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Ajuste

Doria tesoura acordos feitos 
‘a toque de caixa’, por França
Desta vez o mais prejudicado foi Guarujá, que perdeu 20 milhões 
em convênio do Turismo

Mais 14 convênios do 
governo do Estado com as 
cidades da Baixada foram 
cancelados pelo governador 
nesta quinta (24), totalizando 
R$ 42 milhões que vão afetar 
obras do setor turístico das 
cidades de Guarujá, Santos, 
Bertioga, Itanhaém e Peruí-
be. 

Guarujá foi a mais impac-
tada com o corte das verbas. 
A cidade deixará de receber 
mais de R$ 22 milhões que 
seriam utilizados para revita-
lizar áreas próximas às praias 
do município. Santos deixa 
de receber pouco mais R$ 12 
milhões com o cancelamento 
dos convênios. (veja quadro 
ao lado com todos os convê-
nios cancelados).

De acordo com a nota 
divulgada pela Secretaria do 
Turismo do Estado, a decisão 
foi tomada após veri� cada a 
falta de empenho desses con-
vênios em 2018 envolvendo 
35 Estâncias Turísticas com 
90 convênios e 60 Municípios 
de Interesse Turístico (MIT), 
com 86 convênios, totalizan-
do 176 convênios no valor to-
tal de R$ 152 milhões. 

Ainda segundo a nota, 
os municípios que tiveram 
convênios cancelados e tem 
o interesse de renova-los po-
derão fazer com recursos de 
2019.

Prefeituras
persistem
A reportagem consultou 

as prefeituras para saber quais 
providencias serão tomadas. 
Guarujá informou que o pre-
feito Válter Suman já pediu 
uma agenda com o secretário 
de Estado do Turismo para 
reverter a situação. Também 
informou que os convênios 
cancelados tratam de proje-
tos como a complementação 
da infraestrutura sanitária 
nas orlas; rampas de acesso 
na faixa de areia das praias; 
revitalização da entrada da 
Cidade e das praças da orla 
de Pitangueiras; requali� ca-
ção de vias; reurbanização do 
Canto do Pescador, nas Astú-

rias; entre outros.
Santos informou que já 

iniciou conversas para enten-
der as razões da decisão do 
governo do Estado, expor os 
argumentos e prestar todos 
os esclarecimentos necessá-
rios. Santos é estância turísti-

ca e, por lei, tem direito aos 
recursos. 

Os convênios assinados 
seguiram todos os trâmi-
tes legais e foram aprovados 
pela Procuradoria do Esta-
do. Revisão de convênios em 
início de gestão é habitual, 

mas a administração muni-
cipal tem absoluta convicção 
de que o governo do Estado 
compreenderá os argumen-
tos apresentados sobre a im-
portância dos investimentos 
para a cidade de Santos e irá 
rever a medida.
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Mais de 70 milhões

Corte de convênios com 
o Estado preocupam 
cidades da Baixada

O Governo do Estado cancelou 
R$ 158 milhões em convênios com 
mais de 50 municípios em todo o 
Estado, quase metade do corte atin-
giu a Baixada (mais de 70 milhões). 
Curral eleitoral do ex-governador 
Marcio França, derrotado na ten-
tativa de reeleição, São Vicente 
perdeu mais de R$ 47 milhões, des-
tinados a obras, algumas já em an-
damento. Santos viu escapar uma 
verba de R$ 14 milhões  e Guarujá 
mais de 10. Itanhaém também pas-
sou pela guilhotina, porém menos 
a� ada. (quadro cima).

Consultado pela reportagem, 
o secretário de Desenvolvimento 
Regional do governo Dória, Mar-
co Vinholi, justi� cou que os con-
vênios foram suspensos para aná-
lise técnica e revisão. 

GUARUJÁ   1.924.644        Recuperação da Rua Montenegro, Vila Maia 18/12/2018

GUARUJA 10.000.000  Infraestrutura urbana de diversas vias  18/12/2018

SANTOS   4.000.000  Obras de infraestrutura urbana   18/12/2018

SANTOS 6.000.000  Obras de infraestrutura urbana   18/12/2018

S. VICENTE 3.353.834        Obras de infraestrutura urbana   18/12/2018

S. VICENTE  25.677.607     Obras de infraestrutura urbana   18/12/2018

S. VICENTE 17.673.846    Obras de infraestrutura urbana   18/12/2018

ITANHAÉM 150.000  Pavimentação de ruas do Jardim Tanise  18/12/2018

S. VICENTE 400.000  Reurbanização da Praça Nsª. Aparecida  18/12/2018

S.VICENTE 600.000  Reforma do Ginásio Dondinho   18/12/2018

SANTOS 4.000.000  Obras de infraestrutura urbana   27/12/2018

Tudo de novo
De acordo com o secretário, os repasses não tinham deta-

lhados quais seriam as suas fontes de receita e não cumpriram 

os requisitos técnicos comuns para a assinatura de convênios 

como esses. “O governo atual irá, de forma transparente, tra-

balhar em conjunto com as prefeituras, analisar os pleitos mu-

nicipais e a partir de critérios técnicos realizar a liberação de 

recursos de acordo com a disponibilidade orçamentária do 

Estado.

‘Vendedor de ilusões’
Os municípios da BS que sofreram os maiores cortes, foram também 

os que serviram de maior palanque eleitoral para o candidato derrotado 

Márcio França, com os quais, no ano passado, assinou vários convênios, 

com signi� cativas ordens de liberação de verbas.

Na nota o� cial, o secretário não perdoou e deu uma al� netada: “É dever 

do governante  agir de maneira transparente com o dinheiro público e não 

criar ilusões que bene� ciam interesses políticos em vez das necessidades 

reais da população”, disparou.

Prefeituras esperam reverter situação
A reportagem também entrou em contato com as prefeituras para saber quai será o 

posicionamento dos governos municipais, diante dos cancelamento desses convênios. 

Santos lamenta, mas 
acredita em reavaliação

A Prefeitura de Santos lamentou o epi-

sódio, mas reafi rmou a convicção de que 

o governo do Estado “reavaliará a posi-

ção, compreendendo a legitimidade e 

importância do ato assinado pela gestão 

anterior, para Santos”. 
Totalizando R$ 14 milhões, os recursos 

garantiriam melhora na pavimentação 

da Zona Noroeste, morros e no Estuário, 

através de convênios, assinados nos dias 

18 e 27 de dezembro de 2018. 

A Prefeitura diz ainda que foram obe-

decidos todos os critérios burocráticos, 

técnicos e legais. “Foram realizadas vis-

torias com equipe técnica do Estado, que 

avalizou e reconheceu os argumentos 

para a realização das obras. Os extratos 

foram publicados no D.O do Estado, o que 

ofi cializa e garante a lisura dos processos 

que cumpriram todos os ritos legais”. 

SV: diálogo para 
evitar judicialização

O prefeito Pedro Gouvêa (PMDB), 

acredita que o diálogo é o caminho 

mais apropriado para reverter a 

decisão do governador. Ele conta 

com a ajuda de deputados esta-

duais, eleitos na região, para agen-

dar uma reunião com o governador, 

e mostrar como a população será 

prejudicada.
"Em São Vicente, temos três con-

tratos que foram assinados, rece-

beram parte do recurso e já estão 

com as obras em andamento. Veri-

fi camos que há ilegalidade nessa 

decisão do governador, mas antes 

de partir para qualquer medida ju-

dicial vamos insistir no diálogo", 

disse o prefeito.

Confi ante, Suman 
reapresentará projetos

A Prefeitura de Guarujá foi infor-

mada na terça-feira (8) sobre o cance-

lamento de mais um convênio, de R$ 

10 milhões, referente à infraestrutura 

urbana de diversas vias da Cidade. O 

outro repasse cancelado, de R$ 1,9 

milhão, era para infraestrutura urbana 

da Rua Montenegro, na Vila Maia.

Diante disso, o prefeito de Guarujá, 

Válter Suman, fez contato com a Casa 

Civil do Estado e a Prefeitura reapre-

sentará os projetos para tentar rever-

ter a situação.
Acontece teve acesso a documen-

tos que confi rmariam a profi ciência 

técnica dos projetos. Técnicos da Pre-

feitura estão otimistas com a possibi-

lidade de reaver os convênios.

Roda, rodou
Os mais atentos já notaram 

que os ônibus do Roda SP, não 
passaram pela região em 2019. 
O Programa está suspenso e, 
segundo a secretaria estadual 
de Turismo, está em fase de li-
citação: sem previsão de data 
para retornar.

Criado em 2011, o projeto 
tem 22 linhas turísticas que 
passavam pelas nove cidades 
da Baixada com preço da pas-
sagem a R$ 10. Começava no 
mês de janeiro, seguindo até o 
� nal da temporada de verão. O 
ônibus levava um guia, que du-
rante o trajeto contava histó-
rias e curiosidades dos pontos 
pelos quais passavam, além de 
detalhes de cada Cidade.

Posse de armas
O governo federal deve 

baixar, a qualquer instante, 
o decreto que facilita a posse 
de armas (não confundir com 
porte).

No referendo sobre o tema, 
em 2005, 63,94% da população 
disse que o comércio de armas 
de fogo e munição não deveria 
ser proibido no Brasil e, apenas 
36,06 foram contra. Mas o go-
verno, por questões ideológi-
cas acabou fazendo prevalecer 
o desejo da minoria. 

Promessa 
de campanha

Agora, o governador paulis-
ta João Doria e do Rio Wilson 
Witzel, além de outros gover-
nadores, fazem coro à princi-
pal bandeira da campanha pre-
sidencialista de Bolsonaro. 

Presidente, muitos parla-
mentares e governadores che-
garam ao poder sob a propos-
ta de linha dura na segurança 
púbica.

Neste contexto, ‘a posse 
responsável de armas pelos ci-
dadãos de bens’, é o primeiro 
start e assume protagonismo, 
na luta do ‘bem contra o mal’.

Edital do ônibus
O edital de licitação do 

transporte público, em Cuba-
tão, segue judicializado. Sus-
penso pelo Tribunal de Con-
tas do Estado, no � nal de 
dezembro, ainda não há prazo 
para avaliação dos questiona-
mentos.

Segundo apurou a coluna, 
alguns questionamentos já fo-
ram avaliados e suas respostas 
foram consideradas satisfató-
rias, porém há um último item 
que aguarda avaliação. En-
quanto isso, não há uma data 
para a retomada do processo 
licitatório, para a escolha da 
nova empresa que vai substi-
tuir a Translíder.

Nova política

Alçado à linha de frente da 
juventude do PSL no País, um 
jovem ainda desconhecido na 
região  deve ter papel relevante 
na política nacional. Se prepa-
rando para voos mais altos, o 
diretor de Marketing da Prefei-
tura de Cubatão, Felipe Takashi   
é quadro de con� ança do sena-
dor eleito Major Olímpio, que 
muito provavelmente assumirá 
a presidência do Senado.

Cortes passam 
de R$ 110 milhões

Somados aos cortes 
realizados a cerca de 
duas semanas, as cida-
des da Região deixam 
de receber mais de R$ 
100 milhões que seriam 
investidos em obras de 
mobilidade e turismo. 
Todos os convênios 
foram assinados em 
dezembro, pelo então 
governador Marcio 
França.

Passeata condena reforma da previdência
Dezenas de sindica-

tos participaram, nesta 
quinta-feira (24), de pas-
seata, em Santos, contra a 
reforma da previdência.
Com faixas, carro de 
som e ambulância segui-
ram até a praça Mauá.
Os oradores foram unâni-
mes em a� rmar que a re-
forma criará obstáculos à 
concessão de aposentado-
rias, por meio de amplia-
ção da idade e tempo de 
contribuição necessários.

Vários condenaram a pro-
posta do ministro da fa-
zenda, Paulo Guedes, de 
transferir do estado para 
bancos privados os recursos 
gerados pelas contribuições.
Os sindicatos alegam que 
a CPI do congresso na-
cional não constatou ne-
nhum dé� cit da Previdên-
cia Social, como alegam 
os defensores da reforma.
A plenária decidiu se reunir, 
no começo de fevereiro, para 
marcar novos protestos. 

Com medo ‘da direita’
Reeleito deputado fede-

ral pelo Rio de Janeiro, Jean 
Wyllys promete não assumir 
o terceiro mandato. Fora do 
País, ele alega medo de ser as-
sassinado, como foi a colega 
Marielli Franco, também do 
Psol. Quem deve assumir o 
mandato é o suplente David 
Miranda, vereador do Psol do Rio de Janeiro. 

Para aumentar o ‘temor’ ele diz que o ex PM inves-
tigado por che� ar milícia no caso Marielli, é ligado ao 
senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL), � lho do atual 
presidente e seu maior desafeto.

Perseguido
Mas não é só Jean. Flávio Bolsonaro também se sente 
perseguido: ele diz que não vai se render à ‘persegui-
ção política’ que vem sofrendo em seu Estado e não 
vai se afastar do mandato para se defender no caso 
Queiroz. 
Diante de tudo isso, a novidade da política � ca mes-
mo pela possibilidade da volta de Renan Calheiros ao 
comando do Senado.

Grana do Frota
Lamentando por que as ameaças de morte se in-

tensi� caram depois da morte da amiga, Jean também 
reclama de ser alvo de difamações ‘insustentáveis’, por 
parte de grupos conservadores de direita.

Jean já ganhou algumas ações na Justiça por in-
júria. Numa delas o deputado federal do PSL de São 
Paulo Alexandre Frota foi condenado a pagar 295 
mil reais. Por falar em Frota, esta semana ele esteve 
na Baixada. A agenda inclui visita ao prefeito Ademá-
rio, em Cubatão, o que gerou repercussão com ‘muita 
criatividade’ nas redes sociais.

Gozo sem grana 
Não está fácil a vida para os alunos e professores da 

rede municipal de ensino em Cubatão. Depois de um 
2018 sofrível, paira novo risco de a cidade começar 
2019 sem aulas.
      Pra piorar, cerca de 900 professores estão gozando 
férias, mas sem receber, num problema recorrente, 
há pelo menos três anos. Neste caso especí� co, a Pre-
feitura informou que o pagamento está previsto para 
o próximo dia 30 de janeiro.

Risco de greve
Já está agendada para esta sexta-feira, uma reunião 

do Sindicato dos Professores com a administração. 
Caso as negociações não prosperem, a categoria já está 
de sobreaviso para a realização de uma assembleia na 
próxima semana, para deliberar sobre eventual greve 
no começo de fevereiro, o que atrasaria o início do 
ano letivo.

Administração do prefeito Ademário e categoria 
ainda não se entenderam sobre a adequação de jor-
nada e perdas salariais. O caso mais complicado é dos 
professores do  fundamental 1 e de educação infantil 
1 e 2, afetados diretamente com o corte dos 30%, con-
siderados inconstitucionais.

Nostalgia
Depois de anos Cubatão deve realizar o des� le cívico, 
na avenida 9 de Abril. Sob a nova direção da Vanes-
sa Toledo, a secretaria de Cultura deve encabeçar o 
projeto junto à Educação.
Se por um lado a medida agrada parte da popula-
ção, principlamente os saudositas, por outro lado a 
iniciativa preocupa parte de aliados do governo, mais 
cautelosos: como a tensão do governo junto a grupos 
signi� cativos de servidores, ampli� cada com a proxi-
midade das eleições, o cenário pode ser o ideal palco 
para protestos e atos contra o governo. 
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Robôs com todas as 
características huma-
nas, interna e externa-
mente, capazes até de 
simular reações � sio-
lógicas; computadores 
que podem mostrar 
em telas de alta de� ni-
ção todas as atividades 
do corpo humano, des-
de uma simples tosse 
até pressão cardíaca e 
emissão de � uídos; sa-
las de videoconferência 
para debates sobre as 
inovações tecnológicas 
e   da pesquisa cientí-
� ca com interlocuto-
res de qualquer parte 
do País e do mundo. 
O que parece ser um 
cenário de � lme de 
� cção cientí� ca  é, na 
verdade, apenas parte 
das modernas instala-
ções da Faculdade de 
Medicina de Cubatão 
mantida pela Univer-
sidade São Judas, e que 
vai funcionar em um 
prédio de seis andares  
na Rua São Paulo, 328, 
no Jardim São Fran-
cisco, antiga Justiça do 
Trabalho, no centro da 

São Judas apresentou ofi cialmente às autoridades as instalações: 
prédio está pronto para receber os 100 primeiros alunos

Aulas começam 
no dia 18 de Fevereiro

Faculdade  de medicina

cidade. O prefeito Ademá-
rio considerou que, além 
do avanço na área da saú-
de, o empreendimento vai 
colaborar para o desen-
volvimento comercial do 
centro.

Vistoria
Durante a visita técni-

ca desta quinta-feira, (24) 
as autoridades municipais 
foram recepcionadas pelo 
diretor do curso de Medi-
cina, José Lúcio Martins 
Machado, pelo coorde-
nador adjunto do curso, 
Marcos Calvo, e pela dire-
tora do campus Cubatão, 
Paula Orsatti.  

José Lúcio Martins in-
formou que as atuais ins-
talações serão utilizadas 
de maneira integral pelos 
alunos durante os dois pri-
meiros anos do curso, que 
terá 50 novas vagas a cada 
ano. Após isso, eles passa-
rão a atuar e ter aulas prá-
ticas nas unidades ambu-
latoriais da Prefeitura e no 
Hospital Municipal.

 "Iremos formar os mé-
dicos que Cubatão e a re-
gião da Baixada precisam. 

Pro� ssionais com visão 
humanista, éticos, dis-
poníveis para atender os 
problemas do dia a dia da 
população", disse, em dis-
curso de saudação aos vi-
sitantes. Fez um agradeci-
mento especial ao prefeito 
Ademário Oliveira: "Seria 

muito difícil essa conquis-
ta se não fosse o empenho 
pessoal do prefeito".

Provisório
No próximo dia 31, co-

meçarão os entendimentos 
entre a Prefeitura e a Uni-
versidade São Judas com 

vistas à construção da sede 
de� nitiva,  na Av. Martins 
Fontes, 130, Vila Nova, 
anexa ao Hospital Muni-
cipal e ao Pronto Socor-
ro. Como contrapartida ao 
Município, o primeiro an-
dar será cedido para uma 
unidade de saúde. 

Bom prato
Bem ao lado da Fa-

culdade, será instalado 
uma unidade estadual  
do Bom Prato desti-
nado a atender traba-
lhadores e pessoas em 
situação de vulnerabi-
lidade social. Também 
nesta semana, o prefei-
to assinou a ordem de 
serviço para o início 
da obra que tem prazo 
de seis meses para � car 
pronta.

Será no prédio da 
antiga Cozinha da Co-
munidade, na Rua Ci-
dade de Pinhal, s/n, 
Centro.

Alta 
Complexidade

Ainda no Centro a 
Fundação São Francis-
co Xavier � naliza os 
detalhes para abertura, 
nas próximas sema-
nas, do Centro de Alta 
Complexidade: hemo-
diálise, câmara hiper-
bárica e oncologia.

O prédio do antigo 
teatro já foi todo adap-
tado e está pronto para 
a nova função.

City Transporte começa a operar 
em 1º de fevereiro em Guarujá

Antecipado

Usuários já podem fazer a troca de cartões e créditos para utilizar nos novos ônibus
A partir de 1º de fe-

vereiro, os usuários do  
transporte público muni-
cipal de Guarujá poderão 
utilizar os novos ônibus da 
City Transportes, empresa 
que vai operar o sistema 
de transporte público na 
Cidade. O anúncio da data 
foi feito nesta quinta (24), 
quando a empresa reali-
zou um evento no Casa 
Grande Hotel para escla-
recer todas as dúvidas so-
bre o início das operações.

A data foi antecipada 
pela empresa em atenção 
a um pedido do prefeito 
Válter Suman por conta 
das inúmeras reclamações 
de demora e sucateamento 
da frota, atual. 

Cartões
O cadastramento e 

emissão dos novos cartões 
de transporte da empresa, 
já começou nesta segunda 
(21) em dois pontos: no 
Shopping Shopping Fer-
ry Boat’s Plaza (Praça das 
Nações Unidas, s/nº, Vila 
Ligia) e na Rodoviária de 
Guarujá. 

Os interessados em se 
cadastrar para o Passe Li-
vre devem se dirigir ao 

guichê da City Transpor-
te localizado no piso su-
perior do Shopping Ferry 
Boat’s Plaza. No mesmo 
local, no piso térreo, há 
um guichê para a confec-
ção do Cartão Cidadão, 
destinado a usuários do 
transporte coletivo em ge-
ral – não válido para car-
tão do estudante, gratui-
dades ou vale-transporte 
do trabalhador. No caso 
do último, é a empresa que 
deve entrar em contato 
direto com a City Trans-
porte para providenciar o 
cartão. O horário de aten-
dimento é das 9 
às 18 horas.

O Cartão 
Cidadão tam-
bém pode ser 
solicitado no 
guichê locali-
zado na Rodo-
viária de Gua-
rujá. O horário 
de atendimen-
to também é 
das 9 às 18 ho-
ras. Outros lo-
cais também se-
rão disponibilizados pela 
empresa nos próximos 
dias para a confecção dos 
cartões.

Canais de 
Atendimento

Também já entraram 
em operação dois canais 

de atendi-
mento da 
City para es-
clarecimento 
de dúvidas e 
informações 
aos usuá-

rios: a Central 
de Atendimento, no 0800 
7720800, e o site da em-
presa: https://citymais.
com.br/.

BRT
A empresa apresentou o 

cronograma para implan-
tação do sistema BRT na 
cidade. A primeira fase co-
meça em maio deste ano, 
com o corredor Santos 
Dumont (trecho Terminal 
Vicente de carvalho até a 
Rodoviária), construção 
da Estação de Integração 
Atlântica; inicio da Rede 

de Transporte Futura Fase 
1; inicio Sistema de Trans-
porte Executivo; 100% 
frota nova em Operação e 
implantação das Estações 
de Bicicleta. A expectativa 
da empresa é de concluir a 
primeira fase em dezem-
bro. A segunda fase está 
prevista para começar em 
outubro desse ano e a ter-
ceira fase em abril de 2020.
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cartão. O horário de aten-
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Parabéns

Arlindo Fagundes

Ana Dantas, da 

Arte Moderna

Cristiano Gonçalves, bartender
Para começar 2019 bem e dar início a mais um ano letivo o colégio ABC deu as boas vindas de forma especial para 

seus professores. No dia 21, os docentes iniciaram o expediente com exercícios de alongamento, seguido de café da manhã. 
A palestrante Raquel Peralta esteve na escola para um bate-papo com os educadores, que encerraram o dia com uma 

reunião entre professores e coordenação.

Toninho da Elétrica faz sucesso em Portugal
O atleta já percorreu mais de 22 km 
sem parar, nem deixar a bola cair

Na São Silvestre de Lisboa, no fi m do ano, o grande destaque: 
show à parte, um nobre participante cruzou a linha de chegada 
depois de percorrer 10km sem deixar a bola cair. O eletricista 
automotivo e instrumentista José Antônio Araújo Pereira, para 
nós, da Baixada, o Toninho da Elétrica, atualmente vive asse-
diado pela mídia em Portugal, onde defi nitivamente recebeu o 
título de ‘Rei das Embaixadinhas’.

Toninho entrou para o RankBrasil em 2018 depois de percor-
rer 22 km e 440 m com a bola no pé, sem deixar cair no chão. 
O desafi o aconteceu em 13 de fevereiro, no Poliesportivo de 
Cubatão Roberto Dick.

Prata da casa, o eletricista reside atualmente em Lisboa / 
Portugal, mas quando morava na Baixada costumava praticar 
algumas horas de malabarismo com bola nas praias do litoral. 
José Antônio continuou disputando inúmeras provas interna-
cionais e nacionais, até chegar ao estrelato com o reconheci-
mento internacional.
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editais de casamento
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

(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. Cas-
queiro - 2 quartos

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

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
JOÃO VITOR SILVERIO TOLEDO DA SILVA e PRISCILA DO NASCIMENTO SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 35771502 - SSP/SP, CPF n.º 39626225866, com 27 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP (Cubatão  Livro nº 147, fl s. nº 213, Termo nº 40815), nascido no dia vinte e um de junho de mil novecentos e 
noventa e um (21/06/1991), residente na Avenida Principal, 921, Cota 200, Cubatão - SP, fi lho de DONIZETI TOLEDO DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, operador, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CLAUDIA SILVERIO 
TOLEDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecida há 4 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 443689015 - SSP/SP, CPF n.º 46391813884, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cuba-
tão  Livro nº 166, fl s. nº 150, Termo nº 48314), nascida no dia quinze de julho de mil novecentos e noventa e quatro 
(15/07/1994), residente na Avenida Principal, 921, Cota 200, Cubatão - SP, fi lha de GABRIEL DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, ajudante, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EUNICE DO NASCIMENTO SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 52 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, 14 de janeiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasi-
leiro: LEANDRO BRAGA FERNANDES e CRISTIANE ALMEIDA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, motorista, RG n.º 43005451 - SSP/SP, CPF n.º 34402886848, com 31 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP (Cubatão-SP  Livro nº 122, fl s. nº 25, Termo nº 30678), nascido no dia dezoito de junho de mil novecentos e 
oitenta e sete (18/06/1987), residente na Rua Jaime Duarte, 330, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de 
LINDOMAR FERNANDES, de nacionalidade brasileira, pintor, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
LUCIA MARIA BRAGA FERNANDES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 402994279 - SSP/SP, CPF 
n.º 36035453899, com 32 anos de idade, natural de SERROLÂNDIA - BA (Várzea do Poço - Bahia  Livro nº 11, fl s. nº 
244, Termo nº 5367), nascida no dia cinco de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (05/08/1986), residente na 
Rua Jaime Duarte, 330, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de ALAIDE ALMEIDA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 52 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, 15 de janeiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasi-
leiro: CARLOS ALBERTO LIRA DA SILVA e FABIANA DOS SANTOS LINHARES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, operador, RG n.º 409664169 - SSP/SP, CPF n.º 34260880888, com 34 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia treze de março de mil novecentos e oitenta e quatro (13/03/1984), residente na 
RUA Acácia dos Santos Pereira, 333, Bolsão 09, Cubatão - SP, fi lho de CICERO SOARES DA SILVA, aposentado, com 
65 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA DE LOURDES LIRA SILVA, aposentada, com 69 anos 
de idade, residente em SÃO VICENTE - SPDivorciado de Fabiana dos Santos Linhares, conforme sentença datada de 
15/02/2018, proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Cubatão-SP.. Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, divorciada, cabeleireira, RG n.º 469016279 - SSP/SP, CPF n.º 36287243848, com 32 anos de idade, 
natural de SALVADOR - BA, nascida no dia sete de maio de mil novecentos e oitenta e seis (07/05/1986), residente 
na RUA Acácia dos Santos Pereira, 333, Bolsão 09, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO LINHARES, pedreiro, com 56 
anos de idade, residente em SALVADOR - BA e de JOANITA SILVA DOS SANTOS, aposentada, com 55 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP. Divorciada de Carlos Alberto Lira da Silva, conforme sentença datada de 15/02/2018, 
proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de 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, 15 de janeiro de 2019
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: RAULDINEY JOSE DE CARVALHO E SILVA e MICHERLANE MARIA GOMES DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, cumim, RG n.º 10278507 - SSP/PE, CPF n.º 12788143451, com 20 anos de idade, 
natural de SIRINHAÉM - PE (Sirinhaém-PE-1ºDistrito  Livro nº 28, fl s. nº 41, Termo nº 30787), nascido no dia vinte 
e oito de maio de mil novecentos e noventa e oito (28/05/1998), residente na RUA José Búcolo Sobrinho, 77, Vila 
Couto, Cubatão - SP, fi lho de JOSUÉ SEVERINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, Garçom, com 38 anos de idade, 
residente em TAMANDARÉ - PE e de MONICA FATIMA DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 anos 
de idade, residente em SIRINHAÉM - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG 
n.º 10558872 - SSP/PE, CPF n.º 14554893448, com 18 anos de idade, natural de RIO FORMOSO - PE (Rio Formoso-PE  
Livro nº 18, fl s. nº 92, Termo nº 1143), nascida no dia cinco de janeiro de dois mil e um (05/01/2001), residente na 
RUA José Búcolo Sobrinho, 77, Vila Couto, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO JOSÉ GOUVEIA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, pedreiro, com 39 anos de idade, residente em IPOJUCA - PE e de MARIA JOSÉ GOMES, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 33 anos de idade, residente em RIO FORMOSO - PE. 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, 17 de janeiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: EWERTON SILVA MARQUES e FERNANDA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, promotor de vendas, RG n.º 41882601 - SSP/SP, CPF n.º 32551980895, com 33 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito), nascido no dia quinze de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e seis (15/01/1986), residente na Rua Érico Veríssimo, 708, apt.32, Vila Jockei Clube, SÃO VICENTE 
- SP, fi lho de SILAS JOEL MARQUES, de nacionalidade brasileira, motorista, residente em SÃO VICENTE - SP 
e de ADELITA DA SILVA CARNEIRO, de nacionalidade brasileira, domés� ca, residente em SÃO VICENTE - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica em enfermagem, RG n.º 36351711 - SSP/
SP, CPF n.º 40434398810, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatro de outubro 
de mil novecentos e noventa e um (04/10/1991), residente na Rua das Violetas, 267, Vila Natal, Cubatão - 
SP, fi lha de MARTA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, domés� ca, residente em Cubatão - SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven-
� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 18 de janeiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
WESLEI SANTOS MOLINA e KELY CRISTINA DE SOUSA PIVATO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciado, motorista, RG n.º 411985589 - SSP/SP, CPF n.º 22874432822, com 31 anos de idade, natural de SANTO ANDRÉ 
- SP, nascido no dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (27/01/1987), residente na Rua Dom Idílio 
José Soares, 48, apt.12, Cubatão - SP, fi lho de ROBINSON PEREIRA MOLINA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 
54 anos de idade, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP e de ELISETE DOS SANTOS ALEXANDRE MOLINA, de 
nacionalidade brasileira, agenciadora, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Le� cia Rabachini 
Damaceno, conforme sentença datada de 27/04/2016, proferida pela Juiza de Direito da 2ªVara do Foro de Cubatão-SP, 
nos autos de nº1000559-95.2016.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, operadora 
de caixa, RG n.º 30975388 - SSP/SP, CPF n.º 26699188836, com 40 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
doze de setembro de mil novecentos e setenta e oito (12/09/1978), residente na Rua Dom Idílio José Soares, 48, apt.12, 
Cubatão - SP, fi lha de VERGILIO PIVATO, falecido há 11 anos e de MARIA THEREZA DE SOUSA PIVATO, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 73 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Elenildo Teixeira de Souza Oliveira, 
conforme sentença datada de 06/10/2010, proferida pelo Juiza de Direito da 3ªVara Judicial desta Comarca, nos autos 
de nº1115/2009, processo nº157.01.2009.007877-4. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de janeiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

LEEC ASSOCIAÇÃO DE LAZER, ESPORTE, EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ 11.707.026/0001-90

RUA MARIA CRISTINA Nº 131 CEP 11.533-160 
JARDIM CASQUEIRO – CUBATÃO – SP 

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

VENDA BRUTA OPERACIONAL:
VENDAS DE SERVIÇOS...................................................R$  0,01
TOTAL...........................................................................R$ 0,01

RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL:
RECEITA LIQUIDA DE SERVIÇOS......................................R$  0,01
TOTAL............................................................................R$ 0,01

LUCRO BRUTO OPERACIONAL:
LUCRO BRUTO DE SERVIÇOS..........................................R$  0,01
TOTAL............................................................................R$ 0,01

DESPESAS / RECEITA OPERACIONAL
DESPESAS GERAIS.........................................................R$ 0,01
TOTAL...........................................................................R$0,01

AUGUSTO M T LOPES
CONTADOR 

CPF 121.339.138-58

LEEC ASSOCIAÇÃO DE LAZER, ESPORTE, EDUCAÇÃO E CULTURA
ALLAN VICENTE – PRESIDENTE 

CPF 272.141.628-65           RG 28.300.613

LEEC ASSOCIAÇÃO DE LAZER, ESPORTE, EDUCAÇÃO E CULTURA
ALLAN VICENTE – PRESIDENTE 

TOTAL...........................................................................R$0,01

AUGUSTO M T LOPES

O samba
na baixada

A tradição é o que move o sam-
ba na baixada santista. A união dos 
presidentes que formam a liga inde-
pendente, e a boa relação com a atual 
administração pública da cidade de Santos, permite a 
relização do seu concurso regional.

A terra de Braz Cubas e de J. Muniz Jr., ainda man-
tém 14 escolas empunhando o seu pavilhão. Mais por 
conta da ajuda mutua dos seus presidentes,do que da 
pequena, ou nenhuma verba recebida como cachê por 
suas apresentações.

A cidade de Cubatão, através da Independência do 
Casqueiro e seus componentes, abraçou de vez o des� -
le da Mocidade Dependentes do Samba que des� la em 
Santos, já que a cidade ainda não consegue preparar o 
seu próprio concurso.

São Vicente,é outra cidade, que preferiu investir no 
des� le de bandas, à organizar o seu próprio campeona-
to, o que fez os componentes da Imperatriz Alvinegra, 
única agremiação representante do samba da cidade, 
ter que se virar sem verba da cidade representada.

Praia Grande apesar de também não realizar o seu 
des� le, conta com um número grande de agremiações, 
e um bom espaço para des� les na sua pista de atletismo 
no Tude Bastos.

E por último o Guarujá,-
que na sua Mocidade Ama-
zonense se vê representar no 
des� le de Santos , mas que 
também não consegue mais 
des� lar nas belas avenidas da 
Pérola do Atlântico.

Os foliões resistem, o sam-
ba agoniza, mas não morre,e 
a esperança por dias melho-
res, é o combustível que move 
essa gente bonita, talentosa e 
valente em busca de dias me-
lhores para o nosso carnaval.

Edital de convocação

Convoca-se todos os cooperados da COOPERTRANSP - Coope-
ra� va dos Trabalhos e Serviços dos Transportes Rodoviário de 
Passageiro COOPERTRANSP UNIÃO, para a Assembleia Geral 
Ordinária ou Extraordinária, a realizar-se em:

DATA: 25.01.2019 às 17 horas
LOCAL: Sede da COOPERTRANSP
ENDEREÇO: Avenida Nove de Abril 2169 altos, Centro, Cubatão/
SP - 11.510-000

Com os seguintes assuntos:

1. Eleição do Conselho de Administração, e do Conselho Fiscal
2. Alteração de endereço

Cubatão, 25. 01.2019

Itamar Santos de Azevedo
Presidente

Izildo dos Santos
Ass. de Imprensa 

da LICESS

A tradição é o que move o sam-
ba na baixada santista. A união dos 
presidentes que formam a liga inde-
pendente, e a boa relação com a atual 

Projeto Vim só pra Dançar

Com aulas de Zumba 
gratuitas nas manhãs de 
segunda e quarta, das 08h 
às 09h, o Projeto Vim só 
pra Dançar proporciona 
melhor qualidade de vida 
aos alunos de Cubatão. 
Contando com a frequen-
te presença da enfermei-
ra Scarlet para aferir a 
pressão, calcular o IMC e 
orientar nas dietas, as au-
las acontecem no  Centro 
de Convivência do Con-

junto Residencial Rubens 
Lara, no Parque São Luiz.

O projeto ainda traz a 
opção de aulas nas noi-
tes de terça e quinta, das 
20h30 às 21h30, com valor 
simbólico de R$ 10 para 
confecção de carteirinhas 
e manutenção do espaço. 
As aulas são ministradas 
pelos professores Fabiana 
Santos e Eduardo Amaral.

Para mais informações: 
(13) 98191-8172.

Fotos: Julimar Gomes
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Com 27 internos e atendimento 24 horas, o Lar tem passado por diversas reformulações que vem desde a 
alimentação dos idosos à passeios e consultas realizadas fora da casa.

Segundo o atual presidente, Edinho de Freitas, todo processo de adaptação foi realizado para que cada 
idoso tenha mais qualidade de vida e recupere a alegria muitas vezes escondida entre dor ou saudade. ‘No 
ano passado, celebramos a conquista da dona Elisa que não enxergava, ela estava depressiva há quatro anos 
por conta desta de� ciência e em parceria com o dr. Marcos Alonso, da Clínica Unilaser, conseguimos realizar 
uma cirurgia particular, com custo reduzido e trouxemos de volta a visão, o sorriso e a alegria de dona Elisa’, 
comemora Edinho.

O Lar Fraterno tem um quadro diversi� cado de atendimento, que visa promover o bem-estar de cada inter-
no, cuidando além da saúde do corpo, também da saúde da mente.

Os idosos tem acompanhamento diário de: Terapia ocupacional, Psicologia, Assistência social e Psicope-
dagogia, além de contar com sessões de � sioterapia, que também são feitas ao ar livre, (este projeto é novo e 
acontece mensalmente) e nutricionista que cuida da dieta adequada para cada um.

As dietas são seguidas a risca, com variedades de frutas e legumes no cardápio. E assim como as pessoas 
mais novas, é claro que não pode faltar os passeios na rua, que nos dão fôlego e vontade de viver. Eles adoram 
ir ao shopping, praia e os cuidadores junto com os técnicos de enfermagem realizam estes passeios com os idosos 
periodicamente.

Vaidosa, a dona Marinedes ganhou um brinco no � nal do ano e já deixou guardado para o próximo passeio 
no shopping. ‘Vou � car mais bonita e chique quando for passear’, sorriu.

Eles adoram receber visitas e contar da vida, falar da juventude é como terapia para eles, então se você leu 
esta matéria até o � nal pega o telefone e agenda uma visita no 3361- 3973, as portas estão sempre abertas para 
receber mais carinho.

O Lar � ca na Avenida Joaquim Miguel Couto, 1130 - Vila Paulista - Cubatão

CAUSA SOCIAL

Um lar cheio de amor
O Lar Fraterno de Cubatão inicia o ano celebrando novas parcerias e a reestruturação da casa

A Magnus, famosa por 
fornecer ração e outros 
produtos de qualidade para 
cães e gatos, fi rmou em de-
zembro  uma parceria com 
o Lar Fraterno. Sensível às 
demandas deste público a 
empresa decidiu que até o 
fi m de janeiro tudo o que 

Ração solidária chama atenção para o idoso
a empresa vende em Cuba-
tão tem um percentual re-
vertido para o Lar Frater-
no: o objetivo é ajudar a 
casa a manter a qualidade 
no atendimento.

A campanha faz parte 
da política de relaciona-
mentos da Magnus que 

enxerga a causa como uma 
das mais importantes da 
sociedade atual. “A questão 
vai além da destinação de 
recursos, nossa principal 
intenção é despertar na 
sociedade um olhar mais 
digno para os idosos”, disse 
Irineu Biava, gerente co-
mercial da Magnus.

Compre Magnus e aju-
de a causa. “Nosso forte é 
a ração, mas todos os pro-
dutos da Magnus estão na 
campanha”, explicou Car-
linhos que é representante 
comercial da marca.

Em dezembro, ação organizada pela jornalista 
Jaque Barbosa, teve um padrinho para cada idoso, 
além de mimos, muito carinho e atenção

Entre uma apresentação e outra, essas meninas 
emocionaram os idosos e também levaram muita 
emoção pra casa

Novo projeto leva os idosos a praticarem as atividades 
de � sioterapia ao ar livre. Na foto, ação aconteceu na 
praça Princesa Isabel, no Centro

Dentro da grade de atendimentos, atividades de 
psicologia para manter a saúde da mente

Os idosos sugerem os passeios, e depois de avaliação 
da equipe eles vão curtir. O próximo será na Bolsa do 
Café, dia 05 de fevereiro

Fisioterapia na casa
O dia da cirurgia da dona 
Elisa, para recuperar a visão

Parceria foi apresentada na redação do Jornal Acontece
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CMOC investirá 2,9 mi
em projetos sociais

Querô, Cubatão Sinfonia e Integrar Arte e 
vida impactam milhares de crianças na região

Para 2019, a CMOC do 
Brasil já garantiu investi-
mento social na ordem de 
R$ 2,9 milhões, permitin-
do a realização de projetos 
que vão beneficiar mais de 
10 mil pessoas nas cidades 
onde atua: Cubatão e região 
e as cidades goianas de Ca-
talão e Ouvidor. Os inves-
timentos foram realizados 
com recursos privados e 
por meio de leis de incen-
tivo fiscal. Ainda para este 
ano, novos valores de apor-
te em iniciativas sociais de 
grande impacto serão di-
vulgados pela Companhia 
à medida que as parcerias 
forem concretizadas. 

"Os investimentos so-
ciais da CMOC seguem 
diretrizes pautadas pelos 
valores da companhia, sem-
pre buscando beneficiar 
as comunidades em que 
as nossas operações estão 
presentes. Acompanhamos 
os projetos de perto e esti-
mulamos ações que apro-
ximem e engajem empresa, 
sociedade e entidades", des-
taca Eduardo Lima, diretor 
de Relações Institucionais 
da CMOC Brasil. 

Cubatão
Seguindo as parcerias 

de longa data, a unidade 
de Cubatão entra no déci-
mo ano de apoio ao proje-
to Cubatão Sinfonia, que 

promove formação mu-
sical, dança e expressão 
corporal para mais de 150 
jovens do bairro Cota 200. 
"A CMOC é uma parceira 
muito importante. Desde 
2009, a empresa nos apoia 
e é muito presente no dia a 
dia da comunidade. Além 
do patrocínio, a companhia 
já forneceu cursos de capa-
citação para os gestores do 
projeto e sempre faz doa-
ções para as crianças e os 
adolescentes", afirma Eder 
Crispim, diretor do Cuba-
tão Sinfonia. 

Este ano, a empresa 
manteve o apoio ao Institu-
to Querô e ao Integrar Arte 
e Vida que beneficiam mais 
de mil crianças e adoles-
centes em Cubatão e região. 

Sobre a CMOC
A CMOC Brasil é 

uma subsidiária da 
CMOC, companhia glo-
bal com um diversifica-
do portfólio de ativos, 
incluindo operações 
na China, Austrália e 
República Democrática 
do Congo. Atua no País 
com mineração e bene-
ficiamento de nióbio e 
fosfatos, nas cidades de 
Catalão e Ouvidor (GO) 
e Cubatão (SP), por 
meio de suas empresas 
Niobras e Copebras. No 
Brasil, gera mais de 3 
mil empregos diretos, 
em suas três plantas in-
dustriais e duas minas. 
Acesse www.cmocbra-
sil.com e conheça mais 
sobre a CMOC Brasil e 
suas operações.

Beline lança primeiro 
single de 2019 

A nova música é o primeiro lançamento que 
integrará um novo EP

Novo Ar

O single Novo Ar está 
disponivel no canal da ban-
da no Youtube, mas  logo 
estará em outras platafor-
mas. O projeto representa 
uma continuação ao EP 
Experimental, lançado em 
fevereiro do ano passado. 
Por trazer letras antagôni-

cas às anteriores, o trabalho 
tomou forma em um EP 
próprio, apresentando um 
novo ciclo da banda.

“O EP Experimental 
narra um momento em 
que precisamos nos conhe-
cer, reinventar e seguir em 
frente, algo que vivemos 

na prática nos últimos 
anos. Já neste novo proje-
to mostramos o resultado 
desta busca. A cada faixa, 
queremos que transmitir 
que vale a pena superar 
seus próprios desafios”, 
comenta Nando, vocalista 
da banda.

Grupo fatura o melhor videoclipe caiçara 
do 16º Curta Santos

No ano passado, a Beline conquistou o prêmio Videoclipe Caiçara 
no 16º Festival Curta Santos.

Em meio a dez trabalhos concorrentes de toda região, o videoclipe 
da música Intangível, faixa pertencente ao EP Experimental, venceu 
a categoria por meio de votação popular no site da TV Tribuna, com 
mais de 1500 votos.

A banda é formada pelos integrantes Nando Oliveira, guitarrista e 
vocalista; Erick Oliveira, baixista e Matheus Oliveira, baterista.


