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Sem crise
O presidente da  Usiminas, 

Sérgio Leite anunciou nesta se-
mana que a empresa pagará, de 
forma antecipada, a título de Par-
ticipação nos Lucros e Resultados 
(PLR), 30% do salário base dos 
empregados. A decisão foi aprova-
da por unanimidade pela diretoria 
da Companhia e comunicada na 
terça-feira aos colaboradores. O 
benefício, mais de 11 milhões, con-
templa quase 10 mil empregados 
da  Usiminas, Unigal Usiminas, e 
Mineração Usiminas. A última vez 
que os empregados receberam o 
benefício foi em Março de 2015, 
referente ao PLR 2014.

Em seu discurso na reabertura 
do Hospital, o presidente da Usi-
minas falou que a Companhia já 
superou a crise e retoma com soli-
dez o crescimento.

Taxa de iluminação
Conforme antecipado pela co-

luna, na semana passada, a Câma-
ra aprovou em primeira discussão, 
com apenas dois votos contrários, 
o projeto de emenda à Lei Orgâ-
nica Municipal, que possibilita a 
implantação da Contribuição de 
Iluminação pública (CIP). 

Conforme  antecipou a coluna-
Rafael Tucla (PT) e Toninho Vieira 
(PSDB) votaram contra.

Por questões regimentais, este 
tipo de projeto respeita intervalo 
de dez dias, para que seja aprecia-
do em segunda discussão.

Pelo andar da carroagem, os 
munícipes passarão a pagar a Con-
tribuição, a partir de 2018.

ISS
Os vereadores também aprova-

ram, por unanimidade, o projeto 
de lei complementar que altera al-
guns itens do sistema tributário do 
município. A propositura recebeu 
duas emendas: de Rodrigo Ale-
mão, que menciona: “não constitui 
base de cálculo do imposto sobre 
serviços de qualquer natureza os 
valores recebidos a título de com-
pensação pela prática de atos gra-
tuitos pelo registro civil das pes-
soas naturais”; de Rafael Tucla, que 
impede a tributação do serviço de 
tatuagem e aplicação de piercings.

 Faculdade de medicina
A pesar do questionamento ju-

rídico do Grupo Santa, que toca-
ria o projeto no governo anterior, 
o Grupo Ânima continua anima-
do para implantar a Faculdade de 
Medicina em Cubatão, já em 2018. 
Outra questão preocupante foi a 
recente decisão federal que vetou 
outorgas do gênero; mas sem al-
cance a esta liberação, anterior.

Desta forma, a Câmara de ve-
readores deve votar e aprovar, na 
próxima semana, a cessão de área 
para implantação da Faculdade 
de Medicina, ao lado do Hospital, 
onde antigamente era a Policlínica. 

Caso de Polícia
A diretoria do Lar Fraterno 

pede ajuda da população para � a-
gar um casal que está vendendo 
uma rifa, usando indevidamente o 
nome da Casa. Os golpistas estão 
rifando uma moto, com cupons 
no valor de R$ 10, em nome do 
Lar Fraterno. A direção da entida-
de pede que se alguém encontrar 
os golpistas avise pelo telefone 
33721270 ou chame a polícia.

SAÚDE

A prefeitura inaugurou a Uni-
dade Básica de Saúde Dra. Harol-
da Romualdo Pacheco, na entrada 
do conjunto habitacional Mário 
Covas, na Vila Natal, na última 
terça, 28. A unidade, inaugurada 
na mesma semana do Hospital, 
reforça o atendimento no maior 
núcleo habitacional da cidade.

A UBS terá uma equipe de Es-
tratégia de Saúde da Família, com 
clínico geral, enfermeira, � siote-
rapeuta, pisólogo, fonoaudiólogo 
e nutricionista. Esta equipe fará 
atendimento não só na unidade, 
mas também domiciliar.

Estrutura
O prédio tem 418,44 me-

tros quadrados de área coberta, 
compreendendo consultórios de 

ginecologia, pediatria e clínica 
médica, além de dois consultó-
rios odontológicos. Há ainda es-
tacionamento para nove veículos, 
caixa d'água, abrigo de bombas 
d'água e locais apropriados para 
lixo comum e hospitalar.

Possui também acesso para 
ambulâncias, recepção, sala de es-
pera, farmácia, salas para coleta, 
inalação, vacinação, medicação e 
curativos, sala para pacientes em 
observação e sanitários. Na parte 
administrativa, sala de reunião, 
almoxarifado, vestiários, sala de 
adminstração, rouparia e áreas de 
estoque, expurgo e esterilização.

Foi construido com recursos da 
Prefeitura (65%) e do Ministério 
da Saúde (35%), que totalizaram 
R$ 890.920,69, em valores de hoje.

Prefeitura inaugura UBS no conjunto Mário Covas
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ELEIÇÃO NO SANTOS FC

Chapa 1 trará base 
oficial para Cubatão

Acompanhados do candida-
to a vice, membros da Chapa 
1, estirem na sede do Jornal 
Acontece, em Cubatão, para 
anunciar que, caso seja eleita, 

Cubatão terá um Centro de Trei-
namento da base do time do San-
tos, já a partir do ano que vem. 
“Vamos aproveitar a estrutura 
de campos de futebol já existen-

tes na cidade. É importante não 
confundir com franquias, como 
‘Meninos da Vila’: será uma base 
o� cial do Santos FC em Cubatão”, 
sentenciou Rollo, ao justi� car que 
a proposta está dentro da propos-
ta de descentralização da forma-
ção de base que, além de Cubatão, 
pretende levar o CT também para 
outras cidades. A Chapa 1 consi-
derou como fatores determinan-
tes para a decisão: a proximidade 
com a Vila, a relevância do Polo 
Industrial, a estrutura de vários 
campos próximos que podem ser 
aproveitados e o potencial da ga-
rotada cubatense para revelação 
de novos atletas.

A eleição para a escolha da 
nova diretoria do Santos FC 
acontece no dia 9 de dezembro e 
Cubatão tem aproximadamente 
800 sócios aptos à votação. Entre 
os apoiadores da chapa 1, que vie-
ram à redação, estava o ex-joga-
dor de futebol Toninho Silva, que 
tem forte atuação na cidade.

As demais propostas da Chapa 
1 estão disponíveis na página do 
Somos Todos Santos, na internet.

Coalização
A Chapa 1 se caracteriza pela 

contundência na oposição radical 
a atual diretoria do Santos.  

Reuniu para este pleito grupos 
que tiveram forte participação na 
última disputa: o grupo de Peres 
que � cou em segundo; de Rollo, 
que foi o quarto e o grupo do es-
critor Odir Cunha.

Candidatos
O presidenciável José Carlos 

Peres já é bem conhecido dos san-
tistas e foi o segundo colocado na 
última disputa. Firme na oposi-
ção a Modesto Roma defende um 
Santos autossustentável, capaz de 
formar um time competitivo para 
brigar por títulos e prega mudan-
ça radical de gestão, que enxugue 
despesas e gaste com correção.

O candidato a vice Rolo foi o 
conselheiro mais jovem da histó-
ria do Santos com 21 anos, ocu-
pando cadeira no Conselho por 
seis vezes, onde também ocupou 
a  vice-presidência. Foi vice-pre-
sidente da Federação Paulista de 
Futebol.
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A TODO VAPOR
Sebrae inaugura unidade em Cubatão
Cerimônia de inauguração aconteceu nesta quarta 
(29), com a presença do vice-governador

O empreendedor de Cubatão 
ganharam um reforço expressivo 
nesta quarta (29). O posto de aten-
dimento do Sebrae foi inaugurado 
e já iniciou os atendimentos. A 
unidade  juntamente com outros 
serviços como o Banco do Povo e 
o Via Rápida Empresa, funciona 
na sede da ACIC (Rua Bahia, 171, 
V. Paulista, das 08 às 17h.

A cerimônia contou com a 
presença do vice-governador 
Márcio França que destacou a 
importância do momento: “a 
instalação do PoupaTempo do 
Empreendedor deve alavancar 

novos negócios com a criação de 
empregos”, disse, enfatizando a im-
portância da parceria da Prefeitura 
com o Sebrae e com a Junta Co-
mercial do Estado (Jucesp).

Junta Comercial
O presidente da ACIC apro-

veitou para anunciar a implanta-
ção da Junta Comercial na Acic. 
“Conversamos com o prefeito e o 
vice-governador para que a Junta 
Comercial também funcione aqui 
na entidade e tivemos a grande no-
tícia de que isso deve acontecer em 
breve”, � nalizou Geraldo Tia Jô.
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Enquanto as autoridades 
se postavam para vistoriar 
o Hospital, acompanhados 
do público presente à ceri-
mônia de reabertura, � agra-
mos o pedreiro aposentado 
E� gênio ajoelhado com as 
mãos para os céus (capa). O 
gesto do migrante nordesti-
no, de reverência e agrade-
cimento a Deus, re� etia o 
sentimento da maioria dos 
cubatenses. Nesta sexta, 1º 
de dezembro, a Prefeitura e a 
Fundação São Francisco Xa-
vier (braço social da Usimi-
nas), reinauguraram o Hos-
pital Municipal Dr. Luiz de 
Camargo da Fonseca e Silva. 
Depois de anos de amargu-
ra, de� nhando, o Hospital 
criado para ser Modelo rea-
bre em conformidade com 
os modernos padrões de 
excelência e humanização, 
com o compromisso de se 
tornar autossustentável.

“É uma grande vitória 
para toda a população de 
Cubatão, além de um refor-
ço importante no sistema 
público de saúde da região. o 
Hospital estava abandonado 
e sem condições mínimas de 
oferecer atendimento digno 
a quem mais precisa. Foi um 
trabalho duro, um dos nos-
sos maiores desa� os. Mas 
valeu cada minuto dedica-

Hospital de 
Cubatão 
já está 
funcionando
Cerimônia de reabertura foi marcada 
por fortes emoções nesta sexta (1º). 
Atendimento ao público começa 
neste sábado(02)

do”, declarou emocionado 
o prefeito Ademário Olivei-
ra. O prefeito, de fato, tinha 
motivos para o sentimento 
de alívio: para romper de-
� nitivamente com um mo-
delo ultrapassado que, além 
de não atender as demandas 
dos munícipes, consumia 
os cofres do Município, o 
prefeito rifou sua própria 
popularidade, arriscando a 
promissora carreira política. 

“Um novo tempo começa 
para o Hospital de Cubatão. 
Os investimentos marcam 
uma história de excelên-
cia e compromisso com a 
saúde para a comunidade 
da Baixada. Queremos am-
pliar a oferta de tratamen-
tos e aperfeiçoar a qualida-
de da assistência prestada 
aos pacientes do SUS e dos 
convênios”, disse o diretor 
executivo da Fundação São 
Francisco Xavier, Luís Már-
cio Araújo Ramos.

NEI SERRA - repercutiu 
muito positivamente a atitu-
de do cerimonial da Prefei-
tura e da FSFX em prestigiar 
os vereadores e demais auto-
ridades que se envolveram 
no processo, ignorando ban-
deiras partidárias.

 Porém reverenciar o 
prefeito que construiu e 

inaugurou o Hospital se re-
velou um ato de humildade 
e grandeza: Ademário divi-
diu sua fala o� cial com Nei 
Serra e viu o público ‘delirar’ 
com o gesto.

Padrão de 
excelência 
No mês de novembro o 

Jornal Acontece esteve em 
Minas Gerais para conhecer 
o Hospital Márcio Cunha, 
administrado pela FSFX. 
De fato, a gestão hospitalar 
goza de alta reputação entre 
os mineiros, segundo rela-
tos de clientes do Hospital, 
funcionários e jornalistas 
da região. A Fundação, que 
se consolidou com a admi-
nistração do Hospital da 
Usiminas, ampliou o aten-
dimento, descentralizando 
unidades, na região. Ano 
passado assumiu o Hospital 
Carlos Chagas (SUS), em 
Itatiba.

O complexo de saúde ad-
ministrado pela Fundação é 
referência no Leste mineiro, 
região que abriga 1,5 milhão 
de pessoas. 

Alta complexidade 
Agora, a FSFX já trabalha 

na reforma e adequação do 
prédio do antigo Teatro Mu-
nicipal, que será um centro 
de alta complexidade, ane-
xo ao Hospital, com hemo-
diálise, oncologia e câmara 
hiperbárica. O prazo o� cial 
para a entrega é de um ano, 
mas fontes ligadas à Funda-
ção revelaram ao Acontece 
que a Fundação já se esforça 
para antecipar a entrega do 
equipamento à população.

Mão de obra 
Segundo a empresa res-

ponsável, a reforma do 
Hospital foi executada por 
128 trabalhadores, todos 
contratados através do PAT 
Cubatão: “Parte deles vão 
continuar trabalhando no 
entorno e, caso a nossa em-
presa assuma as obras do 
anexo (Teatro), voltaremos 
ao PAT para novas contra-
tações. A qualidade da mão 
de obra contratada no PAT 
de Cubatão é excelente”, tes-
temunhou o diretor da Alfa 
Engenharia Aldo Lombardi.

Centro diagnostico com 
exames de:
• Mamografi a
• Ultrassom
• Raio-X
• Tomografi a
• Centro Cirúrgico:
• - 2 salas para partos
• - 5 salas de cirurgia.

25 especialidades médicas
• - Ginecologia/Obstetrícia;
•  -Pediatria;
• -Anestesiologia;
• - Clínica Médica; 
• - Clinica Cirúrgica; 
• - Ortopedia;
• - Terapia Intensiva; 

O novo Hospital em números 

• 7500 metros quadrados

• 335 funcionários (560 até o final do ano)

• 80 médicos

• 75 leitos SUS

• 36 leitos clínicos e cirúrgicos

• 18 alojamentos no conjunto Maternidade

• 6 leitos pediatria

• 6 leitos UTI neonatal

• 2 leitos UTI pediátrica

• 7 leitos UTI Adultos

• - Neonatologia;
• - Cardiologia;
• - Cirurgia Vascular; 
• - Cirurgia Pediátrica; 
• - Cirurgia Torácica;
• - Oftalmologia;
• - Hematologia; 
• - Nefrologia; 
• - Pneumologia;
• - Dermatologia;
• - Coloproctologia; 
• - Gastroenterologia; 
• - Cirurgia Plástica; 
• - Bucomaxilo; 
• - Urologia;
• - Radiologia;
• - Neurologia;
• - Neurocirurgia.
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Melhores do ano da ACIC
No próximo sábado (02), a partir das 20 horas a ACIC 

promove a entrega do prêmio de 'Melhores do Ano 2017', 
onde empresas de diversos setores serão premiadas por seu 
trabalho durante o ano. Os escolhidos foram eleitos em vo-
tação realizada no site da Associação.

Além da entrega dos prêmios, diversas homenagens se-
rão feitas à empresas que se destacaram e levaram o nome 
da cidade pelos quatro cantos do país e do mundo. São elas:

• VLI - Valor e Logística Integrada
• Unipar Carbocloro
• La Kadu Coi� eur
• Tenesse
• Chaveiro Universal Balula
• Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista da 

Baixada Santista)

A festa de entrega do 'Melhores do Ano 2017' 
será realizada na ACIC (Rua Bahia, 171, 

Vila Paulista). Os convites já estão esgotados 

Novembro Azul
No último domingo (26), o Parque 
Anilinas recebeu uma das ativida-
des da campanha do Novembro 
Azul. Durante toda a tarde, pales-
tras, rodas de conversa e serviços 
de beleza e cuidados com a pele 
e o corpo foram realizados pela 
equipe do Katia Tudo de Bom 
Coiff eur e Estética e da Barbea-
ria do Leandro. Cortes de cabelo, 
limpeza de pele, barba e outros 
serviços ajudaram no trabalho de 
conscientização contra o câncer 
de próstata. Parabéns à equipe de 
prestadores de serviços e a secre-
taria de Turismo pela organização.

Centenas de pessoas estiveram na ACIC durante toda a tarde do último domingo (26) conhecendo ser-
viços e empresas que trabalham no setor de organização de eventos. Foi a edição de 2017 da Feira de 
Noivas. Serviços de cabelo e maquiagem, fotografi a, som e iluminação, buff ett, entre outros, puderam 
expor seus trabalhos e se apresentar para os clientes da Cidade. “Nós só temos a agradecer a presença 
de todos os comerciantes e de todo público” comentou o presidente Geraldo Tia Jô. Nos próximos dias, 
todos os alimentos arrecadados serão doados para a Casa de Emaús e a Casa da Esperança.

A������ G���





061° de dezembro de 2017digital.com.br

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: FÁBIO LUIS CAVALCANTE COSTA e JESSICA DOS SANTOS DOMINGOS. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 28236852 - SSP/
SP, CPF n.º 27964489836, com 38 anos de idade, natural de SANTO ANDRÉ - SP (Santo André 
- 1º Subdistrito  Livro nº 59, fl s. nº 56, Termo nº 38582), nascido no dia vinte e dois de janeiro 
de mil novecentos e setenta e nove (22/01/1979), residente na Rua Comendador Rubens 
Roncari, 140, casa 02, Vila Ponte Nova, Cubatão - SP, fi lho de LUIS CARLOS CAVALCANTE COSTA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente em SUZANO - SP e 
de JOSEFA SILVA COSTA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente 
em SANTO ANDRÉ - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 40299619 - SSP/SP, CPF n.º 37614643801, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 117, fl s. nº 286, Termo nº 28949), nascida no dia treze de outubro de 
mil novecentos e oitenta e seis (13/10/1986), residente na Rua Comendador Rubens Roncari, 
140, casa 02, Vila Ponte Nova, Cubatão - SP, fi lha de ADILSON DOMINGOS, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA NEUZA 
VIEIRA DOS SANTOS DOMINGOS, de nacionalidade brasileira, diarista, com 54 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 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: JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHO e MARIA DAMIANA GOMES DA ROCHA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, especialista em logísti ca, RG n.º 
16591110 - SSP/SP, CPF n.º 04766134850, com 54 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido 
no dia vinte e um de abril de mil novecentos e sessenta e três (21/04/1963), residente na Rua Santa 
Julia, 1491, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de LUIZ GOMES DA SILVA, falecido há 21 anos e 
de MARIA DAS DORES DA SILVA, falecida há 36 anosDivorciado de Maria Santos da Silva, conforme 
sentença datada de 07/11/2011, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões 
da Comarca de Praia Grande-SP, nos autos de N°2138/2011. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, vigilante, RG n.º 229200199 - SSP/SP, CPF n.º 15919928859, com 48 anos de 
idade, natural de JACARÉ DOS HOMENS - AL, nascida no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos 
e sessenta e oito (21/12/1968), residente na Rua Santa Julia, 1491, Vila dos Pescadores, Cubatão - 
SP, fi lha de JOSÉ GOMES DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA VIEIRA DOS ANJOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
67 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Dalio dos Santos, conforme sentença 
datada de 22/06/2017, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara do Foro desta Comarca, nos 
autos de N°1001999-92.2017.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei.Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 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: MAICON DA SILVA LOPES e ALINE DOS SANTOS TIAGO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 34448194 - SSP/SP, CPF n.º 23195238802, 
com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 138, fl s. nº 249, Termo nº 37269), 
nascido no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (17/12/1989), residente 
na Avenida Principal, 2, Vila Noel, Cubatão - SP, fi lho de JEFERSON RIGATO LOPES, de nacionalidade 
brasileira, pedreiro, com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MAGNA GLEINE DA 
SILVA LOPES, de nacionalidade brasileira, diarista, com 34 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 48580862 - SSP/SP, 
CPF n.º 40490138861, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 138, fl s. 
nº 271, Termo nº 37291), nascida no dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e nove (25/12/1989), residente na Avenida Principal, 2, Vila Noel, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO 
CARLOS TIAGO, de nacionalidade brasileira, pintor, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP e de JOSEFA CUSTODIO DOS SANTOS TIAGO, de nacionalidade brasileira, diarista, com 54 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 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: ECIO JOSÉ DE CARVALHO e CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, segurança, RG n.º 18504724 - SSP/SP, 
CPF n.º 07026805835, com 49 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze 
de fevereiro de mil novecentos e sessenta e oito (13/02/1968), residente na Rua Armando 
Sales de Oliveira, 590, apto. 42, Centro, Cubatão - SP, fi lho de AGENOR JOSÉ DE CARVALHO, 
de nacionalidade brasileira, falecido há 11 anos e de ANATALIA MARIA DE CARVALHO, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 72 anos de idade, residente em SANTOS - SPDivorciado 
de Andreia Vieira da Silva, conforme sentença datada de 22/01/2015, proferida pela Juiza 
de Direito da 2ª Vara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0011115-47.2014.8.26.0157. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrati va, RG 
n.º 35634945 - SSP/SP, CPF n.º 34720623808, com 29 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia vinte e três de abril de mil novecentos e oitenta e oito (23/04/1988), 
residente na Rua Armando Sales de Oliveira, 590, apto. 42, Centro, Cubatão - SP, fi lha de 
MAURILIO SILVESTRE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecido há 9 anos e de SUELY 
FARIAS DE OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 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: MILTON DE OLIVEIRA SANTOS e JUCILENE DE JESUS SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 15538224X - SSP/SP, CPF 
n.º 03748835809, com 54 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro de 
dezembro de mil novecentos e sessenta e dois (24/12/1962), residente na Rua Manoel Grillo, 113, 
Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS, falecido há 10 anos e de MARIA 
DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTOS, falecida há 3 mesesDivorciado de Janaina Ruthe Alves Praxedes, 
conforme sentença datada de 17/09/2017, proferida pelo Juiz de Direito da 3ªVara desta Comarca, 
nos autos de nº1001981-71.2017.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, do lar, RG n.º 443965626 - SSP/SP, CPF n.º 32068637839, com 35 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia sete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (07/02/1982), 
residente na Rua Manoel Grillo, 113, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
VERA LUCIA JOSEFA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 57 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP. Divorciada de Antônio José Trajano, conforme sentença datada de 
25/11/2010, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara desta Comarca, nos autos de nº902/2010, 
processo nº157.01.2010.006267-6/000000-000. 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, 24 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 PEREIRA DE SOUZA e GISLAINE MAIA LISBOA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquinas, RG n.º 
25489454 - SSP/SP, CPF n.º 16243391825, com 44 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 43, fl s. nº 116, Termo nº 33312), nascido no dia vinte e oito de agosto 
de mil novecentos e setenta e três (28/08/1973), residente na RUA Maria Graziela, 1121, 
Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de EUPREPRIO PEREIRA DE SOUZA, falecido há 11 
anos e de MARIA DOS REIS DANTAS ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, com 73 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
vendedora, RG n.º 20954178 - SSP/SP, CPF n.º 39141778880, com 36 anos de idade, natural 
de REGISTRO - SP (Registo-SP  Livro nº 40, fl s. nº 73, Termo nº 8675), nascida no dia doze 
de dezembro de mil novecentos e oitenta (12/12/1980), residente na RUA Maria Graziela, 
1121, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de ROBERTO FERREIRA LISBOA, falecido há 22 anos 
e de JANETE MAIA LISBOA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 59 anos de idade, 
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, 24 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: EDISON DE SOUZA JÚNIOR e GHÉSSICA DE CARVALHO SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 34249258 - SSP/SP, CPF 
n.º 38260998858, com 29 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro 
nº 245, fl s. nº 292, Termo nº 80925), nascido no dia treze de abril de mil novecentos e oitenta 
e oito (13/04/1988), residente na Rua Roberto Mário Santi ni, 266, bl. H3, apt.412, Bolsão 
9, Cubatão - SP, fi lho de EDISON DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 71 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de GERALDA FELIPE DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrati vo, RG n.º 43759322 - SSP/SP, CPF n.º 
32538728827, com 32 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro 
nº 217, fl s. nº 130, Termo nº 63867), nascida no dia primeiro de abril de mil novecentos e 
oitenta e cinco (01/04/1985), residente na Rua Roberto Mário Santi ni, 266, bl. H3, apt.412, 
Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de ULISSES DE CARVALHO SANTOS FILHO, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE 
LOURDES SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 54 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 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: OTONIEL DOS SANTOS CASSEMIRO e EVELYN LUANE DE SOUZA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 48160620 
- SSP/SP, CPF n.º 41468683861, com 26 anos de idade, natural de MACEIÓ - AL (Matriz do 
Camaragibe-AL  Livro nº 17, fl s. nº 120, Termo nº 18034), nascido no dia oito de outubro de 
mil novecentos e noventa e um (08/10/1991), residente na Rua João Marion, 105, casa 4, 
Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO MARTINIANO CASSEMIRO, de nacionalidade 
brasileira, operador de máquinas pesadas, com 71 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP e de MARIA CÍCERA DOS SANTOS CASSEMIRO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de farmácia, RG n.º 48415553 - SSP/SP, CPF n.º 40891886877, 
com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezessete de setembro de 
mil novecentos e noventa e dois (17/09/1992), residente na Rua João Marion, 105, casa 
4, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de ANITA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
falecida há mais de 10 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 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: FRANCISCO ALVES DA SILVA e MARIA CLAUDENIA DE OLIVEIRA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico de manutenção, RG n.º 
4018316 - SSP/PE, CPF n.º 94367779491, com 48 anos de idade, natural de EXU - PE (Exu  
Livro nº 17, fl s. nº 414, Termo nº 8221), nascido no dia quinze de agosto de mil novecentos 
e sessenta e nove (15/08/1969), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 80, apto 32F, Vila 
Natal, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultor, 
com 83 anos de idade, residente em EXU - PE e de ALICE ALVES DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 74 anos de idade, residente em EXU - PE . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 451757063 - SSP/SP, CPF n.º 31575166801, 
com 34 anos de idade, natural de EXU - PE (Exu  Livro nº 3, fl s. nº 255, Termo nº 3168), 
nascida no dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos e oitenta e três (27/01/1983), 
residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 80, apto 32F, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ 
BELO SOBRINHO, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 71 anos de idade, residente 
em SALGUEIRO - PE e de GERALDA POCIANO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
falecida há 10 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 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: BRUNO SALVINO DOS SANTOS e IVANILDA FIDELES DA SILVA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, RG n.º 46013540 - 
SSP/SP, CPF n.º 37479103867, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no 
dia dezenove de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (19/12/1988), residente na 
Rua dos Girassóis, 258, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de JOSUÉ SALVINO DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, Encarregado de Mecânica, com 42 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de SIVERINEIDE BARBOSA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar, RG n.º 40299446 - SSP/SP, CPF n.º 37327505822, com 30 anos 
de idade, natural de LAPÃO - BA (Lapão  Livro nº 19, fl s. nº 147, Termo nº 14787), nascida 
no dia três de junho de mil novecentos e oitenta e sete (03/06/1987), residente na Rua 
dos Girassóis, 258, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOAQUIM MARQUES DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, empresário, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de LINDALVA FIDELES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 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: RENATO PEREIRA DE OLIVEIRA e ROSEMEIRE DA SILVA DOMINGOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 30526095 - SSP/SP, CPF n.º 
28760094800, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro de junho 
de mil novecentos e oitenta e um (24/06/1981), residente na RUA Maurino Oliveira Moura, 16, 
Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lho de ONOFRE PEREIRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
encarregado, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JANE MARGARETE OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, aux. administrati va, RG n.º 297319334 - SSP/
SP, CPF n.º 32531520813, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte 
e dois de abril de mil novecentos e oitenta e um (22/04/1981), residente na RUA João Damaso, 
361, Pq.Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ DOMINGOS NETO, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DA SILVA DOMINGOS, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada 
de Marcos Roberto de Souza Siqueira, conforme sentença datada aos 20/02/2013, proferida pelo 
Juiz de Direito da 1ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de ordem nº88/2011, 
processo nº0000694-3.2011.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de 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: ANTONIO ERISMAR FERREIRA SILVA e IZANY ASSUNÇÃO TOMÉ. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 527103524 - SSP/
SP, CPF n.º 37796030800, com 34 anos de idade, natural de SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA 
(São Mateus do Maranhão-MA  Livro nº 46, fl s. nº 274, Termo nº 18746), nascido no dia vinte 
e dois de julho de mil novecentos e oitenta e três (22/07/1983), residente na RUA General 
Osório, 219, Jd.31 de Março, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente em SÃO MATEUS DO 
MARANHÃO - MA e de MARIA LUIZA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
65 anos de idade, residente em SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 344490439 - SSP/SP, CPF n.º 31066732817, 
com 39 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia cinco de abril de mil novecentos 
e setenta e oito (05/04/1978), residente na RUA General Osório, 219, Jd.31 de Março, Cubatão 
- SP, fi lha de JOSÉ TOMÉ SOBRINHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de LOURDES ASSUNÇÃO TOMÉ, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 69 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Almir José Ribeiro 
Gonçalves, através de escritura pública lavrada no 2ºTabelionato de Notas de Cubatão, no livro 
nº130, fl s.047/050, aos 24/07/2012. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de 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: LUIZ HENRIQUE DA SILVA SANTOS e LARISSA 
OLIVEIRA DA SILVA ARAUJO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, técnico automobilísti co - SSP/SP, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP, nascido no dia seis de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (06/02/1997), 
residente na RUA Caminho São Miguel, 42, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho 
de EDNALDO DE SOUZA SANTOS e de LINDINALVA ARAÚJO DA SILVA . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, com 19 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP, nascida no dia dezoito de outubro de mil novecentos e noventa e oito 
(18/10/1998), residente na RUA Elídio Julio Bati sta, 1234, Vila Sônia, PRAIA GRANDE 
- SP, fi lha de FRANCISCO FERREIRA CESARIO DE ARAUJO e de LENILDA OLIVEIRA DA 
SILVA ARAUJO. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de 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: DANIEL RODRIGUES VEIGA e LIDIANE BARBOSA DOS 
SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, micro empresário, RG 
n.º 326145321 - SSP/SP, CPF n.º 34080949855, com 32 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP (Cubatão  Livro nº 109, fl s. nº 160, Termo nº 25639), nascido no dia dez de julho de mil 
novecentos e oitenta e cinco (10/07/1985), residente na Rua São Francisco de Assis, 33, 
Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de MARCOS VEIGA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, 
com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARLUCI RODRIGUES VEIGA, de 
nacionalidade brasileira, domésti ca, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 
485860077 - SSP/SP, CPF n.º 41862478899, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 151, fl s. nº 58, Termo nº 42252), nascida no dia primeiro de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e dois (01/02/1992), residente na Rua São Francisco de Assis, 
33, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO AMARO DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, mecânico montador, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUZIA 
BARBOSA DE SOUSA SANTOS, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 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: CLÉVISON RIBEIRO MARQUES e LAUANE FERREIRA DA 
SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 
19625412 - SSP/MG, com 22 anos de idade, natural de CORONEL FABRICIANO - MG, 
nascido no dia seis de setembro de mil novecentos e noventa e cinco (06/09/1995), 
residente na Avenida Principal, Caminho dos Amores, 331, Vila Esperança, Cubatão - 
SP, fi lho de GERALDO RIBEIRO DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, com 64 anos 
de idade, residente em AÇUCENA - MG e de EFIGÊNIA MARQUES DE ANDRADE, de 
nacionalidade brasileira, com 63 anos de idade, residente em AÇUCENA - MG . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 20486383 - SSP/
MG, com 19 anos de idade, natural de CORONEL FABRICIANO - MG, nascida no dia seis 
de junho de mil novecentos e noventa e oito (06/06/1998), residente na Rua Dahir 
Siman, 312, Centro, AÇUCENA - MG, fi lha de JOSÉ ANICIO FERREIRA, de nacionalidade 
brasileira, com 44 anos de idade, residente em AÇUCENA - MG e de MARIA APARECIDA 
DA SILVA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, com 45 anos de idade, residente em 
AÇUCENA - 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, 24 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: ALVARO ESTEVES DE CARVALHO FILHO e LOURDES 
DOS SANTOS AGUIAR. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
encarregado de manutenção, RG n.º 7873387 - SSP/SP, CPF n.º 80105408891, com 62 anos 
de idade, natural de SÃO PAULO - SP, nascido no dia vinte e cinco de novembro de mil 
novecentos e cinquenta e quatro (25/11/1954), residente na Rua Quinze de Novembro, 
1124, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de ALVARO ESTEVES DE CARVALHO, falecido há 4 
anos e de DEZY SANTANA DE CARVALHO, falecida há 6 anosDivorciado de Joice Santos 
de Souza Carvalho, conforme sentença datada de 11/07/2016, proferida pelo Juiz de 
Direito da 1ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1000244-67.2016.8.26.0157.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, cabeleireira, RG n.º 21238837X 
- SSP/SP, CPF n.º 30042870801, com 63 anos de idade, natural de LUCÉLIA - SP, nascida 
no dia cinco de agosto de mil novecentos e cinquenta e quatro (05/08/1954), residente 
na Rua Quinze de Novembro, 1124, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de JOVINO JOSÉ DOS 
SANTOS, falecido há 3 anos e de MINERVINA DOS SANTOS, falecida há 8 anos. Viúva de 
João Aguiar, falecido aos 09/10/2009, no Livro C-7, Fls.99, sob nº4883, no Cartório de 
Pontes e Lacerda/MT. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de novembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Informativo

Resumo da Assembléia Geral 
Extraordinária realizada dia 24

Antes de abrir a as-
sembleia, a presidente 
do Sindicato cedeu espa-
ço para que a professora 
Laís Alvarez informasse 

a todos sobre os problemas 
e di� culdades enfrentadas 
junto à Caixa de Previ-
dência. Ficou acordada a 
organização de audiência 

pública e seminários 
abertos para que todo 
o funcionalismo muni-
cipal possa se inteirar e 
discutir o tema.  

Na sequência a presidente informou que:

• A ação coletiva (aulas suplementares) já foi distribuída;

• Irá organizar eleição de pares para compor comissão para 
discussão e alteração estatutária;

• E, que brevemente será publicado o calendário de Assembleias 
Ordinárias.

Em seguida fez a abertura da presente assembleia 
extraordinária que seguiu os itens da pauta que 
foram discutidos e aprovados como segue:
Ítem 1 - Ações a serem tomadas 
(reajuste e percentual de férias):

• Dia 06/12 às 11 horas – Ato no Paço Municipal;

• Dia 29/01 às 15 horas – Ato no Paço Municipal;

• Dia 29/01 às 17:30 h – Assembleia no Sindicato;

• A diretoria fará visita à base com campanhas de adesão ao 
movimento e de fi liação ao sindicato.

Item 2 - Subsídios: Rejeitado

Item 3 - Cesta Básica (parceria com sindicatos): Rejeitado

Obs.: Para acompanhar 
as reuniões de negociação 
junto à administração 

foram eleitos três professores 
titulares (Laís Alvares, 
Paula Albuquerque e Indra 

Justino) e, três suplentes 
(Heliane, Vivian Guerra e 
Isabel Prossant).

Os prejuízos vão se 
acumulando, com per-
da da cesta básica em 
gênero, Cartão Servidor 
bloqueado, vale refei-
ção sem reajuste, férias 
caindo a 50% e todo o 
período de in� ação não 
reposta pela prefeitura.

A administração 

continua acomodada e 
não abre negociação so-
bre nossa pauta � nancei-
ra, o ano está terminan-
do com vitória moral dos 
servidores, mas ainda sem 
avanços quanto a recom-
posição dos salários e be-
nefícios.

É por isso que chama-

mos todo o professora-
do a participar da última 
grande mobilização desse 
ano, já preparando para as 
lutas do próximo período 
letivo, avançando na or-
ganização da categoria e 
agindo para a proteção da 
qualidade da educação pú-
blica no município.

Ato dia 06 
de dezembro

O fi nal do 
ano dos 

professores vai 
ser de luta!

Clubinho de Férias da PM
Estão abertas as inscrições para a 64ª turma do Clubi-

nho de Férias da PM, destinado às crianças de 5 a 10 anos 
de idade. As atividades acontecerão de 8 até 22 de janeiro. 
Para se inscrever, é necessário que o responsável compareça 
à sede do Clubinho de Férias, localizado no Parque Novo 

Anilinas (Av. 9 de Abril, s/nº, Centro), de segunda a sexta, das 
10 às 16 horas.

O responsável deve comparecer ao local portando compro-
vante de residência, certidão de nascimento e número de car-
tão do SUS da criança. No ato da inscrição será cobrado o va-

lor de R$ 35,00, para suprir despesas durantes as atividades.
O Clubinho de Férias é uma atividade desenvolvida pela 

4ª Companhia da PM do 21º Batalhão de Polícia Militar do 
Interior. Outras informações podem ser obtidas no número 
(13) 3361-1770. 
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AS INFORMAÇÕES DESTA COLUNA SÃO DE RESPONSABILIDADE DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES       LEGISLATIVO CUBATENSE

Aguinaldo Araújo cobra manutenção da MRS
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) encaminhou requeri-

mento à mesa da Câmara solicitando ao setor competente para que 
a empresa MRS Logística faça manutenção no entorno da linha 
férrea da Rua Bernardino de Pinho, no Jardim São Francisco.

Segundo o vereador, precisa urgentemente que seja feita a ro-

çada do mato ao lado da via férrea. O tamanho do mato tem sido 
alvo de reclamações dos moradores do local e de pessoas que 
passam por lá todos os dias, apontando a proliferação de animais 
peçonhentos, ratos e insetos. O requerimento foi encaminhado 
aos setores competentes.

Marcinho pede reforma de UBS na Vila Natal
O vereador Marcinho (PSB), apresentou emenda ao orça-

mento do próximo ano para que seja feita a reforma e amplia-
ção da UBS da Vila Natal, situada na Rua 05. A emenda, no 
valor de R$ 285 mil, é dividida em duas partes. Uma delas será 
voltada para a reforma do atual prédio e a outra para a constru-

ção de refeitório, sala de vacinação e ampliação da recepção.
Recentemente o vereador esteve na unidade conferindo 

todas as necessidades do local e conversando com os tra-
balhadores. Dessa visita, saiu a proposta de emenda que foi 
apresentada pelo vereador.

Roxinho garante verba para Vila Esperança
Nesta terça (28), o vereador Roxinho (PMDB) garan-

tiu uma verba de R$ 32 milhões para o programa Minha 
Casa Minha Vida e que será direcionado para o projeto 
de reurbanização da Vila Esperança, cujo projeto está 
em fase � nal de licenciamento para o início das obras.

A verba foi um pedido do vereador ao deputado 

federal Baleia Rossi (PMDB), que acelerou as conver-
sas junto ao ministério das Cidades para a liberação da 
verba. Para tal liberação, a prefeitura, por meio de seus 
técnicos, remodelou o projeto de reurbanização da Vila 
Esperança, que está previsto para começar no segundo 
semestre de 2018.

Rodrigo Alemão pede troca de sinalização de trânsito
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB) apresentou indica-

ção a mesa da Câmara na última sessão ordinária do legis-
lativo, solicitando que sejam feitas gestões junto aos setores 
competentes com a � nalidade de substituir as placas-portais 
de acesso à Cidade.

Segundo o vereador, o péssimo estado de conservação 

em que se encontram as placas di� culta a leitura dos mo-
toristas na rodovia e por conta disso aumenta o risco de 
acidentes nos acessos à Cidade, colocando a vida de moto-
ristas e pedestres em perigo. 

O pedido foi encaminhado aos setores competentes 
para que as providências sejam tomadas.

Também desejou sucesso aos pro� ssionais e à população que 
será atendida no local. Na ocasião também foi inaugurada a recep-
ção que leva o nome da Sra. Dulce Martins da Silva, antiga moradora 
do bairro. A escolha se deu através de um projeto de lei do vereador e 
o ato contou com a presença da família da homenageada.

O vereador Lalá (SD) participou, juntamente com outras au-
toridades, da inauguração da UBS do Conjunto do Mário Covas. 
Durante o evento, o vereador agradeceu pelo empenho da equipe 
da Secretaria de Saúde em agilizar a abertura do local ainda este 
ano, conforme prometido em outras ocasiões. 

Lalá participa da inauguração da UBS do Mário Covas

Rafael Tucla garante lei de Evacuação das Escolas
O vereador Rafael Tucla (PT) teve seu projeto de Treinamen-

to de Evacuação nas escolas aprovado por unanimidade na última 
sessão, realizada no dia 28 de novembro. O objetivo da lei é promo-
ver o treinamento através de palestras para alunos e funcionários 
das escolas, para que todos � quem aptos a lidar com situações de 

catástrofes e problemas químicos. A justi� cativa para essas medidas 
são os constantes vazamentos químicos no Polo Industrial e o des-
preparo da população para situações de maior risco. O plano servi-
ria, então, para assegurar a integridade física de alunos e pro� ssionais 
de educação. O projeto de Lei aguarda a sanção do prefeito.

POR ARLINDO FERREIRA, 
HISTORIADOR

ARANHA ASSUSTADORA
Neusa foi admitida no 

Banco Itaú-Cubatão, para 
trabalhar junto com a 
Yeda e a Betinha. Era mui-

LINHA DO TEMPO

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

LOCAÇÃO
- APARTAMENTO NA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA COM 1 DORMITÓRIO R$900,00 (PACOTE)
- 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. 
VALAOR R$225.000,00.
- SOBREPOSTA BAIXA NO BAIRRO JARDIM CASQUEIRO. 3 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-
NHA, 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.

Sérgio Calçados realiza ação de revitalização
No último sábado (25), o vereador Sérgio Calçados reuniu 

sua equipe para realizar a revitalização de mais uma praça. Desta 
vez, a ação aconteceu na Praça Miguel da Guarda, no Jardim São 
Francisco. O objetivo principal é dar uma cara nova ao local, 
com pintura de bancos, pisos e roçagem do mato.

“A cidade precisa de toda a ajuda possível. Realizamos essas 
ações com o intuito de auxiliar o poder Executivo nesse mo-
mento delicado”, disso o vereador. A próxima ação do grupo 
acontece no próximo dia 02 de dezembro, na Praça Frei Da-
mião, na Vila Nova.

SEGUNDA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL - 1953-1957

to educada nos primeiros 
dias, porém com o tempo 
revelou-se uma menina 
nervosa, temperamental 
e mal-educada em certas 

ocasiões.
Sem conhecer bem o 

gênio forte da nova fun-
cionária, Carlinhos Cruz 
colocou na bolsa da Neusi-
nha uma aranha de plásti-
co, na simples intenção de 
assustá-la.

Quando ela abriu a 
bolsa e notou a aranha, 
pensando ser de verdade, 
a moça aprontou o maior 
escândalo, gritando, cho-
rando, chamando a aten-
ção dos seguranças - que 
vieram acudi-la, pensando 
tratar-se de um assalto.

Até hoje, Carlinhos não 
se apresentou como autor 
da brincadeira, evidente-
mente!!!

Coral Canto Mágico abre 
inscrições para novos membros
 

O Coral Canto Mágico abre as portas 
para novos cantores mirins a partir do dia 
10 de dezembro. O grupo, que tem 23 anos 
de vida, é voltado para crianças de 7 a 12 
anos. As inscrições podem ser feitas pelo 
blog: coralcantomagico.blogspot.com, e 
vão até o dia 7 de janeiro de 2018.

O objetivo do projeto é a forma-
ção cognitiva, psicomotora e afetiva 
da criança, além do desenvolvimen-
to auditivo e respiratório, estimu-
lando os integrantes à autocon� ança, 
busca do saber, disciplina, criativida-
de, análise, cidadania, respeito mútuo, 
conhecimento, desenvolvimento cultural 
e social, equilíbrio emocional, além do 
desenvolvimento do canto e da correta 
utilização da voz.

"A linguagem musical - que é o veículo de trans-
formação do ser humano no caminho da valorização da 
autoestima - introduz o educando no mundo mágico 
do conhecimento", destaca a regente Sonia Onuki. In-
formações: (13) 98118-8612 e 99184-8641.

O Coral Canto Mágico abre as portas 
para novos cantores mirins a partir do dia 
10 de dezembro. O grupo, que tem 23 anos 
de vida, é voltado para crianças de 7 a 12 
anos. As inscrições podem ser feitas pelo 
blog: coralcantomagico.blogspot.com, e 

de, análise, cidadania, respeito mútuo, 
conhecimento, desenvolvimento cultural 
e social, equilíbrio emocional, além do 
desenvolvimento do canto e da correta 
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‘Tapa-buraco‘ da CMT, vai 
recuperar vias da cidade
Em mais uma ação de benfeitoria, a CMT Cubatão inicou a operação ‘tapa -buraco’ no dia 25. 
Contrato é de 12 meses

Já está a todo vapor a 
operação ‘tapa-buraco’ da 
CMT, que pretende recu-
perar vias com maior trá-
fego de veículos na cidade. 
Iniciada no último sábado 
(25), na altura do Largo do 
Sapo na avenida Nove de 
Abril, os trabalhos seguem 
em ritmo acelerado.

Em paralelo à avenida, 
onde as obras seguem até 
a saída da Vila São José, a 
operação já está aconte-
cendo também na avenida 
Nações Unidas, próximo à 
escola Fortec. O próximo 
trecho será a rua Armando 
Salles de Oliveira, no centro.

A programação é que as 
obras da avenida sejam en-
tregues até este sábado, 02 
de dezembro. Na próxima 
semana, inicia-se a frente 
de trabalho na rua Arman-
do Salles de Oliveira.

Seguindo a programa-

ção, o Jardim Casqueiro re-
ceberá melhorias logo após 
a � nalização dos trechos 
citados acima. A previsão 
é que os trabalhos come-
cem na segunda quinzena 
de dezembro nos pontos 
mais críticos do bairro. “A 
expectativa é sanar de vez 
este problema que vem se 
arrastando, causando pre-
juízo ao cidadão cubatense”, 
comenta o superintendente 
da Companhia, dr. Je� erson 
Cansou.

Após a assinatura do 
contrato, foi realizado ma-
peamento pela equipe de 
Fiscalização da Manuten-
ção da SESEP, encabeçada 
pelo engenheiro do proje-
to, Gilvan Guimarães para 
diagnosticar os trechos mais 
críticos da malha viária, e 
através dele desenvolver a 
programação de execução. 

Vale lembrar que todas 

as vias da Cidade com tráfe-
go intenso de veículos rece-
berão melhorias, incluindo 
ruas revestidas por asfalto 
ou sextavado, além de ave-
nidas.

Canal com a 
população:

Além do mapeamento, 
por onde a programação de 
trabalho é seguida, o muní-
cipe pode entrar em conta-

CONSCIÊNCIA NEGRA
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1ª Marcha 
Metropolitana da 
Consciência Negra

“Resistir, Sobreviver, De-
nunciar”! 

Foi com esse slogan que 
diversos grupos do Movimen-
to Negro da Baixada Santista 
realizaram no último dia 20, 
a 1ª Marcha Metropolitana da 

Consciência Negra, em São 
Vicente. Foram 22 grupos, 
caminhando e mostrando a 
luta do Movimento Negro. Na 
foto, o grupo Afoxé Filhos de 
Ganga Zumba, de Cubatão, 
durante a Marcha.

to com a Fiscalização da 
Manutenção da SESEP 
através do número 3375-
2971 ou na Ouvidoria 
da PMC, 0800-772-6451 
ou 3362-6451 e indicar 
locais, dentro da malha 
viária, que precisem des-
ta operação. A indicação 
entrará na programação 
‘tapa- buraco’ e será aten-
dida de acordo com o pla-
nejamento de operações.


