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Paulo Correa Jr apressa 
chancela de Município 
de Interesse Turístico

Ademário manda Taxa 
de Iluminação para a 
Câmara

Adilson Jr aperta 
Ecovias pelo 
desrespeito com a 
população 

Fica ou sai? Zumbi faz 
tipo na quarta e volta 
para o Paço na quinta

Forte cheiro de gás coloca 
moradores em pânico
Na última semana, cheiro forte de gás foi sentido 
em diversos bairros de Cubatão; na Alemoa, em 
Santos e no Humaítá, em São Vicente.

Durante esta semana, centenas de leitores relataram a 
Acontece, mal-estar permanente depois do episódio.
 Mas a Cetesb diz que ainda não conseguiu 

identificar o vazamento e segue investigando o caso. 
O fato já é recorrente durante 2017 e foi alvo de 
diversas reportagens do Acontece. 03 

Pelo oitavo ano consecutivo, a Bandeira Azul foi hasteada na Praia do Tombo. Guarujá é a única do Estado a 
receber a certificação socioambiental: título mais importante que uma praia pode conquistar, no mundo. 03

Cartório do 
Futuro em 
Santos
TJ/SP inaugura unidade 
de processamento 
que unifica cartórios, 
ajustando as 
unidades judiciais 
à nova realidade de 
trabalho resultante 
da implantação do 
processo digital. 03
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Homologações
Os vereadores aprova-

ram, por unanimidade, em 
primeira discussão, o pro-
jeto de lei de que autoriza a 
administração a abrir crédi-
to suplementar na impor-
tância de R$ 1.500.000,00 
para realizar pagamentos, 
em caráter indenizatório, 
das despesas de pessoal, en-
cargos trabalhistas e verbas 
rescisórias dos funcionários 
Cursan.

Agora a nova novela que 
se inicia é do pagamento 
das rescisões trabalhistas 
da Marvin. Este imbróglio, 
com a queda de braço entre 
Prefeitura e a empresa deve 
se arrastar por um bom tem-
po, penalizando os trabalha-
dores que ‘não tem nada a 
ver com isso’.

Zumbi e os bois
Pode ter faltado equilí-

brio ao secretário de Assis-
tência Social de Cubatão, 
Zumbi. Como todo mundo 
sabe, cargos de primeiro es-
calão são passíveis de muitas 
pressões.

Nesta semana ele entre-
gou o cargo, falou um mon-
te e disse que tinha pilantras 
no governo.

Porém na quinta-feira 
foi visto de volta ao cargo. 
O fato é que, com o mal-
-estar que criou, Zumbi 
sofrerá pressões se quiser 
permanecer no governo. 
Ou terá que dar ‘nomes aos 
bois’: e é ai que a vaca torce 
o rabo.

Melhor Empresa
A Usiminas, em Cuba-

tão, foi reconhecida com o 
Prêmio Melhores Empre-
sas em Segurança e Saúde 
no Trabalho 2017 no setor 
de Siderurgia pela Associa-
ção Nacional da Indústria 
de Material de Segurança e 
Proteção ao Trabalho (Ani-
maseg). O prêmio será re-
cebido no próximo dia 5 de 
dezembro durante evento 
em São Paulo.

 A escolha das melhores 
empresas é feita por profi s-
sionais de saúde e segurança 
com reconhecida credibili-
dade e atuação no mercado. 
Para o diretor-executivo da 
Usina de Cubatão, Américo 
Ferreira Neto, o prêmio é 
mais um estímulo para toda 
a equipe em busca do zero 
acidente.

Habemos Hospital
Conforme antecipado 

por Acontece, a reabertu-
ra do Hospital de Cubatão 
acontecerá antes do prazo 
combinado: que seria 4 de 

Na tarde desta quinta-
-feira (23), o presidente da 
Câmara de Guarujá, Edil-
son Dias (PT), recebeu em 
seu gabinete, o presidente 
da Câmara de Cubatão Ro-
drigo Alemão (PSDB) e o 
1° secretário da Casa, Mar-
cio Nascimento (PSB). Eles 
discutiram as diretrizes para 
implantação do projeto “Es-
cola do Legislativo” (ELG) no 
ano de 2018, em Cubatão.

No encontro, foram cita-
dos os cursos realizados du-
rante a temporada 2017 que 
foram voltados aos funcioná-
rios e população e também 
sobre o número positivo de 
inscritos neste primeiro ano 
de atividades da ELG.  Além 
disso, foram citadas as ativi-
dades referentes ao “Câmara 
no Bairro e Câmara Jovem”.

“Nós vivemos numa re-
gião metropolitana, temos 
problemas e soluções co-
muns, acompanhamos que o 
poder legislativo de Guarujá 
teve uma ótima aproximação 

 INTERESSE TURÍSTICO

Cubatão deve receber 
classificação em 2018 

dezembro. A Fundação São 
Francisco Xavier e Prefei-
tura realizam cerimônia 
formal, na próxima sexta, 1 
de dezembro, para a espera-
da reabertura, logo após, na 
parte da tarde, o Hospital já 
abre as portas para o atendi-
mento ao público.

Rumo à oposição
Conforme noticiado pela 

coluna na semana passada, 
o vereador Rafael Tucla, de 
fato, subiu o tom, se cre-
denciando como o primeiro 
vereador de oposição ao go-
verno Ademário. A postura 
do vereador encoraja outros 
insatisfeitos: há quem diga 
que o tucano Toninho Viei-
ra, mais votado da história 
da cidade, poderia ser o pró-
ximo a seguir este caminho.

Taxa de 
iluminação
Pelo menos dois verea-

dores devem votar contra a 
Taxa de Iluminação Pública; 
quem adivinhar ganha um 
doce! Apesar disso o projeto 
enviado à Casa pelo prefei-
to Ademário, nesta semana, 
deve ser aprovado com fol-
ga. A proposta de emenda à 
Lei Orgânica Municipal cria 
a contribuição para custeio 
de serviços de Iluminação 
pública – CIP que deve en-
trar em vigor já no próximo 
ano. Cubatão é a única da 
Baixada que ainda não paga 
a contribuição. E esta não 
será a última medida impo-
pular do prefeito Ademário, 
no ano.  

A roçada
A mensagem do diretor 

Gilvan Guimarães, bombou 
esta semana nas redes so-
ciais:

“O problema de roça-
gem,podas de árvores e 
jardins está chegando ao 
fi m, Graças a Deus nosso 
contrato desses serviços já 
foram Licitados em 16/11 e 
já temos as empresas ven-
cedoras, acreditamos que já 
no começo de dezembro já 
estamos com elas prestan-
do serviços em toda Cidade 
nessa área e vamos recupe-
rar o visual de toda Cidade 
mantendo limpa.

Até este momento esta-
mos trabalhando com uma 
equipe de 3 roçadores para 
atender a Cidade inteira e 
com esse contrato que co-
meçaremos a trabalhar em 
dezembro todos esses pro-
blemas serão sanados, por 
favor divulguem essa men-
sagem. Governo Ademario 
comprometido no resgate 
da nossa Cidade.”

O deputado estadual 
Paulo Corrêa Jr (Patriotas) 
esteve reunido com o pre-
feito de Cubatão, Ademário 
(PSDB), para conversar so-
bre o andamento do projeto 
de lei 747/2015 de sua auto-
ria, que classifi ca Cubatão 
como Município de Interes-
se Turístico (MIT).

Após dois anos, sob o 
empenho pessoal do depu-
tado, o projeto tramitou na 
Assembleia Legislativa, pas-
sou pela Casa Civil e já está 
na Secretaria de Turismo 
que fará o parecer técnico. 
Depois disso o projeto volta 
à Assembleia para votação 
defi nitiva em plenário.

Marcando em cima, o 
deputado explicou ao prefei-
to que já tem apoio político 
e está trabalhando intensa-
mente para que o projeto 

A Câmara de Guarujá está 
entre as fi nalistas do ‘Prêmio 
Paulista de Boas Práticas Le-
gislativas’ - evento realizado 
anualmente pelo Movimento 
Voto Consciente, com obje-
tivo de reconhecer iniciati-
vas de vereadores, servidores 
públicos e organizações da 
sociedade civil empenhados 
na elaboração e aprovação de 
projetos capazes de impactar 
positivamente a realidade de 
municípios. 

Os vencedores serão reve-

VOTO CONSCIENTE
Guarujá é finalista do prêmio 
‘Boas Práticas Legislativas’

lados no próximo dia 14 de 
dezembro, em evento a ser 
realizado em São Paulo.

Guarujá foi indicado à 
premiação máxima  em duas 
categorias: ‘Excelência’ - no 
quesito ‘Democracia’, em ra-
zão dos projetos Câmara Jo-
vem e Câmara no Bairro. 

‘Gestão Legislativa’ - no 
quesito ‘Transparência’, em 
razão das ações adotadas pela 
atual mesa diretora, no que se 
refere especialmente ao fi m 
do voto secreto e à divulgação 

de informações relacionadas 
a despesas, uso de carros ofi -
ciais, votações, dentre outras 
medidas 

Guarujá concorre com 
outros 51 municípios paulis-
tas que promoveram ações de 
destaque ao longo deste ano.

Os vencedores receberão 
um quadro de reconhecimen-
to e todos os projetos e inicia-
tivas fi nalistas serão disponi-
bilizados gratuitamente em 
um banco de dados, hospe-
dado no portal eletrônico do 

Movimento Voto Consciente.
Para o presidente Edilson 

Dias, as indicações resultam 
do empenho da atual mesa 
diretora que tem pautado suas 
ações pela transparência, pro-
ximidade com a população e 
respeito ao dinheiro público. 
“Esses são os pilares que têm 
norteado nosso trabalho e 
essas indicações, a meu ver, 
signifi cam o reconhecimento 
desses esforço e, sobretudo, 
um estímulo para continuar-
mos fi rmes nesse caminho”.

EM 2018
A exemplo de Guarujá, Cubatão quer 
implantar Escola do Legislativo

da População neste projeto 
e entendemos que podemos 
copiar o que é bom e adequar 
dentro da realidade de nossa 
cidade. Foi por esse motivo 
que viemos aqui, conhecer o 
projeto in loco”, enfatiza Ale-
mão.

Instituída pela Resolu-

ção Nº 31/2015, a Escola 
do Legislativo de Guarujá 
(ELG) tem por intuito, ofe-
recer o aperfeiçoamento das 
atividades legislativas, atra-
vés de eventos educativos 
de formação, capacitação e 
qualifi cação à população e 
funcionários do legislativo, 

contribuindo diretamente 
para a melhoria gradativa da 
sociedade.

Projeto com moldes se-
melhantes ao de Guarujá, foi 
redigido pelo vereador Ra-
fael Tucla (PT). A previsão é 
de que seja votado e aprova-
do ainda este ano.

seja aprovado e sancionado 
ainda este ano: desta forma, 
Cubatão, enfi m, passaria a 
ser Município de Interesse 
Turístico, já a partir do ano 
que vem. Com isso o Mu-
nicípio passa a ter o seu po-
tencial turístico ofi cialmente 
reconhecido pelo Estado, 
com acesso a verba Dade, 
além de consolidar passo 
fundamental para se tornar 
estância turística, já que é 
a única da região sem esta 
classifi cação. 

 Além de somarem esfor-
ços para aprovação do Mu-
nicípio de Interesse Turísti-
co -MIT, deputado e prefeito 
trataram sobre questões de 
fundamental interesse da ci-
dade, como as articulações  
para instalação de uma uni-
dade do Bom Prato e a rea-
bertura do Hospital

MARCINHO E ALEMÃO VISITARAM O PRESIDENTE DA CÂMARA DE GUARUJÁ EDILSON DIAS

PESSOALMENTE EMPENHANDO NA APROVAÇÃO DO 
MIT, DEPUTADO PAULO CORREA JR. FOI AO PLANALTO 
COM O PREFEITO ADEMÁRIO 

“Assim não dá, Ecovias!”
O presidente da Câmara de Santos Adilson Junior usou a 

palavra, no plenário da Câmara, de forma contundente con-
tra a Ecovias. O objeto da indignação é a falta de considera-
ção com os moradores da região durante as operações subi-
da e descida, implantadas pela concessionária nos feriados. 
“Temos que tomar uma postura diante deste comportamen-
to da empresa que brinca com a vida dos nossos moradores. 

Não é possível pagar um pedágio 
de alto valor e passar três horas 
para descer a serra”. Adilson pe-
diu à Comissão de Transportes 
da Casa que inclua o assunto de 
forma veemente, na audiência 
pública e no encaminhamento 
ao Ministério Público.

 Na realidade, as palavras 
de Adilson Júnior expressam o 
sentimento da maioria dos mo-
radores da região, em comen-
tários nas redes sociais ou nas 
conversas entre amigos.
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Forte cheiro de gás 
assusta moradores

Mais um possível va-
zamento de gás deixou os 
moradores de Cubatão em 
polvorosa. Na noite do últi-
mo dia 16, as redes sociais 
borbulhavam de reclama-
ções sobre o cheiro forte de 
gás em bairros como Vila 
Elizabeth, Jardim Casqueiro, 
Jardim Paulista e Vila Nova. 
Moradores do Humaíta, em 

Forte cheiro em Cubatão chegou a ser sentido na Alemoa, em Santos e no Humaítá, SV. 
Centenas de leitores relataram mal-estar após o ocorrido e durante a semana.
Cetesb ainda não conseguiu identifi car o vazamento.

MAIS UM

São Vicente, e da Alemoa em 
Santos, também relataram 
nas redes sociais o forte chei-
ro de gás.

Da redação do Aconte-
ce, que � ca no centro da ci-
dade, também foi possível 
testemunhar o forte cheiro; 
dezenas de leitores entraram 
em contato com a redação 
em busca de informações, na 

quinta (16). E no decorrer da 
semana, centenas de relatos 
de pessoas que sentiram mal 
estar, em decorrência do epi-
sódio.

O fotógrafo e morador 
do Jardim 31 de Março, em 
Cubatão, Carlos Eduardo, 
conversou com a reporta-
gem. Segundo ele, o chei-
ro começou por volta das 
21h30. “Senti um cheiro for-
te de gás e em um primeiro 
momento achei que era o 
botijão de gás de casa ou de 
algum vizinho. Mas o chei-
ro era forte demais. Então 
cogitamos em casa a possi-
bilidade de um vazamento 
em alguma empresa do Polo 
Industrial. Perguntei para 
amigos e conhecidos através 
das redes sociais, que disse-
ram também sentir o mesmo 
odor, em diversos bairros da 
cidade. Em conjunto, toma-
mos a iniciativa de ligar para 
a Cetesb e Defesa Civil, que 
� cou de averiguar mas não 
deu nenhum retorno”, co-
mentou.

Na Câmara, 
vereadores sobem 
o tom contra 
Cetesb
O suposto vazamento de 

gás foi pauta da sessão ordi-
nária da Câmara cubaten-
se, realizada na última terça 
(21). Alguns vereadores usa-
ram o plenário para cobrar 

Acontece já denunciou 
diversos vazamentos

Esse não foi o primeiro 
caso de vazamento de gás 
em 2017. Em julho, repre-
sentantes do Sindicato dos 
Petroleiros encaminharam 
documentos para denun-
ciar vazamentos de gás na 
Re� naria Presidente Ber-
nardes. Denúncia foi maté-

BOMBEIROS PERCORRERAM RUAS DA CIDADE NA QUINTA (16). 
CHOVEU MUITO NAQUELA NOITE. DEPOIS: O CHEIRO

Santos inaugura 
‘Cartório do Futuro‘

A primeira Unidade de 
Processamento Judicial da 
Comarca de Santos, co-
nhecida como ‘Cartório 
do Futuro’, foi inaugurada 
pelo Tribunal de Justiça de 
São Paulo nesta quinta-fei-
ra (23), no Fórum de San-
tos. A solenidade reuniu 
autoridades judiciárias, ci-
vis e militares, advogados 
e servidores da justiça. Na 
ocasião, o Tribunal tam-
bém assinou parceria com 
o Centro Judiciário de So-
lução de Con� itos e Cida-
dania de Santos e a Uni-
versidade Metropolitana 
(Unimes). 

Uni� cando cartórios, 
melhorando a divisão de ta-
refas e a distribuição dos re-
cursos humanos e do espaço 
físico, a unidade de proces-
samento ajusta as unidades 
judiciais à nova realidade 
de trabalho resultante da 
implantação do processo 
digital, gerando mais pro-
dutividade e e� ciência. A 
unidade de Santos abrange 
da 9ª até a 12ª varas cíveis, 
que possuem 16,5 mil pro-
cessos em andamento - ape-
nas em outubro receberam 

Unidade de processamento ajusta as unidades judiciais à nova realidade de 
trabalho resultante da implantação do processo digital

Isabela Carrari/PMS

460 novas ações.
 “Estamos modernizan-

do o judiciário e um dos 
projetos é o Cartório do 
Futuro, que objetiva me-
lhorar o � uxo de trabalho 
das nossas unidades e pro-
porcionar mais organiza-
ção e estrutura aos juízes”, 
a� rmou o presidente do 
tribunal, o desembargador 
Paulo Dimas de Bellis Mas-

caretti. Após a inauguração, 
o magistrado recebeu o tí-
tulo de Cidadão Emérito de 
Santos, na Câmara Munici-
pal, na presença do prefeito 
Paulo Alexandre Barbosa e 
outras autoridades.

 
UPJs 
As primeiras unidades 

de processamento judi-
cial foram implantadas em 

2015. O modelo uni� ca três 
ou mais ofícios de mesma 
competência para proces-
samento e cumprimento 
das determinações judi-
ciais. As varas permanecem 
independentes e os gabine-
tes dos juízes recebem re-
forço no quadro funcional, 
com equipe dedicada a ati-
vidades do processamento 
digital, entre outras.

Bandeira Azul 
é hasteada no Tombo 
pelo oitavo ano

Nesta terça-feira (21), 
pelo oitavo ano consecuti-
vo, a Bandeira Azul foi has-
teada na Praia do Tombo. 
Guarujá é a única do Esta-
do a receber a certi� cação 
socioambiental, o título 
mais importante que uma 
praia pode conquistar no 
mundo.

O prefeito Válter Suman 
esteve na cerimônia de has-
teamento e enalteceu o cui-
dado para que o título pu-
desse ser mantido. “Quem 
ama cuida. O Tombo, as-
sim como todas as nossas 
praias merece esse carinho, 
pois estamos insistindo 
nesse cuidado com a Ci-
dade. Muito orgulho ter 
no Guarujá uma das cinco 
praias de todo o País que 
é Bandeira Azul. Carrega-
mos um grande potencial, 
mostrando para o Brasil 
todo o cuidado que esta-
mos tendo”, comemorou.

A cerimônia contou, 
também, com a presença 
da coordenadora nacio-
nal do programa Bandeira 
Azul, Leana Bernardi, que 
destacou a oitava certi� -
cação consecutiva da praia 

Praia do Guarujá é a única do Estado de 
São Paulo a receber o título mais importante 
do mundo para praias

modelo”.

Aprovação
A conquista foi selada 

no dia 28 de setembro, em 
reunião realizada em Co-
penhagen, na Dinamarca, 
onde o Júri Internacional 

do Programa Bandeira 
Azul avaliou os candidatos 
a receberem a certi� cação 
internacional. 

Para a conquista, foi 
preciso que a praia aten-
desse a 33 critérios, que são 
subdivididos em educação 
e informação ambiental; 
qualidade da água; ges-
tão ambiental e segurança; 
além de serviços.

PROCESSO DIGITAL CONSECUTIVO

ações mais contundentes da 
Cetesb na � scalização e pu-
nição dos envolvidos nesse 
incidente.

O presidente Rodrigo 
Alemão a� rmou que a Câ-
mara vai apurar a fundo este 
caso. “Não podemos deixar 
passar em branco. Precisa-
mos apurar a fundo para que 
isso não aconteça mais”.

Já o vereador Ivan Hil-
debrando (PSB) criticou a 
Cetesb. “Quero deixar regis-
trado a minha insatisfação e 
o meu repúdio à Cetesb de 
Cubatão, que não tem com-
promisso e não dá a atenção 
devida aos problemas da Ci-
dade. E quando precisamos 
de respostas, eles não nos 
atendem”, criticou.

Também em tom de crí-
tica, Rafael Tucla (PT), a� r-
mou que a Cetesb e as Indús-
trias de Cubatão não cedem 
informações. “Tanto a Ce-
tesb quanto as Industrias do 
Polo não fornecem as infor-
mações necessárias para que 
os poderes executivos e legis-
lativos auxiliem na preven-
ção destes casos. Precisamos 
cobrar mais, a população não 
pode sofrer com o descaso 
deles em relação a seguran-
ça”, a� rmou o edil.

Funcionários de em-
presas do Polo de Cubatão 
costumam con� denciar que 
existe a prática de liberação 
de tóxicos, na atmosfera, 
quando chove.

ria de capa da edição 929. 
Pouco menos de um mês 
depois, em agosto, outro 
vazamento de gás na RPBC 
acontecia. Era o quinto va-
zamento de gás em menos 
de 45 dias; a RPBC, porém, 
não con� rma a origem dos 
vazamentos.

 Consultada pela re-
portagem, a Cetesb a� r-
mou, por meio de nota, 
que: “continua apurando 
o caso, junto às unidades 
industriais do parque de 
Cubatão e cruzando os 
dados com as medições da 
qualidade do ar da  estação 
telemétrica que monitora 
a atmosfera da área indus-
trial. Mas até o momento 

Cetesb diz que está apurando
não foi possível identi� car 
a origem do forte odor de 
gás registrado em alguns 
bairros de Cubatão.

A Companhia também 
a� rma que os fortes ven-
tos que atingiram a região 
após a tempestade na noi-
te do dia 16, contribuíram 
para o alastramento do 
cheiro por uma área tão 
grande.

“O Tombo é um exemplo 
de como deve ser feita 
a gestão em uma praia. 
Quando viajamos pelo 
Brasil, sempre apresen-
tamos o local como um 
modelo”.

Leana Bernadi – coordenado-
ra nacional do Bandeira AzulTRIBUNAL ASSINOU PARCERIA COM CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÕES E CONFLITOS E UNIMES
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Se você tem a agenda agitada ou não quer passar tanto tempo no 
salão de beleza, mas também quer garantir um cabelo de arrasar 

para as festas de � m de ano, seus problemas acabaram. O acelerador 
químico Hair Station veio para revolucionar os salões de beleza, re-

duzindo em até 70% o tempo de um processo químico nas madeixas. 
É isso mesmo! Agora você não precisa passar o dia inteiro no salão 

para garantir aquele platinado de arrasar, por exemplo. A Hair Sta-
tion apresenta tecnologia de ponta e já está super em alta nos salões 
do mundo a fora. A novidade acabou de chegar em Cubatão, através 

da renomada Dani Coi� eur, que já atua na área da beleza há 10 
anos.

Potencializar cor, ativar e acelerar coloração, tratamentos e 
mechas são alguns dos procedimentos que a máquina acelera, e são 
realizados em menos de 1 

hora, sem perder qualidade. 
‘A máquina acelera o proces-

so, garantindo muito mais 
beleza no resultado � nal, 

porque ela não agride os � os 
do cabelo. Além de alcançar 

um platinado perfeito em 
uma média de 40 minutos', 
comemora Dani, que já está 
com a agenda concorridíssi-

ma para este � m de ano.
Versátil, prático e mo-

derno, o acelerador com design italiano auxilia desde uma simples 
secagem até um permanente. Os tratamentos são executados de 

maneira uniforme pelos mini-ventiladores que distribuem o calor de 
forma controlada e homogênea nos cabelos.

Acelerador químico reduz tempo 
no salão em até 70%

SALÃO DE BELEZA

O ACELERADOR REDUZ EM ATÉ 70% O TEMPO DE 

UM PROCESSO QUÍMICO NO SALÃO DE BELEZA

Dani Coiffeur:
Loiro Platinado, 

hidratação, corte, luzes, 
escova, selagem, 

reconstrução e entre 
outros. Maquiagem 

e Dia da Noiva

E TEM MAIS NOVIDA-
DE POR AÍ. AGORA, O 

ESPAÇO DANI COIFFEUR, 
CONTA COM A HABILI-
DADE DA TRADICIONAL  
CABELEIREIRA CHAMYS 

(DIREITA), QUE JÁ ATUA 
HÁ ANOS EM CUBATÃO. 
ESSA DUPLA VAI LONGE!

O espaço Dani Coiffeur, fica na Rua Pedro José 
Cardoso, 142. Mais informações ou agendamento, 

ligue: 3372-7240 / 98803-2594 (whats).
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Parabéns

POPULAR BETO MACACO

CLOVIS JUNIOR

WD DESPACHANTE

CLAUDIO BARAZAL, 

DO PROGRAMA 
ALTA QUALIDADE 

MÁRCIO CHAVES, JORNALISTA E RADIALISTA

No último dia 19, o popular Serjão do Karatê 
recebeu uma homenagem ímpar da International 
Union Shorin-Ryu Karatê-do Federantion (IUSFK 
- SHINSHUKAN). O mestre foi agraciado com o 
8º dan (grau) da faixa preta de Karatê. A entrega 
aconteceu no ginásio Falcão, em Praia Grande, 
pelas mãos dos mestrs Masahiro Shinzato e Mit-
suhide Shinzato. Além de Serjão, apenas outros 
quatro mestres no Brasil receberam tal honraria. 
Parabéns Serjão!

Inglês é na KNN

No último sábado (18), a KNN idiomas 
abriu as portas da nova unidade para 
apresentar todos os seus serviços. Já 
renomada pelo ensino de ponta e mate-
rial de qualidade, a unidade fi ca na Ave-
nida Brasil, 153, no Jardim Casqueiro, 
e quem passou para prestigiar, teve a 
oportunidade de conhecer tudo o que 
a escola tem para oferecer. Sucesso ao 
mais novo empreendimento!

Parabéns para 
Marli Lima 
que comple-
tou mais uma 
primavera e 
sua aposen-
tadoria junto 
com amigos, 
família e seu 
namorado 
Ronaldo Ta-
dashi. (foto)

Feira de noivas
Neste domingo (26), a ACIC 
recebe a edição de 2017 
da Feira de Noivas, evento 
que reúne empresários e 
prestadores de serviço do 
ramo de festas. Para par-
ticipar, basta levar 1kg de 
alimento não perecível, 
que será doado para a Casa 
de Emaús. Conheça os ex-
positores:

01-Albeniz & Cruz - 
Cerimonial e asseoria 
02-Floricultura Central 
03-Buff et Doce Momento
04-Monica Oliveira 
Eventos
05-Duda Decorações - 
By Claudia Cordeiro
06-DJ Tony Eventos
07-ND Cortinas
08-Romasil
09-Equipe Festally de 
Bartendes - By Tathi Brito
10-Sousplat & Cia
11-Viva em Festa
12-Marcio DJ
13-Aerbau Gama - 
Fotografi a e Filmagem
14-Kleber VW Classics
15-Flores Marques
16-Caixa de Música - Banda 
para Casamentos
17-Buff et Tia Jô
18-Jô Cruz – Fotografi a e 
Filmagem
19-Ahazzo Ateliê
20-Sellfun- Diversão 
Garantida
21-RPG Drinks
22-Única Ateliê
23-Imaginê a Gente Cria
24-Andrea’s Coiff eur & 
Boutique
25-Dellas Buff et
26-CVC Viagens
27-Claudete Bem Casados
28-Kanashiro Sushi Lounge
29-Sonhos em Biscuit - 
Bolos Cenográfi cos
30-Lounge Mariana Assis 
Beauty Concept
31-C’Alves Assessoria e 
Cerimônia
32- Viviane Doces
33-Via Pauli Calçados & Cia
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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 arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA e ELIANE APARECIDA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de laboratório, com 28 anos de idade, natural de SANTOS - SP, 
nascido no dia treze de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (13/12/1988), residente na Rua 
das Violetas, 366, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ AFONSO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DAS DÔRES OLIVEIRA SOUZA, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, Zootecnista - SSP/SP, com 28 anos 
de idade, natural de VIÇOSA - MG, nascida no dia dezesseis de maio de mil novecentos e oitenta e nove 
(16/05/1989), residente na RUA Geraldo Camilo Fialho, 315, Novo Silvestre, VIÇOSA - MG, fi lha de JOÃO 
NICOLAU DA SILVA, com 56 anos de idade, residente em VIÇOSA - MG e de TEREZINHA MARTINS CAMPOS 
SILVA, com 53 anos de idade, residente em VIÇOSA - MG. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de novembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RAFAEL REIS DA SILVA e EDILENE DE OLIVEIRA LIMA SOUZA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 33434148 - SSP/SP, CPF n.º 35118746884, com 33 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia seis de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(06/09/1984), residente na RUA Dom Pedro I, 947, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO TELES DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSENILDE 
REIS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, cabeleireira, RG n.º 439222916 - SSP/SP, CPF 
n.º 31136967800, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de julho de mil 
novecentos e oitenta e um (21/07/1981), residente na RUA Professor Djalma Ortega, 29, Jd.Nova República, 
Cubatão - SP, fi lha de DANIEL ONOFRE DE LIMA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 65 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de VAUDETE DE OLIVEIRA LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 62 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Paulo Cléverton Tenório Cavalcante, conforme sentença 
datada de 05/08/2009, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos 
de nº157.01.2009.004779-9/000000.000. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ALESSANDRO ROBERTO DA CUNHA FERNANDES e MARIANE DA SILVA RODRIGUES. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, analista de sistema, RG n.º 42554139 - SSP/SP, CPF n.º 
36335732831, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e dois de julho de mil 
novecentos e oitenta e oito (22/07/1988), residente na Rua Morvan Dias de Figueiredo, 238, apt.11, Vila 
Voturuá, SÃO VICENTE - SP, fi lho de ROBERTO FERNANDES, de nacionalidade brasileira, químico, residente em 
PRAIA GRANDE - SP e de ELINETE DA CUNHA RÊGO, de nacionalidade brasileira, auxiliar de loja, residente em 
SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, jornalista, RG n.º 43568168 - 
SSP/SP, CPF n.º 35633170890, com 29 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia vinte de abril 
de mil novecentos e oitenta e oito (20/04/1988), residente na Rua Manoel Antonio da Silva, 25, bl.1, 
casa 12, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de LOURIVAL RODRIGUES FILHO, de nacionalidade brasileira, 
comerciante, residente em SANTOS - SP e de MARINEIA VICENTE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
professora, residente em SANTOS - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: EVANDRO FREITAS DE LIMA e SARA MACIEL CARVALHO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 367362533 - SSP/SP, CPF n.º 43980730867, com 
23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatorze de setembro de mil novecentos e 
noventa e quatro (14/09/1994), residente na Rua Marginal dos Imigrantes, 637, fundos, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO GALDINO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, pintor, com 60 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de TANIA MARIA FREITAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 372776899 - SSP/SP, CPF n.º 44251377877, com 18 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia cinco de setembro de mil novecentos e noventa e nove 
(05/09/1999), residente na Rua Marginal dos Imigrantes, 637, fundos, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
fi lha de ANTONIO ISAIAS FERREIRA CARVALHO, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 48 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA CELINA MACIEL, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
46 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de novembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MATEUS DA SILVA MARQUES e BHRUNA SANTANA DO NASCIMENTO GONÇALVES. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 459131801 - SSP/SP, CPF n.º 46050869863, 
com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte de dezembro de mil novecentos e noventa 
e seis (20/12/1996), residente na Rua Santa Filomena, 695, Siti o Novo, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de 
LUIZ ROBERTO MARQUES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de COSMA PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 39 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, 
RG n.º 535315958 - SSP/SP, CPF n.º 46066520806, com 19 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 216, fl s. nº 82, Termo nº 130150), nascida no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e oito (18/02/1998), residente na Rua Santa Filomena, 695, Siti o Novo, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, fi lha de ANTONIO GONÇAVES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 53 anos de idade, residente 
em PELOTAS - RS e de ELIANE SANTANA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de novembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ALEXANDRE CARLOS PEREIRA e ANA PAULA EVANGELISTA DE JESUS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, eletricista, RG n.º 305261861 - SSP/SP, CPF n.º 27775698861, com 
38 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dois de março de mil novecentos e setenta e nove 
(02/03/1979), residente na Avenida Ferroviária, Caminho Monte Serrat, 120, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
fi lho de MATILDE MARIA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, decoradora, com 74 anos de idade, residente 
em Cubatão - SPDivorciado de Edilene Santana de Azevedo, conforme sentença datada de 28/09/2011, 
proferida pela Juíza de direito da 2ªVara desta Comarca, nos autos de nº963/2011.. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 419205457 - SSP/SP, CPF n.º 32579914870, com 35 anos 
de idade, natural de SÃO CRISTÓVÃO - SE (São Cristóvão-SE, 3ºOfí cio  Livro nº 9, fl s. nº 92, Termo nº 9891), 
nascida no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e oitenta e dois (25/04/1982), residente na Avenida 
Ferroviária, Caminho Monte Serrat, 120, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de DIJALMO RIACHÃO DE 
JESUS, falecido há 3 anos e de ANA LÚCIA EVANGELISTA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 
53 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 21 de novembro de 2017
 O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ISRAEL COSME e DIANA FERREIRA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, segurança, RG n.º 194801743 - SSP/SP, CPF n.º 13385997801, com 49 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de maio de mil novecentos e sessenta e oito (01/05/1968), residente 
na RUA Caminho São Damião, 30, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de MARCIAL COSME, de nacionalidade 
brasileira, pintor, com 69 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOANA DAS GRAÇAS COSME, falecida há 
6 anosDivorciado de Maria Aparecida da Silva, conforme sentença datada aos 02/06/2017, proferida pela Juíza 
de Direito da 3ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1001012-56.2017.8.26.0157. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, cuidadora, RG n.º 272189388 - SSP/SP, CPF n.º 16660459855, 
com 45 anos de idade, natural de LORENA - SP, nascida no dia quatro de maio de mil novecentos e setenta 
e dois (04/05/1972), residente na RUA Caminho São Damião, 30, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSE 
FERREIRA DOS SANTOS, falecido há 4 anos e de IZABEL TIAGO DOS SANTOS, falecida há 13 anos. Divorciada 
de José Luiz dos Santos, conforme sentença datada aos 14/12/2011, proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara 
Judicial de Lorena-SP, nos autos de nº671/2011. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 22 de novembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ALDO SOARES DE ALBUQUERQUE e LUCILENE DOS SANTOS DANTAS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro - SSP/SP, com 39 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no 
dia sete de novembro de mil novecentos e setenta e oito (07/11/1978), residente na Rua Campinas, 105, 
apto.306, Boqueirão, PRAIA GRANDE - SP, fi lho de MANOEL PAIVA DE ALBUQUERQUE e de RAIMUNDA 
SOARES ALCANFOR . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira - SSP/SP, com 34 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia três de janeiro de mil novecentos e oitenta e três 
(03/01/1983), residente na Aveinida Cruzeiro do Sul, 941, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de NATANAEL 
FERREIRA DANTAS e de ROSA MARIA DOS SANTOS. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de novembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

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

LOCAÇÃO
- APARTAMENTO NA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA COM 1 DORMITÓRIO R$900,00 (PACO-
TE)
- APARTAMENTO JOÃO MARION COM 1 DORMITÓRIO R$900,00 (PACOTE)
- APARTAMENTO NA RUA MÉXICO DE 3 DORMITÓRIOS R$1.000,00
(PACOTE).
- APARTAMENTO NA AV. 9 DE ABRIL COM 2 DORMITÓRIOS R$1.200,00 (PACOTE)
- APARTAMENTO NO JD. SÃO FRANCISCO DE 2 DORMITÓRIOS R$850,00 (PACOTE)
- SOBRADO NA PIO XII DE 3 DORMITÓRIOS R$1.600,00.
- TRIPLEX NA PONTE NOVA COM 3 DORMITÓRIOS R$1.700,00.
- CASA NA VILA NOVA COM 2 DORMITÓRIOS R$2.500,00

3361-4894 / 3372-7409

VENDA
- APARTAMENTO NA PRAIA GRANDE PRÓXIMO AO CAMPO DA AVIAÇÃO VALOR 
R$180.000,00.
- APARTAMENTO DE 02 DORMITÓRIOS NA PRAIA GRANDE, COM SALÃO DE FESTAS E 
PISCINA. VALOR R$225.000,00.
- SOBREPOSTA BAIXA NO BAIRRO JARDIM CASQUEIRO. 3 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO. VALOR R$290.000,00.
- APARTAMENTO NA PRAIA GRANDE. 2 DORMITÓRIOS R$250.000,00.
- CASA NA AV. HENRY BORDEM COM 2 DORMITÓRIOS R$300.000,00.
- CASA GEMINADA NA PRAIA GRANDE COM 2 DORMITÓRIOS R$280.000,00.
- APARTAMENTO NO JARDIM CASQUEIRO COM 1 DORMITÓRIO R$160.000,00.
- CASA NA VILA NATAL COM 3 DORMITÓRIOS E 1 SUÍTE R$230.000,00.

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: ALEXANDRE SEVERINO DOS 
SANTOS e ROSIANA FERREIRA BEZERRA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
fi lho de SEVERINO PLÁCIDO DOS SANTOS, e de JANDIRA IZABEL DE SOUZA. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOSÉ CLAUDIO DOS ANJOS e FRANCISCA 
LUZINEIDE DE CARVALHO. Sendo a pretendente fi lha de VALDECI MORAIS DE 
CARVALHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 80 anos de idade, 
residente em ARARIPINA - PE e de ADÉLIA DE 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 

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

B.O

Cansado de 
descaso, 
comerciante faz 
B.O contra CPFL”
Presidente da ACIC, Geraldo Tia Jô, foi à delegacia depois de mais um 
desligamento de energia em horário comercial. Comerciantes alegam 
que a CPFL não abre diálogo, envia comunicados em cima da hora e 
não cumpre os horários determinados.

A bronca dos comercian-
tes de Cubatão, mais preci-
samente os da Vila Paulista, 
com a CPFL está cada vez 
maior. A última divergência 
aconteceu nesta semana, du-
rante um desligamento pro-
gramado pela empresa.

Segundo o presidente da 
ACIC, Geraldo Tia Jô, os co-
merciantes receberam o aviso 
na última sexta (17) e o desli-
gamento aconteceu nesta ter-
ça (21). E o principal questio-
namento dos comerciantes é 
a escolha do dia para reali-
zar tal procedimento. “Isso é 
uma falta de respeito com o 
comerciante e o morador de 
Cubatão. Perder um dia de 
trabalho com a situação que 
a cidade está é algo impen-
sável. Nós entendemos a ne-
cessidade dos reparos e não 
somos contra, mas por que 
não fazer isso em um feria-
do? Por que prejudicar um 
dia nosso de trabalho?”, in-
dagou o presidente da ACIC, 
que também questiona se o 
aviso de desligamento foi en-

tregue dentro do prazo legal. 
“Vamos investigar”, disse.

Para agravar a situação, o 
horário estipulado pela em-
presa não foi respeitado. A 
previsão para realização do 
serviço era das 13 às 18 ho-
ras, mas ele foi ultrapassado. 
O serviço terminou próximo 
das 18h45, segundo relata-
ram os comerciantes à ACIC. 
Levando em conta todo o 
ocorrido, o presidente da 
ACIC registrou boletim de 
ocorrência no 3º DP de Cuba-
tão. “Vamos atrás dos nossos 
direitos. Se eles não nos res-
peitam, nós não vamos � car 
calados”, argumenta. 

Falta de diálogo
Uma das grandes reclama-

ções dos comerciantes e da 
própria associação em relação 
à CPFL é a falta de diálogo.

Geraldo conta que desde 
o último problema, no � nal 
de setembro, quando existia 
um desligamento programa-
do e ele não aconteceu, ten-
ta conversar com a empresa, 

mas sem sucesso.
“Por que não querem con-

versar com a gente?”, ques-
tiona. “Queremos achar um 
caminho para que eles pos-
sam realizar a manutenção 
necessária sem prejudicar o 
comércio e o morador da ci-
dade. Enviamos ofícios soli-
citando a presença deles para 
dialogarmos, mas até agora 
nada”.

Bronca com a 
CPFL não é de hoje
Nos últimos dois anos, a 

bronca do comércio de Cuba-
tão com a CPFL já foi retrata-
da algumas vezes nas páginas 
do Acontece.

A troca de postes e o ser-
viço mal feito, problemas 
com desligamento progra-
mado, com religamento de 
energia estiveram na pauta 
da Cidade.

Em 2017, a CPFL foi ques-
tionada pelo Acontece por 
conta de um desligamento de 
luz que não aconteceu e cau-
sou a ira dos comerciantes. 

A matéria saiu na edição 939 
(que pode ser lida no portal 
do Acontece – acontecedigi-
tal.com.br).

Em março deste ano, foi 

um religamento de energia 
que causou transtorno e pre-
juízos ao comércio da cidade. 
A reclamação também acon-
teceu nos anos anteriores. 

Em maio e junho de 2015, 
por exemplo, comerciantes 
de diversos bairros da cida-
de reclamaram do problema 
causado por troca de postes.

Outro lado
Questionada sobre o 

ocorrido, a CPFL enviou 
nota à redação do Acontece. 
Veja na íntegra:

“De acordo com a legis-
lação estipulada pelo órgão 
regulador (Aneel), as dis-
tribuidoras devem enviar 
o comunicado aos clientes 
com três dias úteis de ante-
cedência à data do desliga-
mento. Sobre o desligamen-
to programado realizado dia 
21 de novembro, seguindo 
as normas, a CPFL Pirati-
ninga reitera que emitiu as 
noti� cações aos clientes que 
seriam afetados no dia 08 de 
novembro de 2017 – dentro 
do prazo legal.

A de� nição da data e ho-
rário considera fatores técni-
cos que envolvem o sistema 
elétrico da distribuidora, os 
quais incluem o fato de que 
alguns trechos somente per-
mitem tais desligamentos em 
dias de semana. A obra que 
requisitou o desligamento 
programado trata-se de uma 
melhoria e manutenção de 
rede.

A CPFL Piratininga colo-
ca à disposição seu consultor 
de negócios para estreitar o 
relacionamento com a ACIC, 
Associação Comercial e In-
dustrial de Cubatão, a � m 
de sanar possíveis dúvidas 
que possam existir sobre os 
desligamentos programados 

realizados no município.
Sobre o episódio ocorri-

do em outubro, a CPFL Pi-
ratininga precisou cancelar 
o desligamento programado 
em virtude do não compa-
recimento do órgão público 
responsável por organizar 
o trânsito para a viabiliza-
ção da obra –  apesar de o 
mesmo ter sido comuni-
cado sobre a necessidade 
com 15 dias de antecedên-
cia. Nesses casos, a distri-
buidora não adota medidas 
de ressarcimento, uma vez 
que, no mesmo aviso sobre 
o desligamento, há também 
a informação de que o mes-
mo pode ser cancelado sem 
aviso prévio.



07digital.com.br 24 de novembro de 2017

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

Sérgio Calçados propõe PL da “Feira de Cursos e Profissões”
Na última terça (21), o vereador Sergio Calçados (PPS) apresen-

tou durante a sessão da Câmara o projeto lei nº 096/2017 que institui 
a “Feira de Cursos e Profi ssões” no calendário Ofi cial de Cubatão.  

Este Projeto foi desenvolvido com o objetivo de fomentar a 

orientação profi ssional dos jovens do nosso Município. Estiveram 
presentes na sessão a Psicóloga Andreia Santos Lima, a pedagoga 
Nathalia Ribeiro e a professora Zetta Maciel, idealizadoras do Pro-
jeto junto com o vereador.

Lalá solicita melhorias na UME Elza Silva
Através de requerimento apresentado na Câmara, após recente 

visita à UME Elza Silva dos Santos, na Vila Esperança, juntamente 
com os vereadores Jair e Marcinho, o vereador Lalá (SD) solicitou 
manutenção na unidade. Segundo o vereador, a unidade está bastan-

te deteriorada, necessitando de reformas nas salas de aula, pátio, 
refeitório, entre outros espaços. Na destinação a que tem direito, 
através da emenda impositiva, o vereador destinou parte da verba 
para ser utilizada na reforma da escola.

Rodrigo Alemão cobra melhorias no centro
Na última sessão da Câmara, o vereador Rodrigo Alemão 

(PSDB), indicou à mesa da Casa para que seja expedido ofício 
ao prefeito Ademário para que sejam feitas gestões junto aos 
setores competentes para que sejam feitas obras de melhorias 
nas vias próximas ao Hospital.

Segundo o vereador, o local precisa de melhorias como: ma-
nutenção das vias, pinturas de meio fi o, podas e jardinagem. Ain-
da segundo o vereador, as obras são necessárias para melhoria do 
aspecto físico do local, pois estamos a poucos dias da tão espera-
da reabertura do Hospital Municipal

Rafael Tucla cria comissão da CDHU
O vereador Rafael Tucla (PT) apresentou na última sessão 

requerimento para criação da Comissão Especial de Vereadores 
para realizar tratativas junto à CDHU referente aos leilões de 
apartamentos e problemas estruturais nas unidades habitacionais.

Na próxima segunda (27), às 19h, no anfi teatro da Câmara 
Municipal, ocorrerá a primeira reunião com os moradores das 
unidades habitacionais da cidade para a colheita das demandas 
e das reclamações dos mutuários.

Segundo o vereador, os bancos da praça estão em estado precá-
rio e precisam de manutenção urgente, para evitar o risco de aci-
dentes com usuários do local e atende também a uma reclamação 
antiga dos moradores próximos à praça. 

O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) encaminhou indicação 
à Mesa da Câmara solicitando aos setores competentes da Prefei-
tura que seja feita a manutenção urgente nos bancos da Praça Dr. 
Getúlio Vargas, em frente a UME Princesa Isabel, na Vila Paulista.

Aguinaldo Araújo pede manutenção de praça

Marcinho busca melhorias para a Vila Natal
O vereador Marcinho (PSB), apresentou requerimento para que, 

através de emenda impositiva, seja destinado verba para a constru-
ção do campo de futebol society, na Vila Natal.

Na sua justifi cativa, o vereador apontou que a construção do 

campo se faz necessário para dar mais opções de lazer aos morado-
res do bairro, que é carente de equipamentos nesse sentido. Ainda no 
requerimento, o vereador também solicitou a cobertura da quadra po-
liesportiva do bairro e a implantação do playground no mesmo local.

PREVENÇÃO AO CÂNCER

Ações de conscientização 
marcam o novembro azul
Programação tem palestras sobre prevenção ao câncer de próstata, 
exames preventivos e peça teatral 

Dia 30

7h - Coleta para 
exame de PSA.
9h - Palestra sobre 
saúde do homem 
com médico gener-
alista.
Local: ESF Pilões
9h - Palestra: Saúde 
do Homem, com 
fi sioterapeuta 
Local: Anfi teatro da 
Câmara Municipala
14h - Palestra: 
Saúde do Homem, 
com médico gener-
alista
Local: ESF Bolsão 8.

Dia 29

9h - Palestra: 
Saúde do homem; 
Oferecimento de 
exame PSA.
Local: ESF Morro 
do Índio
13h30. Roda de 
conversa com 
educadora física e 
médico generalis-
ta; Oferecimento 
de exames de PSA 
e glicemia e afer-
ição de pressão.
Local: ESF Ilha 
Caraguatá.

Dia 28

8h - Palestra: Prevenção, com o fi sioterapeuta
Atividade com educadora física 
Local: EFS Mario Covas/CSC Vila Natal
9h - Palestra: Saúde do Homem e Prevenção do câncer de 
próstata
Local: ESF Cota 95
9h - Palestra: A importância do exame de próstata, seguida de 
roda de conversa.
Oferecimento de exame PSA.
Local: CSC Jardim Casqueiro
9h - Roda de conversa.
Local: ONG Instituto Social Ambiental e Cultural da Vila dos 
Pescadores.
13h30. Roda de conversa com educadora física e enfermeira 
sobre prevenção ao câncer de próstata. 
Oferecimento de exame PSA e aferição de pressão. Teste de 
glicemia.
Local: ESF Vale Verde.

Dia 27

9h -  Palestra: Saúde 
do Homem, com a 
educadora física 
Suzana Maria Rossi 
Teixeira
Local: CSC Vila Nova
14h. Palestra com 
o urologista Marcio 
Nishima.
Local: Policlínica

Dia 26

Das 14 às 20 
horas - Ações 
educativas 
voltadas à con-
scientização e 
desmistifi cação 
dos exames pre-
ventivos
Local: Parque 
Novo Anilinas

Dia 24

CSC Vila São José.
8h - Palestra: Prevenção ao Câncer de Próstata com 
enfermeiras. Atividade com educadora física. E 
exame PSA. 
Estratégia de Saúde da Família Cota 200
8h - Aferição de pressão arterial.
9h - Palestra: Câncer de próstata em breve análise
8h. Roda de conversa e gincana com educadora 
física. Oferecimento de exame PSA.
Local: CSC Área 5

Veja a programação completa do Novembro Azul em Cubatão

Conscientizar para pre-
venir. Esse é o tom da cam-
panha do Novembro Azul 
em Cubatão, que iniciou 
no último dia 21 e segue 
até dia 30. Durante toda a 
campanha, uma série de 
palestras serão ministradas 
para falar sobre a preven-
ção e os testes utilizados na 
atualidade. Além das pa-

Turismo, e contará também 
com o apoio da cabeleirei-
ra Katia Tudo de Bom, que 
fará cortes de cabelo, lim-
pezas de pele e sobrance-
lhas de homens e mulheres 
presentes no evento.

Além dos cuidados com 
a beleza, quem passar pelo 
Parque Anilinas, das 14 às 
20 horas, vai poder partici-

POR ARLINDO FERREIRA, 
HISTORIADOR

A SACOLA ERA IGUAL
Para economizar al-

guns trocados, o Wilson 
Amado dos Santos, da 
Promoção Social da Pre-
feitura, andou trazendo 
para o serviço a marmita 
do almoço.

Certo dia, já em cima 
da hora, com pressa, Wil-
son catou duas sacolas de 
supermercado, Uma com 
a marmita e a outra com 
lixo para jogar no supor-
te da calçada.

Entrou na perua do 
Zé Mário. Três quadras 
depois, os ocupantes do 
veículo já não suporta-
vam o mau cheiro. Con-
ferindo a sacola é que ele 
percebeu; o lixo estava 
com ele. A marmita do 
almoço é que foi jogada 
no lixo.

AS PENAS DELATORAS
Foram ao Maraca, 

para aliviar alguns pa-
tos, o Hélio e o Toninho 
Diegues, mais o Célio de 
Almeida. Conseguiram 
quatro patos e levaram 
direto à padaria Prin-
cesa na Avenida Nove 
de Abril, cujo dono era 
o Seo Sérgio Diegues. 
Como já era muito tarde, 
deixaram os patos guar-
dadinhos no latão de lixo.

No dia seguinte, bem 
cedo, compareceram à 
padaria dois policiais, 
mais o dono dos patos, 
que reconheceu um dos 
Diegues. O latão de lixo 
já estava na calçada para 
ser recolhido pelo cami-
nhão da Prefeitura. Após 
vasculhar toda a padaria, 
os policiais já estavam 
indo embora, conforma-
dos, quando apareceu o 
caminhão recolhendo o 
lixo.

Foi só pato que voou, 
estragando tudo. Dona 
Bruna sentiu-se na obri-
gação de indenizar o 
dono dos patos, o que 
acabou fazendo, descon-
tando depois da mesada 
dos fi lhos.

LINHA DO TEMPO

TROFEU SABESP - 
CONQUISTADO POR 
MARCIA BARRETO 
CRUZ DO JARDIM 
CASQUEIRO, NA DE-
CADA DE 1980

lestras, exames e consultas 
também serão oferecidos à 
população.

Ação no Anilinas
No dia 26 (domingo) 

uma série de atividades se-
rão realizadas como parte 
da campanha. A iniciativa 
da ação é uma parceria en-
tre as secretarias de Saúde e 

par de uma série de ativida-
des. Exames para aferição 
de pressão e ações voltadas 
para à conscientização e 
desmistifi cação dos exames 
preventivos do câncer de 
próstata; brinquedos infan-
tis, estande de cartões pos-
tais, livrarias estão entre as 
atividades que estão sendo 
preparadas para o dia.
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PROJETO SERRA DO MAR

Membros do Tour Serra do 
Mar - que realizam o Turismo 
de Base Comunitária (TBC) 
-, juntamente com o pessoal 
da CDHU, receberam nesta 
quarta e quinta (22 e 23) uma 
equipe de arquitetos, profes-
sores e alunos ligados à Bienal 
de Arquitetura de São Paulo. 
O objetivo foi visitar as Cotas 
200 e 95, para conhecer deta-
lhes da implantação do Proje-
to de Recuperação Socioam-
biental da Serra do Mar, que 
vem sendo desenvolvido pelo 
governo estadual com apoio 
da Prefeitura de Cubatão.

Também estava presente 
o consultor inglês do Banco 
Interamericano de Desenvol-
vimento (Bid), John Renshaw, 
que faz parte do projeto em 
parceria com o Governo do 
Estado e da Prefeitura de 
Cubatão. Seu papel é assegu-
rar que o projeto cumpra com 
seu dever de políticas sociais.

A programação iniciou 
com uma caminhada pela 
Via Perimetral que divide a 
áreas urbanizadas e de pre-
servação da Serra do Mar, na 
Cota 200. Em seguida um al-
moço foi servido no Núcleo 

de Economia Solidária e De-
senvolvimento Local (Nes-
del), que utiliza culinária com 
ingredientes típicos da Mata 
Atlântica. Para fi nalizar o pas-
seio no local, seguiram para 
o Ateliê, que fi ca na Cota 95, 
onde são ministrados cursos 
de arte nos muros das casas.

Ao fi nal, a representan-
te da CDHU, Viviane Frost, 
ressaltou a importância da 
sensibilidade em tratar da 
intervenção nas Cotas e a ne-
cessidade de humanizar e pre-
servar a identidade da comu-
nidade nesse procedimento.

ARQUITETOS, REPRESENTANTES DA CDHU E DO BID PERCORRERAM RUAS DOS BAIRROS COTA 
CONHECENDO MAIS AFUNDO O PROJETO SERRA DO MAR.

Bairros Cota recebem arquitetos 
da Bienal de São Paulo
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