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Aterros sanitários a beira do colapso

MEIO AMBIENTE

Audiência pública realizada 
em Praia Grande apresentou 
dados alarmantes: os aterros 
sanitários da região estão 

PUBLICIDADE

com os dias contados.
Na ocasião, técnicos do 
Instituto de Pesquisas Tecno-
lógicas do Estado apresenta-
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ram estudo detalhado sobre 
a condição dos residuos 
sólidos e também apontaram 
diretrizes e estratégias que as 

cidades podem adotar para 
melhorar a destinação do lixo 
e também na reciclagem.
Representantes dos catado-

res protestaram a respeito de 
algumas medidas sugeridas.
Veja mais detalhes e os nú-
meros do lixo na Região  03

Divulgação IPT

SEGURANÇA EXPERIMENTAL NO CASQUEIRO

Números da operação foram 
apresentados em Santos pelo 
vice-governador Marcio 
França. 
Ação aconteceu durante a 

Projeto experimental vai co-
letar oléo de cozinha usado 
por moradores e encaminhar 
para reciclagem. 
Nesta primeira fase, três 

temporada de verão e envol-
veu mais de 6 mil oficiais das 
policias civil, militar, rodo-
viaria, corpo de bombeiros 
além de 200 viaturas.   02

bairros serão contemplados, 
mas projeto poderá ser am-
pliado. 
Termo de cooperação foi as-
sinado nesta quinta (08)   03

Com método diferenciado de 
ensino, KNN Idiomas chega 
ao terceiro mês de atuação 
em Cubatão comemorando 
sucesso de matrículas.   04
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‘Município não põe 1 real em 
shows‘, afirma Ademário

Os empresários dos artistas Ludmila, Wesley Safadão e 
Eduardo Costa con� rmaram a Acontece que os shows em 
Cubatão, nos dias 7,8 e 9 de abril, realmente estão na agenda 
dos cantores. A reportagem apurou que a empresa organi-
zadora também solicitou à Secretaria de Cultura, o uso do 
Kartódromo Municipal de Cubatão, para que os eventos 
aconteçam, entre os dias 7 e 9 de abril.

Uso do brasão desautorizado
Diante das informações desencontradas nas redes sociais, 

desde ontem, a equipe de Acontece passou a manhã desta 
quinta-feira, apurando os fatos. A Prefeitura reitera, em seu 
site, a nota que repudia o uso do brasão o� cial no material 
que está circulando na internet.

Sem dinheiro da Prefeitura
O uso do brasão, antes do acerto dos detalhes, desagra-

dou o prefeito Ademário. Para ele, a presença do logo da Pre-
feitura, subentende que o Município gastará com o evento: 
“não coloco 1 real para a realização de shows. Estamos re-
alizando cortes para adequar o orçamento e investindo nas 
prioridades do serviço público”, a� rmou Ademário.

A contrapartida da Prefeitura será apenas a cessão do 
Kartódromo, mediante doação ao Fundo Social, processo 
que ainda estaria em � nalização. Em nota o� cial, no site da 
Prefeitura, a administração reitera que o processo para libe-
ração do Kartódromo ainda não foi concluído e que, caso 
isso se con� rme, a Secretaria de Comunicação informará 
o� cialmente, no próprio site da Prefeitura.

 
Bom Prato
O governador Geraldo Alckmin con� rmou a liberação 

de uma unidade do Bom Prato para Cubatão. Membros da 
administração municipal correm para viabilizar o empreen-
dimento ainda neste primeiro semestre.

 
Machos inocentes 
O jornalista Paulo Mota lança no sábado, dia 10, no espa-

ço cultural do Ferry Boat’s Plaza Shopping, no Guarujá, seu  
novo livro: Machos inocentes, no qual, em 20 histórias, abor-
da o difícil  relacionamento entre os sexos. O Ferry Boat’s 
Plaza Shopping � ca na Praça das Nações,s/nº, em Guarujá . 
O acesso direto  é a partir da Ponta da Praia, em Santos, por 
balsas (para quem vai de carro) ou lanchas (pedestres).

 
Oncologia no Hospital
A FSFX esclareceu que não procede a informação, vei-

culada na imprensa regional, de que oferecerá serviços de 
hemodiálise em agosto. A versão o� cial é de que ofertará os 
serviços de oncologia, Hemodiálise e Câmara Hiperbárica, 
até � nal de 2018.

Durante uma reunião na Câmara, o superintenden-
te do Hospital dr Abner Moreira apresentou o pré-projeto 
das obras de- adequações do anexo (antigo teatro) e apenas 
mencionou a ‘possibilidade’ do serviço de Oncologia estar 
em pleno funcionamento em agosto/2018, antecipando o 
prazo estabelecido.

 
Elog Multilog
 Por R$ 90 milhões, a catarinense Multilog comprou as 

unidades da Elog em São Paulo, se consolidando como um 
dos maiores players de logística do país. O contrato foi assi-
nado na terça-feira (06). A empresa diz que vai investir para 
aumentar o faturamento em 50%, ano que vem.

Além deste investimento, a Multilog havia destinado ou-
tros R$115 milhões para adquirir as unidades Sul da Elog 
Logística em 2016.

Pagens e ADIs Guarujá
A Câmara  de Guarujá realiza nesta sexta-feira (9), as 

19h mais uma audiência pública com servidores da adminis-
tração municipal, a � m de elaborar proposta de correção e 
atualização do Estatuto do Servidor e da Lei Complementar 
que trata da Guarujá Previdência. Dessa vez, serão ouvidas 
as pajens e as auxiliares de desenvolvimento infantil (ADIs). 
“Vamos ouvir todas as categorias, sem exceções. Nossa meta 
é fazer um levantamento completo, de modo a sanar absolu-
tamente todas as falhas ainda presentes nessas duas legisla-
ções”, enfatiza o presidente do Legislativo, Edilson Dias.

Até o � m deste semestre, serão realizados cerca de 70 en-
contros - sempre a partir das 19h Con� ra o calendário no 
www.acontecedigital.com.br. 

Estado divulga balanço da 
Operação Verão 2017/2018
Secretário de Segurança afi rmou durante a coletiva que pretende realizar estudos para 
implantação de operações semelhantes durante os feriados prolongados ao longo do ano

O vice-governador Már-
cio França e o secretário 
da Segurança Pública, Má-
gino Alves Barbosa Filho, 
divulgaram os números da 
operação verão em todo o 
litoral do Estado. A coletiva 
aconteceu na última quarta 
(07), no Deinter-6 (Depar-
tamento de Polícia Judiciá-
rio do Interior-6), em San-
tos.

A ação, que foi realizada 
entre os dias 20 de dezem-
bro de 2017 e 16 de feverei-
ro desse ano, teve o reforço 
de 2.954 policiais militares 
e ofereceu 2.726 vagas para 
a Polícia Civil, por meio da 
Diária Especial por Jornada 
Extraordinária de Trabalho 
Policial Civil (Dejec).

“A Operação Verão já é 
um sucesso. Mais uma vez, 
conseguimos produzir bons 
resultados. Praticamente 
todos os índices apresenta-
ram redução, em especial os 
assaltos e problemas que tí-
nhamos nas estradas do Sis-

tema Anchieta-Imigrantes, 
que caíram mais de 50%”, 
exaltou Márcio França.

Ao longo do anúncio, o 
secretário destacou a pos-
sibilidade de realizar novas 
ações análogas com as polí-
cias Civil e Militar. “Vamos 
estudar a viabilização de 
operações semelhantes nos 
feriados prolongados possi-
bilitando que tanto a popu-
lação local, como os turistas 
usufruam das belezas da 
Baixada com mais tranqui-
lidade”.

O secretário também co-
mentou sobre a utilização 
de helicópteros da Polícia 
Civil. “Esse ano trouxemos 
de volta o Pelicano, que par-
ticipou de diversas ocorrên-
cias, trabalhando em con-
junto com os helicópteros 
da Polícia Militar. E a Polí-
cia Civil pretende incorpo-
rar essa estrutura de atuação 
do Serviço Aerotático (SAT) 
nos feriados”, explicou.

Também estiverem pre-

sentes no evento o prefeito 
de Santos, Paulo Alexandre 
Barbosa, o delegado-geral 
da Polícia Civil, Youssef 
Abou Chahin, o subcoman-
dante da Polícia Militar, Co-
ronel Mauro Cezar dos San-
tos Ricciarelli, a diretora em 
exercício do Deinter-6, Eli-
zabeth Apolinário Lins,  o 
comandante do CPI-6, Co-
ronel Rogério Silva Pedro, 
o comandante da Polícia 
Militar Rodoviária, Coronel 
Luís Henrique Di Jachinto 
Santos, e o delegado Seccio-
nal de Santos, Manoel Gatto 
Neto, além dos deputados 
estaduais Caio França e 
Paulo Corrêa.

Cinturão Eletrônico
A região litorânea ain-

da contou com o “Cintu-
rão Eletrônico” do sistema 
Detecta, que cobre o lito-
ral do Estado, chegando ao 
Alto Tietê. São 450 câmeras 
OCRs interligadas ao sis-
tema, o maior big data da 

América Latina que integra 
bancos de dados das polí-
cias paulista. Além disso, a 
região tem mais 2.809 câme-
ras de videomonitoramento 
em municípios e estradas.

Operação Praia 
Segura

Em conjunto com a 
Operação Verão, o Corpo 
de Bombeiros realizou a 
Operação Praia Segura, que 
intensi� cou a prevenção 
de afogamentos a partir de 
atividades de busca e salva-
mento, resgate de embarca-
ções em situações de risco, 
entre outras ações.

Para essa operação, 
além do efetivo da corpo-
ração, foram contratados 
600 guarda-vidas por tem-
po determinado (GVTD) 
para a temporada de verão 
e que atuaram no Grupa-
mento Marítimo do Corpo 
de Bombeiros, orientando 
e protegendo banhistas em 
praias e represas.

Os números da Operação Verão

16 municípios 
Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande, 
Iguape, Cananeia, Peruíbe, Ilha Comprida, Ita-
nhaém, Mongaguá, Cubatão, Ber� oga, Ilhabela, 
São Sebas� ão, Ubatuba e Caraguatatuba.

Polícia Militar
2954 PM’s a mais nas ruas
200 viaturas
247 prisões
90 procurados presos
33 menores de� dos
69kg de entorpecentes apreendidos
15 armas apreendidas

Polícia Militar Rodoviária
369 policias a mais nas estradas
177 direcionados para o Sistema 
Anchieta Imigrantes
88.703 veículos fi scalizados
186.275 autuações

Policia Civil
2726 policias reforçando a equipe
275 prisões em fl agrante
2,3 toneladas de entorpecentes 
apreendidos
51 armas apreendidas

Corpo de Bombeiros
600 Guarda Vidas por tempo 
determinado contratados
1094 salvamentos
1539 ví� mas salvas

406 casos de crianças 
perdidas
43.514 ações de 
prevenção

TRANSPORTE 
Mudanças agilizam a vida dos moradores dos bairros Cota

Desde o último dia 19 
os moradores dos bairros 
Cota, em Cubatão, notaram 
as mudanças no transporte 
coletivo. As lotações vol-
taram a passar pelo bairro 
e os ônibus mudaram seu 
trajeto alguns dias antes.

As mudanças foram so-
licitadas pela Sociedade de 
Melhoramentos dos bairros 
Cota após reunião realizada 
com o superintendente da 
Companhia Municipal de 
Trânsito (CMT), dr. Je� er-
son Cansou, em fevereiro.

Na ocasião, o presidente 

da sociedade de melhora-
mentos, Naldo Lima, apre-
sentou as principais recla-
mações dos moradores e o 
abaixo assinado, com quase 
mil assinaturas de morado-
res do bairro. “Desde agosto 
do ano passado que as lota-
ções não subiam mais aqui 
nas Cotas e isso prejudicou 
bastante o transporte tanto 
no sentido centro quanto no 
sentido do bairro”, a� rmou 
o presidente da Sociedade, 
em entrevista ao Acontece.

Outra reclamação era 
em relação ao trajeto da li-

nha 08, que atende os bair-
ros Cota. “O ônibus entrava 
na Fabril, o que aumentava 
o tempo de viagem con-
sideravelmente” comenta 
Naldo. Ele explica que a 
mudança da linha ocorreu 
quando houve um pedido 
dos moradores da Fabril, 
quando a linha 11 deixou 
de atender o bairro. “Algum 
tempo depois, a linha 11 
voltou a fazer o percurso da 
Fabril, e não tinha necessi-
dade do ônibus da Cota 
passando dentro do bairro”, 
argumenta.

A solução começou a ser 
tomada ali mesmo na reu-
nião. Naldo comenta que 
no dia seguinte, o trajeto da 
linha 08 já estava alterado. 
“O dr. Je� erson nos atendeu 
muito bem e no mesmo dia 
resolveu o problema de tra-
jeto do ônibus”.

Alguns dias depois, foi 
a vez das lotações voltarem 
a subir a Anchieta rumo 
às Cotas. “Ficou acordado 
também que elas voltariam 
a circular a partir do dia 
19,e assim aconteceu”, � na-
lizou.

MORADORES DA COTA 200 EM REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE 
DA CMT, DR. JEFFERSON CANSOU NA SEDE DA AUTARQUIA

M����� N������

  13 99792-3789
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Meio Ambiente
Crise na 
Baixada: 
onde vamos 
jogar o 
nosso lixo?

Os aterros sanitários da 
região estão próximo de sua 
capacidade máxima e não 
há mais como ignorar um 
problema vital para Baixada 
Santista: onde vamos jogar 
o nosso lixo?

Na busca por uma so-
lução conjunta, o Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas 
(IPT) apresentou na noite 
da última quarta (07), em 
Praia Grande, o Plano Re-
gional de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos da Bai-
xada Santista.

O plano foi solicitado 
pela Agem (Agência Metro-
politana da Baixada Santis-
ta) para fazer o diagnóstico 
dos resíduos sólidos e de 
seu descarte na região, tra-
çar diretrizes e estratégias 

para a gestão adequada des-
se material, considerando 
aspectos sociais, ambientais 
e econômicos.

Um dos pontos mais de-
licados é a vida útil dos ater-
ros sanitários da Baixada. O 
problema mais urgente é de 
Peruíbe, que só pode rece-
ber lixo até setembro, des-
te ano. Já o de Santos, que 
recebe resíduos de sete das 
nove cidades da região, tem 
vida útil até maio de 2019. 
Itanhaém é a única que de-
posita resíduos no aterro de 
Mauá, que tem vida útil até 
2030.

“A região tem restrições 
para implantação de novos 
sistemas de disposição � -
nal, sobretudo aterros sani-
tários. A sociedade civil or-
ganizada cobra por avanços 
na melhoria das unidades 
de triagem e condições dos 
catadores, bem como incre-
mento da logística reversa. 
Nosso trabalho é apontar 
caminhos”, diz Cláudia Tei-
xeira, coordenadora do es-
tudo e diretora do IPT.

A partir das diretrizes 
apontadas no estudo, cada 
município poderá adotar 

estratégias de acordo com 
suas características ou a re-
gião de� nir as estratégias 
em conjunto.: 1 - Minimi-
zação de Resíduos Sólidos 
Domiciliares; 2 - Melhoria 
na Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, Serviços 
de Saúde, Limpeza Urbana 
e Lixo Marinho; 3 - Educa-
ção Ambiental, Mobiliza-
ção Social e Comunicação.

Manifestação 
dos catadores
Durante a audiência pú-

blica, representantes dos 
movimentos de catado-
res da Região � zeram suas 
reinvindicações. Uma de-
las é contra a implantação 
de um incinerador de lixo, 

que, segundo eles, pode ti-
rar material reciclável de 
circulação, inviabilizando o 
trabalho.

“Este é um tema com-
plexo e não existe solução 
padrão. Por isso, nosso téc-
nicos e pesquisadores fo-
ram a campo para analisar 
processos junto ao Minis-
tério Público, coletar e fa-
zer análise de amostras de 
resíduos sólidos dos nove 
municípios da região, con-
versar com as diversas en-
tidades e organizações que 
atuam neste segmento. Nós 
buscamos envolver os mais 
diversos setores da socieda-
de”, comentou a diretora do 
IPT.

A outra reivindicação foi 

Os números rela� vos à população fl utuante na região são es� mados pelo IPT, e não entram 
na somatória do total de lixo produzido na região. Somando esse valor ao das cidades, o 
total seria de 761.469 toneladas por ano. Os números foram fornecidos pelas prefeituras das 
nove cidades da Região rela� vos ao ano de 2016.

O projeto piloto para 
conter a erosão na Ponta da 
Praia está avançando rumo 
a sua conclusão. Nesta se-
mana, o primeiro bag de 
areia instalado próximo a 
mureta da praia foi coberto 
com pedras. Para este trab-
alho foram necessários 71 
caminhões carregados com 
o material.

Esta é a única parte da 
barreira que em horários 
de maré muito baixa � caria 
emersa, por isso está sendo 
protegida pelas pedras. O 
restante da estrutura, que 
terá formato de “L” e ser-
virá para minimizar o pro-
cesso erosivo e diminuir a 
força das ondas, � cará sub-
merso.

O projeto piloto da Pon-
ta da Praia é embasado em 
nota técnica desenvolvida 
pelos professores Tiago Ze-

Nos próximos 90 dias, 
Guarujá tem mais um ali-
ado na luta por um meio 
ambiente melhor. Foi assi-
nado na tarde desta quinta 
(08) um termo de coop-
eração entre a Prefeitura, 
o Seeclag (Sindicato dos 
Empregados em Edifícios e 
Condomínios e Emprega-
dos em Empresas de Com-
pra e locação de Imóveis do 
Guarujá) e a entidade Alter-
nativo Brasil, que trabalha 
com reciclagem na cidade 

pedindo maior atenção do 
poder público e valorização 
do trabalho que realizam. 
Os dados apurados apon-
tam que 44% das cerca de 
2 toneladas/dia de resíduos 
gerados na região têm “po-
tencial de reciclabilidade”, o 
que equivale a aproximada-
mente 817 toneladas/dia.

O estudo considera que 
a separação de resíduos na 
fonte é primordial em todos 
os cenários. O IPT compu-
tou 11 cooperativas e prevê 
para o curto prazo (cinco 
anos) outras 19, envolven-
do cerca de 700 pessoas. O 
Plano trabalha, ainda, com 
um cenário de referên-
cia em que o investimento 
em separação e reciclagem 

pode reduzir, no primeiro 
ano, 6% da quantidade de 
resíduos depositados em 
aterros. Em 20 anos, a pro-
posta é que o percentual de 
redução seja de 36%.

Plano ainda 
não está fechado
Na audiência, diversas 

pessoas de vários segmen-
tos deram suas opiniões e 
sugestões, que serão levadas 
para análise e, caso sejam 
pertinentes, serão acres-
centadas ao plano que será 
levado aos prefeitos da re-
gião. A expectativa é de que 
eles decidam de forma con-
junta, de� nindo, ainda este 
ano, um projeto regional 
para resolver o problema.

Os números do Lixo na Baixada

Projeto piloto contra 
erosão avança na 
Ponta da Praia

nker Gireli e Patrícia Dal-
soglio Garcia, da Unicamp, 
que estiveram em Santos e 
acompanharam parte dos 
trabalhos.

Segundo Zenker, o prin-
cipal objetivo do projeto é 
recuperar a praia, que é a 
melhor proteção para a área 
urbana. Entre 2013 e 2016, 
a Ponta da Praia perdeu 
quase 80 mil metros cúbi-
cos de areia. “Isso que está 
sendo construído é uma 
armadilha para a areia”, o 
que resultará no “engorda-
mento” natural da praia”, 
a� rma. Somado com o “en-
gordamento” mecânico que 
a Prefeitura já faz levando 
areia do canal 2 para a Pon-
ta da Praia, Patrícia Dalso-
glio acredita que, passado 
um ano da implantação do 
projeto piloto, já será pos-
sível observar a evolução.

Guarujá lança programa 
experimental de coleta de óleo
Iniciativa vai atuar em três bairros inicialmente, mas pode ser ampliada no futuro

D��������� PMG

S���� H�����/PMS que vai propiciar a coleta e 
reciclagem do óleo de coz-
inha usado.

Nesta primeira fase, a co-
leta de óleo será voluntária, 
com as pessoas se dirigindo 
a uma tenda que será insta-
lada terças e quintas, das 10 
às 16 horas, na Praça Valter 
Belian, no Guaiúba. E às 
quartas, na Feira da Aveni-
da Miguel Alonso Gonzalez, 
nas Astúrias. 

Em ambos os locais, os 
funcionários da Alternativo 

Brasil recolherão as garrafas 
de óleo dos moradores, que 
posteriormente serão en-
caminhados para um trans-
bordo instalado no Seeclag. 
Após o recolhimento, todo 
o material será encamin-
hado para a empresa, em 
Vicente de Carvalho. 

 Esta é a primeira fase 
do Projeto, que vai durar 90 
dias. Após isso, dependen-
do da avaliação das partes, 
será iniciado um programa 
junto aos zeladores � liados 

ao Seeclag, onde Prefeitura 
e Alternativo Brasil vão ori-
entar os pro� ssionais a tra-
balharem com a reciclagem 
dentro dos prédios, com a 
empresa indo buscar nestes 
locais (também durando 
outros 90 dias). E em caso 
de avaliação positiva tam-
bém neste período, o ser-
viço será estendido para 
outros pontos da Cidade, 
como Vicente de Carvalho, 
Santa Rosa, e toda a Zona 
Leste.

1861 toneladas

de lixo são produzidos 
por dia na Baixada 
Santista

O secretário de Meio Ambiente, Sidnei Aranha, fala sobre a importância de projetos como esse para a melhoria do 
meio ambiente e qualidade de vida do Município.

Audiência pública apontou problemas do 
atual sistema e diretrizes para plano de ges-
tão integrado. 
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Um curso rápido, com 
foco na conversação e no 
dia a dia. Foi assim que o 
proprietário Mario Tor-
res Filho de� niu o novo 
modelo de ensino ado-
tado pela sua escola, a 
KNN Idiomas. 

A adesão ao novo sis-
tema aconteceu em no-
vembro do ano passado 
e desde então a escola 
vem acumulando bons 
resultados. ‘Atualmente 
são cerca de 300 alunos 
na unidade. Um aumen-
to bastante signi� cati-
vo em pouco mais de 3 
meses de trabalho com a 
KNN’, comentou Mario 
Torres.

Três semestres 
A rapidez do curso 

impressiona e tem con-
quistado muitos adeptos. 
“Esse é o grande diferen-
cial do sistema KNN. O 
curso é focado em situ-
ações do dia a dia, na 
conversação e na pratici-
dade do idioma. O aluno 
entra na sala e começa a 
falar inglês desde o pri-
meiro dia e essa prática 
facilita o aprendizado”, 

Inglês para quem fala português
Com proposta inovadora, KNN idiomas celebra três meses de  sucesso no Casqueiro

comenta o proprietário.

Transporte gratuito
E tem mais um dife-

rencial: para alunos de 
até 14 anos, o transpor-
te é por conta da KNN. 
“Esse é um serviço que 
oferecemos e que abre o 
nosso leque para atender 
crianças de qual-
quer bairro da ci-
dade. Nós vamos 
buscar o aluno em 
casa e depois o le-
vamos de volta”.

Sistema KNN
Criada em 

2004, em Santa 
Catarina, KNN é 
a abreviação da 
expressão “Know-
ledge Now” e 
consiste em uma 
rede de escolas de 
idiomas focada no 
ensino rápido e 
prático, cujo mo-
delo foi desenvol-
vido para ser úni-
co, oferecendo ao 
franqueado opor-
tunidades de cres-
cimento que vão 
além daquelas en-

contradas no mercado 
de idiomas brasileiro.

Atualmente, o siste-
ma KNN Idiomas con-
ta com 105 unidades 
em sete estados bra-
sileiros. Até o � nal de 
2018, 42 novas unida-
des serão inauguradas. 

Comodidade e tranquilidade: a KNN oferece transporte 
gratuito para alunos até 14 anos. A escola busca em casa 
e leva de volta

A escola � ca na 
Avenida Brasil, 153 

- Jd. Casqueiro. 
(13) 3364-2367 / 

988734870
Facebook: 

KNN Idiomas

o delicioso tempero da Baianinha
Quando perguntamos a receita ela diz que é amor. 
E quanto amor! Há 11 anos, a popular Baiani-
nha (centro) serve aquela comida caseira com um 
tempero pra lá de especial. Agora, em novo ende-
reço o Restaurante e Lanchonete Danado de Bom, 
oferece além de almoço, café da manhã e janta. 
Quem não conhece esse tempero, arretado não 
vai se arrepender. Cada dia da semana, é servido 
um prato especial e no sábado tem a tradicional e 
suculenta feijoada. Fica na Rua Antonio Augusto 
Bastos, 245 no Jardim Costa e Silva. Além do self 
service, o restaurante também serve marmitex. 
Mais informações: 13- 99701-2049 / 99608-2012  
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WWW.KNNIDIOMAS.COM.BR
(13) 3364-2367 AV. BRASIL, 153, 

CASQUEIRO, CUBATÃO

Samba no Posto Ipiranga
Sabadão combina com aquele samba de responsa no 
� nal da tarde, por isso a galera do Posto Ipiranga da 
Rua São Paulo está preparando uma top roda com o 
grupo Samba Guetto a partir das 17h, no agradável 
deck do posto. É só chegar! a entrada é franca e a 
cerveja já está gelada. Fica na Rua São Paulo, 305.

É Campeão
O Tira Ferrugem venceu a categoria ‘cinquentão’, na � nal do torneio de futebol, pelo placar de 2 a 1. A grande � nal, que foi contra a equipe do Casqueiro,  aconteceu 

no campo do Cubatão, no último dia 24. Os gols do campeão foram marcados por Wilson e outro contra. Ferrão, do Tira Ferrugem, foi o artilheiro com 5 gols.

A nova Kantina do Grêmio
O início do mês marcou a inaugu-

ração da Kantina, o novo espaço gas-
tronômico que atende no Grêmio dos 
Servidores. Ao som da banda Cubo 
Mágico, o Grêmio estava lotado para 
prestigiar a nova direção. 

Nesta sexta, tem MPB ao vivo para 
celebrar as mulheres, o happy hour é a 
partir das 18h.
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AS INFORMAÇÕES DESTA COLUNA SÃO DE RESPONSABILIDADE DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES   LEGISLATIVO CUBATENSE

Roxinho propõe ‘Cartão Reforma‘
O vereador Roxinho (MDB) esteve reunido recentemente 

com o prefeito Ademário e o vice Pedro de Sá para tratar da im-
plantação do ‘Programa Cartão Reforma’, na Cidade. De acordo 
com o vereador, a articulação já está bem adiantada. A próxima 
etapa é a ida até Brasília para a o� cialização do pedido junto 

ao Governo Federal. O ‘Programa Cartão Reforma’, do Governo 
Federal, busca melhorar as condições de moradias das famílias de 
baixa renda por meio da concessão de subsídio para compra de 
materiais de construção e assistência técnica de pro� ssionais da 
área de construção 

O pedido da construção da unidade também é uma reivin-
dicação antiga dos moradores do bairro, que sentem falta e 
a necessidade de uma unidade de ensino próxima as suas 
residências. O requerimento foi aprovado e agora segue 
para o poder executivo.

O vereador Cleber do Cavaco (PRB), apresentou re-
querimento junto à mesa da Câmara solicitando a cons-
trução de uma nova unidade de ensino na Vila dos Pes-
cadores. Para o vereador, a construção da escola seria 
um sonho realizado, já que ele é morador do bairro.

Cléber do Cavaco pede escola para a Vila dos Pescadores

Rodrigo Alemão cobra punição à Sabesp
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB) entrou com requerimen-

to junto à mesa da Câmara solicitando que sejam feitas gestões 
com a � nalidade de realizar  � scalização, punição  da Sabesp, den-
tro do estabelecido em lei, pela interrupção do fornecimento de 
água a população em vários dias neste ano.

No requerimento, o vereador também solicita que seja reali-
zada a manutenção na rede de abastecimento de água da cida-
de. E também para que sejam tomadas medidas de prevenção e 
informação à população. O requerimento foi encaminhado ao 
poder Executivo.

Aguinaldo Araújo cobra manutenção no Vale Verde
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) encaminhou indica-

ção à mesa da Câmara solicitando ao poder Executivo que seja 
feita a roçagem do mato no canal que corta o bairro do Vale 
Verde, entre a Rua das Mangueiras e a Rua Hildebrando Bene-
dito da Silva.

De acordo com o vereador, o mato no local está bastante alto 
e pode servir de abrigo a diversos animais venenosos e também 
impede a limpeza correta do canal. O vereador ainda aponta que 
na atual situação, o local pode servir de criadouro para mosqui-
tos. O pedido foi encaminhado ao setor competente.

Rafael Tucla visita escola Padre Olivieri
O vereador Rafael Tucla (PT) esteve em visita à escola Pa-

dre Olivieri, no Casqueiro com o objetivo de unir esforços do 
Executivo e da iniciativa privada para realizar as intervenções 
necessárias para a melhoria da escola.  

Essa é a segunda visita que o vereador faz à escola que contou 

com a presença do prefeito Ademário. Na visita, o vereador teve 
a oportunidade de atestar a qualidade da merenda e de mostrar 
ao prefeito a necessidade de reforma do telhado, do encanamento 
e da � ação elétrica da unidade, o que poderá ser feito através do 
Programa Adote uma Escola.

Sérgio Calçados quer revitalizar 09 de abril
O vereador Sérgio Calçados (PPS) apresentou na última sessão 

do legislativo, um requerimento solicitando ao executivo um pro-
jeto para revitalização da Av. 9 de Abril. 

O objetivo é desenvolver um novo projeto arquitetônico, com 
conceito de “Boulevard”, onde deverá ser contemplado: cobertura 

nas calçadas contra chuva; espaços democráticos para perma-
nência das pessoas e pequenos encontros (parklets); novo pai-
sagismo e nova sinalização, obedecendo a legislação de acessibi-
lidade, tornando o local muito mais atrativo para os munícipes 
e também para os empresários que desejam investir na Cidade. 

Marcinho pede ampliação dos horários das UBS’s
O vereador Marcinho (PSB) apresentou requerimento 

junto a mesa da Câmara solicitando que seja feito estudos 
para viabilizar a ampliação do horário de atendimento 
das Unidades Básicas de Saúde de Cubatão.

Segundo o vereador parte substancial das demandas 

de urgência e emergência no PS Central e na UPA reque-
rem acompanhamento clinico especializado. A extensão no 
horário de atendimento nas UBS’s é uma medida que visa 
atenuar a recorrência de pacientes nas referidas unidades 
de urgência e emergência. 

falta de manutenção na entrada do bairro estava prejudican-
do o deslocamento de pedestres e veículos que transitam pelo 
local todos os dias, e com a passagem de veículos pesados, 
como ônibus e caminhões a situação se agravava a cada dia. 

Após a solicitação feita junto à prefeitura para que fossem 
realizados reparos na entrada do Caminho 2, o vereador Lalá 
(SD) esteve essa semana acompanhando a realização das obras, 
por parte da Secretaria de Manutenção.  Segundo o vereador, a 

Lalá acompanha serviço no Caminhos 2

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: JOSÉ CLEMENTE BISPO DOS SANTOS e MONICA AZEVEDO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 1507341 - SSP/SE, CPF n.º 95667725568, com 39 anos de idade, natural de 
CAMPO DO BRITO - SE (Campo de Brito-SE  Livro nº 5, fl s. nº 104, Termo nº 3267), nascido no dia vinte e três de 
novembro de mil novecentos e setenta e oito (23/11/1978), residente na AVENIDA Ferroviária I, Caminho São Jorge, 
90, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de ALFRÊDO BISPO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, lavrador, 
com 83 anos de idade, residente em CAMPO DO BRITO - SE e de MARIA AVELINA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 73 anos de idade, residente em CAMPO DO BRITO - SE . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 402996823 - SSP/SP, CPF n.º 36185899809, com 31 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 116, fl s. nº 101, Termo nº 28366), nascida no dia vinte e dois de junho de mil 
novecentos e oitenta e seis (22/06/1986), residente na RUA João Veiga, 361, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de 
OTAVIO ADÃO DA SILVA, falecido há 27 anos e de MARIA DA CONCEIÇÃO AZEVEDO, do lar, com 64 anos de idade, 
residente em Cubatão – SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de fevereiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ALEX SANDRO FERREIRA SOTERO e LUANA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 44396600X - SSP/SP, CPF n.º 22894558813, com 31 anos de idade, natu-
ral de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 118, fl s. nº 19, Termo nº 29080), nascido no dia vinte e sete de outubro 
de mil novecentos e oitenta e seis (27/10/1986), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, bl.31, apt. 22 C, Vila 
Natal, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ MARIA SOTERO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA CREUZA FERREIRA SOTERO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 52989354X - SSP/SP, CPF n.º 45932455837, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 178, fl s. nº 367, Termo nº 53307), nascida no dia vinte e um de março de mil novecentos e 
noventa e seis (21/03/1996), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, bl.31, apt. 22 C, Vila Natal, Cubatão - SP, 
fi lha de MARIA LUCIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cu-
batão – SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de março de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: TIAGO MATOS DE SOUZA e MILENA CONCEIÇÃO NASCIMENTO DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 44396519 - SSP/SP, CPF n.º 37863056845, com 31 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e oitenta e 
seis (22/06/1986), residente na Avenida Principal, 4159, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de REGINALDO 
SIMÃO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARIA APARECIDA DE MATOS SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 571837615 - SSP/
SP, CPF n.º 50535434880, com 19 anos de idade, natural de RECIFE - PE (Recife - PE - 13º Distrito de Casa 
Amarela  Livro nº 105, fl s. nº 133, Termo nº 124256), nascida no dia dez de outubro de mil novecentos e 
noventa e oito (10/10/1998), residente na Avenida Principal, 4159, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ 
ROMILDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 42 anos de idade, residente 
em RECIFE - PE e de PRISCILA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de março de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ALBERTO REGINA NETO e JULIANA BITENCOURT DE ARAUJO. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, operador de tráfego, RG n.º 27161072 - SSP/SP, CPF n.º 26454380831, com 40 anos 
de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 46º Subdistrito - Vila Formosa  Livro nº 14, fl s. nº 70, Termo 
nº 9021), nascido no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e setenta e sete (16/11/1977), residente 
na Rua Ana Maria, 614, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de ALBERTO REGINA FILHO, falecido há 14 anos 
e de YARA FATTIBENI REGINA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 66 anos de idade, residente em 
PRAIA GRANDE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, técnica de enfermagem, 
RG n.º 424245334 - SSP/SP, CPF n.º 30383009855, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nasci-
da no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (22/02/1982), residente na Rua Ana 
Maria, 614, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de CELIO BITENCOURT LOPES, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSEMARY DE OLIVEIRA BITENCOURT 
LOPES, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrati vo, com 59 anos de idade, residente em Cubatão – 
SP. Divorciada de Jerônimo Alves de Araujo Neto, conforme sentença datada de 30/04/2017, proferida pela 
MM. Juíza de Direito do CEJUSC (Pré-Processual) do Foro da Comarca de Santos-SP, nos autos de N°0002319-
11.2017.8.26.0562. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de março de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: NIVERSON PAULO DE OLIVEIRA e ELISETE SERRA ARAGÃO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, porteiro, RG n.º 30773689 - SSP/SP, CPF n.º 30247779890, com 39 anos de idade, natu-
ral de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e setenta e nove (28/02/1979), 
residente na Rua das Acácias, 486, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de SEBASTIÃO PAULO DE OLIVEIRA, de nacio-
nalidade brasileira, metalúrgico, com 60 anos de idade, residente em ARACITABA - MG e de SELMA ROSANE 
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em ARACITABA - MGDi-
vorciado de Simone Novaes dos Santos, conforme sentença datada de 25/08/2017, proferida pela Juíza de 
Direito da 4ª Vara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1003507-73.2017.8.26.0157. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, esteti cista, RG n.º 25738507 - SSP/SP, CPF n.º 19927426852, com 42 
anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP, nascida no dia quatorze de setembro de mil novecentos e setenta 
e cinco (14/09/1975), residente na Rua das Acácias, 486, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de VALTER GOMES 
ARAGÃO, de nacionalidade brasileira, falecido há 22 anos e de ISABETE SERRA ARAGÃO, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em SANTOS – SP. Divorciada de Glên Richard Scaglianti , 
conforme Escritura Pública lavrada em 15/12/2014 pelo 3º Tabelião de Notas da Comarca de São Vicente-SP, 
no livro Nº239, FLS.245/247. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de março de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: FELIPE COSTA VIEIRA e DAYANE CRISTINA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, auxiliar administrati vo, RG n.º 44396212 - SSP/SP, CPF n.º 23056545889, com 
30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e um de novembro de mil novecentos 
e oitenta e sete (21/11/1987), residente na Avenida Nossa Senhora da Lapa, 881, apt.2, Vila Nova, Cu-
batão - SP, fi lho de GERALDO JOCA VIEIRA, falecido há 8 anos e de MARIA DO CARMO COSTA VIEIRA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 363518228 - SSP/SP, CPF n.º 42562551842, com 
24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e três de maio de mil novecentos e no-
venta e três (23/05/1993), residente na Avenida Nossa Senhora da Lapa, 881, apt.2, Vila Nova, Cubatão 
- SP, fi lha de MILTON CUSTODIO DE OLIVEIRA, falecido há 2 anos e de MARLI SILVA SANTOS DE OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão – SP. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de março de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: WENISON FREITAS DE OLIVEIRA e MARIA ROSANE DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em segurança do trabalho, RG n.º 47036452X - SSP/SP, CPF n.º 
33673877895, com 33 anos de idade, natural de CAPELA - SE (Muribeca-SE  Livro nº 8, fl s. nº 235, Termo 
nº 5430), nascido no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (22/08/1984), resi-
dente na Rua Isabel Angelina Gomes, 290, casa 2, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de CICERO DE OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 61 anos de idade, residente em ARACAJU - SE e de MARIA 
DENIZIA FREITAS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 55 anos de idade, residen-
te em ARACAJU - SE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 
622045167 - SSP/SP, CPF n.º 06885254584, com 21 anos de idade, natural de Aquibadã - SE (Aquidabã 
- SE  Livro nº 25, fl s. nº 224, Termo nº 19855), nascida no dia nove de abril de mil novecentos e noventa 
e seis (09/04/1996), residente na Rua Isabel Angelina Gomes, 290, casa 2, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha 
de FERNANDES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 62 anos de idade, residente em 
Aquibadã - SE e de MARIA ROSINEIDE SILVA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 47 
anos de idade, residente em Aquibadã – SE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de março de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: LEONARDO APARECIDO ROCHA e MARTA MARIA FERNANDES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro civil, RG n.º 368797338 - SSP/SP, CPF n.º 86305549672, com 
42 anos de idade, natural de SABARÁ - MG (Sabará Sede-MG  Livro nº 44, fl s. nº 200, Termo nº 3406), 
nascido no dia dez de outubro de mil novecentos e setenta e cinco (10/10/1975), residente na Rua José 
Delfi m Louro, 92, Jardim Real, Cubatão - SP, fi lho de LUCIO TADEU ROCHA, falecido há mais ou menos 
20 anos e de ROSELI EGYDIA ROCHA, falecida há mais ou menos 20 anos . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, agente de saúde, RG n.º 576297185 - SSP/SP, CPF n.º 04891329602, 
com 38 anos de idade, natural de SABARÁ - MG (Sabará Sede-MG  Livro nº 47, fl s. nº 119, Termo nº 
3092), nascida no dia treze de setembro de mil novecentos e setenta e nove (13/09/1979), residente 
na Rua José Delfi m Louro, 92, Jardim Real, Cubatão - SP, fi lha de EFIGENIO FERNANDES, falecido há 4 
anos e de MATILDE DAS GRAÇAS FERNANDES, falecida há 6 anos. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela 
Imprensa Local.

Cubatão, 05 de março de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: DIEGO FERREIRA ORTOLANI e JANICE AMORIM SANTANA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, almoxarife, RG n.º 48600811 - SSP/SP, CPF n.º 23283846847, com 26 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão  Livro nº 146, fl s. nº 97, Termo nº 40301), nascido no 
dia primeiro de abril de mil novecentos e noventa e um (01/04/1991), residente na Rua Beira Mar, 351, 
apt.13, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de SOLIMAR HUMBERTO ORTOLANI, falecido há 8 anos e 
de REGINA FERREIRA ORTOLANI, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de escritório, RG n.º 
48575117 - SSP/SP, CPF n.º 35839875864, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 148, fl s. nº 68, Termo nº 41068), nascida no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e noventa 
e um (29/07/1991), residente na Rua Beira Mar, 351, apt.13, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de 
ANTONIO MIGUEL DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 53 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de LUCIANA AMORIM SANTANA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 44 anos de 
idade, residente em Cubatão – SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de março de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: RODRIGO DE ALMEIDA SILVA e ALEX-SANDRA SOARES BARBOSA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, auxiliar de mecânica, RG n.º 37813199 - SSP/SP, CPF n.º 33813961885, com 34 anos 
de idade, natural de JACOBINA - BA (Jacobina  Livro nº 65, fl s. nº 289, Termo nº 18461), nascido no dia treze 
de agosto de mil novecentos e oitenta e três (13/08/1983), residente na RUA Manoel Mathias de Souza, 201, 
Bloco G 4, apt.13, Bolsão 07, Cubatão - SP, fi lho de REGINALDO DE JESUS SILVA, de nacionalidade brasileira, 
residente na falecido há 11 anos e de EDLEUZA DE ALMEIDA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
balconista, RG n.º 455324013 - SSP/SP, CPF n.º 21974324869, com 35 anos de idade, natural de CUMARU - PE 
(Cumaru-PE  Livro nº 1, fl s. nº 4, Termo nº 13), nascida no dia trinta de março de mil novecentos e oitenta e 
dois (30/03/1982), residente na RUA Manoel Mathias de Souza, 201, Bloco G 4, apt.13, Bolsão 07, Cubatão - 
SP, fi lha de GRINAURIA SOARES BARBOSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente 
em Cubatão – SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de março de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: DANILO SANTANA DA SILVA e ANDRESSA RIBEIRO SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 381748194 - SSP/SP, CPF n.º 48529040813, com 19 anos de idade, natu-
ral de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de abril de mil novecentos e noventa e oito (01/04/1998), resi-
dente na Rua das Azaléias, 266, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de ERIVALDO FREIRE DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, ajudante, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de GENILDA MARIANO DE SANTANA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 529976973 - SSP/SP, CPF n.º 47718041840, com 20 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e noventa e sete 
(25/03/1997), residente na Rua das Rosas, 669, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de ADAUTO FERREIRA SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, serralheiro, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SONEIDE 
RIBEIRO SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos de idade, residente em Cubatão – SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de março de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: LEANDRO RODRIGUES BARBOSA e GABRIELLY RIBEIRO DO MONTE. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, caixa, RG n.º 39813258 - SSP/SP, CPF n.º 47548786808, com 19 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia três de setembro de mil novecentos e noventa e oito (03/09/1998), 
residente na RUA Santa Filomena, 151, Siti o Novo, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de RUBENS GOMES 
BARBOSA, de nacionalidade brasileira, laminador, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
SEVERINA CILENE RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, balconista, com 46 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente de loja, RG n.º 581875977 
- SSP/SP, CPF n.º 49020898825, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dez de novem-
bro de mil novecentos e noventa e oito (10/11/1998), residente na RUA dos Pilões, 970, Pilões, Cubatão - SP, 
fi lha de GENARIO GOMES DO MONTE, de nacionalidade brasileira, armador, com 48 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de JANETE RIBEIRO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aux. de limpeza, com 45 
anos de idade, residente em Cubatão – SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de março de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: LUCIANO CABRAL DE ARRUDA e JOSELI LOPES BRAGA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, pintor, RG n.º 352697088 - SSP/SP, CPF n.º 28095912883, com 47 anos de idade, natural de SURUBIM - PE 
(Surubim  Livro nº 1, fl s. nº 266, Termo nº 1569), nascido no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e setenta 
(25/04/1970), residente na Rua dos Amores, 334, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ CABRAL DE ARRUDA, 
falecido há 9 anos e de MARIA JOSÉ CARDOZO DE ARRUDA, do lar, com 81 anos de idade, residente em SURUBIM 
- PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 331732300 - SSP/SP, CPF n.º 
27189479856, com 40 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte de janeiro de mil novecentos e 
setenta e oito (20/01/1978), residente na Rua dos Amores, 334, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ GON-
ÇALVES BRAGA, motorista, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de PEDRINA BARBOSA LOPES BRAGA, 
domés� ca, com 63 anos de idade, residente em Cubatão – SP. Divorciada de José Paixão de Oliveira, conforme 
sentença de 02/03/2011, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de 
nº157.01.2010.004884-3/000000-000. 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, 05 de março 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 IRIA DA SILVA e DAYANE CRISTINA FERREIRA ADÃO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de loja, RG n.º 424236035, CPF n.º 45103920875, com 21 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 176, fl s. nº 107, Termo nº 52251), nascido no dia sete de 
maio de mil novecentos e noventa e seis (07/05/1996), residente na Rua Domingos Costa, 84, Vila Paulista, 
Cubatão - SP, fi lho de JUMAR RIBEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pintor, com 52 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ADRIANA SANTOS IRIA, de nacionalidade brasileira, ajudante geral, com 47 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 488350645 - SSP/SP, CPF n.º 43087529818, com 25 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos 
(2º Subdistrito)  Livro nº 277, fl s. nº 244, Termo nº 99963), nascida no dia vinte e dois de dezembro de mil 
novecentos e noventa e dois (22/12/1992), residente na Rua Domingos Costa, 84, Vila Paulista, Cubatão - SP, 
fi lha de JOÃO BATISTA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, ajudante geral, com 52 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de SOLANGE FERREIRA ADÃO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
49 anos de idade, residente em Cubatão – SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de março 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 JOSE DO CARMO e ANA BANDEIRA DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, RG n.º 25258950 - SSP/SP, CPF n.º 28708171858, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 80, fl s. nº 207, Termo nº 14145), nascido no dia vinte de junho de mil novecentos e oitenta e 
um (20/06/1981), residente na Rua Manuel Mathias de Souza, 25, bloco D2, apt.21, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lho 
de DANIEL JORGE DO CARMO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em PIATÃ 
- BA e de SILVANA FERREIRA DO CARMO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 63 anos de idade, residente em 
PIATÃ - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, vigilante, RG n.º 261685247 - SSP/SP, 
CPF n.º 16950244860, com 46 anos de idade, natural de JAGUARIBE - CE, nascida no dia vinte e um de maio de mil 
novecentos e setenta e um (21/05/1971), residente na Rua Manuel Mathias de Souza, 25, bloco D2, apt.21, Bolsão 
7, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL OSCAR DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 84 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA DAS CANDEIAS BANDEIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
82 anos de idade, residente em Cubatão – SP. Divorciada de Josenildo Rodrigues Moizinho, conforme sentença 
datada de 17/01/2017, proferida pela Juiza de Direito da 3ªVara do Foro desta Comarca, nos autos de nº1003103-
56.2016.8.26.0157. 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, 05 de março 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: IZAIAS MARTINS DE ARRUDA e EVANETE AGOSTINHO PEREIRA CAMPOS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, viúvo, aposentado, RG n.º 145416227 - SSP/SP, CPF n.º 78366100804, com 63 anos de idade, 
natural de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, nascido no dia sete de maio de mil novecentos e cinquenta e quatro 
(07/05/1954), residente na RUA Manoel Jorge, 105, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO MARTINS DE 
ARRUDA, falecido há 26 anos e de MARIA ANUNCIADA DE ARRUDA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 84 
anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SPViúvo de Maria dos Prazeres dos Santos de Arruda, falecida aos 
17/06/2017, conforme termo lavrado às fl s.239, do livro C-265, sob o nº168081, no 1ºSubdistrito Santos-SP. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, cabeleireira, RG n.º 273468625 - SSP/SP, CPF n.º 35459395453, com 
62 anos de idade, natural de RECIFE - PE, nascida no dia dezesseis de maio de mil novecentos e cinquenta e cinco 
(16/05/1955), residente na RUA Praça Taguara� nga, 56, fundos, Pq.Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lha de CÍCERO 
AGOSTINHO PEREIRA, falecido há 20 anos e de SEVERINA DO NASCIMENTO PEREIRA, falecida há 20 anos. Viúva de 
Durval Ferreira Campos, falecido aos 25/02/2013, conforme termo lavrado às fl s.258, do Livro C-58, sob nº18441, 
em Cubatão-SP. Se alguém 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, 05 de março 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: RENNAN DE MIRANDA MORAIS e DAYANE DE SOUZA SANTANA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, eletricista, RG n.º 4643065 - SSP/SP, CPF n.º 40126476870, com 28 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia dezessete de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (17/10/1989), residente 
na AVENIDA Cruzeiro do Sul, 383, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ HELIODORO LEITE DE MORAIS, motorista, 
com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARLI DE MIRANDA MORAIS, do lar, com 56 anos de idade, 
residente em RIO DE JANEIRO - RJDivorciado de Juliana da Silva Santana, conforme sentença datada de 01/02/2016, 
proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Cubatão, nos autos de nº0009517-58.2014.8.26.0157.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 341547670 - SSP/SP, CPF n.º 
35308212848, com 29 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 128, fl s. nº 93, Termo 
nº 77834), nascida no dia oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (08/02/1989), residente na AVENIDA 
Cruzeiro do Sul, 383, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de LUIS CARLOS SANTANA, mecânico, com 56 anos de idade, 
residente em PRAIA GRANDE - SP e de LOURDES APARECIDA DE SOUZA SANTANA, auxiliar de serviços gerais, com 
50 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 março 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: BRUNO DE MEDEIROS SANTOS e ROSE MARI DA SILVA GONÇALVES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 45813327 - SSP/SP, CPF n.º 23004920832, com 29 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 249, fl s. nº 260, Termo nº 83252), nascido no 
dia dezessete de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (17/09/1988), residente na Avenida Ferroviária 
I, 350, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de RUY OLIVEIRA DOS SANTOS, falecido há 3 anos e de LUCIENE 
DE MEDEIROS SANTOS, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 55 anos de idade, residente em SANTOS 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 419203096 
- SSP/SP, CPF n.º 33427467856, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de abril 
de mil novecentos e oitenta e três (15/04/1983), residente na Avenida Ferroviária I, 350, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, fi lha de ROMÃO GONÇALVES JUNIOR, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 61 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de REGINA CELIA PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 60 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, 05 de março 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: ANDREI FERREIRA DE SANTANA e PRISCILA CARVALHO DORNELES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, RG n.º 488785686 - SSP/SP, CPF n.º 43838337808, com 24 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão  Livro nº 280, fl s. nº 224, Termo nº 101717), nascido no dia vinte 
de maio de mil novecentos e noventa e três (20/05/1993), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 500, Parque 
São Luis, Cubatão - SP, fi lho de VALDENIR ROBERTO SANTANA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de NILDE FERREIRA DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, 
lojista, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, estudante, RG n.º 8114063756 - SSP/RS, CPF n.º 84688378068, com 23 anos de idade, natural de 
PORTO ALEGRE - RS (Porto Alegre-RS  Livro nº 279, fl s. nº 146, Termo nº 124972), nascida no dia dois de 
novembro de mil novecentos e noventa e quatro (02/11/1994), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 500, 
Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de JANINHA CARVALHO DORNELES, de nacionalidade brasileira, domés� ca, 
com 43 anos de idade, residente em PORTO ALEGRE – RS. 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, 06 de março 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: RAFAEL DA ROZA BARBOSA e KAROLINE LESSA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, almoxarife, RG n.º 421758880 - SSP/SP, CPF n.º 37376508880, com 29 anos de idade, natu-
ral de Cubatão - SP, nascido no dia três de maio de mil novecentos e oitenta e oito (03/05/1988), residente 
na Rua 1º de Maio, 390, apto. 1, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de ATAIDE ROQUE BARBOSA, de nacionalidade 
brasileira, falecido há 8 anos e de RUTE FERREIRA DA ROZA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 70 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica 
de segurança, RG n.º 413119105 - SSP/SP, CPF n.º 45258339807, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP, nascida no dia quatro de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (04/08/1994), residente na Rua 1º 
de Maio, 390, apto. 1, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de FABIANO NUNES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
desconhecido e de ROSEMEIRE LESSA, de nacionalidade brasileira, falecida há mais de 10 anos. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a 
e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de março 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: IZAEL DOS REIS SANTOS e ELENILDA RAMOS DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 602898651 - SSP/SP, CPF n.º 05485751504, com 28 anos de idade, natural 
de RIO REAL - BA (Rio Real - BA  Livro nº 51, fl s. nº 206, Termo nº 29952), nascido no dia onze de fevereiro 
de mil novecentos e noventa (11/02/1990), residente na RUA Santa Marta, 95, Sí� o Novo, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ IRENIO DOS SANTOS, falecido há 4 anos e de HERUNDINA DOS REIS SANTOS, de na-
cionalidade brasileira, aposentada, com 64 anos de idade, residente em RIO REAL - BA . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, aux. de limpeza, RG n.º 338774555 - SSP/SP, CPF n.º 28251737893, com 
41 anos de idade, natural de PROPRIÁ - SE (Propriá-SE  Livro nº 04, fl s. nº 15, Termo nº 2449), nascida no dia 
vinte e oito de outubro de mil novecentos e setenta e seis (28/10/1976), residente na RUA Santa Marta, 95, 
Sí� o Novo, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de LINDETE FELIX DA SILVA, falecido há 14 anos e de EVANILDO 
RAMOS DA SILVA, falecida há 22 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, 06 de março de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Associação em defesa da vida animal de cubatão 
CNPJ: 09.648.434/0001

Edital de convocação - Assembléia geral extraordinária

Pelo presente edital, convocamos todos associados em pleno gozo de seus direi-
tos para comparecerem a Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada em 
13 de Março, com o inicio em primeira (1°) chamada ás 20:00 hs com a presença 
de 2/3 (dois terços) dos seus sócios que estejam quites com  associação. A As-
sembléia se realizará nas dependências da Sociedade Melhoramentos do Jardim 
Casqueiro (SOMECA) situada a Rua Maria Graziela 565, Jd.Casqueiro. Não haven-
do número sufi ciente, será realizada uma segunda chamada ás 20:30 hs, sendo 
válida as decisões tomadas com qualquer número de associados.  Ordem do dia.
1° Eleição da diretoria execu� va e conselho fi scal
2º Apresentação dos relatórios fi nanceiros e contábeis do exercício de 2017

Verginia Helena da Silva Ramos - Presidente 
Cubatão, 20 de Fevereiro de 2018

ERRATAERRATA

Informativo

Por Mychajlo Halajko, 
Advogado e Ex-Secretário 
de Educação de Cubatão

Assisti na TV entrevista 
com o Secretário de Educa-
ção de Cubatão e depois li 
em “A Tribuna” de hoje ma-
téria onde se repete o fes-
tival de besteiras que vem 
saindo da boca e da mente 
de nossas autoridades. Em 
primeiro nenhuma ação ju-
dicial obsta a revogação ou 
edição de novos decretos a 
regulamentar as jornadas 
docentes. Alguém precisa 
dar um toque que existem 
as � guras jurídicas de acor-
do, desistência de ação, etc., 
em segundo dizer que o 
professor não recebe salá-
rio pela jornada ampliada 
em janeiro porque é o mês 
de férias é demonstrar que 
não sabem nem mesmo de-
� nir o ano letivo, quando 
inicia e quando termina.

No mais trabalhar o ano 
inteiro em jornada de 200 
horas e receber apenas 100 
horas no 13º e nas férias é 
no mínimo desconhecer, 
desprezar toda boa norma 
nas relações trabalhistas, 
própria de quem despreza 

Trabalho escravo ou 
festival de besteirol

o trabalhador e o trata em 
condição análoga ao traba-
lho escravo.

Eu penso que estas auto-
ridades e quem as assessora 
desconhecem inclusive que 
a LC22/04 tem dois anexos, 
um a � xar o número de car-
gos nas diversas áreas do 
Magistério e outro a � xar 
a remuneração de acordo 
com as jornadas.  

Desconhecem também 
que não mais existe jornada 
reduzida para os professo-
res de educação infantil II 
e Fundamental I bem como 
que a jornada do professor 
de educação I sempre foi de 
40 horas semanais e bem � -
xadas na lei.

Não sabem nem mes-
mo que a lei federal 
11.738/2008 está em plena 
vigência e o não cumpri-
mento da mesma poderá 
resultar em ação de impro-
bidade contra nossos diri-
gentes.

Mais uma, dirão dando 
de ombros.

Por favor vamos falar 
menos e buscar no diálogo 
uma solução que a popula-
ção agradece.

O governo 
não cumpre 
os acordos 
e afunda no 
descrédito

A administração mu-
nicipal continua resistin-
do em cumprir os acordos 
� rmados com a categoria, 
sob o falso argumento de 
que a judicialização da 
questão dos decretos im-
pede isso. Lembramos a 
todos que, muito pelo con-
trário, a judicialização vem 
exatamente da falta do diá-
logo da parte da adminis-
tração, pela imposição de 
condições inaceitáveis de 
trabalho e redução de salá-
rios, tudo feito sob a triste 
sombra da manobra políti-
ca e artifício contábil, que 
dão sustentação ao golpe 
sofrido pelos professores. 
A judicialização porém, 
nunca foi impedimento 
para o cumprimento dos 
acordos feitos. Não há ra-
zão formal que impeça isso 
por se abrir um processo, 
ou seja, isso prova a trucu-
lência do governo.

A paralisação 
dos dias 28 
de fevereiro 
e 01 de março

As quarenta e oito ho-
ras de paralisação tiveram 
efeitos positivos, ainda que 
o governo não tenha aberto 
negociação. Os professores 
� zeram atos em frente ao 
bloco executivo nos dois 
dias de parada e se movi-
mentaram em manifesta-
ções na Av. Nove de Abril, 
com grande apoio popular. 

A adesão foi grande e 
quase todas as escolas fo-
ram paralisadas.

Houve também pan� e-
tagem e manifestação na 
feira da Vila Nova, com 
carro de som presente e 
novamente muito apoio da 
população.

Obs.: Os detalhes das ati vi-
dades, horários e locais serão 
divulgados nos boleti ns e nas 
visitas do Comando de Greve.

Digno de nota é lembrar a triste aparição do prefeito em 
uma das escolas, bradando ameaças aos grevistas, em clara prá-
tica antidemocrática, desrespeitando direitos constitucionais 
dos trabalhadores. 

Destaque-se também a infame noti� cação dada ao Sin-
dPMC pelo Sr. Jeferson, secretário de segurança, por conta do 
uso de aparelho sonoro a menos de 200m de distância do Paço 
Municipal, com base em uma lei que, segundo os próprios � s-
cais, sequer foi regulamentada. 

O estranho episódio do pneu furado do carro de som do 
Sindicato do Metalúrgicos de Santos também foi suspeito, pois 
ocorreu minutos antes da saída para uma passeata. Com a co-
laboração de uma colega professora, foi feita a troca do pneu e 
a caminhada seguiu em frente.

Ataques do governo 
ao direito de livre expressão

O Dia Internacional de Luta das Mulheres
Neste dia 8 de março, foi comemorado o Dia Interna-

cional De Luta das Mulheres. Parabenizamos a todas as 
mulheres que, nesse momento de grande tensão política e 
mesmo sofrendo perdas, ainda assim se mantêm presen-
tes na luta de forma maciça, con� gurando a maior força 
na luta pelos diretos dos professores.

Circula nas redes sociais 
a falsa informação de que o 
SINDPMC quer que a pre-
feitura desconte o imposto 
sindical. Como foi dito na 
Assembleia Geral Extraordi-
nária do dia 01/03, o sindi-

cato apenas fez os trâmites de 
editais para o caso de a justi-
ça mandar descontar, e que 
esses valores sejam revertidos 
à pessoa jurídica de direito e 
não a federações alheias aos 
professores municipais de 

Sobre a contribuição sindical
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Cubatão. Aproveitamos para 
deixar claro que em nenhum 
momento entramos ou entra-
remos na justiça para pleitear 
o referido desconto. Salien-
tamos que o post divulgado 
pela Comissão de Lutas é 

mentiroso, pelo menos em 
relação ao SINDPMC, sen-
do uma clara tentativa de 
desestabilização da unidade 
de nossa categoria, a qual 
vem sendo construída com 
responsabilidade e diálogo. 

20/03 – Paralisação/Tribuna Livre na Câmara
28/03 – Paralisação de A� vidades
29/03 – Paralisação de A� vidades

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.

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

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

ALUGA
• Apartamento Cas-

queiro
• Casa Vila Nova
• Sobrepostas no 

Vale Verde
• Apartamento/ 

galpão e salão co-
mercial no Centro 
de Cubatão

VENDE
• Sobrepostas no Vale 

Verde - 2 quartos
• Apartamento Jd. 

Casqueiro - 2 quar-
tos

• EXCELENTE CASA 5 
quartos - piscina - 
garagem p/ 3 veícu-
los

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: SILVIO RODRIGUES DOS SANTOS e CINTHIA MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, fi lho de 
NIRAILDE RODRIGUES DOS SANTOS. 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, 24 de fevereiro 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 MICHAEL TÔRRES LUZ e MAYARA RAQUEL BEZERRA DA SILVA. Sendo o pretend-
ente, fi lho de ROSÂNGELA TÔRRES LUZ. 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, 06 de março de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

VAMOS MANTER A 
UNIDADE! JUNTOS 
SOMOS FORTES! 

ANUNCIE AQUI
13 99653-2902
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Nesta quinta (08) foi ce-
lebrado o Dia Internacional 
da Mulher. Um dia para lem-
brar da luta das mulheres por 
igualdade de direitos e opor-
tunidades, das conquistas e 
também dos obstáculos que 
ainda existem na sociedade.

Desde o início do mês, as 
cidades da Baixada promo-
vem programação especial 
voltada ao público feminino, 
com palestras, atividades de 
saúde e beleza e também ho-
menagens àquelas que tem 
feito a diferença em seus se-
tores.

Região tem programação extensa em homenagem à Mulher
Em Guarujá
Em Guarujá, a programa-

ção começou na terça (06), 
com palestras em diversas 
unidades de saúde da cidade. 
As palestras continuam até o 
próximo dia 20. 

Na quarta (07) uma série 
de atividades culturais foram 
realizadas em Vicente de Car-
valho. No sábado (10), será 
a vez do Terreirão do Samba 
prestar sua homenagem às 
mulheres, com o “Terreirão 
pelo � m da violência contra 
a mulher”, na Praça do Povo 
(Santa Rosa), das 17 às 22 hs.

Em Santos
Na segunda (05), San-

tos abriu as celebrações do 
Dia Internacional da Mulher 
anunciando um programa de 
combate ao analfabetismo. A 
iniciativa está sendo elabo-
rada pela Coordenadoria de 
Políticas para a Mulher e o 
Conselho Municipal dos Di-
reitos da Mulher.

Além do anuncio do pro-
grama, diversas atividades e 
palestras alusivas à data estão 
sendo realizadas. 

A programação na Cidade 
segue até dia 24.

falando de 
bem estar
A Clinica Médica E� caz 
realizou ação nesta quinta 
para celebrar a mulher cubatense. Aferição de pressão e teste de glicemia estiveram 
na programação, mas o ponto alto foi o bate papo com a dra Dayse Martins, sobre 
dores na lombar. Dicas simples, com exercícios que podem ser feitos em casa garan-
tem melhor qualidade de vida e o alívio das dores. A palestra foi uma parceria com 
a clínica Impacto Fisio e as mulheres aprenderam na prática como se exercitar. A 
clínica E� caz � ca na Av. Henry Borden, 400 na Vila Santa Rosa em Cubatão. Con-
tato: 13 3379-0225 whats 99662-2507

MÊS DA MULHER

Em Cubatão
Em Cubatão, o dia foi ce-

lebrado com sessão solene 
realizada na Câmara Muni-
cipal, no dia (08). Na ocasião, 
as bancadas dos partidos ho-
menagearam mulheres de di-
versos setores da sociedade. 

As homenageadas: Laudilene 
Matos (MDB); Raimunda Ro-
drigues (SD); Aparecida Silva 
(PRB); Magali Santos (PT); 
Renata dos Santos (PDT); 
Adreia Couceiro (PPS); Sar-
gento Evanilde da Silva (PSB) 
e Sarah Silva e Silva (PSDB).

Além da sessão, um semi-
nário foi realizado na manhã 
da quinta (08), abordando  a 
condição feminina na socie-
dade. A programação do mês 
da mulher está disponível no 
Portal do Acontece (aconte-
cedigital.com.br).

A ORADORA OFICIAL DA SESSÃO SOLENE, MAYLA HADID, DELEGADA DE POLÍCIA DE DEFESA DA 
MULHER DE CUBATÃO, DISCURSA SOBRE O PAPEL DA MULHER NA SOCIEDADE


