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Últimos dias para 
o Refis de Cubatão. 
Já os guarujaenses 
ganham mais prazo.

Paulo Correia 
Jr quer aprovar 
Cubatão Turístico, 
ainda este ano

Câmara aprova 
cobrança Taxa de 
Iluminação – CIP, 
nesta sexta

Cubatão deixará 
de ser a única com 
obrigatoriedade do 
cobrador na BS

Publicidade

Faculdade de Medicina já tem terreno
Conforme antecipado 
na última edição de 
Acontece, a Câmara 
cubatense aprovou 

permuta de terreno 
para instalação 
da Faculdade de 
Medicina.

O empreendimento 
integrará o complexo 
de saúde e será na 
avenida Martins 

Fontes, no terreno da 
antiga Policlínica, que 
foi demolida. 
Se não houver 

imbróglio jurídico a 
nova Faculdade fica 
pronta no ano que 
vem  02

Santos abre a 
'Casa do Povo' 

Sede da Câmara 
santista se torna 
também espaço 
para importantes 
acontecimentos 
sociais, da Baixada. 
O primeiro evento 
foi a Feira do 
Empreendedor e, 
segundo o presidente 
Adilson Júnior (foto), 
a Casa também está 
aberta para palestras 
e novas iniciativas, 
profissionais, 
educacionais e 
culturais. 03

vespasiano Rocha/Sintracomos

Prata da Casa, Rafael 
enche a região de 
orgulho.  Campeão sub 
19 de basquete ‘honra 
raízes’ e visita redação 
de Acontece. 06

Campeão 
paulista

Presidente Abenésio 
dá posse à nova 
diretoria do Sindicato 
dos Trabalhadores em 

Posse da diretoria do Sintercub

Alckmin anuncia parceria 
para segurança em Cubatão

SI reúne clubes da região 
em noite Medieval

Empresas de Refeições 
do Litoral Paulista; 
Sintercub. Evento 
contou com a presença 

de sindicalistas e do 
coordenador regional da 
Força Sindical, Macaé 
(Sintracomos) 08

O superintendente 
da CMT, dr. Jefferson 
Cansou, representou 
Ademário em ato 
com o governador 
no Palácio dos 
Bandeirantes. Além 
de apoio técnico 

Soroptimistas realizam 
mais uma edição da 
noite Medieval, que já 

para criação de 
projetos, a parceria 
disponibilizará 
recursos financeiros 
para viabilizar 
melhorias viárias e 
ações de educação 
para o trânsito. 02

virou tradição.  
Festa reuniu clubes em 
confraternização. 08
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Faculdade de medicina: 
Conforme antecipado 

por Acontece na última se-
mana, os vereadores apro-
varam, por unanimidade, 
a permuta do terreno, da 
antiga Policlínica, ao Gru-
po Ânima, que será respon-
sável pela construção da 
Faculdade de Medicina na 
cidade. O imóvel, que abri-
gará a instituição de ensino, 
tem  4410 m² e se localiza 
na Avenida Martins Fontes, 

atrás do Hospital Municipal 
e ao lado do PS Central.

Pelo projeto aprovado, 
a AMC Serviços Educacio-
nais Ltda cederá dois anda-
res para abrigar unidades 
de saúde. O térreo do pré-
dio contará com duas en-
tradas: uma para a Policlí-
nica Municipal e outra para 
a Faculdade de Medicina

Se a entidade não cum-
prir as obrigações assumi-

das, o imóvel retornará in-
tegralmente ao patrimônio 
público municipal. 

Mais Médicos
Cubatão foi a segunda 

classifi cada no processo 
seletivo aberto pelo MEC 
para criação da Faculdade 
de Medicina. Concorre-
ram 39 cidades e, dessas, 
29 preencheram os requi-
sitos para receber o curso 

Em cerimônia no Pa-
lácio dos Bandeirantes, o 
governador Geraldo Alck-
min autorizou o município 
de Cubatão a fazer parceria 

Alckmin anuncia parceria para ações 
de segurança no Trânsito de Cubatão
O superintendente da CMT dr. Je� erson Cansou, representou o prefeito Ademário em ato com o governador

com o Detran.SP e o Movi-
mento Paulista de Seguran-
ça no Trânsito - programa 
do Governo de São Paulo 
que visa reduzir pela me-

tade o número de óbitos 
no Estado.  Além de apoio 
técnico para criação de pro-
jetos, a parceria disponibi-
lizará recursos fi nanceiros 

para viabilizar melhorias 
viárias e ações de educação 
para o trânsito.

“Este é mais um passo 
importante na retomada 
da boa relação de Cubatão 
com o Estado. E este avanço 
vem no momento impor-
tante, em que começamos 
a operação para recuperar 
a malha viária da cidade. 
Cubatão vai avançar muito 
no próximo ano”, comemo-
rou o superintendente da 
Companhia Municipal de 
Trânsito (CMT), Jeff erson 
Cansou.

“Primeiro fechamos o 
protocolo com o município, 
para que defi na as ações. 
Defi nidas as intervenções e 
o valor, aí fazemos o convê-
nio e passamos o dinheiro”, 
disse Alckmin, explicando 
que o programa utiliza o 
dinheiro das multas. “Aque-

le que comete infração vai 
fi nanciar a segurança no 
trânsito”, fi nalizou.

Outros 35 municípios 
assinaram o protocolo e 13 
- que já iniciaram os pla-
nos de ações - assinaram os 
convênios que serão viabili-
zados por meio de R$ 21,1 
milhões em recursos.

Entre as intervenções a 
serem realizadas nos muni-
cípios estão a construção de 
lombo-faixas, gradis de pro-
teção, adequação e implan-
tação de calçada, defensa 
metálica, faixa de pedestre, 
rampa de acessibilidade, 
sinalizações e instalação de 
fi scalização eletrônica.

Critérios
Entre os critérios para 

a escolha das cidades es-
tão o número de habitan-
tes e a proporção de óbitos Assinatura aconteceu no Palácio dos Bandeirantes

causados por acidentes de 
trânsito. As fatalidades nos 
36 novos municípios con-
veniados correspondem 
a 10% das ocorrências no 
Estado em 2017. A partir 
de agora, o Movimento 
Paulista passa a trabalhar 
em conjunto com 103 ci-
dades, que abrigam 78% 
da população e registram 
69% das fatalidades.

O Movimento Paulista 
de Segurança no Trânsi-
to possui cinco frentes de 
atuação. Além dos convê-
nios com municípios, que 
prevê a destinação de R$ 
110,5 milhões provenien-
tes de multas aplicadas 
pelo Detran.SP, mantém 
equipes de trabalho com 
foco em rodovias, ações 
de órgãos e secretarias de 
Governo, comunicação e 
sistema de dados.
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Cubatão Turístico
O deputado estadual Paulo Corrêa Junior corre contra o tempo 

para aprovar, na Assembleia Legislativa, ainda este ano, a classifi ca-
ção da cidade como Município de Interesse Turistico - MIP. Cuba-
tão é a única da Baixada que não acessa os recursos específi cos do 
Estado.

Todo o trâmite burocrático já está fi nalizado e, a questão agora 
é política. Com ao processo literalmente debaixo do braço, o depu-

tado corre em busca 
de apoio para vota-
ção em plenário e 
para que a mesa di-
retora da Casa colo-
que em pauta, ainda 
este ano.

Empenhado na 
matéria durante o 
ano, o deputado 
conseguiu aprovar 
o texto em todas 
as comissões da 
Assembleia e via-
bilizar os ajustes 
técnicos junto ao 
governo do Estado. 

Se obtiver êxito nesta 
empreitada fi nal, Cubatão passa a ser MIT já em 2018.

Taxa de 
iluminação
A Câmara já aprovou 

em primeira e segunda 
discussões, com apenas 
dois votos contrários, o 
projeto de emenda à Lei 
Orgânica Municipal, 
que possibilita a aprova-
ção de projeto criando a 
Taxa de Iluminação no 
Município. E o projeto 
já está na Casa.

Nesta sexta (15) em 
sessão extraordinária, 
os vereadores aprova-
rão, com folga, a criação 
da Contribuição para 
Custeio de Serviços de 
Ilumação Pública - CIP.

Depois de aprova-
ção, Cubatão deixará ser 
a única da Baixada sem 
a cobrança, e os muní-
cipes devem começar a 
pagar a partir de abril 
de 2018.

Fim dos 
cobradores
Também nesta sexta 

volta à Câmara o projeto 
que dispõe sobre a ativi-
dade de motorista de ôni-
bus coletivo de transporte 
em linhas municipais. Na 
prática, será revogada a 
Lei que garantia a função 
de cobradores nos ônibus 
municipais. Uma vez per-
mitido que o motorista 
realize a cobrança, tudo 
indica que a função do co-
brador será extinta.

Cubatão é a única ci-
dade da região a manter 
os cobradores e, segundo 
governistas, a exigência 
estaria inviabilizando a 
realização de nova con-
corrência para o transpor-
te público da cidade pois 
as empresas consideram 
inviável a participação 
nestes termos.

- dentre eles, ter mais de 50 
mil habitantes, contar com 
poucos médicos no muni-
cípio e oferecer infraestru-
tura adequada. A criação 
da Faculdade de Medicina 
em Cubatão vem ao encon-
tro dos esforços do Gover-
no Federal para aumentar 
o número de médicos no 
País. Trata-se de uma fase 
complementar do Progra-
ma Mais Médicos.

Terreno da Martins 
Fontes cedido 

em permuta para 
construção da 

Faculdade de Medicina,   
que   construirá a 

nova Policlínica para o 
Município

Servidor recebe 13º
Conforme notícia antecipada no acontecedigital.

com.br nesta quarta, a Prefeitura de Cubatão efetua 
o pagamento da primeira parcela do 13º dos servido-
res da ativa, nesta sexta-feira, 15. O pagamento dos 
aposentados e pensionistas também estará disponí-
vel, mas só cairá na conta segunda (18), por questões 
de compensação bancária. O pagamento da segunda 
parcela deve ser feito na semana entre o Natal e o 
Ano Novo. Com isso, apesar do ano conturbado jun-
to aos servidores, o prefeito Ademário paga dois dé-
cimos neste exercício: o deste ano e o de 2016, deixa-
do pela administração anterior. E também as férias 
de 2017 e as de 2016, que estavam atrasadas.

Será que tem fantasma?
Está dando o que falar: 297 servidores de Cubatão 

não se recadastram. Corre à boca miúda que, entre 
esses, existiriam alguns ‘fantasmas’, morto receben-
do salário, entre outras fraudes. Mas estas hipóteses 
só poderão ser confi rmadas, ou não, depois da aná-
lise caso a caso. O recadastramento foi encerrado no 
último dia 8 e agora está sendo realizado um rela-
tório com a avaliação de resultados. Cada caso será 
analisado individualmente e o relatório fi nal deve ser 
entregue até o fi m deste ano à Administração Muni-
cipal, que tomará as medidas cabíveis.
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EM SANTOS

A Casa do Povo está aberta
Primeira foi a Feira do Empreendedor, próxima será exposição da Fundação Arquivo e Memória

CAROLINA RIBEIRO

A partir de agora, os 
moradores da Baixada San-
tista podem contar com a 
Câmara Municipal de San-
tos como também um local 
para agregar conhecimento, 
ter novas oportunidades e 
conhecer mais sobre a ci-
dade e a política. A ideia do 
presidente da Casa, o verea-
dor Adilson Junior é forta-
lecer a vocação de ‘Casa do 
Povo’. Ele quer que a Câmara 

se torne também um espaço 
para eventos, palestras e no-
vas iniciativas, pro� ssionais, 
educacionais e culturais.

Na semana passada, o Le-
gislativo santista deu o start 
nesse projeto e recebeu a 1ª 
Feira do Empreendedor do 
Programa Conecta Coper-
sucar que teve a exposição 

de empreendimentos desen-
volvidos pelos jovens duran-
te o curso de empreendedo-
rismo do programa, além de 
diversas palestras sobre o 
mundo dos negócios.

“Nós estamos abrindo a 
Câmara para a sociedade e 
começamos com esta Fei-
ra de Empreendedorismo. 
Queremos mostrar que o 
Legislativo está aberto e uma 
das vertentes mais impor-
tantes hoje é o empreende-
dorismo jovem e apoiamos 

propostas e iniciativas para 
ajudar quem inicia no mer-
cado de trabalho e precisa 
de incentivo e oportunida-
de”, a� rmou Adilson Júnior.

Para os alunos empreen-
dedores, o programa abriu 
muitas portas. “Sou espe-
cialista em design de so-
brancelhas, mas formada 
em estética, então � z meu 
projeto nessa parte de esté-
tica facial”, a� rmou a esteti-
cista Priscila Morgado, de 27 
anos.

“Eu já tinha o meu pro-
jeto só que eu fazia tudo 
errado, a parte de adminis-
tração, a � nanceira... entrei 
no curso e aprendi muito 
inclusive sobre e-commerce 
o que ajudou minhas vendas 
que são online”, disse a ven-
dedora Ana Letícia de Paula, 
de 21 anos.

O evento atraiu mais 
de 100 visitantes durante o 
dia, entre empreendedores 
e população em geral. “Acho 
que é um incentivo, que são 
ideias ótimas para desen-
volver esse lado empreen-
dedor”, a� rmou Cecília, 52 
anos, dona de casa.

A feira é uma iniciativa 
da empresa Copersucar, rea-
lizada pelo Instituto Crescer, 
em parceria com a Prefeitu-
ra de Santos, Fundo Social 
de Solidariedade, Unimonte 
e Escola Estadual Barnabé.”

“O Legislativo está aberto à sociedade e uma das 
vertentes mais importantes hoje é o empreende-

dorismo jovem. Apoiamos propostas e iniciativas 
para ajudar quem inicia no mercado de trabalho e 

precisa de incentivo e oportunidade

Adilson Júnior - presidente

REFIS 
Últimos dias em Cubatão

O Programa de Recu-
peração Fiscal para quem 
está em débito com a Pre-
feitura de Cubatão está 
chegando na reta � nal: o 
prazo se encerra no dia 29 
de dezembro. 

O Re� s cubatense visa 
a quitação dos débitos ven-
cidos até dia 31 de dezem-
bro de 2016. Caso opte pelo 
pagamento a vista, o con-
tribuinte terá desconto de 
100% nas multas e juros. Ou 
no caso de parcelamento, 
que pode ser feita em até 60 
vezes, o desconto nos valo-
res das multas e juros pode 
chegar a 80%.

Para conseguir o be-
nefício, os contribuintes, 
pessoas físicas e jurídicas, 
devem protocolar requeri-
mento na Divisão de Co-
municações da Prefeitura 

(Praça dos Emancipado-
res, s/nº, térreo). Na re-
partição há um formulário 
próprio para preenchi-
mento, colocado à disposi-
ção do contribuinte. Caso 
não possa comparecer pes-
soalmente, o contribuinte 
pode aderir ao Re� s por 
procuração, com � rma re-
conhecida em cartório.

Das pessoas físicas são 
exigidos os seguintes docu-
mentos: CPF, cópia de com-
provante de residência, ter-
mo de con� ssão de dívida 
assinado e declaração de re-
núncia ou desistência irre-
tratável de todos os proce-
dimentos administrativos 
e/ou judiciais que tenham 
por objetivo a impugnação 
dos débitos com a Fazenda 
Municipal relativos ao ob-
jeto do requerimento.

UNISAU

PARQUE TECNOLÓGICO

Concurso abre 450 
vagas em São Vicente

Obras serão retomadas 
no início do ano

A UNISAU (União 
pela Bene� cência Comu-
nitária e Saúde) está com 
inscrições abertas para o 
processo seletivo que vai 
preencher 450 vagas para 
quatro funções. As vagas 
são destinadas ao municí-
pio de São Vicente.

Para se inscrever, os in-
teressados devem acessar 
o site www.integribrasil.
com.br e efetuar a inscri-
ção. Serão cobradas taxas 
de R$ 28,00 e R$ 35,00 de 
acordo com a função dese-
jada. As inscrições encer-
ram no dia 21 de dezembro 
e a prova será aplicada no 
dia 14 de janeiro de 2018.

As 450 cagas estão divi-
didas em quatro funções: 
120 para Auxiliar de Cozi-
nha; 150 para Auxiliar de 
Serviços Gerais; 60 para 
Atendente de Secretaria e 
120 Atendente de Educa-

ção I, todas as funções terão 
vagas destinadas aos candi-
datos com de� ciência, jor-
nada semanal de 40 horas e 
remuneração de R$ 1.240,00 
a R$ 1.550,00 ao mês.

Este processo seletivo já 
teve um período de inscri-
ção anterior, porém, o mes-
mo foi anulado pelo ministé-
rio público estadual.

Neste processo, que vai 
substituir o que foi anulado, 
os candidatos que já reali-
zaram inscrição estão livres 
da taxa, tendo apenas que 
recon� rmar a sua inscrição. 

Por outro lado, os can-
didatos inscritos do proces-
so seletivo anterior (Edital 
01/2017) que não desejarem 
mais participar do presen-
teatual processo seletivo po-
derão solicitar a devolução 
do valor pago pela inscrição 
através do site www.integri-
brasil.com.br

30 HORAS
Enfermeiras pedem 
implantação de jornada 
a nível nacional

PROJETO DE LEI FOI EN-
TREGUE AO MINISTRO DA 
SAÚDE PELA ENFERMEIRA 
SIRA DA SILVA. JORNADA 
DE 30 JÁ É REGULAMENTA-
DA EM CUBATÃO

“A classe de enfermeiras 
e enfermeiros quer ser va-
lorizada pelo seu trabalho”. 
Essa foi uma das frases di-
tas pela enfermeira Sira da 
Silva ao entregar o pedido 
para que a PL 2295/2000, 
que institui a jornada de 
trabalho de 30 horas para 
a classe a nível nacional, 
seja pautada na Câmara 
dos deputados, nas mãos 
do ministro da saúde, Ri-
cardo Magalhães Barros. 
O ministro esteve na Bai-
xada Santista participando 
de evento realizado pelo 
grupo A Tribuna de Co-
municação, cuja pauta foi 
a saúde.

A enfermeira argumen-
ta que a implantação dessa 
nova jornada é de grande 
importância para a classe. 
“Precisamos dessa regula-
mentação a nível nacional 
para que enfermeiros de 
instituições públicas e pri-
vadas sejam contemplados”, 
comentou a enfermeira.

Ainda segundo a enfer-
meira, alguns municípios, 
como Cubatão, já dispõem 
de uma lei que regulamen-
ta a jornada de trabalho 
em 30 horas semanais sem 
qualquer tipo de perda sa-
larial, mas é preciso dar o 
benefício a todo país. “A ca-
tegoria está empenhada em 
levar essa mudança para o 
Brasil. Cada região está tra-
balhando, articulando e se 
movimentando para isso. 
Esperamos alcançar o obje-

tivo em breve”, � nalizou.
A lei que regulamenta a 

carga horário de 30 horas 
semanais para enfermei-
ros foi aprovada em março 
de 2016 pela Câmara de 
Cubatão. À época, enfer-
meiros e sindicato � zeram 
a sua parte, pressionando e 
dialogando com o governo 
municipal.

Na apresentação do pro-
jeto, a então prefeita Marcia 
Rosa justi� cou a apresen-
tação da pauta à Câmara 
como um “reconhecimento 
a categoria que tanto se doa 
para salvar vidas”. O projeto 
foi aprovado por unanimi-
dade e sancionado no mes-
mo mês.
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REFORÇO NO VERÃO
Guarujá terá mais 
segurança nas praias 
Quarenta e sete novos profi ssionais vão atuar 
em todas as praias da Cidade

Desde esta quinta (14), 
até o � m da temporada de 
verão, Guarujá terá 47 novos 
Guarda-Vidas Temporários 
(GVT) que serão contrata-
dos pela Prefeitura, através 
da Secretaria de Defesa e 
Convivência Social (Sede-
con), para atuar em todas 
as praias da Cidade. A ceri-
mônia de formatura desses 
novos pro� ssionais foi reali-
zada na manhã desta quarta 
e teve a presença do prefeito 
Válter Suman e demais au-
toridades do poder público 
municipal e Corpo de Bom-
beiros.

“É uma grande honra po-
der dar o pontapé inicial da 
temporada de verão. Esco-
lher por salvar vidas é algo 
nobre e temos de valorizar 
esses pro� ssionais que bus-
cam dar segurança ao pró-
ximo”, destacou o chefe do 
Executivo.

Durante todo o curso, 
que teve carga horária de 
114 horas, os GVTs apren-

deram sobre ética, noções 
sobre a Polícia Militar do 
Estado de São Paulo e o re-
lacionamento do GVT com 
o público; noções de ocea-
nogra� a, prevenção e salva-
mento aquático; educação 
física de natação aplicada; 
técnicas básicas de recupe-
ração de afogados; rádio e 
comunicação.

O trabalho terá carga ho-
rária de 44 horas semanais, 
com o salário de R$ 1.300,00, 
mais insalubridade. O se-
cretário de Defesa e Convi-
vência Social, Luiz Cláudio 
Venâncio Alves destacou a 
parceria valorosa entre Pre-
feitura e GBMar. “Temos um 
relacionamento muito bom 
com o Corpo de Bombeiros, 
que são os grandes respon-
sáveis pelo bem-estar dos 
banhistas na nossa Cidade. 
Esperamos ser parceiros por 
muito tempo”, � nalizou. As 
atividades estão previstas 
para quinta (14), com térmi-
no em 13 de março de 2018.

Os vereadores aprova-
ram na última terça (12) 
a extensão do prazo por 
mais 120 dias. Os contri-
buintes agora terão até o 
dia 30 de março de 2018 
para aderir ao programa.

Assim como na vizinha 
Cubatão, o Re� s do Gua-
rujá abrange débitos regis-
trados até 31 de dezembro 
de 2016 (ainda que cons-
tituídos posteriormente, 
desde que inscritos na 
dívida ativa), referentes a 
IPTU, ISSQN, taxas e con-
tribuições de melhoria e 
multas, exceto infrações 
de trânsito.

Guarujá aprova prorrogação
Para aderir, o contri-

buinte precisa preencher o 
requerimento disponível 
no site da Prefeitura (gua-
ruja.sp.gov.br) e entregar 
junto com os documentos 
necessários na seção espe-
cial de Protocolo do Re� s

Os descontos podem 
chegar até 100% da mul-
ta e de 80% dos juros, 
dependendo da forma de 
pagamento. Os parcela-
mentos podem ser feitos 
em até 60 meses. Em casos 
excepcionais, determina-
dos pela Prefeitura, o par-
celamento pode chegar a 
120 meses.

A próxima iniciativa do 
Legislativo será uma série 
de exposições em parceria 
com a Fundação Arquivo 

e Memória de Santos. 
“Será uma verdadeira 

aula de história sobre a 
nossa cidade e aproxima-
ção com as nossas raízes”, 

diz Adilson Jr

As obras do Parque Tec-
nológico de Santos, que está 
sendo erguido no Cais (Cen-
tro de Atividades Integradas 
de Santos) Colégio Santista, 
esquina das ruas Constituição 
e Henrique Porchat, na Vila 
Nova, contarão com R$ 11,9 
milhões da Ecoporto Santos.     

A medida resolve o pro-
blema de repasse de convênio 
para a construção, que será 
retomada com 50% do crono-
grama executado. O edifício 
de 7.500 m² deve ser entre-
gue em 18 meses. Trata-se de 
apoio à implantação do Nú-
cleo do Parque Tecnológico 

de Santos, na Região Central 
Histórica, por meio de Ter-
mo de Responsabilidade de 
Implantação de Medidas Mi-
tigadoras (Trimmc).  

O empreendimento é uma 
das grandes apostas para 
atrair uma nova vocação eco-
nômica para a Baixada. Será 
ferramenta para o fomento 
da pesquisa e desenvolvimen-
to tecnológico e inovação e 
geração de empregos. Irão 
operar empresas incubadas e 
pós-incubadas, laboratórios 
e a sede da administração da 
Fundação Parque Tecnológi-
co de Santos.
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Realizada anualmente com muito amor, a festa das Crianças da Man-
tiqueira organizada pelo secretário de governo César Nascimento e 
Gelialda Santos já virou tradição. Este ano, aconteceu no último sá-
bado (9), e no cardápio teve muita alegria e diversão para a criança-
da além de muitos presentinhos de Natal. A festa conta com o apoio 
solidário dos padrinhos, que abraçam a causa ano e ano e ajudam 
na organização e doação das lembracinhas

Em São Paulo...
Acompanhando a diretoria da 

CMT, a jornalista Jaque 
Barbosa, posa ao lado do 

Governador Geraldo Alckmin, 
durante a cerimônia de 

assinatura de protocolo de 
intenção com a Cidade para 

ação de segurança no trânsito. 
Cubatão vai receber recurso 

do Movimento Paulista de 
Segurança no Trânsito 

(veja matéria na página 02).

No próximo sábado (16), às 16h, 
o Corpo Coreográfi co da Banda Mar-
cial realiza o evento “Natal Solidário”, 
no Parque Novo Anilinas (Av. Nove de 
Abril, s/nº), com entrada gratuita. O 
objetivo é arrecadar brinquedos para 
serem distribuídos para comunidades 
carentes de Cubatão, antes do Natal. 

Serão apresentadas 12 coreografi as 
que seguirão em formato de um conto 
de Natal. Interpretando as montagens 
nas modalidades Balé Clássico e Estilo 
Livre, o evento reunirá pelo menos 70 
bailarinas.

 “Posteriormente, os brinquedos se-

rão distribuídos às crianças que mais 
precisam. Nosso objetivo é fazer que 
esses presentes cheguem às mãos da 
meninada antes do dia 25 de dezem-
bro e as bailarinas do Corpo Coreo-
gráfi co fazem questão de realizar a 
entrega”, afi rmou Alessandra Palucci, 
coordenadora do Corpo Coreográfi co 
da Banda Marcial.

O “Natal Solidário” tem apoio da 
Prefeitura de Cubatão, Instituto Mix, 
OAB Cubatão, Wizard Cubatão, DJ Már-
cio e Associação de Dança do Litoral 
Paulista - ADALPA, e Export Products – 
Artesanato Brasileiro.

“ Doe um brinquedo e faça uma criança feliz” 

E o Papai Noel chegou em Cubatão. Na tarde do último sábado (09), ele esteve no 
Shopping da Comunidade, fazendo a alegria de crianças e adultos que passaram por 
lá.  No dia 23, ele volta ao shopping para passar mais uma tarde. Na foto, os comer-
ciantes do local fazem aquela foto clássica com o Bom Velhinho.
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Parabéns

VEREADOR CUBATENSE RODRIGO ALEMÃO

VEREADOR CUBATENSE 

ROXINHO

O EMRESÁRIO WALTER 

DE ALMEIDA

VESPASIANO ROCHA, FOTÓGRAFO DO SINTRACOMOS

Em festa
O popular Adriano Sanfonei-
ro celebrou mais um ano de 
vida. Na foto, comemorando 
com a esposa Dani, do Salão 

Dani Coiff eur

Doação
 A Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes (CIPA) 
e funcionários da empresa 

CTM – Centro Técnico de 
Manutenção, realizaram 
campanha de doação de 

brinquedos para as crian-
ças  da UME Jd. Casqueiro e 
Lucy Montoro, em Cubatão. 

A ação arrecadou mais de 
200 brinquedos e a recom-

pensa foi a alegria estam-
pada no rosto da criançada. 

Parabéns aos envolvidos, 
pela iniciativa

A ACIC realizou na última quarta (13) a sua confraternização de fi nal de ano, com um  
grande café da manhã. Comerciantes e personalidades políticas da cidade e da região 

marcaram presença, como o prefeito Ademário e o deputado estadual Caio França. O pre-
sidente da ACIC, Geraldo Freitas, agradeceu aos comerciantes pelo empenho neste ano e 

garantiu que vai trabalhar ainda mais em 2018 para fortalecer o comércio da cidade.

Ação Natalina
“Um ato de amor, um gesto 

de carinho”

Acontece no próximo dia 
17, ação social natalina com 
a presença do Papai Noel no 
Parque Anilinas. O domingo 

estará cheio de surpresas 
das 14:30 as 19h. A ação é 
realizada pela vereadora 

Érika Verçosa e tem o apoio 
da Secretaria Municipal de 

Turismo. 

ALISSON CAMILO, 

CONSELHEIRO DE CULTURA 

DE CUBATÃO

Noite da Pizza
O Lar Fraterno convida para 
a Noite da Pizza no próximo 
dia 16, no Grêmio Recrea-

tivo dos Servidores (Av. 
Joaquim Miguel Couto, 950 
- Vila Couto). O evento, com 
música ao vivo, começa às 
19:30hs e é em prol do Lar 

Fraterno. O valor é R$ 30,00 
com bebidas à parte. Infor-

mações e convites basta 
entrar em contato no tele-

fone 3361-3234. 
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Informativo

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.

Lalá prioriza remoção 
de pacientes em 
destinação à Saúde

Através da emenda im-
positiva indicada para a 
área da Saúde do municí-
pio, o vereador Lalá desti-
nou sua verba para a com-
pra de três ambulâncias 
que irão atender os bairros 
de Vila Esperança, Pinhei-
ro do Miranda e Vila Natal. 

Segundo Lalá, é preciso 
que veículos de remoção 
estejam próximos da po-
pulação, a � m de evitar a 
demora no atendimento e 
na condução dos pacientes 
ao pronto-socorro. Para 
ele, não basta melhorar-
mos o atendimento do 
hospital e outras espaços 
voltados para a Saúde, se o 
serviço de remoção conti-
nuar precário.

As ambulâncias serão 
adquiridas pelo Governo 
Municipal ao longo do ano 
de 2018, conforme prevê a 
emenda à Lei Orgânica nº. 
25/2017 que destina 1,2% 
do orçamento liquido atra-
vés das emendas impositi-
vas, desse total, 50% são in-
dicados para uso exclusivo 
da pasta da Saúde.

De acordo com o verea-
dor, ele realizou visitas aos 
locais e conhece a realidade 
dos bairros. "A população 
dessas comunidades pre-
cisa se sentir parte dessa 
atenção voltada para a Saú-
de por parte do Governo. 
Todos devem ser contem-
plados por nossas ações", 
conclui ele. 
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Começa a trajetória de títulos
Atual campeão 
paulista 19, o ala 
pivô cubatense 
Rafel Andrade 
visita a redação do 
Acontece

PRATA DA CASA

Em 2015, o jovem Ra-
fael Andrade Bibiano co-
locou o nome de Cubatão 
no cenário nacional do 
basquete, ao aparecer no 
noticiário como um dos 
20 atletas pré-convocados 
pela seleção brasileira de 
basquete sub-16. 

Agora, do alto de seus 
2.10m Rafael vem à reda-
ção do Acontece, acom-
panhado da família, para 

comemorar o título de 
Campeão Paulista sub-19: 
“E logo voltaremos para 
comemorar outros títulos 
maiores, pelo pro� ssional 
do Paulistano e pela sele-
ção brasileira”, decreta a vó, 
Antonieta Passarelli. Ela 
não é especialista no assun-
to, mas fala com a autori-
dade de quem acompanha 
a inquestionável evolução 
de uma das grandes pro-
messas do basquete brasi-
leiro, na atualidade.

A������ �������

COM A MEDALHA 
NO PEITO, RAFAEL 
ANDRADE CONCEDEU 
ENTREVISTA NA 
REDAÇÃO DO ACONTECE

Na tarde de 13 de de-
zembro, duas diretoras 
e sete suplentes do SIN-
DPMC renunciaram a 
seus cargos. Não nos cau-
sou estranheza tal com-
portamento, uma vez que 
alguns deles jamais estive-
ram empenhados em lutas 
sindicais ou de classe, o 
que di� culta naturalmente 
o entendimento quanto à 
organização da base, a co-
municação e� ciente e os 
encaminhamentos das de-
mandas da categoria, por 
exemplo.

É uma pena que nós te-
nhamos dado nosso aval 
a essas pessoas, contando 
com uma abertura de vi-
são no desenrolar das lutas. 
Nisso fazemos “mea culpa”, 
e assumimos a responsa-
bilidade sobre o atraso na 
organização da categoria, 
coisa que não mais ocorre-
rá no que depender exclu-
sivamente de nosso esforço.

É lamentável que isso 
ocorra em um momento 
tão delicado, já que estamos 
em meio a um processo de 
atribuição de aulas incerto, 
no qual diariamente temos 
debatido e encaminhado 
ações tanto administrativas 
quanto jurídicas em busca 
de saídas que garantam os 
direitos primordiais dos 
docentes. Temos uma série 
de ações judiciais encami-
nhadas e outras a serem 

impetradas nos próximos 
dias, como o pagamento 
da última parcela das férias 
2016, a integralidade do 13º 
salário e as férias 2018.

Está claro que 2017 foi 
um ano difícil. Acumula-
mos muitas perdas impostas 
por um governo liberal que 
visou desde seu início rebai-
xar a educação e seus pro� s-
sionais a um subgrupo. Mas 
resistimos, lutamos e, apesar 
de todas as mazelas, avança-
mos signi� cativamente na 
defesa de nossos direitos e 
conquistas.

A construção de um sin-
dicato não é tarefa fácil, so-
bretudo no momento atual 
em que, verticalmente, há 
uma desconstrução do servi-
ço público em nome de uma 
agenda liberal que todos já 
entenderam ser mentirosa e 
que está levando o país a um 
precipício, ao caos social.

Queremos também, por 
outro lado, salientar que esse 
trabalho é, por sua própria 
natureza, um esforço cole-
tivo de organização, o qual 
não pode se esgotar dentro 
da diretoria, nem pode ser 
produto apenas dela. O Sin-
dicato é a casa da categoria e 
como tal encontra-se aberta, 
aguardando a participação 
de todos na construção das 
propostas e na preparação 
para a luta que, como já per-
cebemos, não pode dar tré-
gua.

Estes retrocessos somen-
te serão barrados com a or-
ganização dos trabalhadores. 
Segundo Noam Chomsky, 
um dos maiores pensadores 
da atualidade, a última fron-
teira de resistência contra o 
avanço do liberalismo são 
os sindicatos. Eles são, nes-
se sentido, fundamentais. O 
que nos faz entender porque 
muitos tentam desquali� cá-
-los, destruí-los. 

Esta nova con� guração 
da diretoria, imposta pela 
ação intempestiva da ala dos 
desistentes, será testada pela 
história. Lembramos a to-
dos que somos, professores. 
Como professores, somos 
um grupo que preza pela 
pluralidade política e ideo-
lógica e por ela assumimos o 
compromisso de jamais apa-
relhar o sindicato em função 
de qualquer partido, fede-
ração, agremiação, ou orga-
nização, sem a anuência e o 
conhecimento da categoria. 

A militância política não 
pode pertencer aos militan-
tes pro� ssionais nem aos 
que se entendem como “su-
per-homens” nietzschianos, 
acima do bem e do mal. Não 
pode permanecer nas mãos 
de quem não é professor, ou 
apenas o é por interesse po-
lítico. A militância pertence 
à todos os professores, não 
apenas àqueles que gostam 
de carregar o piano para co-
brar caro a conta, quando for 

Momento de reconstrução 
e preparação para a luta

Aposentadoria
Ao que parece, pois nada 

há de o� cial, a PMC está re-
vendo 350 casos de aposen-
tadoria e questionando dois 
Decretos Municipais:

Regulamenta os artigos 
28 e 29 da Lei Complemen-
tar 22/2004 que tratam res-
pectivamente da “Amplia-
ção de Jornada” e da “Carga 
Suplementar de Trabalho 
Docente”.

 

Computa o cálculo de 
contribuição sobre todas as 
jornadas previstas na Lei 
Complementar 22/2004.

É importante lembrar 
que os documentos citados 
acima regulamentam o que 
ocorria há algum tempo, 
já que sobre essas Jornadas 
sempre incidiram descontos 
de IRRF e contribuição pre-
videnciária. 

Observe-se o § 3º do 
artigo 40 da Constituição 
da República Federativa do 
Brasil:

§ 3º Para o cálculo dos 
proventos de aposentado-

ria, por ocasião da sua con-
cessão, serão consideradas 
as remunerações utilizadas 
como base para as contribui-
ções do servidor  aos regimes 
de previdência de que tratam 
este artigo e o art. 201, na for-
ma da lei.

Além dos Decretos, ques-
tiona-se também a necessida-
de de alteração, não ocorrida 
à época, do Artigo 11 da Lei 
Ordinária 3039/2005, sob a 
alegação de que tal dispositi-
vo con� ita com os decretos. 

Contudo, entendemos 
desnecessária tal alteração, já 
que o caput considera como 
base de cálculo o valor cons-
tituído pelo vencimento que, 
no caso do magistério muni-
cipal, nada mais é do que a 
jornada prevista em seu esta-
tuto. 

Esse mesmo dispositivo 
enumera em 16 (dezesseis) 
incisos as exclusões, ou seja, 
o que não pode ser utilizado 
para a base de cálculo pre-
videnciária e, naquele rol, 
não consta a “Ampliação de 
Jornada” ou a “Carga Suple-
mentar de Trabalho Docen-
te”. Não se pode confundir as 
jornadas previstas no Estatu-
to do Magistério com o insti-
tuto de horas extras.

Atribuição de aulas 2018
O Artigo 28 da Resolução 17 determina que a mesma 

submete-se ao Decreto, sem citar qual decreto. Após con-
sultar a Secretaria de Educação, fomos informados que 
o decreto ainda será publicado. Quando? Muito prova-
velmente no dia da atribuição.

Além de outras formas de contato, a Presidência 
do Sindicato encaminhou ofício Nº 139/SINDPMC/
TSCF/2017 ao Sr. Secretário de Educação solicitando a 
reti� cação da Resolução 17. Não podemos aceitar atri-
buição com documentação evasiva. Não queremos acre-
ditar que a Seduc tenha usado de má fé.

Lembramos a todos que estamos atentos à redução de 
jornadas, aos documentos emitidos pela Secretaria e que 
o Sindicato irá acompanhar todos os processos de atri-
buição de aulas para 2018.

Decreto 9360/09

Decreto 9632/10

conveniente.
Com isso rea� rmamos 

categoricamente: somos ex-
tensão da categoria e fare-
mos a condução da luta lado 
a lado com ela.

Nós, os diretores que per-
manecemos, somos os mes-
mos que não nos omitimos 
durante a greve, que lutamos 
e cheiramos gás lacrimogê-
nio lado a lado com os co-
legas e sofremos os ataques 
das bombas do dia 28 março 
na Praça ironicamente cha-
mada “dos Emancipadores”. 

Somos os diretores que � -
zeram o enfrentamento com 
a ala mais retrógrada da di-
retoria, a qual não pretendia 
sequer fazer alguma assem-
bleia ainda este ano, somos 
os diretores que questiona-
ram a falta de transparência 
na condução dos assuntos 
internos e a centralização 
das decisões impostas por 
quem, ao � nal, se mostrou 
sem o mínimo pudor, sem o 
mínimo compromisso com 
sua classe, simplesmente 
abandonando de maneira 
escandalosa o sindicato e a 
categoria que ele representa.

Passamos agora a uma 
nova fase e vamos abrir o 
diálogo com toda a categoria 
para repararmos os danos e 
corrigir a rota do SINPMC, 
o qual será certamente um 
instrumento forte na luta 
dos professores municipais 
de Cubatão.  
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Lalá solicita nova limpeza no Canal da Vila Natal
Com a aproximação do período de fortes chuvas, o vereador 

Lalá (SD) enviou ofício à Prefeitura solicitando um novo serviço 
de limpeza do canal da Vila Natal. Um pedido semelhante foi 
realizado no início do ano e atendido pelo Executivo, porém, 
segundo o vereador, já se faz necessário novamente. 

Para o vereador, é de fundamental importância que sejam 
realizados estudos para que o local seja coberto e, dessa for-
ma, evitar transtornos para os moradores, que são obrigados 
a conviver com o mal cheiro e os alagamentos. O ofício foi 
encaminhado aos setores competentes da Prefeitura.

Rafael Tucla quer audiência pública da habitação
O vereador Rafael Tucla (PT) apresentou requerimento junto 

à mesa da Câmara para a realização de uma audiência pública da 
Habitação. A audiência vai tratar dos assuntos referentes a falta 
de infraestrutura nos bairros formados por conjuntos habitacio-
nais da CDHU. 

O objetivo da audiência pública é convocar a CDHU, a Sa-
besp, a CPFL, Promotoria do Meio Ambiente, Secretaria Esta-
dual e Municipal de Habitação, OAB e entidades sociais para 
debater o tema e encontrar soluções para os problemas atuais 
dos conjuntos. O requerimento foi aprovado por unanimidade.

Sérgio Calçados realiza confraternização de fim de ano
No último dia 07, o vereador Sérgio Calçados (PPS) 

reuniu amigos e correligionários para uma grande confra-
ternização de � nal de ano. Na ocasião, o vereador apre-
sentou um resumo de suas ações no legislativo em 2017, 
as di� culdades do inicio do ano e as perspectivas e planos 
para o ano de 2018.

No encontro, estiveram presentes o deputado federal 
Alex Manente (PPS), o presidente do partido Luiz Carlos 
Costa, o vereador de Itanhaém Hugo di Lala, o prefeito Ade-
mário e os vereadores Roxinho, Rafael Tucla; os secretários 
municipais César Nascimento, Benaldo Melo e o diretor de 
manutenção Gilvan Guimarães.

Roxinho garante reforma da UBS do Jd. Nova República
Através de emenda impositiva apresentada na sessão que 

aprovou o orçamento do munípio para o próximo ano, o verea-
dor Roxinho garantiu a reforma e compra de materiais da UBS 
do Jardim Nova República, que atende moradores dos bolsões   
07, 08 e 09.

A verba que será destinada a essa � nalidade será de R$ 100 

mil reais e as obras devem ser executadas em 2018, ainda sem 
data prevista.

Segundo o vereador, a unidade de saúde atende um nú-
mero de habitantes considerável e por isso, precisa estar em 
plenas condições de uso para poder atender dignamente os 
moradores dos bolsões.

os “amigos da Banda”, como são mais popularmente conhecidos, 
buscam fomentar as apresentações, ensaios, intercâmbios e de-
mais atividades cotidianas da Banda Marcial, a � m de melhorar e 
a aperfeiçoar a técnica musical de seus integrantes. O projeto foi 
aprovado e segue para sanção do prefeito Ademário.

O vereador Marcinho (PSB) apresentou projeto de lei junto 
à mesa da Câmara para tornar a ASABAMC (Associação dos 
Amigos da Banda Marcial de Cubatão) uma entidade de utili-
dade pública. 

Em sua justi� cativa para o projeto, o vereador  aponta que 

Marcinho torna ASABAMC entidade de Utilidade Pública

Rodrigo Alemão cobra informações da Seduc
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB), apresentou requerimen-

to junto à mesa da Câmara, pedindo que a Secretaria de Edu-
cação apresente as justi� cativas e cópias dos estudos e pesquisas 
realizadas pela mesma que embasaram a uni� cação dos polos de 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Cidade.

Segundo o vereador, el tem sido procurado por diversos muníci-
pes que reclamam da uni� cação dos polos do EJA na UME Bernar-
do José Maria de Lorena, apresentando problemas que a mudança 
causaria, como a di� culdade de locomoção de algumas pessoas, por 
exemplo. O requerimento foi encaminhado ao Poder Executivo.

Aguinaldo Araújo cobra manutenção no Vale Verde
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) encaminhou indicação à 

mesa da Câmara solicitando a manutenção e limpeza das tubula-
ções do Projeto Água Limpa, que estão localizados no Vale Verde. 
O projeto tem por objetivo melhorar a qualidade da água captada 
e consumida na cidade.

Segundo o vereador, a manutenção e limpeza das tubulações 
não tem sido feita com frequência, o que pode trazer problemas 
para o sistema de abastecimento de água da cidade. A indicação 
foi encaminhada aos setores competentes do poder executivo 
para que as providências sejam tomadas.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: CAIO HENRIQUE DA SILVA SOUSA e EVELYN DE LIMA SOUZA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, vendedor, RG n.º 43033090 - SSP/SP, CPF n.º 43224752807, com 23 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 167, fl s. nº 228, Termo nº 48790), nascido no dia quinze 
de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (15/10/1994), residente na Rua Maria Graziela, 107, Jar-
dim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de ELCIO MARTINS DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, aposenta-
do, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de GIRLENE BELIZÁRIO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteira, estudante, RG n.º 549841167 - SSP/SP, CPF n.º 46242647893, com 19 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 187, fl s. nº 318, Termo nº 56840), nascida no dia vinte e três de 
março de mil novecentos e noventa e oito (23/03/1998), residente na Rua Faixa do Oleoduto, 5, Fabril, Cuba-
tão - SP, fi lha de CLAUDEMIR ALVES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 47 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP e de EDNA MARIA DE LIMA SOUZA, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 07 de dezembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: ADRIEL FRANÇOA GONÇALVES DE ARAUJO FARIAS e BÁRBARA LUIZA COSTA NICANDIO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, repositor, RG n.º 443624392 - SSP/SP, CPF n.º 44965035810, 
com 21 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 205, fl s. nº 262, Termo nº 
123935), nascido no dia quatro de dezembro de mil novecentos e noventa e seis (04/12/1996), residente na 
Avenida Joaquim Miguel Couto, 991, Vila Couto, Cubatão - SP, fi lho de HUMBERTO ANDRÉ FARIAS, de nacio-
nalidade brasileira, operação de fl uxo, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de QUEILA GON-
ÇALVES DE ARAUJO FARIAS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 42 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de classe, RG 
n.º 468824406 - SSP/SP, CPF n.º 44571190832, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
quatro de novembro de mil novecentos e noventa e seis (04/11/1996), residente na Rua Marina Lourenço de 
Oliveira, 25, apto 52, bloco A, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de LUCIANO DA SILVA NICANDIO, de 
nacionalidade brasileira, desaparecido e de ALEXANDRA FELICIA JUSTINO COSTA, de nacionalidade brasilei-
ra, do lar, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: CELSO FRANCISCO BISPO e ALINE PEREIRA PARDINHO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 35147580 - SSP/SP, CPF n.º 22768996890, com 
31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta de abril de mil novecentos e oiten-
ta e seis (30/04/1986), residente na RUA Marina Lourenço de Oliveira, 120, Ap.51, Bolsão 7, Cuba-
tão - SP, fi lho de FRANCISCO CLEMENTINO BISPO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
76 anos de idade, residente em SUZANO - SP e de NELITA MARIA BISPO, de nacionalidade brasilei-
ra, do lar, com 72 anos de idade, residente em SUZANO - SP . Sendo a pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteira, do lar, RG n.º 409979429 - SSP/SP, CPF n.º 38979353847, com 29 anos de ida-
de, natural de SÃO PAULO - SP, nascida no dia oito de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(08/12/1988), residente na RUA Marina Lourenço de Oliveira, 120, Ap.51, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lha 
de FRANCISCO VIANA PARDINHO, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 55 anos de idade, resi-
dente em DIADEMA - SP e de MARIA INDIA PEREIRA SOUSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
48 anos de idade, residente em SUZANO - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

 
Cubatão, 11 de dezembro de 2017

O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ALEX SANDRO LINO DOS SANTOS e MANOELA ALENCAR DE LIRA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 34693637 - SSP/AL, CPF n.º 09340443411, com 
26 anos de idade, natural de SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL (São Miguel dos Campos - AL  Livro nº 35, fl s. nº 
59, Termo nº 40985), nascido no dia trinta de julho de mil novecentos e noventa e um (30/07/1991), residente 
na Rua Santa Filomena, 11, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ LINO DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, motorista, com 50 anos de idade, residente em CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG e de MARILENE 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 49 anos de idade, residente em SÃO MIGUEL DOS 
CAMPOS - AL . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 482373763 - SSP/
SP, CPF n.º 42952615802, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia onze de maio de mil 
novecentos e noventa e dois (11/05/1992), residente na Rua Santa Filomena, 11, Vila Esperança, Cubatão - 
SP, fi lha de ADEMILTON FERNANDES DE LIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 69 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP e de LIZETE ALENCAR JARDIM, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de: Cleberson Firmino de Araujo, conforme sentença datada 
de 02/09/2015, proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cubatão/SP, 
nos autos de nº0005509.04.2015.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

 Cubatão, 08 de dezembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: SEBASTIÃO VICTOR DA SILVA e IRANY GONÇALVES DE ARAUJO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, RG n.º 6715187 - SSP/SP, CPF n.º 23968907868, com 
87 anos de idade, natural de CAMPINA GRANDE - PB, nascido no dia trinta de outubro de mil nove-
centos e trinta (30/10/1930), residente na RUA Rio de Janeiro, 291, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de 
MANOEL VICTOR DA SILVA, falecido há 20 anos e de FIRMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, falecida há 
20 anosViúvo de Zilda de Oliveira da Silva, falecida em Itanhaém-SP aos 12/08/2017, conforme livro 
C-32, fl s.296, sob o Nº16775, do Cartório de Itanhaém-SP. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 78736948 - SSP/SP, CPF n.º 78359384800, com 82 anos de idade, 
natural de CONCEIÇÃO DE IPANEMA - MG, nascida no dia treze de março de mil novecentos e trin-
ta e cinco (13/03/1935), residente na RUA Rio de Janeiro, 291, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de RO-
MUALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA, falecido há 76 anos e de MARIA DE JESUS CAMPOS, falecida há 
12 anos. Divorciada de Braz Alves de Araujo, conforme sentença datada aos 16/08/1991, proferida 
pelo Juiz de Direito da 1ªVara Cívil do Gavera-DF. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: VITOR REIS DANTAS DE ARAUJO e BRYANE DOS REIS SIQUEIRA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 28485994 - SSP/SP, CPF n.º 31947608827, com 32 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 109, fl s. nº 138, Termo nº 25617), nascido no dia onze de 
julho de mil novecentos e oitenta e cinco (11/07/1985), residente na RUA 1º de Maio, 338, Vila Nova, Cuba-
tão - SP, fi lho de JOSÉ DANTAS DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de VERA CRISTINA DOS REIS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, conta-
dora, RG n.º 35397413 - SSP/SP, CPF n.º 32441346881, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nas-
cida no dia treze de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (13/11/1985), residente na RUA 1º de 
Maio, 338, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de EDSON BARBOSA DE SIQUEIRA, falecido há 04 anos e de MARIA 
RODRIGUES DOS REIS SIQUEIRA, servidora pública, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Julio Cesar de 
Souza Chaves, conforme sentença datada de 23/08/2017, proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara do Foro 
de Cubatão-SP, nos autos de nº 1003503-36.2017.8.26.0157.Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de dezembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� -
go 1525 do Código Civil Brasileiro: GILBERTO BENICIO SOBRINHO e MARILENE REGINA 
DA CONCEIÇÃO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, encana-
dor industrial, RG n.º 37065273 - SSP/SP, CPF n.º 71629319449, com 47 anos de idade, 
natural de DELMIRO GOUVEIA - AL, nascido no dia vinte e oito de maio de mil nove-
centos e setenta (28/05/1970), residente na Avenida Cruzeiro do Sul, 465, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lho de CICERO ODILON CORREIA, de nacionalidade brasileira, agricultor, 
com 80 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA FIRMINA CORREIA, 
de nacionalidade brasileira, falecida há 4 anosDivorciado de Valéria Ferreira da Silva, 
conforme sentença datada de 21/09/2015, proferida pela Juiza de Direito do Centro 
Judiciário de Solução de Confl itos e Cidadania da Comarca de São Vicente-SP, nos autos 
de nº629/215. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
2111224758 - SSP/BA, CPF n.º 87113074472, com 45 anos de idade, natural de DELMI-
RO GOUVEIA - AL (Delmiro Gouveia-AL  Livro nº 10, fl s. nº 32, Termo nº 11051), nascida 
no dia oito de agosto de mil novecentos e setenta e dois (08/08/1972), residente na 
Avenida Cruzeiro do Sul, 465, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de MARLEIDE REGINA DA 
CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 65 anos de idade, residente 
em CAMAÇARI - BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

 
Cubatão, 12 de dezembro de 2017

O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: GILBERTO JOSÉ XAVIER e MARIA 
JOSÉ DA CONCEIÇÃO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teiro, motorista, RG n.º 28820198x - SSP/SP, CPF n.º 08705918863, com 54 
anos de idade, natural de ALTINHO - PE (Ituguaçu-PE  Livro nº 3, fl s. nº 245, 
Termo nº 2661), nascido no dia dois de julho de mil novecentos e sessenta 
e três (02/07/1963), residente na Rua João Damásio, 205, Parque Fernando 
Jorge, Cubatão - SP, fi lho de PETRONILA LUCINDA DA CONCEIÇÃO, falecida 
há 1 ano . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do-
més� ca, RG n.º 584172059 - SSP/SP, CPF n.º 89238877491, com 44 anos de 
idade, natural de SÃO CAITANO - PE (São Caitano-PE  Livro nº 1, fl s. nº 263, 
Termo nº 1116), nascida no dia vinte e três de setembro de mil novecentos 
e setenta e três (23/09/1973), residente na Rua João Damásio, 205, Parque 
Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO JOÃO PEDRO DA SILVA, fale-
cido há 10 anos e de ALAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO, falecida há 10 anos. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� -
go 1525 do Código Civil Brasileiro: EMANOEL ROBSON BARROS DA SILVA e SABRINA PE-
REIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, jogador 
de futebol, RG n.º 48605598X - SSP/SP, CPF n.º 38465461864, com 28 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de agosto de mil novecentos e oitenta e 
nove (13/08/1989), residente na Avenida Principal, 1901, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
fi lho de ROGÉRIO BARROS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 52 
anos de idade, residente em RECIFE - PE e de IRANETE FERREIRA DA SILVA BARROS, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivor-
ciado de Thais dos Santos Paiva, conforme sentença datada de 04/09/2017, proferida 
pelo Juíz de Direito da 3ª Vara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº 1002248-77-
2016.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, agente 
comunitária de saúde, RG n.º 35771229 - SSP/SP, CPF n.º 36661075830, com 28 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos 
e oitenta e nove (22/08/1989), residente na Avenida Principal, 1901, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lha de IVANILDO GALDINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, faleci-
do há 14 anos e de MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Sandro Neves San-
tos Santana, conforme sentença datada de 10/01/2012, proferida pela Juiza de Direito 
da 3ª Vara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº157.01.2011.003925-
0. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Errata

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os 
documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: MATHEUS ALVES DA SILVA SANTOS e SAMANTHA 
GERALDINA DUYN. Sendo a pretendente, fi lha de COR-
NELIS JOHANNES DUYN, e de ROZENEIRE TEREZINHA DE 
SOUZA DUYN. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 30 de novembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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SINTERCUB

Nova diretoria toma posse
No último � nal de sema-

na, o Sintercub (Sindicato 
dos Trabalhadores das Em-
presas de Refeições Cole-
tivas de Cubatão e Região) 
realizou a posse da diretoria 
que vai comandar a entidade 

nos próximos cinco anos.
O atual presidente, Abe-

nesio dos Santos, continua a 
frente do sindicato. Em sua 
fala, o presidente rea� rmou 
o compromisso com o traba-
lhador e que continuará com 

o trabalho que vem sendo 
feito. “Estamos felizes em 
poder dar continuidade no 
trabalho que começamos. 
Trabalharemos ainda mais 
para defender os interesses 
do nosso trabalhador”, co-
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II Noite Medieval reúne 
SI da Baixada

SOROPTIMISTA

No último dia 02, a Casa 
Soroptimist de Cubatão rea-
lizou a II Noite Medieval. A 
festa trouxe para o salão da 
ACIC magos, monges, prin-
cesas, bruxas e guerreiros 
para dançar e celebrar ao 
som de música medieval e 
regada com drinks especiais 
e muita comida, reunindo 

membros da Soroptmist de 
toda a Baixada Santista.

Além da festa, a Noite 
Medieval também home-
nageou a proprietária da 
Floricultura Central,  Hele-
na de, por todo o trabalho 
desenvolvido junto com a 
SI Cubatão durante o ano 
de 2017.

DIVULGAÇÃO

menta. 
A cerimônia contou 

também com a presença do 
presidente do Sintracomos 
e líder da Força Sindical na 
Baixada Santista, Macaé 
Marcos Braz de Oliveira.

O SindPMC realizou no 
último sábado, 09, festa de 
confraternização reunindo 

os professores.
A tarde, super agradável, contou 

com música ao vivo, muita 
animação e bate papo entre os 

participantes. 
Que venha a próxima! 


