodrigo 

Alemão (PSDB) indicou à mesa da Câmara que seja expedido 
ofício ao Prefeito Ademário, solicitando gestões junto aos setores 
competentes para a realização de um estudo visando a extensão 
dos pontos de ônibus da Cidade com prioridade para a visibili-

Rafael Tucla garante realização do Festac
O vereador Rafael Tucla(PT) recebeu um grupo de ar-

tistas da Cidade preocupados com a realização do Festival 
de Teatro de Cubatão-Festac.

Os artistas destacaram a importância do festival para 
o cenário cultural da Cidade, e que no ano que vem o 
Festival completará 30 anos de existência. No encontro, o 

grupo também informou ao vereador que o Festac não vem 
sendo realizado por 6 anos seguidos, por falta de recursos 
orçamentários.

Atendendo a pedidos dos artistas, o vereador apresentou 
emenda ao orçamento de 2018 para destinar o valor de R$ 
24 mil, para a realização do evento no próximo ano.

Marcinho visita o Centro Esportivo Romerão
O vereador Marcinho (PSB), esteve recentemente no 

Centro Esportivo Ayrton Romero da Nobrega, o Romerão, 
acompanhando a pintura do local, realizada pelos alunos do 
programa Via Rápida Expresso, uma parceria com o gover-
no do Estado.

Segundo o vereador, a reforma não teve qualquer custo 
para os cofres públicos, assim como aconteceu com o ce-
mitério da Cidade, que também teve sua pintura revitali-
zada pelos alunos do programa. Outros próprios públicos 
também devem receber o mesmo serviço futuramente.

Inova e ambulantes. 
Em breve será apresentado o relatório � nal da Comissão 

com as propostas de� nidas pelo grupo. O vereador destacou 
a importância de ações como esta para propor as melhorias 
para nossa cidade.

Na última quinta (09), o vereador Sérgio Calçados 
(PPS) presidiu a segunda reunião da CEV sobre o comér-
cio. Na reunião foram apresentadas as propostas � nais 
para o fomento do comércio da cidade. Participaram da 
reunião representantes do comércio local, Acic, Grupo 

Sérgio Calçados preside CEV do Comércio

Lalá solicita rede de proteção no CEU
Na última sessão da Câmara, o vereador Lalá (SD) 

apresentou requerimento solicitando redes de proteção no 
segundo andar do Centro Educacional Uni� cado. O espa-
ço é frequentado por crianças de até três anos e apresenta 
riscos, apontados pelo vereador no documento. 

Em sua justi� cativa, o vereador ressaltou o trabalho dos 
pro� ssionais que atendem as crianças, mas salientou que, 
além da atenção redobrada, a estrutura deve estar prepara-
da para que possíveis acidentes sejam evitados.

Informativo

Reunião com o 
Secretário de Educação 

O secretário convidou os 
interessados em participar 
de reunião sobre demanda 
de alunos para o próximo 
ano, a qual ocorreu no sába-
do, 11/11/2017. Como essa 
questão interfere em todo o 
processo de escolha e atri-
buição de aulas, o SindPMC 
esteve presente, representa-
do na � gura de sua Presiden-
te Nilza Bretas e dos direto-
res Andrè Bossan, Fátima 
Nunes e Maria Auxiliadora.

Os presentes � zeram crí-
ticas ao excesso de preocu-
pação com economia de re-
cursos que a administração 
manifesta constantemente. 
Mesmo assim, a reunião 
� cou sem um fechamento 
de fato quanto ao tema ori-
ginal. O Secretário a� rma 
que há di� culdades para 
organizar os dados sobre 
o Sistema de Educação do 
município e a� rmou que 
esse problema deveria ser 
resolvido até terça-feira, dia 
14 desse mês, com a pro-
messa de convidar para nova 
reunião logo em seguida.

O SindPMC considera a 
situação extremamente irre-
gular e muito delicada, pois 
mesmo que as di� culdades 
colocadas pela prefeitura 

sejam plenamente verdadei-
ras (e não se faz julgamento 
sobre isso aqui) é imprescin-
dível que todos os processos 
que envolvam e ou afetem os 
professores sejam discutidos 
com esse Sindicato da forma 
totalmente transparente.

O SindPMC entende que, 
seguindo a "tradição" das 
administrações municipais, 
falha-se demais no processo 
administrativo, na falta de ini-
ciativa em se adiantar a pro-
blemas conhecidos, habituais 
e corriqueiros do nosso siste-
ma e no baixo investimento 
em sistemas e� cientes de in-
formação, desprezando-se até 
plataformas de baixo custo, 
disponíveis na internet. 

Parece também, ao Sin-
dPMC, que a administração 
aposta na desorganização da 
categoria ao criar prazos tão 
curtos para resolver proble-
mas complexos. O SindPMC 
a� rma categoricamente que 
não está desorganizado e 
muito menos desatento ao 
que vem ocorrendo e está 
pronto para responder ime-
diatamente a qualquer amea-
ça aos direitos dos compo-
nentes de sua base, a� liados 
ou não, na forma da lei e com 
todo o seu rigor.

Acordo de greve e assédio moral
O SindPMC tem recebi-

do diversas reclamações de 
professores que, por algu-
ma razão, não conseguiram 
cumprir parte da reposição 
das aulas da greve e estão 
sendo cerceados de seu di-
reito. Alguns gestores ale-
gam di� culdades em repro-
gramar a reposição e que 
as aulas não repostas serão 
descontadas no � nal de no-
vembro.

É importante deixar cla-
ro que a reposição de aulas 
é direito dos alunos e visa 
garantir o cumprimento de 
horas consagradas em legis-
lação especí� ca. Por outro 
lado, sendo um acordo de 
greve, todos devem con-
centrar esforços para o seu 
pleno cumprimento, não 
cabendo aos gestores outro 
entendimento que não seja 

nesse sentido, inclusive evi-
tando que os docentes te-
nham mais prejuízos, além 
de todos aqueles já contabi-
lizados nos últimos tempos. 
A Seduc precisa orientar 
que o não cumprimento da 
reposição pode causar pre-
juízos a todo o sistema mu-
nicipal de ensino, não so-
mente aos docentes, e deve 
garantir que seja cumprido 
na íntegra o acordado, já 
que ainda há tempo hábil 
para isso.

Por outro lado, di� cultar 
cumprimento de um dever 
e garantia de um direito 
pode caracterizar assédio 
moral, coisa que combate-
mos veementemente e sem-
pre lutaremos para rever-
ter qualquer ato contra os 
professores municipais de 
Cubatão.

Cartilha sobre alterações 
na legislação 

A Presidente do SINDPMC, Nilza Bretas, elaborou uma 
cartilha para melhor compreensão das mudanças instituí-
das pela Prefeitura Municipal de Cubatão após alterações 
na Lei Orgânica e nas leis ordinárias de números 325/1959, 
2.005/1991, 2.085/1992. Os textos legais não foram copila-
dos para que o  documento não � casse extenso. Os artigos da 
legislação anterior e da atual são comparados e e foram feitos 
pequenos comentários sobre o que mudou. A Cartilha está 
disponível na página do SINDPMC no Facebook e também 
no site do sindicato, podendo ser lida e compartilhada por 
todos os interessados.

FALTA DE SEGURANÇA 
É lamentável a atitude do governo municipal 

de deixar fi ndar o contrato com a empresa de se-
gurança Marvin e comunicar as escolas apenas na 
véspera do fato. A inconstância nos serviços de 
segurança deixa os alunos, professores, gestores 
e funcionários em situação de vulnerabilidade. 
Toda a comunidade está apreensiva e exige res-
peito, transparência e responsabilidade na condu-
ção da coisa pública. Estamos de olho, prefeito!!!

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

O SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO-SP, CNPJ 55.670.350.0001/57 convoca todos os Professores Sin-
dicalizados da Rede Municipal de Cubatão/SP, conforme os Artigos 21 e 22 do Estatuto Social da Entidade Sindical, para participarem 
da Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 24 de novembro de 2017, em primeira chamada às 17h30 e em segunda 
chamada às 18h, com qualquer número de presentes, na sede da entidade, no seguinte endereço: Rua Goiás, 93. Vila Paulista. Cubatão. 
CEP 11.510.060, para deliberarem sobre a seguinte Pauta. 1. Deliberação sobre ações a serem tomadas pela categoria contra a não revisão 
do reajuste salarial de 2017 e não revisão dos percentuais de férias remuneradas. 2. Aprovação de subsídios pelo SINDPMC aos docentes 
que não conseguiram cumprir a reposição de aulas e terão descontos em novembro/2017. 3. Aprovação de possível implantação de cartão 
de alimentação em substituição à cesta básica e vale refeição em parceria com o SINDPMC. Nenhum outro assunto, exceto o mencionado 
na Pauta de Convocação, será deliberado. 

CUBATÃO-SP, 17 de novembro de 2017.
Nilza Bretas de Carvalho Landim.

Presidente do SINDPMC.
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