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Meio Ambiente

Concurso premiou os 
melhores vídeos pro-
duzidos por alunos dos 
ensinos fundamentais 
I e II da rede muni-
cipal. Preservação é 
o tema principal das 
produções.   03

Cidade assina con-
vênio com entidade 
internacional para 
mapear e desenvolver 
ações de retirada de 
resíduos do mar. Con-
vênio também prevê 
ações de prevenção e 
conscientização   03

Pronta para iniciar 
os trabalhos, Nudaer 
quer garantir limpe-
za e preservação dos 
rios e mangues em 
Cubatão.   03

Compostagem, floresta 
urbana, ecopontos e 
outras iniciativas de-
vem chegar na Cidade 

Cubatão lança 
programas ambientais

Divulgação/PMC

Momentos de emoção marcaram a entrega dos certificados de conclusão do curso da Padaria Artesanal para 60 for-
mandos nesta quinta (07). Evento de formatura, no Delphin Hotel Guarujá, contou com a presença da primeira dama 
do Estado Lúcia França e do chef Brown. 08

Pequenos 
delitos podem 
ser pagos com 
serviços
Convênio entre Justiça e Pre-
feitura de Cubatão viabiliza 
acordo que substitui ação 
judicial por prestação de ser-
viços, para pequenos delitos 
cometidos por pessoas sem 
antecedentes criminais. 02

Convênio entre OAB 
e Prefeitura garante 
‘Justiça solidária’ 
em Cubatão 

Unânime: Oposição 
esperneia e Justiça, de 
novo, nega pedido de 
cassação contra Suman

Economia da Câmara 
garante veículos para 
Conselho Tutelar, 
no Guarujá

Wanderlei Maduro 
assume na Câmara, 
no lugar de José Teles

02

Preservação 
é tema de 
concurso no 
Guarujá

Santos quer 
acabar com 
lixo marinho

Ong vai tirar 
lixo dos rios 

para conscientizar e 
auxiliar na preserva-
ção do meio ambiente 
e da natureza 03
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Em Cubatão, autores de 
pequenos delitos e sem ante-
cedentes criminais poderão, 
mediante entendimento com 
o Ministério Público, evitar o 
prosseguimento de ação judi-
cial, dentro de um acordo para 
prestar serviços em unidades 
da Prefeitura, como creches, 
escolas etc. Também poderá 
participar quem for julgado 
e tiver a pena convertida em 
prestação de serviços à comu-
nidade, na Comarca local.

O convênio (aprovado pela 
lei 47/2018 e sancionado em 
maio), foi assinado nesta quin-
ta (07)  pelo prefeito Ademário 
Oliveira e a juíza Carmen Silvia 
Hernandez Quintana Kammer 
de Lima, da Vara do Juizado 
Especial Criminal de Cubatão 
e que representou o Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo. O evento também con-
tou com a presença do repre-
sentante do Juizado Especial 
Civil e Criminal e da Fazenda 
Pública, Juarez Pereira e de au-
toridades municipais.

A expectativa é de que o 
convênio comece a funcionar, 

CONVÊNIO

Prestação de serviço ao Município
para autores de pequenos delitos

D��������� PMC

na prática, ainda este ano, após 
as eleições. 

O serviço
A Prefeitura indicará os 

locais, dias e horários para a 
prestação de serviços, encami-
nhando mensalmente, ao Ju-
ízo, relatório sobre as ativida-

des prestadas. Ausências, faltas 
disciplinares e insubordina-
ções devem ser comunicadas 
imediatamente.

“Além de colaborar com  
mão de obra para o município, 
também atende às necessida-
des dos que não têm dinheiro 
para pagamentos ou doações 

às entidades”, disse o prefeito ao 
enaltecer o empenho da juíza, 
destacando a importância so-
cial do convênio. A juíza Car-
men Silvia Hernandez a� rmou 
que o Poder Judiciário estará 
à disposição do governo mu-
nicipal para seu cumprimento 
“com e� ciência e seriedade”.

GUARUJÁ ENTREGA NOVOS 
VEÍCULOS AO CONSELHO TUTELAR
O Conselho Tutelar de Guarujá rece-
beu dois novos veículos na manhã 
da úl� ma terça (5). Os automóveis 
foram adquiridos com recursos devol-
vidos pela Câmara, oriundos da sobra 
do orçamento da Casa em 2017, 
quando o choque de gestão admi-
nistra� va do presidente Edilson Dias 
protagonizou a maior economia da 
história da Casa. Outras entregas de 
equipamentos con� nuarão aconte-
cendo ao longo do ano.

Unanimidade 
no TRE

O pedido de cassação 
contra o prefeito Walter Su-
man e o vice Renato Pietro-
paulo não procede. Esta foi 
a determinação unânime do 
TRE-SP, nesta semana. Em 
julho do ano passado o juiz 
de primeira instância Gusta-
vo Alvarez já havia negado as 
pretensões de Haifa Madi, de 
cassar a chapa vitoriosa nas 
urnas. 

Deu Rolo
O vice-presidente Orlan-

do Rolo revela o racha dentro 
da diretoria do Santos FC. Na 
iminência de se afastar da di-
retoria, quer garantir a vaga 
no Conselho do Clube, antes 
do afastamento.

Na semana da eleição Rolo 
esteve na redação do Aconte-
ce quando, com aquiescência 
do presidente apresentou os 
projetos da nova diretoria.  
Depois de eleito, cobrado 
pela coluna, reclamou: ´o 
Perez deixou todo mundo fa-
lando sozinho’.

Conturbados dias se apro-
ximam para a diretoria do 
Clube.

Na cadeira de novo

O TRE mandou e a Câ-
mara do Guarujá deu posse, 
nesta semana, ao vereador 
Wanderley Maduro, que era 
primeiro suplente da chapa 
do PPS. Ele assume a vaga de 
José Teles Jr, que teve seu re-
gistro de candidatura cassado 
por compra de votos.

Político tradicional da 
cidade, Maduro já exerceu 
quatro mandatos no Legisla-
tivo. Entre 1989 e 2004 e foi 
presidente da Casa em três 
oportunidades. Se afastou da 
vida pública por alguns anos 
e voltou a disputar uma elei-
ção em 2016 quando obteve 
1.721 votos.

Notícias de maior repercussão no digital

JUSTIÇA 
GRATUITA
Na quarta (06), 
Prefeitura e OAB 
de Cubatão assina-
ram convênio que 
garante “Assessoria 
Jurídica Gratuita” 
na Cidade. Próxima 
etapa é o cadastro 
de advogados para 
o inicio dos aten-

dimentos, que acontecerão na Casa 
do Advogado. Evento de assinatura 
contou com a presença do presidente 
da OAB de Cubatão, André Izzi.

GREVE NA REFINARIA
200 funcionários da Normatel, 
empreiteira que presta serviços à 
Petrobras na Refi naria Presidente 
Bernardes, em Cubatão, anuncia-
ram que vão cruzar os braços na 
segunda, após assembleia realiza-
da na porta da unidade.
Paralisação é por conta das reivin-
dicações feitas pelo sindicato em 
relação a salários e outros bene-
� cios. 

Durante audiência pública, vere-
adores revelam que estão sendo 
cobrados pela população por causa 
do atendimento da Fundação que 
administra o Hospital. Conselho de 
Saúde diz que en� dade não é trans-
parente e busca apoio para redis-
cu� r o contrato, considerando que, 
do jeito que a Fundação trabalha, se 
tornou um péssimo negócio para o 
Município.
Por meio de nota, a Fundação São 
Francisco Xavier se manifestou a 
respeito das denúncias feitas na 
Audiência Pública.

HOSPITAL DE CUBATÃO: 
AUMENTAM CRÍTICAS 
CONTRA FSFX

Adolescente 
morre em 
acidente de trem

ÚLTIMA HORA
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Meio ambiente
Santos assina convênio para 
acabar com lixo marinho

Santos será pioneira no país no 
combate ao lixo marinho. Na ter-
ça (05), a cidade assinou convênio 
com a International Solid Waste 
Association (ISWA) para iniciar os 
trabalhos na Cidade.

O convênio é parte da nova fase 
da campanha de combate ao lixo 
marinho da entidade austríaca, que 
foi lançada ano passado. O objetivo 
da associação, que tem representan-
tes em mais de 70 países, é oferecer 
assistência prática para identi� car 
as fontes de impacto no meio ma-
rinho e traçar ações para que esse 
tipo de resíduo não chegue aos ma-
res e oceanos.

Pelo relatório da instituição, um 
dos problemas principais no pla-
neta é o lixo jogado no mar. Se até 
o ano 2050 nada for feito, haverá 
mais resíduos sólidos nos oceanos 
do que peixes, explicou o vice-pre-
sidente da ISWA, Carlos Silva Filho. 

Ainda conforme a entidade, 80% 
do lixo marinho tem fonte terrestre, 
originário de ação humana.

Segundo Marcos Libório, secre-
tário do Meio Ambiente, técnicos 
da ISWA farão capacitações com 
servidores da Prefeitura e integran-
tes de empresas do setor. “Ou seja, 
logística, recolhimento, limpeza 
e aprovação de projetos para que 
possamos apontar onde estamos 
falhando. Se hoje há presença de 
resíduos sólidos no mar, é porque 
estamos falhando”.

Especialistas identi� carão por 
meio de estudos quanto é gerado de 
resíduo, onde está a concentração, 
quanto é retirado de resíduos das 
praias durante a semana, nos � nais 
de semana e feriados, entrou outros. 
A avaliação será enviada aos técni-
cos internacionais que elaborarão 
as ações prioritárias e debaterão em 
Santos com técnicos da Prefeitura e 

de outras entidades em workshop 
previsto para agosto ou dezembro.

De acordo com o vice-presi-
dente da ISWA, Carlos Silva Filho, 
a partir das ações, será traçado um 
plano estratégico. “Vamos trabalhar 
ações de curto prazo, mas também 
de médio e longo prazo, porque po-
dem envolver mudança de compor-
tamento social”.

Semana do 
Meio Ambiente

Até o próximo dia 10, Santos 
tem programação extensa. Aulas, 
palestras e eventos estão espalhados 
por toda a Cidade para conscienti-
zar sobre a importância da preser-
vação do meio onde vivemos, da 
natureza que nos cerca e do ecossis-
tema. Para conferir a programação, 
acesse: http://www.santos.sp.gov.
br/?q=hotsite/semana-do-meio-
-ambiente-2018.

Concurso marca ação 
no Guarujá

Celebrando o dia do Meio Am-
biente, Guarujá entregou os prê-
mios do concurso “Do mar ao ar, 
o meio ambiente devemos cuidar”, 
que estimula os alunos do Ensino 
Fundamental I e II da Cidade a 
produzir vídeos sobre os cuidados 
com o meio ambiente.

Na abertura, o prefeito Válter 
Suman ressaltou a importância da 
consciência ambiental. "Não me 
canso de dizer que zelar pela Ci-
dade é cuidar da nossa casa. Cada 
um de nós tem a missão de cuidar 
da Cidade e de sermos multiplica-
dores, ou seja, fazer com que nos-
sos amigos e familiares, tenham 
essa consciência ambiental para 
que tenhamos uma Cidade limpa 
e um planeta bem melhor".

O secretário de Meio Ambien-
te, Sidnei Aranha, ressaltou que a 
missão da pasta é garantir a qua-
lidade de vida para gerações futu-
ras. “Quando nós pegamos essas 
crianças e ensinamos educação 
ambiental para elas, o trabalho co-
meça a ser germinado agora e terá 
um resultado signi� cativo quando 
eles se tornarem adultos. Parabéns 
a todos os trabalhos executados”.

A entrega aconteceu no Tea-
tro Procópio Ferreira, no último 
dia 05. No total, 19 escolas parti-
ciparam do concurso que é uma 
iniciativa da Secretaria de Meio 
Ambiente em parceria com as Se-
cretarias de Educação e Cultura e  
apoio do Fundo Social de Solida-
riedade.

Nudaer vai limpar rios
Uma realidade dolorosa e 

que já não assusta mais quem 
convive com ela: Os rios da 
região estão atolados em lixo. 
A constatação feita por Cel-
so Souza, o popular Celso da 
Água, que costuma andar de 
barco, principalmente nos 
rios de Cubatão, onde mora, 
o levou a criação de uma Ong 
com um objetivo claro, o de 
limpar o Rio Cubatão.

“Ando por aí e vejo muito 
plástico nas margens dos rios 
e nos mangues, então resol-
vi fazer alguma coisa. Juntos 
com outros amigos que tem 
omesmo sentimento for-
mamos a Nudaer e estamos 
prontos para o desa� o de 
deixar os rios, em Cubatão, 
como devem ser: cheios de 

peixes e sem lixo”, comentou 
Celso, fundador do Núcleo de 
Apoio Ambiental e Educacio-
nal entre Rios (Nudaer).

Conscientização
Celso explica que a lim-

peza é a primeira parte do 
projeto, mas que a conscien-
tização também é prioridade. 
“Tão importante quanto lim-
par é conscientizar as pes-
soas para que mantenham a 
limpeza. Esse trabalho será 
constante, com diversas pa-
lestras e ações nos bairros”.

Além disso, a sede da Nu-
daer, que está em fase � nal de 
reforma, também será espa-
ço para universidades desen-
volverem projetos e pesqui-
sas. A Ong planeja parcerias 

com as universidades da re-
gião. “O espaço estará sem-
pre aberto para aqueles que 
querem defender o meio am-
biente”, a� rma.

Logística Reversa
Outro ponto destacado 

por Celso é a logística reversa. 
Todo lixo recolhido dos rios 
terá sua destinação correta. O 
que for reciclável, irá para a 
ABC Marbas. Os eletrônicos 
e eletrodomésticos seguem o 
mesmo caminho, mas para as 
suas fabricantes. Já o que não 
for reciclável, irá para o aterro 
sanitário.

Apoio
A Nudaer já conta com 

apoio da Prefeitura para co-

meçar a desenvolver os proje-
tos. “Tive a oportunidade de 
mostrar o projeto ao prefeito 
Ademário. Ele gostou muito 
e nos incentivou”, comenta 
Celso da Água, que acrescen-
ta que a Ong está aberta para 
qualquer empresa que queira 
se engajar na causa. “Aqui, o 
importante é ajudar a pre-
servar a natureza e melhorar 
nossa qualidade de vida”.

Inauguração
Para celebrar o início das 

atividades da Nudaer, uma 
grande festa junina será 
realizada na sua sede, no 
próximo dia 23. Fica na Rua 
Lafayette Custódio da Silva, 
nº 123, no Conjunto Afonso 
Schmidt.

Cubatão lança projetos de 
conscientização ambiental
Conscientizar para preservar. Esse é o viés da programação da 
Semana do Meio Ambiente, em Cubatão, que encerra neste 
sábado, com diversas atividades pela Cidade

O lançamento da progra-
mação aconteceu na terça 
(05), Dia Mundial do Meio 
Ambiente, com o início da 
Campanha “Cubatão Vale 
da Vida”. A campanha englo-
ba os projetos: Cultivando a 
Vida, Esquina Viva, Floresta 
Urbana, Ecoponto e Piloto 
de Compostagem, além de 
diversas ações que acontece-
ram durante a semana. 

Durante a cerimônia, o 
prefeito Ademário Oliveira 
a� rmou que “a responsa-
bilidade da preservação da 
natureza é de todos e está 
diretamente ligada à cons-
cientização ambiental”. A 
cerimônia também marcou 
o inicio de uma exposição 

fotográ� ca sobre o progra-
ma de “Recuperação So-
cioambiental da Serra do 
Mar”. As fotos contam a his-
tória e o desenrolar do pro-
grama e estão no saguão da 
Prefeitura, onde � cam até o 
� nal do mês.

Vale da Vida
Na ocasião, o secretário 

de Meio Ambiente, Mauro 
Haddad apresentou a cam-
panha e explicou cada um 
dos projetos e ações volta-
dos à preservação e cons-
cientização justi� cando que 
"meio ambiente é a soma de 
esforços (transversal e mul-
tidisciplinar) que atinge e 
provoca re� exos em todos 

os segmentos da sociedade"

Redes Sociais 
Paralelamente às ações 

ambientais, será lançada 
uma campanha publicitária, 
via redes sociais, para des-
pertar a consciência da po-
pulação sobre a importância 
do desenvolvimento susten-
tável e da conscientização da 
preservação ambiental.

Programação 
A programação de Cuba-

tão segue até sábado (09), 
com diversas atividades por 
toda a Cidade. Con� ra a 
programação completa no 
portal do Acontece (aconte-
cedigital.com.br).

Esquina Viva

O projeto vai 
revitalizar as esqui-

nas iden� fi cadas como 
pontos de descarte de re-
síduos com jardins, plan-
� o de árvores e reparos 

nas calçadas e guias 
(quando necessá-

rio)

Floresta Urbana 

Visa 
reforçar o 

plan� o de espécies 
na� vas da Mata Atlân-

� ca, como o ipê amare-
lo, nas ruas da Cidade. 
Vai começar pelas ruas 
Embaixador Pedro de 

Toledo e Bernardo 
Pinto.

Floresta Urbana Floresta Urbana 

A t é 
agosto serão 

implantados os 
dois primeiros ecopon-

tos no Jardim Costa e Sil-
va e em seguida por toda 
a cidade, com a instalação 
de caçambas para a des-
� nação de resíduos da 

construção civil e de 
recicláveis.

Ecopontos 

Cubatão lança projetos de 
conscientização ambiental - 

U� lização de 
cerca de 12 tone-

ladas de lixo orgânico 
gerado nas feiras-livres 

para compostagem, pro-
duzindo adubo orgânico 
que será u� lizado em 

praças, jardins e hor-
tas comunitá-

rias.

Piloto de compostagem 

Veja os premiados 
Fundamental I

1º – E.M. Vereador Ary – Gente 
consciente coopera com o Meio 
Ambiente

2º – E.M. Lucimara de Jesus Vicente 
- Microplásticos: Ameaça invisível

3º- E.M. Benedicta Blac – Vamos 
cuidar do planeta. Jogue lixo no 
lugar certo

Fundamental II

1º - E.M. Lucimara de Jesus 
Vicente – Praia do Guaiúba

2º - E.M. Maria Aparecida 
Ramos Camargo – Plástico no 
Meio Ambiente

3º – E. M. Napoleão Laureano – 
Plásticos nas ondas do mar
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CASQUEIRO, CUBATÃO

NA ACIC

Almoço Caipira é neste domingo
Almoço de domingo 

com direito a comida ca-
seira, quentinha e com 
aquele cheiro de roça que 
só a comida caipira tem?

Se a sua boca também 
encheu d’água? é hora de 
correr para garantir o seu 
convite para o Almoço 
Caipira, da TV Polo, que 
acontece neste domingo 
(10), a partir do meio dia.

Lá você vai encontrar 
quitutes que só um bom 
almoço caipira, daqueles 
feitos na fazenda, como o 
tradicional feijão tropeiro, 
frango com quiabo, frango 
caipira, tutu de feijão, vaca 

atolada e mais uma diver-
sidade de pratos especiais.

Música
Além do cardápio, o Al-

moço Caipira terá muita 
moda de viola com Vir-
ginia a Lully, cantora ser-
taneja a� lhada de Beto 
Carrero, vai trazer todo o 
encanto da música caipi-
ra para o salão da ACIC. 
Além dela, Lourival Fer-
ro, autor da música Pitoco 
(gravada pela dupla Teodo-
ro e Sampaio), o trio Dario, 
Walter e Zé Mineiro, Busão 
de Forró, a dupla cubaten-
se Eri Costa e Dinho; e a 

dupla Denner e Katherine 
também se apresentam no 
Almoço Caipira.

Artesanato e 
Produtos caseiros

Junto com o almoço, 
acontece a feira de artesa-
nato e produtos caseiros. Lá 
você acha vinhos e cervejas 
artesanais, queijos e diver-
sos outros produtos para 
levar para casa e se deliciar 
com a família.

Além do artesanato e 
dos comes e bebes, mudas 
de plantas medicinais e de 
jabuticaba estarão em expo-
sição e a venda no evento.

Convites
Custa R$ 50,00 por 

pessoa, e está disponível 
na Cantina da Tia Jô (Rua 
Goiás, 273), na ACIC (Rua 
Bahia, 171), no Chaveiro 
Balula (Rua Manoel Jorge, 
Centro) e na hora do even-
to, que começa ao meio dia.

O Almoço Caipira é 
uma realização da TV Polo 
e conta com apoio de: Ho-
tel Farol de Cubatão, ACIC, 
Peralta Turismo. Bu� et Tia 
Jô, Rotary Casqueiro, Ro-
tary Cubatão, Artplas - Ar-
tigos para festa, Programa 
Jornal da Cidade e Jornal 
Acontece.

 Evento terá 
muita moda 

de viola com 
Virginia 

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: HELIO ALVES DA SILVA e MARIA IRANILDA DAS NEVES DE SOUZA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 43174127 - SSP/SP, CPF n.º 88366685853, com 70 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e três de novembro de mil novecentos e qua-
renta e sete (23/11/1947), residente na Rua das Varandas, 172, Jardim das Indústrias, Cubatão - SP, fi lho de 
PERQUES DA SILVA, falecido há 50 anos e de ANA ALVES DA SILVA, falecida há 50 anosDivorciado de Maria 
Iranilda das Neves de Sousa, conforme sentença datada de 20/02/2017, proferida pela MM. Juíza de Direi-
to da 3ª Vara do Foro desta Comarca, nos autos de N°1004271-93.2016.8.26.0157. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 375385265 - SSP/SP, CPF n.º 01997895412, com 42 anos 
de idade, natural de ARAPIRACA - AL, nascida no dia quatro de julho de mil novecentos e setenta e cinco 
(04/07/1975), residente na Rua Elias Zarzur, 28, Fabril, Cubatão - SP, fi lha de BENICIO LIMA DE SOUSA, de-
saparecido há 10 anos e de SEVERINA MARIA DAS NEVES DE SOUZA, falecida há 3 anos. Divorciada de Helio 
Alves da Silva, conforme sentença datada de 20/02/2017, proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara do 
Foro desta Comarca, nos autos de N°1004271-93.2016.8.26.0157. 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, 24 de maio 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: EDERSON DOS PRAZERES SILVA e EDILAINE CRISTINA DA SILVA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 370269676 - SSP/SP, CPF n.º 37276357899, com 23 anos de 
idade, natural de PASSIRA - PE (PASSIRA-PE  Livro nº 1, fl s. nº 21, Termo nº 84), nascido no dia quatorze de 
junho de mil novecentos e noventa e quatro (14/06/1994), residente na Rua Alaíde Soares de Souza Chaves, 
45, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de ALUÍSIO LUIZ DOS PRAZERES, de nacionalidade brasileira, aju-
dante, com 52 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 51 anos de idade, residente em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 433336468, CPF n.º 46241149814, com 20 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 188, fl s. nº 341, Termo nº 57261), nascida no dia seis de maio de mil novecentos 
e noventa e oito (06/05/1998), residente na Rua Alaíde Soares de Souza Chaves, 45, Jardim Nova República, 
Cubatão - SP, fi lha de HELENO RAIMUNDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 42 anos de 
idade, residente em ABREU E LIMA - PE e de ELAINE AGRIPINA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
de limpeza, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 de maio 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: CLAUDEMIR DE ALMEIDA VICENTE e ANTONIA ALDETARIA PINHEIRO DA SILVA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 250046854 - SSP/SP, CPF n.º 15919460857, com 45 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia doze de fevereiro de mil novecentos e setenta e três 
(12/02/1973), residente na Rua Armando Sales de Oliveira, 100, Vila Couto, Cubatão - SP, fi lho de FRANCIS-
CO VICENTE, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
MAURIZIA DE ALMEIDA VICENTE, falecida há 1 anoAssina à rogo do contraente que declarou não saber assinar: 
Antonia de Almeida Silva, brasileira, casada, auxiliar administra� va, RG:30.180.571-4-SSP/SP, CPF:260.749.428-
11, residente e domiciliada à Avenida Nadir Tereza Esteves, 48, Ilha Caraguatá, Cubatão-SP. Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciada, aposentada, RG n.º 106566040 - SSP/SP, CPF n.º 88368408849, 
com 81 anos de idade, natural de SOLONÓPOLE - CE, nascida no dia dezenove de outubro de mil novecentos 
e trinta e seis (19/10/1936), residente na Rua Rodrigues Trombino, 18, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha 
de JOSÉ ADELTRO PINHEIRO, falecido há 10 anos e de FRANCISCA DAS CHAGAS PINHEIRO, falecida há 15 anos
Divorciada de Antonio Geraldo da Silva, conforme sentença proferida pelo MM. Juiz Subs� tu-
to da 1ª Vara Cível de Cubatão-SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: HENRIQUE MAGNO COELHO FERREIRO e DAYANE BEATRIZ FERREIRA GOMES. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 44167244 - SSP/SP, CPF n.º 34841797831, 
com 31 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 230, fl s. nº 298, Termo nº 
71967), nascido no dia quinze de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (15/08/1986), residente na RUA 
Brigadeiro José Vicente de Faria Lima, 452, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de MOISES MONTEIRO FERREI-
RO, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 52 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de TEL-
MA MAGNO COELHO, de nacionalidade brasileira, professora, com 57 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, fi scal de caixa, RG n.º 48471432 - SSP/SP, 
CPF n.º 42017138819, com 25 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente - SP  Livro nº 203, 
fl s. nº 24, Termo nº 46606), nascida no dia doze de julho de mil novecentos e noventa e dois (12/07/1992), 
residente na RUA Brigadeiro José Vicente de Faria Lima, 452, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de MARCOS FON-
SECA GOMES, falecido há 20 anos e de ELIZABETH FERREIRA DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, diaris-
ta, com 45 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de maio 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: WALLACE DE JESUS SILVA e LAYLA GUIMARÃES PEREIRA DOS SANTOS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 353977159 - SSP/SP, CPF n.º 
42515577865, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia onze de dezembro de mil 
novecentos e noventa e três (11/12/1993), residente na Avenida Ferroviária I, 1140, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, fi lho de MANOEL FERNANDO DA SILVA, falecido há 8 anos e de MARIA ELZA DE JESUS, de 
nacionalidade brasileira, domés� ca, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 566322109 - SSP/SP, CPF n.º 49631461858, 
com 18 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia dezenove de julho de mil novecentos e no-
venta e nove (19/07/1999), residente na Avenida Ferroviária I, 1140, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
fi lha de MAURICIO CANDIDO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, soldador, com 40 anos de idade, 
residente em PRAIA GRANDE - SP e de FABIANA GUIMARÃES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 42 anos de idade, residente em GUARUJÁ - 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, 28 de maio 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 Bra-
sileiro: MICHAEL ALVES BARBOSA DIAS e MAYARA DE OLIVEIRA BRAGA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, administrador, RG n.º 34508704 - SSP/SP, CPF n.º 35097624874, com 29 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (01/11/1988), residente 
na RUA Miguel Bap� sta da Guarda, 48, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL MESSIAS DIAS, de na-
cionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residente na RUA Miguel Bap� sta da Guarda, 48, em 
Cubatão - SP e de MARIA ALVES BARBOSA DIAS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos de idade, resi-
dente na RUA Miguel Bap� sta da Guarda, 48, em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, assistente fi nanceiro, RG n.º 42812102 - SSP/SP, CPF n.º 42839843889, com 24 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia vinte e sete de março de mil novecentos e noventa e quatro (27/03/1994), residente 
na RUA Benedito Moreira Cesar, 168, apt.22, Pq.São Luis, Cubatão - SP, fi lha de LUCIMAR CARLOS BRAGA, de 
nacionalidade brasileira, enc.pintura, com 56 anos de idade, residente na RUA Benedito Moreira Cesar, 168 e de 
MARIA APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA BRAGA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, resi-
dente na RUA Benedito Moreira Cesar, 168, 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, 02 de junho 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 DOS SANTOS ALVES e JUCIARA DA LUZ DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, estudante, RG n.º 411279336 - SSP/SP, CPF n.º 43444111886, com 23 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 187, fl s. nº 140, Termo nº 112956), nascido no dia vinte e 
nove de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (29/01/1995), residente na Rua Primeiro de Maio, 276, 
Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO VIANA ALVES, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 48 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MARLENE DOS SANTOS VIANA ALVES, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, assistente administra� va, RG n.º 527112811 - SSP/SP, CPF n.º 44495823817, com 22 anos de ida-
de, natural de ITAPICURU - BA (Itapicuru-BA  Livro nº 15, fl s. nº 192, Termo nº 16226), nascida no dia onze 
de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (11/08/1995), residente na Rua Primeiro de Maio, 276, Vila 
Nova, Cubatão - SP, fi lha de ZACARIAS BATISTA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, agropecuário, com 53 
anos de idade, residente em ITAPICURU - BA e de SONIA CRISTINA DE FARIAS LUZ, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 49 anos de idade, residente em ITAPICURU - BA. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 24 de maio 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: LEONARDO DE SOUZA OLIVEIRA e DÉBORA DA SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico montador, RG n.º 42802265 - SSP/SP, CPF n.º 40596200846, 
com 23 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 189, fl s. nº 78, Termo nº 
114007), nascido no dia vinte e oito de março de mil novecentos e noventa e cinco (28/03/1995), resi-
dente na Rua São José, 269, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de MIGUEL BRAZ DE OLIVEIRA, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CLEIDE PEREIRA 
DE SOUZA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, falecida há 3 anos . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, auxiliar de escrita fi scal, RG n.º 45659381 - SSP/SP, CPF n.º 43443903851, com 
22 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia dezoito de maio de mil novecentos e noventa 
e seis (18/05/1996), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 100, apto.31 B, Vila Natal, Cubatão - SP, 
fi lha de JAIRO RAULINO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ALICE MARQUES DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 59 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, 26 de maio 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: 
MARCO ANTONIO DOS SANTOS e CLEONICE ALVES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
pedreiro, RG n.º 231173684 - SSP/SP, CPF n.º 13389772880, com 45 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia 
primeiro de janeiro de mil novecentos e setenta e três (01/01/1973), residente na RUA Santa Paula, 75, Sí� o Novo, Cubatão 
- SP, fi lho de JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 78 anos de idade, residente em 
AREIA BRANCA - SE e de MARIA SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 68 anos de idade, residente em 
Cubatão - SPDivorciado de Ivani Silva Santos, conforme sentença datada aos 07/02/2018, proferida pelo Juiz de Direito da 
1ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos do processo de nº1003018-36.2017.8.26.0157. Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, divorciada, técnica de meio ambiente, RG n.º 266367677 - SSP/SP, CPF n.º 15919797819, com 45 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dois de janeiro de mil novecentos e setenta e três (02/01/1973), residente na 
RUA Santa Paula, 75, Sí� o Novo, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 70 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA DO CARMO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, fale-
cida há 12 anos. Dvorciada de José Nilton Bizerra da Silva, conforme sentença datada aos 23/05/2013, proferida pelo Juiz 
de Direito da 4ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0007447-39.2012.8.26.0157. Se alguem souber de algum im-
pedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

 Cubatão, 02 de junho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: EDUARDO RIBEIRO VASCONCELOS e ANA LÚCIA PEREIRA DE MENEZES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, RG n.º 34449906 - SSP/SP, CPF n.º 33877908802, com 37 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 78, fl s. nº 147, Termo nº 13289), nascido no dia deze-
nove de março de mil novecentos e oitenta e um (19/03/1981), residente na Rua Professora Ana Dias, 228, 
Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lho de JOSE EDIMAR ALVES VASCONCELOS, de nacionalidade brasileira, aposen-
tado, com 64 anos de idade e de CELESTE MEIRE RIBEIRO VASCONCELOS, de nacionalidade brasileira, natural 
de Cubatão - Cubatão . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 467449491 
- SSP/SP, CPF n.º 24058059877, com 30 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Li-
vro nº 239, fl s. nº 161, Termo nº 77074), nascida no dia treze de julho de mil novecentos e oitenta e sete 
(13/07/1987), residente na Rua São Paulo, 594, Centro, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO DE MENEZES, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 76 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ALEXANDRI-
NA PEREIRA SANTANA DE MENEZES, falecida há 2 meses. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de maio 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: 
EMERSON XAVIER DA SILVA e ANA PAULA NEVES PRAZERES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
repositor, RG n.º 129657758 - SSP/PR, CPF n.º 08301423986, com 26 anos de idade, natural de SANTA ISABEL DO IVAÍ - PR 
(Santa Isabel do Ivaí-PR  Livro nº 22, fl s. nº 173, Termo nº 5769), nascido no dia doze de julho de mil novecentos e noventa 
e um (12/07/1991), residente na Rua Vereador Doutor Josafá Balbino dos Santos, 303, apt.408, Bolsão 9, Cubatão - SP, 
fi lho de MAURO XAVIER DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 60 anos de idade, residente em CIDADE GAÚ-
CHA - PR e de ANGELA APARECIDA MIRANDA, de nacionalidade brasileira, confeiteira, com 41 anos de idade, residente 
em MARINGÁ - PR . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 474742490 - SSP/SP, CPF n.º 
41721654860, com 27 anos de idade, natural de CIDADE GAÚCHA - PR (Cidade Gaúcha-PR  Livro nº 21, fl s. nº 158, Termo nº 
18812), nascida no dia vinte e seis de abril de mil novecentos e noventa e um (26/04/1991), residente na Rua Vereador Dou-
tor Josafá Balbino dos Santos, 303, apt.408, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de OSVALDIR PRAZERES, de nacionalidade brasilei-
ra, ajudante, com 61 anos de idade, residente em CIDADE GAÚCHA - PR e de ANA MARIA NEVES PRAZERES, de nacionalida-
de brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em CIDADE GAÚCHA - PR. 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, 29 de maio de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: BRUNO WANDENKOLK DE FREITAS OLIVEIRA e ADRIELY SILVA DE SANTANA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, RG n.º 54008208 - SSP/SP, CPF n.º 
46131372845, com 21 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e sete de abril de mil 
novecentos e noventa e sete (27/04/1997), residente na Rua José de Castro, 435, Ilha Caraguatá, Cubatão 
- SP, fi lho de JOSÉ NILSON DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 44 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de CRISTINA WANDENKOLK DE FREITAS OLIVEIRA, de nacionalidade brasi-
leira, comerciante, com 39 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 52276714X - SSP/SP, CPF n.º 49066840846, com 18 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezessete de março de dois mil (17/03/2000), residen-
te na Rua Nelson Nunes de Azevedo, 90, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de EDVALDO PEDRO DE SAN-
TANA, falecido há 3 anos e de VERONICA SILVA DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 39 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.  

 Cubatão, 04 de junho 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 Bra-
sileiro: LUCAS HENRIQUE DA SILVA e SARAH DA SILVA CARLOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante, RG n.º 423204105 - SSP/SP, CPF n.º 45361969869, com 24 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascido no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (22/01/1994), residente na Rua 
Prudente de Morais, 71, Vila Elizabeth, Cubatão - SP, fi lho de CLAUDIO LIBERALINO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, mecânico de máquinas, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de PATRICIA APARECIDA DA 
SILVA FLORENCIO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 421534291 - SSP/SP, CPF n.º 23053180812, com 
22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatorze de agosto de mil novecentos e noventa e cinco 
(14/08/1995), residente na Rua Prudente de Morais, 71, Vila Elizabeth, Cubatão - SP, fi lha de JOAQUIM CARLOS 
NETO, de nacionalidade brasileira, falecido há mais de 10 anos e de SOLANGE APARECIDA DA SILVA, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de maio 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 Bra-
sileiro: JOSÉ GUIMARÃES VALERIANO e MARINALVA RIBEIRO DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, viúvo, marceneiro, RG n.º 33372406 - SSP/SP, CPF n.º 25649020817, com 46 anos de idade, natural 
de SANTOS DUMONT - MG, nascido no dia quatro de outubro de mil novecentos e setenta e um (04/10/1971), 
residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 61, apto.32G, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de PEDRO INÁCIO VALERIANO, 
agricultor, com 72 anos de idade, residente em Conceição do Formoso - MG e de MARIA DE LOURDES VALERIA-
NO, do lar, com 64 anos de idade, residente em Conceição do Formoso - BAViúvo de Cecilia Ba� sta Amorin, con-
forme termo lavrado às fl s.299, do livro C-263 sob nº167025 no 1º Subdstrito de Santos-SP.. Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, viúva, do lar, RG n.º 38807696 - SSP/SE, CPF n.º 32948661862, com 53 anos de 
idade, natural de RIBEIRA DO POMBAL - BA, nascida no dia trinta de março de mil novecentos e sessenta e cinco 
(30/03/1965), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 61, apto.32G, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOSE ZACARIAS 
DE SOUZA, lavrador, com 77 anos de idade, residente em RIBEIRA DO POMBAL - BA e de DIVA RIBEIRO DE JESUS, 
do lar, com 72 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Viúva de Lucio Moreira de Souza, conforme termo la-
vrado às fl s.248, do livro C-11, sob nº7916 em Ribeira do Pombal-BA. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de maio 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 ROBERTO FERNANDES e FABRICIA BARBOSA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 34746378 - SSP/SP, CPF n.º 21825021813, com 37 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de novembro de mil novecentos e oitenta (01/11/1980), 
residente na Travessa Santa Bárbara, 533, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ ROBERTO FERNANDES, 
de nacionalidade brasileira, falecido há 8 anos e de LUCIMARA DE ARAUJO FERNANDES, de nacionalida-
de brasileira, auxiliar de cozinha, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, cabeleireira, RG n.º 349614520 - SSP/SP, CPF n.º 33146717840, com 
34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia nove de julho de mil novecentos e oitenta e três 
(09/07/1983), residente na Rua Comendador Rubens Roncari, 160, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de 
JOSE BARBOSA DOS SANTOS, soldador, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA HE-
LENA SILVA DOS SANTOS, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Eudásio 
Sousa Rodrigues, conforme sentença datada de 17/08/2015, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara do Foro 
de Cubatão-SP, nos autos de nº0003851-42.2015.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de junho 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: EDIMIRSON ONOFRE SOARES e EZIL MORAIS LUIZ. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, divorciado, motorista, RG n.º 18504837 - SSP/SP, CPF n.º 07103801860, com 52 anos de idade, natural de 
MANTENÓPOLIS - ES, nascido no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e sessenta e cinco (26/07/1965), 
residente na Rua Acácia dos Santos Pereira, 220, Jardim Real, Cubatão - SP, fi lho de TEONILIO CANDIDO SOARES, 
falecido há 3 anos e de MARIA ONOFRE SOARES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 74 anos de idade, 
residente em Cubatão - SPDivorciado de Ezil Morais Luiz, conforme sentença datada de 02/02/2017, proferida 
pelo Juiz de Direito da 1ªVara do Foro desta Comarca, nos autos de nº1002412-42.2016.8.26.0157.. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, artesã, RG n.º 159534756 - SSP/SP, CPF n.º 04482086878, 
com 58 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP, nascida no dia quatro de dezembro de mil novecentos e 
cinquenta e nove (04/12/1959), residente na Rua Acácia dos Santos Pereira, 220, Jardim Real, Cubatão - SP, 
fi lha de MANOEL LUIZ, falecido há 2 anos e de GERALDA DE MORAIS LUIZ, falecida há 5 anos. Divorciada de 
Edimirson Onofre Soares, conforme sentença datada de 02/02/2017, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara 
do Foro desta Comarca, nos autos de nº1002412-42.2016.8.26.0157. 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, 25 de maio de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: VITOR HUGO MADEIRA PINHEIRO e LETÍCIA BAHIENSE DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico de manutenção, RG n.º 333725396, CPF n.º 29786369807, com 
36 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 81, fl s. nº 100, Termo nº 14436), nascido no 
dia vinte de julho de mil novecentos e oitenta e um (20/07/1981), residente na Avenida Marechal Costa e 
Silva, 484, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de JORGE PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
administra� vo, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de REGINA HELENA MADEIRA PINHEIRO, 
de nacionalidade brasileira, auxiliar administra� va, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 414463730 - SSP/SP, CPF n.º 38833057828, 
com 30 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 242, fl s. nº 10, Termo nº 
78567), nascida no dia primeiro de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (01/11/1987), residente na 
Avenida Marechal Costa e Silva, 484, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de ADILSON PEDRO BAHIENSE 
DOS SANTOS, falecido há 3 anos e de MARINALVA BAHIENSE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pro-
fessora, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: WAGNER CASTANHEIRA DOS SANTOS e EDILEIDE DE JESUS RODRIGUES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, eletricista, RG n.º 32563602 - SSP/SP, CPF n.º 30581989813, com 
36 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia nove de maio de mil novecentos e oitenta e dois 
(09/05/1982), residente na Rua Armando Sales de Oliveira, 585, Vila Couto, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL 
VELLOSO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de MARLENE CASTANHEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 75 anos 
de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Ka� a dos Santos Teofi lo, conforme sentença datada de 
26/06/2017, proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara do Foro desta Comarca, nos autos de N°1005484-
37.2016.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 338773800 - SSP/
SP, CPF n.º 28945278885, com 40 anos de idade, natural de MIRANGABA - BA (Mirangaba-BA), nascida no dia 
doze de junho de mil novecentos e setenta e sete (12/06/1977), residente na Rua Armando Sales de Oliveira, 
585, Vila Couto, Cubatão - SP, fi lha de EMÍLIO MATIAS RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 
86 anos de idade, residente em MIRANGABA - BA e de MARIA ALCIME DE JESUS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 55 anos de idade, residente em MIRANGABA - BA. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: ALLAN DOS SANTOS FREITAS e NATHALIA KARINE DA SILVA MAGALHÃES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 464340810 - SSP/SP, CPF n.º 37435900850, com 28 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia cinco de setembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(05/09/1989), residente na RUA Caminho do Bispo, 177, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ADALBERTO DE 
FREITAS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JIL-
VANICE DOS SANTOS FREITAS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 48 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 429180731 - SSP/SP, 
CPF n.º 43776721855, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de janeiro 
de mil novecentos e noventa e seis (21/01/1996), residente na RUA Caminho do Bispo, 177, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lha de MARCIO MAGALHÃES, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 42 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ANA PAULA FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante de servi-
ços gerais, com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 de maio 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: JEFFERSON DE JESUS DOS SANTOS e WILIANA SILVA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 342490059 - SSP/SP, CPF n.º 38141546813, 
com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia três de setembro de mil novecentos e oiten-
ta e oito (03/09/1988), residente na Caminho dos Pilões, 3986, Pilões, Cubatão - SP, fi lho de ROBERTO DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, Engenheiro elétrico, com 62 anos de idade, residente em SANTOS - SP 
e de MARLI APARECIDA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 60 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, RG 
n.º 485765184 - SSP/SP, CPF n.º 43569103897, com 26 anos de idade, natural de PRAIA GRANDE - SP, nasci-
da no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e noventa e dois (27/04/1992), residente na Caminho dos 
Pilões, 3986, Pilões, Cubatão - SP, fi lha de ADEILDO DEODATO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, ta-
xista, com 53 anos de idade, residente em SERTÂNIA - PE e de ELZA MARIA DA SILVA, de nacionalidade bra-
sileira, do lar, com 47 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, 01 de junho 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: LUCAS ANJO PIMENTEL RIBEIRO DOS SANTOS e RAFAELA JENIFER DE SOUZA OLIVEIRA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, RG n.º 332435015 - SSP/SPRJ, CPF n.º 
06200922705, com 24 anos de idade, natural de PRAIA GRANDE - SP, nascido no dia dois de outubro de mil 
novecentos e noventa e três (02/10/1993), residente na Caminho São Geraldo, 10, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, fi lho de DOUGLAS PIMENTEL RIBEIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecido há 4 anos e de 
MARILENE ANJO RIBEIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 47 anos 
de idade, residente em DUQUE DE CAXIAS - RJ . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, RG n.º 646589465 - SSP/SP, CPF n.º 55163999800, com 17 anos de idade, natural de SANTOS - SP 
(Cubatão  Livro nº 204, fl s. nº 16, Termo nº 63304), nascida no dia dezoito de julho de dois mil (18/07/2000), 
residente na Caminho São Geraldo, 10, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de ADEMIR LUIS DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, dados desconhecidos e de HELENA DE SOUZA OLIVEIRA, de nacionalidade brasilei-
ra, do lar, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de junho 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: EDSON PEIXOTO DE OLIVEIRA e RITA ELENICE DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 28670326 - SSP/SP, CPF n.º 18035904833, com 41 anos de idade, na-
tural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de novembro de mil novecentos e setenta e seis (13/11/1976), 
residente na Rua Caminho dos Pilões, 931, Pilões, Cubatão - SP, fi lho de ELOI DE OLIVEIRA, de nacionalida-
de brasileira, falecido há 1 ano e de ZILDA PEIXOTO MATOS, de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 60 
anos de idade, residente em POÇÕES - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
domés� ca, RG n.º 342489252 - SSP/SP, CPF n.º 30753427850, com 37 anos de idade, natural de CUSTÓDIA 
- PE, nascida no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e oitenta (22/11/1980), residente na Rua 
Caminho dos Pilões, 931, Pilões, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ GONZAGA DA SILVA, de nacionalidade brasilei-
ra, pedreiro aposentado, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA HELENA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de João 
Ba� sta dos Santos, conforme sentença datada de 06/04/2004, proferida pelo Juiz de Direito da 3º Vara Cí-
vel da Comarca de São Vicente-SP, nos autos de nº1011/03. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 de maio de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: JAMERSON LULA DE MO-
RAES e LILIANE ALVES DA SILVA. Sendo a pretendente, divorciada de Ma-
noel Messias da Silva, conforme sentença proferida pelo Juízo de Direito da 
3ªVara do Foro de Cubatão-SP, sentença datada de 16/08/2013, transita-
da em julgado 16/08/2013, processo nº0001877-38.2013.8.26.0157. Se al-
guem 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, 04 de junho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Marcinho propõe Academia da Saúde
O vereador Marcinho (PSB) apresentou proposta junto à 

mesa da Câmara solicitando ao prefeito Ademário que sejam 
feitos estudos e gestões juntos aos órgãos competentes para que 
seja implantado na cidade o ‘Programa Academia da Saúde’, do 
Governo Federal.

De acordo com o vereador, o programa visa auxiliar a rede 
básica de saúde da cidade e melhorar o atendimento ao muní-
cipe, por meio de polos habilitados para tal � nalidade, e que se-
riam de grande ajuda à rede de saúde do Município. A proposta 
segue para analise dos órgãos competentes da Prefeitura.

Lalá pede dedetização em Unidades de Ensino
Em visita às unidades de ensino do município, o verea-

dor Lalá (SD) ouviu dos pro� ssionais a reclamação sobre a 
constante presença de ratos e insetos. 

Devido a essa preocupação, o vereador solicitou, através 
de indicação, que os serviços de dedetização sejam realiza-

dos em todas as unidades. 
Segundo o vereador, é necessário garantir a seguran-

ça das crianças e dos pro� ssionais que atuam nas escolas, 
tendo em vista a possibilidade de transmissão de doenças 
que esses seres podem causar.

Alemão: Enfrentamento da violência sexual infantil
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB) apresentou requeri-

mento junto a mesa da Câmara, solicitando ao poder Executivo 
que sejam feitos estudos a � m de instituir na Cidade a ‘Comis-
são Municipal de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-
-Juvenil’.

O pedido tem o objetivo de sensibilizar e mobilizar a socieda-
de civil e poder público para o combate a violência, exploração 
e abuso sexual, turismo sexual e pornogra� a contra crianças e 
adolescentes e elaborar o plano municipal de enfrentamento da 
violência sexual contra crianças e adolescentes de Cubatão.

Rafael Tucla quer frente de Trabalho
O vereador Rafael Tucla (PT) apresentou projeto de Lei para 

criar uma frente de trabalho para o desempregado de Cubatão. 
O projeto prevê um programa de requali� cação teó- rica e prá-
tica por meio de cursos de quali� cação pro� ssional e o forneci-
mento de bolsa de até um salário mínimo. 

O jurídico da Câmara já deu parecer favorável a tramitação 
do projeto e agora o projeto está aguardando para entrar na 
pauta de votação das próximas sessões do Legislativo. O pro-
jeto precisa ser aprovado em duas votações e, caso vença essa 
etapa, segue para sanção do prefeito.

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

SONIA NUNES, 
DOÇURAS DE VÓ 

WANDERLEY MANGE,

DELEGADO

DANIELE SARABANDO

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

LOCAÇÃO
• Apartamento Jd. Casqueiro 

R$1.000,00 (PACOTE).
• Apto João Marion com 1 dor-

mitório R$900,00 (PACOTE)
• Apto Av. Beira Mar de 2 dor-

mitórios R$1.100,00 (PACO-
TE).

• Apto Jd. São Francisco 2 dor-
mitórios R$850,00 (PACOTE)

• Sobrado na Ponte Nova, Mo-
biliado 3 dormitórios e 1 suíte 
Ref: 1451 - R$2.000,00.

• Triplex na Ponte Nova com 3 
dormitórios R$1.700,00.

• Galpão frente ao Cen-
tro Espor� vo de Cubatão 
R$2.800,00

3361-4894 / 3372-7409

VENDA
• Apartamento na Praia Grande 

próximo ao campo da aviação. 
R$180.000,00.

• Apartamento de 02 dormitórios 
Praia Grande, c/ salão de festas e 
piscina. 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 dormitó-
rios 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
• Salão comercial 

no Centro
• Apartamento 

no Casqueiro
• Casa Vila Nova
• Sobrepostas no 

Vale Verde
• Apartamento 

e galpão no 
Centro

VENDE
• Lindo sala living na 

Ilha Porchat
• Sobrepostas no Vale 

Verde com 2 quartos
• Apartamento Jd. 

Casqueiro - 2 quar-
tos

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

CHUTE INICIAL 

Escolinha do Corinthians 
em busca de craques

Na última semana, a 
escolinha Chute Inicial 
do Corinthians, começou 
a sua busca por craques 
na região. Com aulas to-
dos os dias para meninos 
e meninas de 06 aos 17 
anos, a Chute Inicial está 
com inscrições abertas.

A coordenadoria téc-
nica fi ca a cargo do ex-jo-
gador e técnico Gustavo 
Neri, de 41 anos. Com 
passagens por clubes do 
Brasil, Europa e América 
do Sul tanto na carreira 
de jogador quanto na de 
técnico e auxiliar, Neri 
trará para a Cidade o trei-
namento que é implan-
tando em todas as esco-
linhas da Chute Inicial. 

Além da busca pela 
excelência e por talentos 
do futebol, a escolinha 
também busca a inclu-

A escolinha funciona no 
E.C Cubatão 

(Rua Belarmino Amaral, 812) e as 
inscrições podem ser feitas pelo telefone (13) 

99106-2013, com Fabio Cavalcante

VICE PREFEITO DO GUARUJÁ, 

RENATO PIETROPAOLOsão e a conscientização 
da criança e adolescente 
através da prática espor-
tiva.

“Essa é uma das ações 
que estamos realizando 
para aproximar o públi-
co do EC Cubatão. Abrin-
do as portas, mostrando 
nossa estrutura e o quan-
to as parcerias como essa 
são importantes”, co-
mentou o presidente do 
clube, Luis Rosa.

Quem quiser conhecer 
mais da Chute Inicial e fa-
zer uma aula experimen-
tal gratuita, é só agendar 
na sede do E.C Cubatão. 

A aula experimental 
é gratuita e serve tan-
to para a criança quanto 
para o pai conhecer me-
lhor o método de traba-
lho da escolinha ofi cial 
do Corinthians.

Feijoada com 
resenha

A Associação Cuba-
tense de Defesa dos 
Direitos das Pessoas 
Defi cientes -  ACDDPD 
abre as portas para um 
sabadão com feijuca e 
samba de qualidade.

Acontece no sába-
do, 09, a partir das 12 
horas na sede da as-
sociação, com o grupo 
Papo de Samba e Re-
senha.

O convite custa 
R$ 30,00 para comer 
a vontade até as 16 
horas e bebidas são a 
parte. A festa vai até 
as 20 horas e a renda 
será revertida para 
ações da associação. 
Ingressos serão ven-
didos na portaria. An-
tecipados podem ser 
encontrados na Bella 
Turismo (Galeria An-
gelina - Av 09 de Abril, 
2026 - loja 06); Canti-
na Maria Café (Pça Má-
rio dos Santos, n° 460 
- ao lado do Camp); e 
na secretaria da as-
sociação (Rua José 
Vicente, 460 - Parque 
Cafezal, próximo ao 
Camp). O evento tem 
apoio do Jornal Acon-
tece. Info: 3361-6271.

Gustavo 
Neri, 
coordena-
dor técnico 
da Chute 
Inicial na 
Baixada 
Santista

Informativo

Pauta aprovada:
Na assembleia do dia 05 de junho de 2018, em votação 
com 23 votos favoráveis à manutenção da greve, 73 votos 
pela aceitação da pauta e suspensão da greve e ainda 3 
abstenções, foi aprovada a pauta abaixo. A suspensão per-
manecerá como condição para o cumprimento das propos-
tas elencadas. Não havendo o cumprimento a categoria 
pode voltar à greve.
1) Atendimento a Lei do Piso (11.738/2008) para os profes-
sores de Educação Infantil I a partir de 01/08/2018, sem 
pagamento retroativo, para que se cumpra a tramitação 
que o processo exige (Educação, Jurídico, Finanças, 
Planejamento, Gestão)
2) Ampliação de jornada e carga suplementar para pro-
fessores em licença médica serão mantidas em caso de 
acidente de trabalho ou desde que amparadas por laudo 
da perícia médica.
3) Projeto Cuidar e Educar: pagamento do total de aulas 
eventuais atribuídas multiplicadas por cinco semanas.
4) As aulas atribuídas acima das 200 horas serão multipli-
cadas por cinco semanas.
5) Docentes com tempo de aposentadoria devem ser con-
templados com a forma decontribuição a que faziam jus, 
após tratativas referentes à aposentadoria e contribuição 
previdenciária, quanto à Ampliação de Jornada/Carga 
Suplementar. As tratativas serão conduzidas por uma 
comissão a ser nomeada através de Portaria do Prefeito, 
com prazos defi nidos de início e término dos trabalhos e 
apresentação das propostas de transição para deliberação 
dos professores em assembleia.
6) Anistia ampla e irrestrita dos dias não trabalhados 
durante as paralisações e a greve de 2018, sem prejuízo 
dos vencimentos, sendo os dias facultativos não computa-
dos para quaisquer descontos, com a reposição dos dias 
parados.
7) PREJUDICADO POR EXISTIR ADIN (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade)
* O SINDPMC propõe estudo do caso e encaminhamentos.
8) Reajuste de 2,0 %
9) Demais itens da pauta oferecida aos Servidores em 
geral:
a – Cartão Alimentação no valor de R$ 400,00;
b – Vale refeição de R$ 30,00 para jornada de 8 horas 
diárias (cerca de R$22,00 líquidos);
c – Antecipação de 40% do 13º salário em julho/2018; 
pagamento das cestas e vales alimentação atrasados.

Carta de agradecimento à categoria:
Encerramos hoje uma etapa na luta permanente em defesa dos direitos dos professores e da 
educação pública de qualidade, mantendo a cabeça erguida e conservando nossa dignidade, 
apesar dos seguidos ataques sofridos pela categoria. Mesmo conscientes dos resultados 
modestos, devemos lembrar que as grandes campanhas são feitas de avanços e recuos. 
Nesse momento, com os resultados obtidos, retornamos a uma situação semelhante àquela 
anterior à publicação dos decretos, indicando o reconhecimento implícito da ilegalidade 
destes, o que abre perspectivas positivas para todos. 
Estamos cientes do trabalho que temos pela frente, como a discussão dos termos da aposen-
tadoria diante do risco de perder metade do valor das contribuições, perdas acumuladas com 
a infl ação dos últimos anos, as várias singularidades dos diversos setores de nossa categoria, 
entre tantas outras questões maiores e menores que vão se apresentando como novos desa-
fi os. Por fi m, reafi rmamos nosso compromisso com a categoria e agradecemos pela corajosa 
participação de todos os professores que estiveram presentes nestes duros dias de luta, inclu-
sive aqueles que mesmo discordando dos encaminhamentos  da diretoria, não se afastaram. 

Obrigado a todos!
Nilza Bretas, Berenildo Gonçalo, Andrè Bossan e João Buoro.

Greve 
suspensa
A greve entrou em 
espera, mas a catego-
ria continua alerta, pois 
o resgate dos direitos 
não permite trégua. 
Podemos descansar 
por um tempo, mas há 
necessidade de conti-
nuarmos observando a 
aplicação da pauta que 
levou a essa pausa no 
movimento. O descum-
primento dos acordos é 
o gatilho que reativa a 
greve imediatamente, já 
que ela não foi encer-
rada. Nossa esperança 
é de paz, mas estamos 
prontos para a batalha.
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Numa tarde emocionante, 60 
alunos foram certi� cados no cur-
so Padaria Artesanal promovido 
pelo Fundo Social de Guarujá. A 
formatura aconteceu  nesta quin-
ta-feira (7), no Delphin Hotel. 

O curso quali� ca pro� ssionais 
e capacita agentes multiplicadores 
na produção de 10 tipos de pães, 
feitos com vegetais e frutas. A ini-
ciativa faz parte de um convênio 
com o Fundo Social de Solidarie-
dade do Estado. A presidente Lu-
cia França prestigiou a solenidade. 

Celebridade no evento, o chef 
do Fundo Social, Ailton Jesus da 
Silva, mais conhecido como Chef 
Brown, externou sua alegria: “é 
uma satisfação ver cada um deles 

por FABIO BUENO
MTB 40942

FSS forma profi ssionais no
PADARIA ARTESANAL

retornando ao mercado de traba-
lho e sendo inseridos novamente 
na sociedade. Agradeço a con-
� ança e apoio do Fundo Social e 
da Prefeitura de Guarujá”, � naliza 
Brown.

Emprego e renda
A dona de casa, Maria Cris-

tina Francisco, 47 anos, viu sua 
vida se transformar por meio do 
curso Padaria Artesanal. Se antes 
ela buscava o FSS para pedir cesta 
básica, hoje, com a venda dos pães 
que ela mesma produz, coloca ali-
mento dentro de casa.

“Cuido sozinha das minhas 
duas � lhas e há muito tempo es-
tava desempregada. Quando vi o 

anúncio do curso, corri para me 
inscrever. Aprendi a fazer pão, 
bolo e tenho várias idéias na mi-
nha mente”, explicou Maria Cris-
tina que já tem até uma marca: 
“Cristina Cem”. O título é uma 
junção dos nomes das � lhas.

Ela conta ainda que com o au-
xílio do Fundo começou a vender 
os pães para os amigos e o pessoal 
do bairro onde mora, na Vila Sos-
sego (Enseada). Cheia de enco-
mendas, sonha em expandir o pe-
queno negócio.

Outro que dá seu testemunho 
é Alexandre Nascimento Vascon-
celos, 33 anos. Depois de morar 
nas ruas, dependendo de serviços 
de temporada, por meio do cur-

so conseguiu voltar ao mercado 
de trabalho.  “Agradeço ao Fundo 
Social por este encaminhamento 
e tudo que aprendi até agora. Vou 
trabalhar em um supermercado e 
estou muito feliz”, declarou.

Alina Santos Canever, 70 anos 
e Gislaine Santos Zorzato, 34 anos, 
começaram as aulas juntas. Ao 
entrar no curso, Gislaine expan-
diu seus conhecimentos na área 
da pani� cação e Alina encontrou 
uma nova motivação em sua vida.

Juntas, trabalham em uma bar-
raca de artesanato do Projeto Arte 
na Praça. “Com o curso, monta-
mos também uma barraca de pães. 
Vendemos para moradores e turis-
tas”, explicou Gislaine.

“Cuido sozinha das 
minhas duas fi lhas 
e há muito tempo 

estava desempregada. 
Quando vi o anúncio 

do curso, corri para me 
inscrever. Aprendi a fazer 
pão, bolo e tenho várias 
ideias na minha mente” 

Maria Cristina


