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Fonte: Banco Nacional de 
Da   dos Oceanográficos da 
Di  re toria de Hidrografia e Na-
vegação da Marinha do Brasil.

FASES DA LUA
Agosto
5.....Quarto Crescente
11...Cheia
21...Quarto Minguante
27...Nova

Setembro
3.....Quarto Crescente
10...Cheia
17...Quarto Minguante
25...Nova

1º/8 - Segunda-feira
5h51 .....Alta .....2,3m
12h .......Baixa ...0,3m
18h15 ...Alta .....2,1m
2/8 - Terça-feira
0h04 .....Baixa ...0,5m
6h26 .....Alta .....2,2m
12h38 ...Baixa ...0,4m
18h54 ...Alta .....2,1m
3/8 - Quarta-feira
0h45 .....Baixa ...0,6m
7h06 .....Alta .....2,1m
13h17 ...Baixa ...0,5m
19h38 ...Alta .....2,0m
4/8 - Quinta-feira
1h28 .....Baixa ...0,7m
7h54 .....Alta .....2,0m
14h06 ...Baixa ...0,6m
20h30 ...Alta .....1,9m
5/8 - Sexta-feira
2h24 .....Baixa ...0,7m
8h54 .....Alta .....1,9m
15h09 ...Baixa ...0,7m
21h38 ...Alta .....1,8m
6/8 - Sábado
3h41 .....Baixa ...0,8m
10h09 ...Alta .....1,9m
16h34 ...Baixa ...0,8m
22h54 ...Alta .....1,9m
7/8 - Domingo
5h08 .....Baixa ...0,7m
11h39 ...Alta .....1,9m
18h .......Baixa ...0,8m
8/8 - Segunda-feira
0h06 .....Alta .....2,0m
6h30 .....Baixa ...0,6m
13h .......Alta .....2,0m
19h09 ...Baixa ...0,6m
9/8 - Terça-feira
1h13 .....Alta .....2,1m
7h38 .....Baixa ...0,4m
14h06 ...Alta .....2,2m

20h08 ...Baixa ...0,5m
10/8 - Quarta-feira
2h13 .....Alta .....2,3m
8h36 .....Baixa ...0,2m
15h .......Alta .....2,3m
20h58 ...Baixa ...0,4m
11/8 - Quinta-feira
3h06 .....Alta .....2,4m
9h24 .....Baixa ...0,1m
15h49 ...Alta .....2,4m
21h45 ...Baixa ...0,3m
12/8 - Sexta-feira
3h54 .....Alta .....2,5m
10h09 ...Baixa ...0,0m
16h32 ...Alta .....2,5m
22h24 ...Baixa ...0,2m
13/8 - Sábado
4h39 .....Alta .....2,6m
10h53 ...Baixa ...0,0m
17h09 ...Alta .....2,4m
23h02 ...Baixa ...0,2m
14/9 - Domingo
5h19 .....Alta .....2,6m
11h30 ...Baixa ...0,1m
17h49 ...Alta .....2,3m
23h41 ...Baixa ...0,3m
15/8 - Segunda-feira
5h58 .....Alta .....2,5m
12h06 ...Baixa ...0,2m
18h23 ...Alta .....2,2m
16/8 - Terça-feira

SETEMBRO

0h15 .....Baixa ...0,4m
6h38 .....Alta .....2,3m
12h41 ...Baixa ...0,4m
19h .......Alta .....2,0m
17/8 - Quarta-feira
0h54 .....Baixa ...0,6m
7h17 .....Alta .....2,1m
13h17 ...Baixa ...0,6m
19h43 ...Alta .....1,9m
18/8 - Quinta-feira
1h38 .....Baixa ...0,7m
8h04 .....Alta .....2,0m
14h02 ...Baixa ...0,8m
20h38 ...Alta .....1,7m
19/8 - Sexta-feira
2h38 .....Baixa ...0,9m
9h04 .....Alta .....1,8m
15h06 ...Baixa ...1,0m
21h53 ...Alta .....1,7m
20/8 - Sábado
4h09 .....Baixa ...0,9m
10h30 ...Alta .....1,7m
17h .......Baixa ...1,0m
23h19 ...Alta .....1,7m
21/8 - Domingo
5h49 .....Baixa ...0,9m
12h02 ...Alta .....1,7m
18h28 ...Baixa ...1,0m
22/8 - Segunda-feira
0h30 .....Alta .....1,8m
6h54 .....Baixa ...0,8m

13h09 ...Alta .....1,8m
19h19 ...Baixa ...0,9m
23/8 - Terça-feira
1h21 .....Alta .....1,9m
7h41 .....Baixa ...0,6m
13h56 ...Alta .....1,9m
19h58 ...Baixa ...0,7m
24/8 - Quarta-feira
2h02 .....Alta .....2,0m
8h17 .....Baixa ...0,5m
14h34 ...Alta .....2,1m
20h30 ...Baixa ...0,6m
25/8 - Quinta-feira
2h39 .....Alta .....2,2m
8h53 .....Baixa ...0,4m
15h06 ...Alta .....2,2m
21h02 ...Baixa ...0,5m
26/8 - Sexta-feira
3h13 .....Alta .....2,3m
9h23 .....Baixa ...0,3m
15h39 ...Alta .....2,3m
21h32 ...Baixa ...0,4m
27/8 - Sábado
3h47 .....Alta .....2,4m
9h56 .....Baixa ...0,2m
16h08 ...Alta .....2,3m
22h02 ...Baixa ...0,3m
28/8 - Domingo
4h19 .....Alta .....2,4m
10h28 ...Baixa ...0,2m
16h41 ...Alta .....2,4m

22h34 ...Baixa ...0,3m
29/8 - Segunda-feira
4h53 .....Alta .....2,4m
11h .......Baixa ...0,2m
17h11 ...Alta .....2,3m
23h04 ...Baixa ...0,3m
30/8 - Terça-feira
5h23 .....Alta .....2,4m
11h32 ...Baixa ...0,2m
17h45 ...Alta .....2,3m
23h39 ...Baixa ...0,4m
31/8 - Quarta-feira
5h58 .....Alta .....2,3m
12h06 ...Baixa ...0,3m
18h17 ...Alta .....2,2m

1º/9 - Quinta-feira
0h13 .....Baixa ...0,4m
6h36 .....Alta .....2,2m
12h43 ...Baixa ...0,5m
18h58 ...Alta .....2,1m
2/9 - Sexta-feira
0h56 .....Baixa ...0,6m
7h21 .....Alta .....2,1m
13h26 ...Baixa ...0,6m
19h49 ...Alta .....1,9m
3/9 - Sábado
1h53 .....Baixa ...0,7m
8h23 .....Alta .....1,9m
14h30 ...Baixa ...0,8m
21h .......Alta .....1,8m
4/9 - Domingo
3h09 .....Baixa ...0,8m
9h56 .....Alta .....1,8m
16h13 ...Baixa ...0,9m
22h34 ...Alta .....1,8m
5/9 - Segunda-feira
5h .........Baixa ...0,8m
11h43 ...Alta .....1,8m
18h .......Baixa ...0,9m
6/9 - Terça-feira

0h .........Alta .....1,9m
6h32 .....Baixa ...0,6m
13h04 ...Alta .....2,0m
19h08 ...Baixa ...0,7m
7/9 - Quarta-feira
1h08 .....Alta .....2,1m
7h36 .....Baixa ...0,4m
14h .......Alta .....2,2m
20h .......Baixa ...0,5m
8/9 - Quinta-feira
2h04 .....Alta .....2,3m
8h24 .....Baixa ...0,2m
14h47 ...Alta .....2,4m
20h45 ...Baixa ...0,3m
9/9 - Sexta-feira
2h53 .....Alta .....2,5m
9h08 .....Baixa ...0,0m
15h26 ...Alta .....2,5m
21h23 ...Baixa ...0,2m
10/9 - Sábado
3h34 .....Alta .....2,6m
9h49 .....Baixa ...0,0m
16h04 ...Alta .....2,5m
22h .......Baixa ...0,1m

AMOVA REALIZA ASSEMBLEIA DE MORADORES
A AMOVA – Associação de Moradores de Vilas do Atlântico realizou dia 
20 de julho, no Vilas Tênis Clube, uma assembleia geral. Como entidade 
representativa dos moradores há mais de sete anos, a Amova vem se 
consolidando como a defesa e a resistência do projeto original de Vilas, 
com apoio maciço de seus moradores. Foram muitas iniciativas, atuando 
na linha do ativismo jurídico, da conscientização dos moradores sobre 
cidadania e a legislação que protege o seu patrimônio, além de evocar 
o sentimento de pertencimento da comunidade que a mais de 40 anos 
se consolida como uma das principais centralidade de Lauro de Freitas.

Na assembleia, presidida por Antônio José Dias Fiuza, que está a 
frente da Associação, com a participação de Wadson Leite Barbosa, 
responsável pela diretoria de Marketing e Janaína Ribeiro, fundadora 
e associada da entidade, foram tratados temas de grande relevância, 
como o andamento de ações judiciais de autoria da Amova contra 
construções irregulares no loteamento, tendo o prédio de sete andares 
a ser construído em plena praça pública, ao lado da igreja católica, como 
o mais emblemático caso de descaracterização e verticalização forçada 
de Vilas do Atlântico. Os moradores, através da Amova, moveram uma 

ação popular com mais 300 reclamantes contra a construção 
ilegal na praça que se encontra em plena construção, mesmo 
sub judice.

Comércio ilegal, segurança e poluição sonora também foram 
alvo de debates entre os moradores que sugeriram estratégias de 
combate à “destruição” de Vilas do Atlântico. Por fim, os presen-
tes votaram algumas pautas referentes aos processos judiciais e 
deixando sua contribuição em mais um momento marcante da 
cidadania dentro de uma das comunidades mais tradicionais do 
nosso município. A AMOVA agradece a presença de todos e segue 
firme e incansável  no combate as irregularidades e ilegalidades 
contra o direito dos moradores do loteamento.

Janaína Ribeiro.
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