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472 anos

'Fechamento de escola é boato maldoso'
Em entrevista ao Acontece, 
o secretário de Educação 
e vice-prefeito de Cubatão 

Pedro de Sá fala sobre a 
reorganização do ensino 
na cidade. Entre os temas 

mais polêmicos estão o 
remanejamento de alunos 
e a redução de ônibus do 

Com quase cinco séculos de 
história, Santos comemora 

mais um aniversário em 
grande estilo. Inauguração de 
Centro Esportivo no Embaré 
abriu as comemorações na 

Cidade. 03

transporte escolar ‘muitos 
circulam vazios, onerando 
os cofres municipais’.    02
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ENTREVISTA

‘Fechamento de escola é 
um boato sem fundamento‘

Diante de tantos boatos, reclamações e revolta demonstrada principal-
mente nas redes sociais por conta das mudanças que estão sendo implan-
tadas no sistema municipal de educação de Cubatão, o Acontece recebeu 
inúmeros questionamentos sobre o assunto.

Então, nossa reportagem entrevistou o vice-prefeito e secretário de edu-
cação Pedro de Sá Filho, para esclarecer quais foram os motivos que leva-
ram o governo a realizar essas mudanças.

Fechamento de escolas
“A� rmo aqui, categoricamente, 

que nenhuma escola do município 
de Cubatão será fechada”, disse Pe-
dro de Sá ao iniciar a entrevista. O 
secretário ainda classi� cou o assun-
to ‘como boato que foi espalhado, 
sem nenhum fundamento’.

Remanejamento
Outro ítem que tem aquecido 

as discussões, deixando pais e alu-
nos com a pulga atrás da orelha é 
o remanejamento de alunos. Pedro 
de Sá justi� ca que essa reorganiza-
ção do sistema está sendo feita para 
que os alunos estudem próximo das 
suas casas e, principalmente, para 
que os pais possam participar mais 
da vida escolar dos � lhos.

“Dividimos a Cidade em nú-
cleos: Casqueiro, Fabril, Jardim 
Costa e Silva, Ilha Caraguatá e Bol-
sões, por exemplo, os alunos vão ser 
direcionados para escolas próximas 
de suas casas. Nosso objetivo é que 
alunos entre o 1º e 9º ano do ensi-
no fundamental estudem no seu 

bairro. E com isso podemos criar 
vínculos das famílias com a escola, 
trazendo toda a comunidade para 
dentro das escolas e ajudando a 
melhorar o ambiente”, declarou o 
secretário.

Transporte
O transporte escolar é um dos 

pontos mais polêmicos. Segundo 
o vice-prefeito, as mudanças visam 
torná-lo e� ciente. “Tínhamos caso 
de ônibus com 50 lugares que não 
utilizava metade da sua capacidade. 
Então remanejamos os alunos para 
o mais próximo possível, das suas 
casas. Concomitantemente reade-
quamos os itinerários dos ônibus. 
Nosso propósito é dar um trans-
porte de qualidade sem desperdiçar 
dinheiro”, a� rma.

Pedro de Sá lembrou que no 
último ano foram gastos cerca de 
R$ 24 milhões com o transporte 
escolar, valor exagerado, segundo 
o atual comandante da Educação. 
“Com essas mudanças, vamos eco-
nomizar uma boa parte e canalizar 

esse valor para a manutenção dos 
prédios”

Manutenção
“Os prédios das escolas estão 

passando por manutenção geral 
antes das aulas”, a� rmou Pedro de 
Sá. Segundo ele, as adaptações ne-
cessárias também estão sendo fei-
tas. “Nosso foco neste momento 
é tornar as escolas um ambiente 
propício para a aprendizagem. Es-
tamos consertando telhados, parte 
elétrica, hidráulica, higienizando 
e melhorando os banheiros, entre 
outras coisas”.

A polêmica do ar-condicionado
Um comentário sobre os apare-

lhos de ar condicionados das esco-
las deu o que falar nos últimos dias 
de 2017, e o secretário aproveita 
para explicar a situação. “A verda-
de é que distorceram o comentário. 
Ar condicionado nas salas de aula é 
muito bom, porém, existem outras 
prioridades neste momento”, a� r-
ma.

Durante a explicação, o secretá-
rio comentou sobre a situação de 
algumas escolas. “Não adianta ter 
o aparelho e não poder usar. Tem 
escola que não tem � ação elétrica 
compatível, então as salas tinham 
que alternar o uso do ar condicio-
nado”.

Qualidade de ensino
“O nosso índice do IDEB está 

em queda nos últimos anos e pre-
cisamos trabalhar para a retomada 

da qualidade do ensino em nossa 
cidade”. A frase explica as mudan-
ças que a secretaria está implantan-
do com relação aos professores.

“Queremos professores com-
prometidos, que tenham orgulho 
da pro� ssão. Nosso primeiro passo 
é organizar para que aqueles que 
se esforçam e se dedicam sejam re-
compensados. Nós queremos gente 
que arregace as mangas e trabalhe” 
a� rmou o secretário, que também 
pretende combater, dentro das 

prerrogativas legais, as situações 
onde o professor ou funcionário 
falta demais desfalcando a equipe. 

“Precisamos de professores com 
compromisso, de um corpo de 
funcionários em cada escola que 
busque o melhor para cada unida-
de. Nosso maior objetivo é dar ao 
cubatense, por meio de uma rede 
de ensino de qualidade, oportuni-
dade de disputar as vagas do mer-
cado de trabalho em qualquer parte 
do país”, � nalizou.””Nós queremos professores, diretores e funcioná-

rios comprometidos, que gostem de trabalhar e 
queiram o melhor para as nossas crianças, para 
que elas possam disputar vagas de emprego em 

qualquer lugar do mundo

Pedro de Sá Filho
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DEM cubatense 
renasce como 
‘maior força do 
Partido da região‘

POLÍTICA

Provável acolhida de vereadores 
insatisfeitos em suas legendas (em 
março deste ano abre a janela que 
permite parlamentares mudarem 
de partido); e abrigo de potenciais 
candidatos a vereador em 2020, 
o Dem, aliado do PSDB, já nasce 
como uma das principais forças 
políticas da cidade. Com dois 
ex-prefeitos na executiva, o Partido 
que apoiou Ademário na última 
eleição, já está sendo procurado por 
grandes nomes da política local. 
“Já enxergamos o Dem de Cubatão 
como a maior força do Partido na 
Baixada”, sentenciou o coordenador 
regional Paulo Ferreira, que acom-

O REPRESENTANTE DA CÚPULA ESTADUAL DO DEM PAULO FERREIRA (2º DA ESQUERDA P/ DIREITA)
ACOMPANHOU A NOVA EXECUTIVA MUNICIPAL, DURANTE ENTREVISTA AO JORNAL ACONTECE. 
PINHEIRO, AO CENTRO, É O NOVO PRESIDENTE.

panhou a visita da nova executiva 
municipal à redação de Acontece.

Filiação
O primeiro passo será o recadas-

tramento e reaproximação dos 1300 
� liados no Dem cubatense, seguido 
da provável � liação de caciques da 
política local. 

Executiva
Pinheiro presidente; Sergio 

Balula, vice; Arlindo Fagundes, 
secretário geral; Genaldo Antônio 
dos Santos, tesoureiro. Membros: 
dr Adel, Andreia dos Santos, Clo-
doaldo dos Santos e Rafael Max.
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Somos 
orgulhosamente 
SANTISTAS

472 anos

Santos é uma cidade es-
pecial. O que a torna dife-
rente é muito mais que suas 
inúmeras belezas naturais, 
seu clube de futebol ou seu 
porto, o maior da América 
Lati na. O que a faz diferente 
são os seus fi lhos que mu-
daram o País ou simples-
mente ajudaram a torná-lo 
mais feliz e melhor.

Conhecer Santos é ir 
além dos canais de Saturni-
no de Brito. Uma boa dica 
é começar pela bandeira, 
que estampa em lati m um 
lema bem verdadeiro: Pa-
triam Charitatem et Liberta-
tem Docui: “à pátria ensinei 
a caridade e a liberdade”. 
Mais do que palavras que 
ornam o nosso pavilhão, re-
presentam o DNA dos san-
ti stas. Não só os dos natos, 
mas de todos aqueles que 
adotaram essa terra pelo 
coração.

Quem costuma viajar 
para qualquer canto do País 

ou fora dele, sempre en-
contra um santi sta a exal-
tar os encantos da Cida-
de. Gente que faz questão 
de demonstrar esse amor 
onde quer que esteja. Ai de 
quem se atrever a falar mal 
de Santos ... “tu” vai duvi-
dar disso?

Claro, somos paulistas, 
mas, em primeiro lugar, 
sempre santi stas.  Esse é o 
nosso cartão de visita, esse 
é o nosso jeito de ser. Sim, 
podem nos chamar de bair-
ristas. Preferimos dizer que 
somos apenas santi stas 
apaixonados por Santos.   

Nesses 472 anos de his-
tória, reverenciamos a me-
mória de todos aqueles que 
honram Santos nas mais di-
versas áreas. De Braz Cubas 
aos Irmãos Andradas; de 
Quinti no de Lacerda a Es-
meraldo Tarquínio e Mário 
Covas; de Vicente de Car-
valho a Ruy Ribeiro Couto 
e Plínio Marcos. Podemos 

citar Sérgio Mamberti , Bete 
Mendes, Nuno Leal Maia, 
Ney Latorraca e Oscar Ma-
grini. Ah, temos ainda Pelé, 
simplesmente o melhor do 
mundo, o nosso eterno Rei 
do Futebol.

Como prefeito de San-
tos e “santi sta de carteiri-
nha”, tenho a grande mis-
são de fazer com que cada 
vez mais pessoas tenham 
orgulho do lugar onde nas-
ceram, moram, trabalham 
ou somente admiram. Por 
isso, ao longo dos últi mos 
cinco anos, temos dedica-
do um imenso esforço para 
justi fi car os seus inúmeros 
tí tulos, como a de “melhor 
cidade do País para se viver 
” (Revista Exame), conquis-
tado por dois anos conse-
cuti vos em nossa gestão.

Mesmo diante da maior 
crise econômica dos úl-
ti mos 80 anos no Brasil, 
estamos avançando e su-
perando as difi culdades. 

No aniversário da Cidade, 
Santos ganha o Centro de 
Capacitação Darcy Ribei-
ro. Um espaço totalmente 
remodelado, com lousas 
digitais, salas climati zadas 
e tecnologia de ponta para 
capacitar os educadores e 
garanti r um ensino de qua-
lidade para todos os san-
ti stas.

A Educação também foi 
contemplada com a entre-
ga da UME Padre Chiqui-
nho, no Marapé, uma justa 
homenagem a quem tanto 
amor e solidariedade dedi-
ca à comunidade. A escola 
segue o novo padrão de 
qualidade dos prédios es-
colares: paredes externas 
totalmente revesti das, sa-

las 100% climati zadas, câ-
meras de monitoramento 
de segurança e instalações 
acessíveis a pessoas com 
defi ciência.

Para cuidar de todos e 
bem representar a caridade 
de nossa bandeira, entre-
gamos, em uma parceria 
com o governador Geraldo 
Alckmin (um santi sta com 
sotaque do interior) o Con-
junto Habitacional “Santos 
T”, na Vila Santa Casa, na 
Encruzilhada. É uma feliz 
realidade para centenas de 
moradores que, depois de 
décadas de luta, fi nalmente 
realizam os sonhos da casa 
própria.

Vamos conti nuar traba-
lhando para entregar tudo 

que iniciamos. Teremos, 
nesse período, novas uni-
dades de saúde, poliespor-
ti vos, escolas, núcleos assis-
tenciais, centros culturais, 
vilas criati vas, moradias, 
ciclovias, entre outras. São 
realizações que só aconte-
cem porque priorizamos 
gente em uma gestão que 
se pauta pela inovação, efi -
ciência, meritocracia e  par-
ti cipação nos resultados.

Tudo é isso é fruto de 
um trabalho em equipe e 
de parcerias, que o santi sta 
reconhece e valoriza. Tra-
balhar para Santos também 
é um jeito de demonstrar o 
seu amor e grati dão. Para-
béns, Santos, somos orgu-
lhosamente santi stas!

Paulo Alexandre Barbosa

Santos inaugura centro 
esportivo no Embaré

Entrega do 
equipamento 
faz parte da 
comemoração do 
aniversário da Cidade, 
que tem ampla 
programação durante 
o fi nal de semana

A cidade de Santos ga-
nhou mais um espaço para a 
prática de atividades físicas e 
esportes. Na manhã da últi-
ma quinta (25), a prefeitura 
entregou as obras do Centro 
Esportivo e Recreativo Adal-
berto Mariani, que tem 593 
metros quadrados, � ca atrás 
da escola municipal Marga-
reth Buchmann e também 
será utilizado pelos alunos. 
O local também abrigará a 
sede do Centro Comunitário 
do Embaré. 

A ideia é que o espaço fun-
cione como mais uma opção 
de lazer e prática de esportes 
à comunidade, conforme res-
saltou o prefeito Paulo Ale-
xandre Barbosa, destacando 
o benefício à “qualidade de 
vida”. O secretário de educa-
ção, Carlos Alberto Ferreira 
Mota, destacou a importân-
cia da parceria entre a comu-
nidade e a escola. “A educa-
ção não caminha sozinha, 
precisamos de todos”. 

A inauguração faz parte 
da programação o� cial de 
aniversário da Cidade, que 
também teve o concerto da 
Orquestra Instituto GPA, sob 
regência do Maestro Daniel 
Misiuk, no Teatro Municipal 
Braz Cubas, na quarta à noite. 

Cidade em festa
A programação segue nes-

ta sexta (26, dia do aniversá-

rio de Santos, às 8h, com ato 
cívico junto ao Monumento 
a Braz Cubas, na Praça da 
República, Centro. Já às 9h, o 
bispo diocesano dom Tarcí-
sio Scaramussa celebra missa 
na Catedral.  

Às 10h está marcada ses-
são solene na Câmara. Às 
11h, ocorre a entrega de 133 
unidades habitacionais do 
Conjunto Habitacional Vila 
Santa Casa (Av. Senador Fei-
jó, 811, Encruzilhada), even-
to que contará com a presen-
ça do Governador Geraldo 
Alckmin.

Às 15h será entregue a 
nova Casa do Educador Pro-
fessor Darcy Ribeiro e o lan-
çamento do Projeto Santos 
do Futuro, na Rua São Paulo, 
40, Vila Mathias. Ainda na 
sexta, às 16h, no Museu Pelé 
será lançado o livro Santos 
– Histórias e Encantos, da 
Müller Cultural.

As comemorações seguem 
às 20h30 com Concerto da 
Orquestra Sinfônica Munici-
pal de Santos, sob regência do 
Maestro Luís Gustavo Petri, 
no Teatro Coliseu (Av. Ama-
dor Bueno, 237, Centro).

Baile e praia
No sábado, o Mendes 

Convention Center (Av. 
Francisco Glicério, 206) será 
local do Baile da Cidade, 
evento bene� cente que terá 
este ano o show do cantor 
Leonardo. O valor arreca-
dado será revertido para a 
implementação da Clínica 
Escola de Autistas, que fun-
cionará na Rua Itapura de 
Miranda (Boqueirão), com 
projeto de arquitetos do Club 
Design.

Samba na Praia
Os amantes do samba te-

rão três ótimas opções nesta 

ISABELA CARRARI

sexta (26), a partir das 20h. 
A Tenda 1 (Praia da Pom-
peia – ao lado do Posto 2) 
vai receber o swing do cantor 
Gilsinho, ex-integrante dos 
grupos Da Melhor Qualida-

de, Karametade e Feitiço. Na 
tenda 2 (Praia do Boquei-
rão, em frente à Rua Ângelo 
Guerra), quem vai fazer o 
público dançar e cantar será 
o grupo Feitiço. Já a tenda 3 

(Praia do Embaré, em frente 
à Rua Oswaldo Cóchrane) 
será palco de toda a tradi-
ção de musicalidade da Ve-
lha Guarda da X-9. Todos os 
shows terão entrada gratuita.

02 26 de janeiro de 2018 digital.com.br

JORNALISTA CIDO BARBOSA
Diretor Presidente 

BAIXADA SANTISTA Circulação  10 MIL EXEMPLARES Tiragem

REDAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO - PUBLICIDADE
Rua Guarujá, nº 13 - Jd. Sta Tereza - Cubatão -SP
Tronco chave: (13) 3361-5212
jornalacontece@acontecedigital.com.br

Os artigos assinados 
são de responsabilidade 
de seus autores e não 

refletem, necessariamente, 
a opinião do jornal.Publicado desde 1999

Acontece Comunicações 036993790001-68

REDE SOCIAL
Jornal Acontece

@AconteceDigital

@AconteceDigital

ENTREVISTA

‘Fechamento de escola é 
um boato sem fundamento‘

Diante de tantos boatos, reclamações e revolta demonstrada principal-
mente nas redes sociais por conta das mudanças que estão sendo implan-
tadas no sistema municipal de educação de Cubatão, o Acontece recebeu 
inúmeros questionamentos sobre o assunto.

Então, nossa reportagem entrevistou o vice-prefeito e secretário de edu-
cação Pedro de Sá Filho, para esclarecer quais foram os motivos que leva-
ram o governo a realizar essas mudanças.

Fechamento de escolas
“A� rmo aqui, categoricamente, 

que nenhuma escola do município 
de Cubatão será fechada”, disse Pe-
dro de Sá ao iniciar a entrevista. O 
secretário ainda classi� cou o assun-
to ‘como boato que foi espalhado, 
sem nenhum fundamento’.

Remanejamento
Outro ítem que tem aquecido 

as discussões, deixando pais e alu-
nos com a pulga atrás da orelha é 
o remanejamento de alunos. Pedro 
de Sá justi� ca que essa reorganiza-
ção do sistema está sendo feita para 
que os alunos estudem próximo das 
suas casas e, principalmente, para 
que os pais possam participar mais 
da vida escolar dos � lhos.

“Dividimos a Cidade em nú-
cleos: Casqueiro, Fabril, Jardim 
Costa e Silva, Ilha Caraguatá e Bol-
sões, por exemplo, os alunos vão ser 
direcionados para escolas próximas 
de suas casas. Nosso objetivo é que 
alunos entre o 1º e 9º ano do ensi-
no fundamental estudem no seu 

bairro. E com isso podemos criar 
vínculos das famílias com a escola, 
trazendo toda a comunidade para 
dentro das escolas e ajudando a 
melhorar o ambiente”, declarou o 
secretário.

Transporte
O transporte escolar é um dos 

pontos mais polêmicos. Segundo 
o vice-prefeito, as mudanças visam 
torná-lo e� ciente. “Tínhamos caso 
de ônibus com 50 lugares que não 
utilizava metade da sua capacidade. 
Então remanejamos os alunos para 
o mais próximo possível, das suas 
casas. Concomitantemente reade-
quamos os itinerários dos ônibus. 
Nosso propósito é dar um trans-
porte de qualidade sem desperdiçar 
dinheiro”, a� rma.

Pedro de Sá lembrou que no 
último ano foram gastos cerca de 
R$ 24 milhões com o transporte 
escolar, valor exagerado, segundo 
o atual comandante da Educação. 
“Com essas mudanças, vamos eco-
nomizar uma boa parte e canalizar 

esse valor para a manutenção dos 
prédios”

Manutenção
“Os prédios das escolas estão 

passando por manutenção geral 
antes das aulas”, a� rmou Pedro de 
Sá. Segundo ele, as adaptações ne-
cessárias também estão sendo fei-
tas. “Nosso foco neste momento 
é tornar as escolas um ambiente 
propício para a aprendizagem. Es-
tamos consertando telhados, parte 
elétrica, hidráulica, higienizando 
e melhorando os banheiros, entre 
outras coisas”.

A polêmica do ar-condicionado
Um comentário sobre os apare-

lhos de ar condicionados das esco-
las deu o que falar nos últimos dias 
de 2017, e o secretário aproveita 
para explicar a situação. “A verda-
de é que distorceram o comentário. 
Ar condicionado nas salas de aula é 
muito bom, porém, existem outras 
prioridades neste momento”, a� r-
ma.

Durante a explicação, o secretá-
rio comentou sobre a situação de 
algumas escolas. “Não adianta ter 
o aparelho e não poder usar. Tem 
escola que não tem � ação elétrica 
compatível, então as salas tinham 
que alternar o uso do ar condicio-
nado”.

Qualidade de ensino
“O nosso índice do IDEB está 

em queda nos últimos anos e pre-
cisamos trabalhar para a retomada 

da qualidade do ensino em nossa 
cidade”. A frase explica as mudan-
ças que a secretaria está implantan-
do com relação aos professores.

“Queremos professores com-
prometidos, que tenham orgulho 
da pro� ssão. Nosso primeiro passo 
é organizar para que aqueles que 
se esforçam e se dedicam sejam re-
compensados. Nós queremos gente 
que arregace as mangas e trabalhe” 
a� rmou o secretário, que também 
pretende combater, dentro das 

prerrogativas legais, as situações 
onde o professor ou funcionário 
falta demais desfalcando a equipe. 

“Precisamos de professores com 
compromisso, de um corpo de 
funcionários em cada escola que 
busque o melhor para cada unida-
de. Nosso maior objetivo é dar ao 
cubatense, por meio de uma rede 
de ensino de qualidade, oportuni-
dade de disputar as vagas do mer-
cado de trabalho em qualquer parte 
do país”, � nalizou.””Nós queremos professores, diretores e funcioná-

rios comprometidos, que gostem de trabalhar e 
queiram o melhor para as nossas crianças, para 
que elas possam disputar vagas de emprego em 

qualquer lugar do mundo

Pedro de Sá Filho
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DEM cubatense 
renasce como 
‘maior força do 
Partido da região‘

POLÍTICA

Provável acolhida de vereadores 
insatisfeitos em suas legendas (em 
março deste ano abre a janela que 
permite parlamentares mudarem 
de partido); e abrigo de potenciais 
candidatos a vereador em 2020, 
o Dem, aliado do PSDB, já nasce 
como uma das principais forças 
políticas da cidade. Com dois 
ex-prefeitos na executiva, o Partido 
que apoiou Ademário na última 
eleição, já está sendo procurado por 
grandes nomes da política local. 
“Já enxergamos o Dem de Cubatão 
como a maior força do Partido na 
Baixada”, sentenciou o coordenador 
regional Paulo Ferreira, que acom-

O REPRESENTANTE DA CÚPULA ESTADUAL DO DEM PAULO FERREIRA (2º DA ESQUERDA P/ DIREITA)
ACOMPANHOU A NOVA EXECUTIVA MUNICIPAL, DURANTE ENTREVISTA AO JORNAL ACONTECE. 
PINHEIRO, AO CENTRO, É O NOVO PRESIDENTE.

panhou a visita da nova executiva 
municipal à redação de Acontece.

Filiação
O primeiro passo será o recadas-

tramento e reaproximação dos 1300 
� liados no Dem cubatense, seguido 
da provável � liação de caciques da 
política local. 

Executiva
Pinheiro presidente; Sergio 

Balula, vice; Arlindo Fagundes, 
secretário geral; Genaldo Antônio 
dos Santos, tesoureiro. Membros: 
dr Adel, Andreia dos Santos, Clo-
doaldo dos Santos e Rafael Max.
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Iso Quality 
Empreendedorismo

Atuando há mais de 20 anos em 
pesquisa de opinião pública, a JM 

Estatística premiou na última sexta, 19, 
profi ssionais do comércio e empresários 

que se destacaram nos seus ramos de 
atuação. Excelência no atendimento, 

qualidade e profi ssionalismos foram os 
pilares para a votação da pesquisa que 

aconteceu em Cubatão. O jantar de 
premiação aconteceu na tradicional 
Churrascaria Vila Nova, em Cubatão, 

com música ao vivo

JOÃO MANOEL DA SILVA 
NETO, MECÂNICO

Clinica Veterinária Pet Dog 
Center LR Centro AutomotivoKing Lounge Bar e Hamburgueria

FALCÃO NEGRO MÚSICO

Vidraçaria Vidro Art

PANIFICADORA 
E RESTAURANTE 

LISBOA

Mais empresas premiadas:

• Restaurante Chuleta

• Buff ett Disney - Guarujá

• CK Stúdio - Santos

• Roberto Hair - Guarujá

• Bia Festa - Praia Grande
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FREITAS VEÍCULOS CUBATÃO

CUBATÃO SPACE TRUCK CHURRASCARIA VILA NOVA

FLORES MARQUESJORNAL ACONTECE 

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

Aguinaldo Araújo quer pista de caminhada no Casqueiro
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) encaminhou indicação 

junto à mesa da Câmara em dezembro de 2017, solicitando 
ao poder público que seja feito estudos para transformar toda 
a extensão da área ao lado do canal da Avenida Jorge Peralta 
entre a Avenida Beira Mar/Estrada Metalúrgico Ricardo Reis e 

a Rua Estados Unidos em pista de caminhada.
Segundo o vereador, a transformação da via daria aos 

moradores do bairro mais um local para prática de exercícios, 
auxiliando na promoção de saúde. O pedido foi encaminhado 
aos setores competentes.

No ofício, o vereador reitera a importância de atos cívicos 
e solicitou que, caso não haja nenhuma atividade programada, 
sejam retomados os des� les cívicos realizados nessas datas, 
como já aconteceu em anos anteriores. O ofício já foi entregue 
aos setores competentes.

No último dia 19, o vereador Rodrigo Alemão (PSDB) 
protocolou junto ao poder executivo um o� cio solicitando 
informações sobre previsão de realização de apresentações nos 
feriados de 09 de abril (aniversário da cidade) e 07 de setembro 
(independência do Brasil).

Rodrigo Alemão pede volta dos desfiles cívicos

Sérgio Calçados cobra manutenção nas escolas
O vereador Sérgio Calçados (PPS) enviou o� cio ao poder 

executivo durante o mês de janeiro cobrando a manutenção de 
todas as escolas do sistema municipal de ensino.

O vereador pede que seja feita a limpeza das caixas d’água, 
veri� cação dos aparelhos de ar-condicionado, ventiladores 

e limpeza das instalações educacionais, aproveitando o 
período de férias e preparando as unidades de ensino para 
que estejam em condições dignas de receber os alunos, 
professores e funcionários no retorno das aulas, que acontece 
no início do próximo mês.

Rafael Tucla quer melhorias nas escolas
O vereador Rafael Tucla (PT) encaminhou pedidos de 

reforma das unidades municipais de ensino ao gabinete do 
prefeito. Durante visita realizada nas escolas, como presidente 
da Comissão de educação da Câmara, o vereador constatou 

que várias unidades estão com problemas estruturais nos telhados, 
problemas na rede elétrica, falta de manutenção e limpeza. Em 
seu pedido, o vereador solicitou ainda que seja dada prioridade às 
escolas Ortega e Olivieri, ambas no Jardim Casqueiro.

Roxinho pede emissão de Rg no PAT
O vereador Roxinho (PMDB) apresentou ofício à secretaria 

de emprego, comércio e desenvolvimento sustentável solicitando 
que a emissão de documentos de identidade passe a ser feita no 
prédio onde está instalado o PAT.

O vereador justi� ca o pedido explicando que muitas 

vezes, quando moradores vão ao 1º DP de Cubatão para pedir o 
documento, se deparam com situações como a prisão de meliantes 
e outras típicas de uma delegacia, causando desconforto àqueles 
que foram lá para a emissão do RG. O ofício foi recebido pela 
secretaria e será analisado o mais breve possível.

Marcinho busca apoio a entidades assistenciais
O vereador Marcinho (PSB) se encontrou recentemente 

com o deputado estadual Caio França para tratar de diversos 
assuntos. Dentre eles, estava a busca do vereador por apoio a 
entidades assistenciais de Cubatão.

Os dois também trataram de de� nir os detalhes de uma 

emenda parlamentar do deputado que já foi destinada à 
Cubatão. 

Na ocasião, o deputado reiterou ao vereador que está 
sempre a disposição para ajudar a cidade no que for preciso 
e que seu gabinete está de portas abertas para recebe-los. 

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

nn Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: PAULO GUSTAVO DA SILVA e MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 489718814 - SSP/SP, CPF n.º 43363264879, com 25 anos de idade, natural de SÃO 
LOURENÇO DA MATA - PE (São Lourenço da Mata - PE  Livro nº 25, fl s. nº 212, Termo nº 6829), nascido no dia onze de 
setembro de mil novecentos e noventa e dois (11/09/1992), residente na RUA Manoel Mathias de Souza, 350, Bolsão 
7, Cubatão - SP, fi lho de PAULO FELICIANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 51 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA DE LOURDES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aux. de limpeza, com 48 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
469395904 - SSP/SP, CPF n.º 46994821803, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezesseis 
de janeiro de mil novecentos e noventa e sete (16/01/1997), residente na RUA Manoel Mathias de Souza, 350, Bolsão 
7, Cubatão - SP, fi lha de JUAREZ FERREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 40 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ANDREIA ALBERTINA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 35 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 18 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

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

LOCAÇÃO
- APARTAMENTO NA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA COM 1 DORMITÓRIO R$900,00 (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. VA-
LAOR R$225.000,00.
- SOBREPOSTA BAIXA NO BAIRRO JARDIM CASQUEIRO. 3 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO. VALOR R$290.000,00.
- APARTAMENTO NA PRAIA GRANDE. 2 DORMITÓRIOS R$250.000,00.
- CASA NA AV. HENRY BORDEM COM 2 DORMITÓRIOS R$300.000,00.
- CASA GEMINADA NA PRAIA GRANDE COM 2 DORMITÓRIOS R$280.000,00.
- APARTAMENTO NO JARDIM CASQUEIRO COM 1 DORMITÓRIO R$160.000,00.
- CASA NA VILA NATAL COM 3 DORMITÓRIOS E 1 SUÍTE R$230.000,00.

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

(13) 98883-1235    98146-6153
Rua são Paulo, 220 sala 21 - Centro - Cubatão

ALUGA
• Apartamento 

Casqueiro
• Casa Vila Nova
• Sobrepostas no 

Vale Verde
• Apartamento/ 

galpão e salão 
comercial no 
Centro de Cubatão

VENDE
• Sobrepostas no Vale 

Verde - 2 quartos
• Apartamento 

Jd. Casqueiro - 2 
quartos

• EXCELENTE CASA 
5 quartos - piscina 
- garagem p/ 3 
veículos

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
JOÃO BATISTA DE MÉLO e MARLENE ALVES DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
gestor de almoxarifado, RG n.º 3689266 - SSP/PE, CPF n.º 64238180453, com 48 anos de idade, natural de PANELAS - 
PE (Cupira-PE  Livro nº 17, fl s. nº 7, Termo nº 10940), nascido no dia trinta e um de julho de mil novecentos e sessenta 
e nove (31/07/1969), residente na Rua Amaro Manoel dos Santos, 442, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho 
de CONSTANTINO MIGUEL DE MÉLO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 anos de idade, residente em 
CUPIRA - PE e de QUITÉRIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 70 anos de idade, 
residente em CUPIRA - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aposentada, RG n.º 75859403 
- SSP/SP, CPF n.º 88379809815, com 66 anos de idade, natural de SÃO GOTARDO - MG (Aramina-SP  Livro nº 6, fl s. nº 
29, Termo nº 4066), nascida no dia doze de novembro de mil novecentos e cinquenta e um (12/11/1951), residente 
na Rua Amaro Manoel dos Santos, 442, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, 
falecido há 32 anos e de MARIA LUIZA DE JESUS, falecida há 44 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, 18 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
FERNANDO PEREIRA DA SILVA e TATIANE APARECIDA FARIAS TEIXEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 42426609 - SSP/SP, CPF n.º 36541554803, com 31 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 117, fl s. nº 306, Termo nº 28969), nascido no dia três de outubro de mil novecentos e 
oitenta e seis (03/10/1986), residente na Rua Acácia dos Santos Pereira, 570, bl.A 1, apt.503, Bolsão 9, Cubatão - SP, 
fi lho de JOSIMAR FERNANDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 52 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de EVANILDA MENDES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, merendeira, RG n.º 338774610 - SSP/
SP, CPF n.º 30115443878, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 82, fl s. nº 388, Termo nº 
15122), nascida no dia quatro de outubro de mil novecentos e oitenta e um (04/10/1981), residente na Rua Acácia 
dos Santos Pereira, 570, bl.A 1, apt.503, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de JOSE TEIXEIRA, falecido há 8 anos e de ISABEL 
CRISTINA FARIAS TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 19 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
GUSTAVO RÍGLER DA SILVA PAZ e FERNANDA SANTOS MATOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, lavador, RG n.º 559759551 - SSP/SP, CPF n.º 45083941830, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascido no dia primeiro de outubro de mil novecentos e noventa e sete (01/10/1997), residente na Rua Amaral Neto, 
315, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ SOBRAL DA SILVA NETO, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA ALDEMAM DA SILVA PAZ, de nacionalidade brasileira, 
domés� ca, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 45961939 - SSP/SP, CPF n.º 34027888880, com 33 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 206, fl s. nº 160, Termo nº 57378), nascida no dia dezessete de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e quatro (17/02/1984), residente na Rua Caminho São Jorge, 3051, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, fi lha de LUIZ FREIRE MATOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente 
em SANTOS - SP e de LUZANIRA DA COSTA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 20 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
CARLOS FERREIRA DE JESUS e CAMILA DA SILVA RODRIGUES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
balconista, RG n.º 42794641 - SSP/SP, CPF n.º 22890555810, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 162, fl s. nº 337, Termo nº 46909), nascido no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro 
(28/01/1994), residente na Rua Benedito Moreira César, 168, apt.21, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ DE 
JESUS, falecido há 8 anos e de VALDIRENE FERREIRA DA SILVA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 44 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, enfermeira, 
RG n.º 45923624 - SSP/SP, CPF n.º 43726876804, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 
169, fl s. nº 326, Termo nº 49684), nascida no dia nove de março de mil novecentos e noventa e cinco (09/03/1995), 
residente na Rua 05, 153, bl.01, apt.34, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de LÚCIO MÁRIO ALVES RODRIGUES, de 
nacionalidade brasileira, técnico de segurança, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SILVANA DA 
SILVA ALVES RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, atendente, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a 
e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 20 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JOSÉ MARIA RAMOS DE JESUS e WILMA CRISTINA AMARAL LIMA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, com 38 anos de idade, natural 
de Topázio - MG, nascido no dia quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta (04/01/1980), 
residente na Rua Jorge Tavares Quintas, 179, Glória, PRAIA GRANDE - SP, fi lho de MANOEL 
NUNES DE JESUS e de ANA RAMOS DE JESUS . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, apontadora, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia trinta 
de junho de mil novecentos e oitenta e três (30/06/1983), residente na Rua Cinco, 01, casa 01, 
Costa Muniz, Cubatão - SP, fi lha de WILSON FRANCISCO GONÇALVES LIMA e de CLEONICE DOS 
SANTOS AMARAL. 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, 22 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
IVAN RODRIGUES DA SILVA e PATRICIA FERREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, controlador de acesso, RG n.º 122969092 - SSP/SP, CPF n.º 09976730870, com 50 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP, nascido no dia dois de setembro de mil novecentos e sessenta e sete (02/09/1967), residente na 
Rua Dona Darcy Moreira Cesar, 268, bl.12, apt.23, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ GARCIA DA SILVA, 
falecido há 15 anos e de ARACI RODRIGUES DA SILVA, falecida há 15 anosDivorciado de Fabiana Pereira, conforme 
sentença datada de 10/08/2011, proferida pelo MM. Juiz de Direito daa 4ª Vara Judicial desta Comarca, nos autos 
de N°157.01.2011.005514-6/000000-000. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, domés� ca, RG 
n.º 294083996 - SSP/SP, CPF n.º 30809389843, com 39 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia seis de 
setembro de mil novecentos e setenta e oito (06/09/1978), residente na Rua Adelino Francisco, 40, bl.5, casa 1, Parque 
São Luis, Cubatão - SP, fi lha de IVANILDO AVELINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 67 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
70 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, 23 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
WAGNER ROCHA DA SILVA e ÉRIKA BARBOSA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, 
RG n.º 36008390 - SSP/SP, CPF n.º 76869903387, com 40 anos de idade, natural de JOSÉ DE FREITAS - PI (José de Freitas-
PI  Livro nº 55, fl s. nº 70, Termo nº 6694), nascido no dia oito de maio de mil novecentos e setenta e sete (08/05/1977), 
residente na Rua Domingos Costa, 158, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO ALVES DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, agricultor, com 62 anos de idade, residente em JOSÉ DE FREITAS - PI e de MARIA DO ROSÁRIO ROCHA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 61 anos de idade, residente em JOSÉ DE FREITAS - PI . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 48631158 - SSP/SP, CPF n.º 35462359837, com 26 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 149, fl s. nº 314, Termo nº 41712), nascida no dia cinco de novembro de 
mil novecentos e noventa e um (05/11/1991), residente na Rua Domingos Costa, 158, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lha de 
EDVALDO CAJUEIRO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 53 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP 
e de ROSANA OLIVEIRA BARBOSA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, diarista, com 45 anos de idade, residente em SÃO 
VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 23 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: ADEMIL-
SON DE CARVALHO e ELANI JESUS DE AZEVÊDO. Sendo a preten-
dente, ELANI JESUS DE AZEVÊDO. 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, 22 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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Informativo

Diversas são as alegações do Sr. 
Prefeito para proceder às tais re-
visões de aposentadorias dos pro-
fessores

Uma delas é que o Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo 
questiona a correta aplicação do 
efetivo exercício em sala de aula. 

O período em que professores 
de carreira (concursados como 
tal), estejam no desempenho de 
funções de direção, coordenação 
e assessoramento, deve ser conta-
do como de efetivo exercício para 
� ns de aposentadoria especial.

Outra alegação envolve o De-
creto 9632/10  recentemente re-
vogado. O seu Art. 2º regulamen-
tava o cálculo dos proventos dos 
professores com base nos últimos 
60 meses do pedido de aposenta-
doria, incluindo aí as jornadas de  
trabalho previstas em lei.  Isto está 
correto.

A remuneração do cargo efe-
tivo de� ne-se como sendo o ven-
cimento do cargo, acrescido das 
vantagens pecuniárias permanen-
tes estabelecidas em lei, os adicio-
nais de caráter individual ou ou-
tros ligados à pessoa do servidor.

Entendemos que estão in-
cluídas neste cálculo as jornadas 
ampliadas e a carga suplementar 
de trabalho, questão inclusive já 
paci� cada junto à administração 

conforme consta na Ata da Reu-
nião realizada em 21/12/2017.

Tudo pode ser esperado da 
atual administração. Nosso De-
partamento Jurídico está acom-
panhando atentamente o desen-
rolar das ações do governo sobre 
a anunciada revisão de aposenta-
dorias e já entrou com Mandado 
de Segurança contra os decretos 
municipais que retiram direitos, 
punem aposentados e sucateiam 
a educação pública do município.

O Professor, que cumpriu to-
dos os requisitos para aposenta-
doria não poderá sofrer perdas 
pois seus proventos foram cal-
culados conforme determina a 
Constituição Federal. 

Nilza Bretas C.Landim

Fórum Educação em Pauta
Nesta sexta (26), o SindPMC 

realiza o ‘Fórum Educação em 
Pauta’, que começa às 13 horas na 
sede do sindicato.

Durante a tarde, três palestras 
serão ministradas. A primeira 
palestra será ministrada por Iara 
Bernardi e falará sobre a lei de 

responsabilidade � scal. Já a se-
gunda, será sobre aposentadoria 
especial docente, ministrada por 
Roberto Mohamed. E fechando o 
ciclo de palestras, Mychajlo Ha-
laiko Junior, que abordará a jor-
nada docente e a valorização do 
magistério.

S�������� D�� P�����-
����� M��������� D� 
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O SINDICATO DOS PRO-
FESSORES MUNICIPAIS 
DE CUBATÃO-SP, CNPJ 
55.670.350.0001/57 con-
voca todos os Professores 
Sindicalizados da Rede 
Municipal de Cubatão/
SP, conforme os Arti gos 
21 e 22 do Estatuto So-
cial da Enti dade Sindical, 
para parti ciparem da As-
sembleia Geral Extraor-
dinária, que se realizará 
no dia 29 de janeiro de 
2018, em primeira cha-
mada às 17h30 e em se-
gunda chamada às 18h, 
com qualquer número de 
presentes, na sede da en-
ti dade, no seguinte ende-
reço: Rua Goiás, 93. Vila 
Paulista. Cubatão. CEP 
11.510.060, para delibe-
rarem sobre a seguinte 
Pauta: 
1. Ações a serem toma-
das pela categoria pelo 
não pagamento da últi -
ma parcela de férias atra-
sadas de 2017;
2. Ações a serem toma-
das pela categoria pelo 
não pagamento das fé-
rias de 2018;
3. Processo de atribuição 
de aulas.
Nenhum outro assunto, 
exceto os mencionados 
na Pauta de Convocação 
serão deliberados. 

C������, 22 de janeiro 
de 2018.

Nilza Bretas de Carvalho 
Landim.

Presidente do SINDPMC.

Aposentadoria

Entre os dias 10 e 13 de fevereiro, a paróquia de São Fran-
cisco de Assis promove a 38ª edição do Festival de Jesus, com 
missas, louvores e show de bandas católicas. Para participar, 
basta ir até a igreja (Avenida Nossa Senhora da Lapa, 676, Vila 
Nova) no horário das atividades e participar. Mais informa-
ções pelo telefone (13) 3361-2777 ou pelo email: sfranciscoas-
sis@uol.com.br

10/02 – Sábado
14h – Abertura

15h20 – Santa Missa

17h – Louvor, oração e pre-
gação

20h – Luau Jovem

Carnaval com Cristo

Veja a programação:

11/02 – Domingo 
8h – Santa Missa

10h – Louvor, oração e pre-
gação

19h – Santa Missa

21h – Show com banda local

12/02 – Segunda
8h30 – Terço Mariano

9h – Adoração ao Santí ssimo 
Sacramento

10h20 – Louvor, adoração e 
pregação

19h – Santa Missa

21h – Show – Projeto Rock 
pela Vida

13/02 – Terça
8h30 – Terço Mariano

9h40 – Adoração ao Santí ssi-
mo Sacramento

11h – Louvor, adoração e 
pregação

15h – Santa Missa - encerra-
mento  

Rotary Club Cubatão promove 
6ª Festa à Fantasia

Preparem as fantasias! A tradicional Festa à fantasia 
do Rotary acontece no dia 03 de fevereiro. Com renda 
revertida para a Casa da Esperança e os demais projetos 
mantidos pelo Rotary Club, a festividade começa as 20 
horas na Acic, em Cubatão (Rua bahia, 171).

Com o ritmo comandado pelo guarujaense DJ Adrenali-
na, o evento contará com ambiente climatizado, mesclando 
discotecagem, marchinhas, samba, além do grito de carnaval do Rotary Club 
de Cubatão.

Em sua 6ª edição, a festa mantém o concurso de fantasias nas categorias 
originalidade, luxo e infantil. 

Os ingressos custam R$ 35,00, com entrada franca para crianças até 11 
anos. Não haverá convites vendidos na hora, portanto, os interessados de-
vem comprá-los antecipadamente no Chaveiro Balula (Rua Manoel Jorge, 
155, Centro). A organização fi ca por conta do rotariano Felipe Ribeiro. Ou-
tras informações em: (13) 3361-2010 e 3361-2808.

Com o ritmo comandado pelo guarujaense DJ Adrenali-
na, o evento contará com ambiente climatizado, mesclando 

Parabéns

JEFERSON SALVINO, PROMAC 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

ANDREA PINHEIRO, 

SECRETARIA 
DE SAÚDE

MARCOS PERALTA,

EMPRESARIO

Quem passar pela Galeria An-
gelina, pode refrescar as ideias a 
partir da ação cultural e cheia de 
criativa do engenheiro Marcelo 
Onuki. Uma geladeira recheada 
de livros � ca na passagem da 
galeria, e você chegar, escolher 
um livro, lê no momento ou levar 
para casa. Mas para que a corren-
te não seja quebrada, depois de 
ler o livro você precisa devolvê-lo 
à geladeira ou passar para outra 
pessoa. Se você tem um livro 
guardado, pode trocá-lo por ou-
tro na geladeira do conhecimento 
e vale para todas as idades. A 
geladeira foi doada pela diretoria 
da Associação de Engenheiros, 
Arquitetos e Técnicos de Cubatão 
- AEAC. A iniciativa quer esti-
mular a leitura e conhecimento 
do cubatense e teve o apoio da 
coralista Sonia Onuki e da pro-
fessora Eliana Tavares. A galeria 
� ca na Avenida Nove de Abril, 
no centro de Cubatão. Parabéns 
pessoal!

Refresque 
suas ideias 
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