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Invasão Zero vai fazer ‘a 
limpa’ nos bolsões 8 e 9

O ‘fantasma’ da comporta na Billings

Casa da Esperança 
amplia atendimento 
com Unimed

Mulheres empoderadas 
assumem comando do 
Conselho Municipal 07

Bom Prato teve 
até cerimônia de 
assinatura de 
contrato para iní-
cio das obras, mas 
até agora, nada.

Nova Casa que 
está abrigando 
velhinhos na 
Vila Nova, gera 
desconfiança

Começam as 
matrículas para 
as creches 
municipais. Inte-
ressados devem 
ir à Prefeitura.

Na terça, profes-
sores vão ‘bater 
panela’ na Pre-
feitura, e alunos 
correm risco de 
esticar as férias

A promessa é 
que mudaria ano 
passado, mas 
Policlinica conti-
nua ‘nas coxas’, 
ao lado da CMT

Divulgação/PMC

No alvo estão oficinas mecânicas, desmanches, garagens e 
ferros-velhos em áreas de preservação ambiental invadidas. 
Durante este mês Prefeitura, Ecovias e Polícia Florestal farão 
operação conjunta, nestes bairros.  03

Divulgação

Diz o provérbio 
popular que ‘o brasi-
leiro só fecha a porta 
depois de roubado’. 
Com a repercussão 

do caso de Bruma-
dinho, os prefeitos 
tucanos de São Ber-
nardo e Cubatão se 
lembraram da com-

porta do Rio das Pe-
dras/represa Billings, 
na cabeceira da ser-
ra, cujo rompimento 
teria potencial para 

inundar parte da Bai-
xada, principalmente 
Cubatão, além de de-
sabastecer São Ber-
nado.  O risco, se não 

existe de fato, sempre 
esteve vivo no imagi-
nário popular.

Depois de rece-
ber ofício, a Emae 

já está convocando 
prefeitos para atestar 
a segurança e deve 
apresentar laudos re-
gulares. 02

Ampliando o atendimento, a Casa 
oferece fisioterapia geral, que com-
preende ortopedia, neurologia, neu-
ropediatria e respiração, pelo con-
vênio e particular. A partir de 11 de 
fevereiro, conveniados da  Unimed 
poderão utilizar o serviço 08
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O fantasma da Billings
Profecias de 80

À época era grande a 
crença que o mundo acabaria 
em 2000. No cenário apoca-
líptico antes acabaria Cuba-
tão e parte da Baixada, com 
o rompimento da barragem 
da represa Billings. Mas 2000 
passou, o mundo não acabou 
e o assunto saiu de pauta.

Comporta
Em janeiro de 2010 o as-

sunto voltou à pauta, quan-
do a abertura parcial da 
comporta gerou uma enor-
me cachoeira na serra. De-
sespero maior para os mora-
dores do Pilões e Agua Fria, 
bairros cortados pelo Rio 
das Pedras. Em 2013 outra 
queda de braço entre Pre-
feitura de Cubatão e Emae 
para evitar nova abertura.

Brumadinho
O assunto tinha caído 

no esquecimento, quando 
a tragédia de Brumadinho 
levou as autoridades locais 
a olharem com mais serie-
dade para a represa. Nesta 
semana, os prefeitos tuca-
nos de Cubatão, Ademário e 
o de São Bernardo Orlando 
Morando, com técnicos da 
Defesa Civil fi zeram uma 
vistoria técnica na Barra-
gem do Rio das Pedras, lo-
calizada junto às escarpas 
da Serra do Mar e a mon-
tante da cidade de Cubatão, 
exatos 750 metros acima do 
nível do mar.

Plano de emergência
Agora, os prefeitos estão 

‘apertando’ a Emae, pela fal-
ta de informações e de trans-
parência sobre as condições 
da Barragem, e pela falta de 
um plano de emergência e 
de evacuação (com alarmes 
sonoros), principalmente da 
população de Cubatão e das 
cidades do litoral paulista.

Vistoria semestral
Entre outras questões, 

além do plano de emer-
gência e de evacuação, os 
prefeitos querem todo o 
histórico de laudos técnicos 
e certidões de segurança da 
barragem, além de vistorias 
semestrais.

História 
Com 37 metros de altu-

ra e 134,6 de comprimento, 
a Barragem foi construída 
pelos ingleses entre 1926 e 
1928 para movimentar as 
turbinas da Usina Henry 
Borden, em Cubatão. Ar-
mazena hoje cerca de 1,2 bi-
lhões de metros cúbicos de 
água da Billings e da própria 
bacia do Rio das Pedras.

Tranquilidade  aparente
O coordenador da De-

fesa Civil de São Bernardo, 
apontou que não existem 
aspectos visuais na estrutura 
da barragem que despertem 
preocupação, mas reforçou 
a necessidade da elaboração 
de um estudo técnico perió-
dico que ateste a segurança 
da barragem. “A preocupa-
ção dos prefeitos é muito 
procedente”, completou.

Professores 
param na terça

Conforme antecipado 
pela coluna na semana 
passada, Cubatão deve 
começar o ano com pa-
ralização dos professores 
logo no primeiro dia de 
aula. A decisão, em as-
sembleia, aconteceu na 
noite desta quinta (31).

O Sindicato dos Pro-
fessores decidiu se mobi-
lizar para, na terça-feira, 
primeiro dia de aula, pas-
sar o dia em protesto na 
frente da Prefeitura, in-
cluindo ato na Câmara. 

Eles reclamam de per-
das salariais, principal-
mente da gratifi cação de 
30%, considerada incons-
titucional. A categoria 
iniciou negociações com 
o prefeito para compen-
sar o ‘prejuízo’, que ain-
da não se concretizaram.  
Acumulando maiores 
perdas, os professores do 
Fundamental 1 estariam 
entre os mais motivados 
para o manifesto. 

‘Costas quentes’?
Nos bastidores da política local se vê com desconfi ança 

eventual conivência de autoridades municipais com o Lar 
de Idosos recém-instalado na avenida Martins Fontes, Vila 
Nova. Há questionamento sobre a documentação e precarie-
dade das instalações: a principal delas é a falta de climatização 
que faz sofrer de calor insuportável, os 19 idosos abrigados. 
Nesta semana, o Conselho Municipal da Saúde visitou o local 
e o presidente Alessandro Oliveira disse que está levantando 
a situação para constatar se a documentação está correta e 
se os prazos dados pela Vigilância Sanitária para adequações 
e demais exigências estão sendo cumpridas, caso contrário, 
serão tomadas as devidas providências. Na próxima semana, 
a reportagem de Acontece também visitará as instalações.

Bom prato
Em janeiro, o prefeito fez solenidade para assinar a or-

dem de serviço do Bom Prato, que deveria seguir-se do 
início imediato das obras: virou o mês e continua tudo pa-
rado. Alguns vereadores tentaram ‘ver para crer’ o contra-
to assinado com a empresa que vai tocar a obra, mas não 
conseguiram. Será que o contrato está de fato assinado ou a 
solenidade de assinatura foi apenas simbólica?

Vaga na creche
A partir desta segunda (4) 

até 15 de fevereiro, aconte-
cem as inscrições para as cre-
ches municipais de Cubatão. 
Os interessados devem com-
parecer ao Bloco Cultural do 
Paço Municipal e apresentar 
original e cópia da certidão 
de nascimento da criança e  
comprovante de residência 
atual, em nome de um dos 
pais ou do responsável.

Sangria ética
O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Fe-

deral, negou o foro privilegiado ao senador Flávio Bolsonaro 
(PSL). A investigação judicial sobre o caso Coaf não será trans-
ferida para Brasília e Minitério Público do Rio de Janeiro pode 
dar sequência ao processo sobre a movimentação bancária sus-
peita do fi lho do presidente e do ex-assessor Fabrício Queiroz. 

Policlínica
A passos de tartaruga, a transferência da Policlínica im-

provisada atrás da CMT para o térreo do Edifício Castro, 
prevista para outubro do ano passado, ainda não aconteceu.

Por outro lado, o chefão do Grupo Ânima, esteve com o 
prefeito Ademário e confi rmou a construção do prédio da 
Faculdade de Medicina, ao lado do PS Central. O andar tér-
reo seria cedido em contrapartida ao Município, para abrigar 
defi nitivamente a Policlínica ou até mesmo um AME.

Nos bastidores quase ninguém acredita que a Faculdade, 
já instalada e autorizada pelo MEC, vá, de fato, usar o terreno 
cedido pelo município para construir o referido prédio. 
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Invasão Zero chega 
aos Bolsões

Fevereiro será um mês 
intenso para o Jardim Nova 
República (Bolsão 08) e o Jar-
dim Real (Bolsão 09). A Pre-
feitura anunciou nesta sema-
na que os bairros serão alvos 
do Programa Invasão Zero.

As ações nos Bolsões tem 
como principais alvos os es-
tabelecimentos comerciais 
(como oficinas mecânicas e 
de desmanches, garagens e 
ferros-velhos) situados em 
áreas de preservação ambien-
tal invadidas.

Detalhes das operações 
que serão realizadas a par-
tir do dia 12, com duração 
prevista de três dias, foram 
debatidos na manhã da últi-

ma quarta (30), durante reu-
nião no Paço Municipal  com 
participação de técnicos da 
administração municipal e 
representantes da Ecovias e 
Polícia Florestal. No próximo 
dia 06, uma reunião com os 
mesmos personagens definirá 
a parte operacional da ação.

As operações atingirão 
a parte inicial do Bolsão 8 e 
o Bolsão 9, compreendendo 
um cinturão verde, formado 
por áreas contornadas pelos 
acessos à Rodovia dos Imi-
grantes. A intervenção atende 
as decisões constantes de di-
versos processos administra-
tivos, de 2015 e 2017, em fase 
conclusiva.

Criado em 2017, o pro-
grama tem o objetivo de 
evitar a proliferação de 
moradias e estabelecimen-
tos comerciais irregulares, 
que degradam áreas de 
preservação e impedem a 
realização de projetos habi-
tacionais, ambientais e ur-
banísticos.

A ações do Invasão Zero, 
que se desenvolvem de acor-
do com recomendações do 
Ministério Público, visam a 
zelar pela própria seguran-
ça dos munícipes, ao evitar, 
por exemplo, a instalação 
de moradias sobre gasodu-
tos e oleodutos, como se ve-

A reunião, que 
contou com a 
participação 
de técnicos da 
administração 
municipal e re-
presentantes da 
Ecovias e Polícia 
Florestal e de-
finiu as ações a 
serem tomadas

Programa começou em 2017

Na primeira 
ação do Invasão 
Zero, equipe 
esteve no Vale 
Novo verifican-
do as áreas de 
proteção e der-
rubando casas 
que invadiram 
essas áreas

Em 2015, a Vila Teimosa foi manchete do Acontece, com a foto de uma criança 
acompanhando a destruição da sua casa

Quatro anos 
do fim da 
Vila Teimosa

As desocupações de 
áreas de preservação am-
biental não são nenhuma 
novidade por aqui. Em 
2015, a Vila Teimosa foi 
extinta. O bairro ficava às 
margens da Rodovia An-
chieta, próximo à Fabril, 
na raiz da Serra do Mar. Na 
ocasião, que aconteceu em 
janeiro de 2015, 70 famílias 

foram removidas e viram 
suas casas irem ao chão.

Antes da Vila Teimosa, 
o Morro do Pica-Pau e a 
Vila Elizabeth (2002), Jar-
dim São Marcos (2011), 
Vila Caique (2014) e gran-
de parte dos bairros Cota 
(2010/2014), tiveram seus 
moradores removidos e 
casas derrubadas.

 Na sequência 
do programa, 

o Invasão Zero 
também 

passou pela 
Vila Esperança

rificou já na primeira ação 
de contenção, realizada em 
fevereiro de 2017.

A primeira ação do pro-
grama foi em janeiro, no 
Vale Novo, entre a Vila Es-
perança e a divisa com o 
município de São Vicente, 
junto à rodovia Padre Ma-
noel da Nóbrega. Na se-
quência foi para os bairros 
Vila São José, Vila Esperan-
ça e Ilha Caraguatá.

Desde o seu início, 159 
casas e/ou estabelecimentos 
comerciais foram demoli-
dos de áreas de preserva-
ção ambiental invadidas em 
toda a Cidade.

08 e 09
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por jaque barbosa jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

         13 97414-8664         13 97414-8664

Parabéns

Alaide da escola 
ABC

Weslley Ribeiro,

Mangue Steak e Pub

Jeff erson Salvino, empreendedor

A 1ª sexta do projeto Samba no Posto foi sucesso e a galera pediu bis. 
Agora, toda sexta do verão vai rolar música boa e cerveja gelada no posto 

mais badalado de Cubatão. A mesa mais animada fi cou por conta dos casais 
Marina e Rafael da Eskimó Sorvetes da Praça Princesa Isabel, André e Patri-

cia da Sorridentes e do ex rei momo da Cidade, Rochinha. Hoje tem mais, no 
Ipiranga da Rua São Paulo com o grupo Samba Guetto (Rua São Paulo, 295)

O CAMP de Cubatão promoveu no 
sábado (26), solenidade de encerra-
mento das turmas e posse da nova 
diretoria. Na ocasião cerca de 80 

adolescentes receberam certifi cado.
Durante a formatura, foi realizada 
a transferência simbólica de posse 

para a nova Diretoria do CAMP (foto), 
gestão 2019/2022.

Com Alex Ferreira dos Santos na 
presidência da Entidade e o colunista 
do Acontece, Arlindo Ferreira, como 
vice. A presidência do Conselho de 
Administração passou para Antonio 

Jorge dos Santos.
Edmar Lima e Irineu dos Anjos foram 

eleitos, respectivamente, como 1º 
e 2º secretário; Cícero João, Dire-

tor Financeiro; Maria Erica, Diretora 
Adjunta e Manoel Tavares, Diretor de 

Patrimônio. 
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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

JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZO DA 119ª ZONA ELEITORAL – CUBATÃO

CUBATÃO – SP
Rua Bahia, nº 67, Vila Paulista – Telefone nº 3361-6754

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL Nº 01/2019

A Excelen� ssima Senhora Carmen Sílvia Hernández Quintana Kammer de Lima, MMª. Juíza da 
119ª Zona Eleitoral – Cubatão do Estado de São Paulo, uso de suas atribuições legais, em cum-
primento ao disposto na Resolução TRE/SP nº 461/2018,

FAZ SABER, a todos os eleitores inscritos ou transferidos no Município de Cubatão, pertencente 
à 119ª Zona Eleitoral – Cubatão até a data de 23/08/2015, que, no período de 04/02/2019 a 
19/12/2019, no horário das 12:00 às 18:00, será realizada REVISÃO DO ELEITORADO, fi cando 
todos convocados a comparecer no Cartório Eleitoral, nos horários e dias indicados, proceden-
do ao agendamento do atendimento através do site do TRE/SP, SERVIÇOS AO ELEITOR/Agendar 
atendimento.

É obrigatório apresentar, no momento do atendimento, um documento do qual se infi ra a na-
cionalidade brasileira e um comprovante de endereço, dentre os abaixo relacionados:

Documentos Pessoais (Lei nº 7.444, art. 5º, § 2º)

a) carteira de iden� dade (RG);
b) carteira emi� da pelos órgãos criados por lei federal, controladores do exercício profi ssional;
c) cer� dão de nascimento ou casamento;
d) cer� fi cado de quitação do serviço militar;
e) instrumento público do qual se infi ra, por direito, ter o eleitor idade mínima de 16 (dezesseis)
anos, e do qual constem, também, os demais elementos necessários à sua qualifi cação;
f) carteira nacional de habilitação (CNH), com exceção para os alistandos.

Documentos para Comprovação de Residência

a) conta de luz, água ou telefone, em nome do eleitor (emi� dos ou expedidos nos 3 meses
anteriores ao comparecimento do eleitor ao Cartório);
b) envelopes de correspondência ou nota fi scal de entrega de mercadoria em nome do eleitor
(emi� dos ou expedidos nos 3 meses anteriores ao comparecimento do eleitor ao Cartório);
c) contracheque ou cheque bancário em que conste endereço e nome do eleitor;
e) contrato de locação em nome do eleitor;
f) documento expedido pelo INCRA;
g) declaração do proprietário do imóvel de que o eleitor ali reside em razão de locação, como-
dato
ou outras modalidades de cessão da posse, juntamente com um dos documentos acima
discriminados em nome do proprietário;
h) qualquer outro documento, a critério do Juiz Eleitoral.

Obs.: Os documentos comprobatórios de residência poderão ser u� lizados pelo cônjuge, fi lhos, 
tutelados ou sob guarda e demais descendentes, desde que comprovem essa situação.

Local de atendimento
Rua Bahia, nº 67, Vila Paulista – Cubatão/SP

Horário de atendimento
12:00 às 18:00.

FAZ SABER, fi nalmente, que o não atendimento à presente convocação implicará no CANCELA-
MENTO DA INSCRIÇÃO ELEITORAL, nos autos do Processo nº 1- 23.2019.6.26.0119, desta Zona, 
após apreciação individual de cada caso pelo Juiz Eleitoral. Nada mais. E, para constar, lavrei o 
presente edital, que será afi xado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Cubatão, aos 
09 de janeiro de 2019. Eu, ____________________ (Valéria
Pessolani Costa Lopes), Chefe do Cartório Eleitoral Subs� tuta, digitei, conferi e subscrevi.

CARMEN SÍLVIA HERNÁNDEZ QUINTANA KAMMER DE LIMA
Juíza Eleitoral da 119ª Zona de Cubatão

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
� go 1525 do Código Civil Brasileiro: DANIEL FRANCISCO DO NASCIMENTO e GENILEI-
DE RIBEIRO DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
carpinteiro, RG n.º 353972617 - SSP/SP, CPF n.º 89997336453, com 45 anos de idade, 
natural de CARPINA - PE (Carpina-PE  Livro nº 43, fl s. nº 198, Termo nº 41298), nasci-
do no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e setenta e três (22/12/1973), 
residente na Avenida Ferroviária II, 334, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de 
SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO, falecido há 3 anos e de JOSEFA GOMES DO 
NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 68 anos de idade, residente 
em CARPINA - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, bal-
conista, RG n.º 454062801 - SSP/SP, CPF n.º 32302572866, com 35 anos de idade, 
natural de MACEIÓ - AL, nascida no dia três de setembro de mil novecentos e oitenta 
e três (03/09/1983), residente na Avenida Ferroviária II, 334, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, fi lha de CICERO GUILHERME DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
motorista, com 65 anos de idade, residente em FORTALEZA - CE e de ANGELA MA-
RIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, gari, com 58 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP. Divorciada de Antonio Marcos do Nascimento Lopes, 
conforme sentença datada de 27/03/2007, proferida pela Juiza de Direito da 3ªVara 
da Familia e das Sucessões da Comarca de Santos-SP, nos autos de nº4172/2005. 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, 21 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: FABIO ALVES DE PAULA e LEANDRA MEDEI-
ROS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de instru-
mentação, RG n.º 341552185 - SSP/SP, CPF n.º 30453433847, com 37 anos de idade, 
natural de ITAPETININGA - SP (Itape� ninga - 2º Subdistrito  Livro nº 15, fl s. nº 103, 
Termo nº 12386), nascido no dia cinco de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e um (05/12/1981), residente na Rua Treze de Março, 12, Parque Fernando Jorge, 
Cubatão - SP, fi lho de JAYR DE PAULA, falecido há 3 anos e meio e de REGINA APA-
RECIDA ALVES DE PAULA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 anos de 
idade, residente em ITAPETININGA - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 249577604 - SSP/SP, CPF n.º 21249484820, com 40 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 135, fl s. nº 
260, Termo nº 15293), nascida no dia dezesseis de junho de mil novecentos e se-
tenta e oito (16/06/1978), residente na Rua Monte Castelo, 505, Vila Nova, Cubatão 
- SP, fi lha de ORLANDO MEDEIROS, falecido há 2 anos e meio e de VÂNIA CRISTINA 
MEDEIROS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 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: LUCIANO GOMES DE SOUSA e DEBORA VIEI-
RA DE JESUS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador 
de andaime, RG n.º 567443413 - SSP/SP, CPF n.º 10307767418, com 27 anos de ida-
de, natural de CUSTÓDIA - PE (Custódia-PE  Livro nº 19, fl s. nº 23, Termo nº 21375), 
nascido no dia dezoito de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (18/01/1992), 
residente na Rua Caminho Maranhão, 948, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de 
VALDIR VICTOR DE SOUSA, agricultor, com 64 anos de idade, residente em BOM 
JESUS - PB e de ROSA GOMES DE SOUSA, falecida há 18 anos . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, ajudante de cozinha, RG n.º 48603883X 
- SSP/SP, CPF n.º 40261274864, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(24/11/1989), residente na Rua Caminho Maranhão, 948, Vila Esperança, Cubatão - 
SP, fi lha de ANTONIO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 60 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de IRANI VIEIRA SELLIS, de nacionalidade 
brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 48 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de janeiro de 2019
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: JOSÉ NELSON CARVALHO DE 
JESUS e IZABEL MARQUES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de máquinas, RG n.º 558666255 - SSP/SP, CPF n.º 
04746755566, com 38 anos de idade, natural de TOBIAS BARRETO - SE (Tobias 
Barreto - SE  Livro nº 14, fl s. nº 357, Termo nº 3207), nascido no dia seis de maio 
de mil novecentos e oitenta (06/05/1980), residente na Rua Santa Marta, 34, 
Sí� o Novo, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ FIRMINO DE JESUS, falecido há 6 anos 
e de MARIA DEIJANIRA DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, lavradora, 
com 60 anos de idade, residente em TOBIAS BARRETO - SE . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 448802107 - SSP/SP, CPF 
n.º 37601379892, com 32 anos de idade, natural de RECIFE - PE (Recife- 7ª zona 
Judiciária - PE  Livro nº 104, fl s. nº 169, Termo nº 64636), nascida no dia dezoito 
de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (18/09/1986), residente na 
Rua Santa Marta, 34, Sí� o Novo, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO MARQUES DA 
SILVA, falecido há 20 anos e de CACILDA FERREIRA DE LIMA, falecida há 5 anos. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 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: CAIO CÉSAR GALDINO DE MESQUITA e 
CLAUDIA APARECIDA REZENDE DE MELO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 358611933 - SSP/SP, CPF n.º 44211683861, 
com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezoito de fe-
vereiro de mil novecentos e noventa e quatro (18/02/1994), residente na Rua 
Caminho São Leopoldo, 1106, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lho de 
JOSIMAR DONATO DE MESQUITA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 54 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA SOLANGE GALDINO DE 
SANTANA, de nacionalidade brasileira, cuidadora, com 53 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
técnica em enfermagem, RG n.º 553264989 - SSP/SP, CPF n.º 44531335880, com 
21 anos de idade, natural de JACAREÍ - SP (Jacareí  Livro nº 226, fl s. nº 283, Termo 
nº 81276), nascida no dia cinco de dezembro de mil novecentos e noventa e sete 
(05/12/1997), residente na Rua Caminho São Leopoldo, 1329, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lha de ANTONIO DE MELO, de nacionalidade brasilei-
ra, pedreiro, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de APARECIDA 
DE LOURDES CAVALCANTE REZENDE MELO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 43 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, 24 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: PAULO ROBERTO REIS DE SANTANA e ALICE SILVA 
LARA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, instrumen� sta, RG 
n.º 50226711 - SSP/SP, CPF n.º 42670120830, com 21 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP, nascido no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e noventa e sete 
(25/10/1997), residente na Rua Francisco Cunha, 143, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: 
paulo_31dm@hotamil.com, fi lho de ROBERTO LOPES DE SANTANA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSE-
LI VIEIRA DOS REIS DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 424385740 - SSP/SP, CPF n.º 46762923844, com 22 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 300, fl s. nº 257, Ter-
mo nº 113673), nascida no dia sete de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis 
(07/02/1996), residente na Avenida das Nações Unidas, 691, Vila Nova, Cubatão - SP, 
E-mail: alicelara@gmail.com, fi lha de ELISEU PINHO LARA, de nacionalidade brasileira, 
agente de trânsito, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CLENIRA DOS 
SANTOS SILVA LARA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residen-
te 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, 25 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: WILLIAN WISNIEWSKI GOMES BARAUNA  OLIVEIRA 
e ALEXIA COSTA SIMONE. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
professor, RG n.º 409106756 - SSP/SP, CPF n.º 34570204856, com 32 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 116, fl s. nº 298, Termo nº 28563), nascido 
no dia dezessete de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (17/08/1986), residente 
na RUA João Olea Aguilar, 210, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de 
ADEMIR BARAUNA OLIVEIRA, falecido há 08 anos e de ROSELI WISNIEWSKI GOMES 
BARAUNA OLIVEIRA, fi scal de escola, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administra� va, RG 
n.º 441934596 - SSP/SP, CPF n.º 33377840893, com 26 anos de idade, natural de SAN-
TOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 277, fl s. nº 279, Termo nº 100033), nascida 
no dia quatro de janeiro de mil novecentos e noventa e três (04/01/1993), residente 
na RUA João Olea Aguilar, 210, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de 
ANTONIO RICARDO SIMONE, corretor, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP e de ANDRÉA BIO COSTA SIMONE, contadora, com 52 anos de idade, residente em 
SANTOS - 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 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: TIAGO BENIGNO DE LIMA e GABRIELLE DOS SANTOS 
CASTRO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 
443964002 - SSP/SP, CPF n.º 23113564883, com 30 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 126, fl s. nº 21, Termo nº 32266), nascido no dia seis 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (06/02/1988), residente na Rua Julio 
Amaro Ribeiro, bloco 31, apt.44 B, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: � agobeni26@gmail.
com, fi lho de AMBROSIO LUIS DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
63 anos de idade, residente em PEDRO DE TOLEDO - SP e de MARIA DAS DORES BENIG-
NO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, professora, com 53 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, analista 
de controladoria, RG n.º 47994295 - SSP/SP, CPF n.º 40512132852, com 27 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 149, fl s. nº 391, Termo nº 41789), 
nascida no dia vinte de novembro de mil novecentos e noventa e um (20/11/1991), 
residente na Rua 10, 139, Fabril, Cubatão - SP, E-mail: gabrielledsc@hotmail.com, fi lha 
de ARMANDO DE JESUS CASTRO, de nacionalidade brasileira, encanador, com 59 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de EUNICE GOMES DOS SANTOS CASTRO, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, 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, 26 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: EDNALDO DE OLIVEIRA SILVA e ROSELÍ JE-
SUS DE LIMA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
encarregado, RG n.º 185046721 - SSP/SP, CPF n.º 09495587883, com 51 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro de novembro 
de mil novecentos e sessenta e sete (24/11/1967), residente na RUA Dois, 38, 
Fabril, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de SEVERINO ELIDIO GERMANO DA SIL-
VA, motorista, com 72 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de MARIA 
DE OLIVEIRA, do lar, com 89 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorcia-
do de Adriana Augusta dos Santos, conforme sentença datada de 22/03/2012, 
proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de 
nº157.01.2010.000679.0/000000-000. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 624126031 - SSP/SP, CPF n.º 05708510412, com 
32 anos de idade, natural de SIRINHAÉM - PE (Sirinhaém  Livro nº 12, fl s. nº 224, 
Termo nº 13916), nascida no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e oi-
tenta e seis (17/02/1986), residente na RUA Dois, 38, Fabril, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lha de JOSÉ CASSIMIRO DA SILVA, falecido há 12 anos e de TEREZINHA JESUS 
DE LIMA, falecida há 11 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 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: PAULO HENRIQUE DE SOUZA SILVA e VIVIAN ÉSLI DA 
SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de control 
desk, RG n.º 495341265 - SSP/SP, CPF n.º 41554788897, com 25 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia quatorze de agosto de mil novecentos e noventa e três 
(14/08/1993), residente na AVENIDA Pedro José Cardoso, 136, Vila Paulista, Cubatão 
- SP, E-mail: paulohsilva.eq@gmail.com, fi lho de JOSÉ IVAN PINHEIRO SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, comerciante, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de JANETE DE SOUZA SILVA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 46 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, assistente de RH, RG n.º 385561842 - SSP/SP, CPF n.º 46086941890, com 21 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia doze de outubro de mil novecen-
tos e noventa e sete (12/10/1997), residente na RUA Maria da Dores de Santana, 349, 
Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: vivianeslirh@gmail.com, fi lha de ATILA JERONIMO DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, téc.segurança do trabalho, com 50 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de LILIANE DE OLIVEIRA BARROS DA SILVA, de naciona-
lidade brasileira, do lar, com 46 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 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: ROGERIO DA SILVA NASCIMENTO e VIVIANE DOS 
SANTOS RODRIGUES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico III, RG n.º 40300258 - SSP/SP, CPF n.º 29947281841, com 37 anos de idade, natu-
ral de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de setembro de mil novecentos e oitenta e um (01/09/1981), residente na RUA Rivaldo Alves Feitosa, 90, Bloco 3, Ap.14, Parque 
Sao Luís, Cubatão - SP, E-mail: rogerioavlis31@gmail.com, fi lho de ADILSON PEDRO DO NASCIMENTO, falecido há 08 anos e de MARIA DO SOCORRO DA SILVA NASCIMENTO, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente de vendas, RG 
n.º 480174763 - SSP/SP, CPF n.º 33060368899, com 27 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (Guaianases (Distrito do Município de São Paulo)  Livro nº 78, fl s. nº 50, 
Termo nº 43642), nascida no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e noventa e um (22/08/1991), residente na RUA João Veiga, 516, Bloco 1, Ap.14, Parque Sao Luís, 
Cubatão - SP, E-mail: vivianersantos017@gmail.com, fi lha de RAIMUNDO COSME RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, técnico de manutenção, com 45 anos de idade, 
residente em SÃO PAULO - SP e de VILMA MESSIAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, diarista, com 41 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 janeiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Alugo casa
2 quartos na 
Rua Sergipe; 

Vila Nova
Vera na Banca 
ao lado do Krill 

(13) 988091116

Quando o menos é mais !!!!
Não podemos medir a 

grandeza de um concurso 
de carnaval, pelo número de 
agremiações.

No caso de Santos, 14 es-
colas em um município, de 
pouco mais de 400 mil habi-
tantes, é muita coisa.

Geralmente, cada esco-
la da região, vem em média 
com: 150 ritimistas, 30 baia-
nas, 15 fi guras na Comissão 
de frente, 20 composições de 
alegorias, 50 em ala de Ami-
gos do Presidente, e 30 dire-

tores de harmonia.
Sobram em média, 700 

componentes para formar 
de 10 a 20 alas que contam a 
história do enredo, o que tor-
na o espetáculo pequeno em 
comparação às agremiações 
de Rio e São Paulo.

Se a cidade de Santos fosse 
dividida por regiões sambis-
ticas, teríamos por exemplo: 
as três agremiações dos arre-
dores do macuco: X9, Brasil e 
Padre Paulo, só aí tem quase a 
totalidade dos títulos da his-

tória do carnaval santista.
Da Encruzilhada até o 

Marapé, juntaríamos os fo-
liões de Vila Mathias, San-
gue Jovem, Real Mocidade 
e União Imperial, já pensou 
que escola enorme seria?

Dos morros e bairros ad-
jacentes como Saboó, Chi-
co de Paula, Jabaquara e etc. 
também viria uma grande 
agremiação com sambistas da 
Bandeirantes do Saboó e Uni-
dos dos Morros.

E por último as cinco 

agremiações da Zona No-
roeste: Mãos Entrelaçadas, 
Academia do Samba Unidos 
da Zona Noroeste, Império 
da Vila, Dragões do Castelo e 
Unidos da Baixada, que seria 
a escola com maior contin-
gente na avenida com certeza.

Somando a esse concurso 
poderiam vir as cinco escolas 
que representariam Cubatão 
em uma só entidade, assim 
como as nove de Praia Gran-
de, outras cinco do Guarujá 
e uma representante de São 

Vicente.
Um concurso com oito 

grandes agremiações em dois 
dias de desfi le, que abrange-
ria toda a nossa região, o que 
atrairia a mídia local e como 
consequência, grandes patro-
cinadores.

Mas sabe quando isso vai 
acontecer, dependendo da 
vaidade dos nossos dirigen-
tes? Nunca, eles alegarão que 
a tradição não permite.

E portanto continuaremos 
com um carnaval pequeno, 

fora de época, que não atrai 
nem os foliões locais, por fal-
ta de pensamento grande.

Hoje em dia é mais fácil o 
Carnaval da região terminar 
mais uma vez, do que voltar a 
ser o segundo maior concur-
so de desfi les de Escolas de 
Samba do Brasil como já foi 
um dia.

Izildo dos Santos,
Ass. de Imprensa 

da LICESS

Plantão policial

O radialista Pedro Ilhosa 
está de volta aos microfones. 
Ele estreia boletim de notí-
cias policias nesta segunda, 
5 para o meio dia na Rádio 
Visão FM 92,5. 

Será dentro do programa 
do Edson Ferreira, que vai ao 
ar das 11 ao meio dia.
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Cultura

Na tarde desta quar-
ta (30) o Conselho da 
Condição Feminina de 
Cubatão elegeu a mesa 
diretora em encontro na 
sala de reuniões do gabi-
nete do prefeito. As con-
selheiras titulares e as 
suplentes em situação de 
titularidade escolheram 
a seguinte composição: 
Cristina Oliveira - presi-
dente, Karol Torres - vi-
ce-presidente; Morgana 
Monteiro - 1ª secretária; 
e Cláudia Regina Dona-
dio - 2ª secretária.

O Conselho vai atuar 
no próximo biênio, 
2019-2021, e é um ór-
gão consultivo e delibe-
rativo que tem por obje-
tivo sugerir e � scalizar 

Eleita mesa diretora do Conselho 
da Condição Feminina

Homenagem aos 
150 anos da primeira 

HQ no Brasil

Mulher cubatense 
na fi nal do Aplauso 

Brasil de Teatro

Eleição da mesa foi o primeiro passo para os trabalhos da nova composição que atuará no biênio 2019-2021

ações relativas às políticas 
públicas para mulheres.”-
Temos uma composição 
muito coesa e vamos bus-
car sempre sugerir polí-
ticas assertivas que aten-
dam as necessidades das 
mulheres da nossa cida-
de”, a� rmou Cristina Oli-
veira, presidente.

Na primeira reunião 
extraordinária com a mesa 
diretora eleita, o colegia-
do de� niu algumas ações 
como sugerir à Secreta-
ria de Assistência Social a 
atualização da nomencla-
tura do próprio conselho 
para “Conselho de Políti-
cas Públicas para Mulhe-
res” e do regimento inter-
no, além de formar uma 
comissão especial que vai 

Divulgação PMC

Thiego Barbosa

1° Secretaria: Morgana Monteiro
Servidora pública desde 2007. Atuante na área cultu-
ral como jornalista, membro do Conselho de Políticas 
Culturais da cidade.

2° Secretária: Claudia Regina Dinadio
Tec. em Enfermagem. Servidora 

pública desde 2004. ex-1° secre-
tária do Conselho de Políticas para 

Pessoa com Defi ciência.

Até 22 de fevereiro, o sa-
guão do Paço Municipal re-
cebe a exposição  “150 anos 
de Nhô Quim”, sempre das 
09 às 17 horas.

Produzida pela Associa-
ção dos Quadrinhistas e Ca-
ricaturistas do Estado de São 
Paulo (AQC-ESP), a mostra 
é uma homenagem ao Dia 
do Quadrinho Nacional, em 
30 de janeiro, data em que 
foi publicada a primeira his-
tória em quadrinhos no país.

Com 15 peças em tama-
nho A3, a exposição conta a 
história de Nhô Quim, um 
caipira que se muda para a 
cidade do Rio de Janeiro e 
� ca chocado com a civiliza-

ção meio rural, meio urbana, 
sendo de fato uma caricatura 
dos costumes daquela época. 
Organizada por Henrique 
Heo, Fábio Tatsubô e Mar-
cos Venceslau, conta com 
curadoria do quadrinhista 

Franco de Rosa e apoio da 
Secretaria Municipal de Cul-
tura de Cubatão.

O Paço Municipal � ca à 
Praça dos Emancipadores, 
s/n, no Centro. A entrada é 
gratuita.

A atriz cubatense Tamirys 
O'hanna é uma das indicadas 
ao Prêmio Aplauso Brasil de 
Teatro 2019. Ela venceu a 
votação popular que teve o 
resultado divulgado na sexta 
(25), no site da premiação. 
Com 1978 acessos, 37,80% 
dos votos, ela disputou a 
vaga para a � nalíssima do 
concurso com outras 5 artis-
tas na categoria Melhor Atriz 
Coadjuvante. Aos 25 anos, 
Tamirys foi indicada por seu 
trabalho em "Os 3 mundos", 
encenado na Capital Paulis-
ta. O resultado está disponí-
vel no site  www.aplausobra-
sil.com.br . A próxima etapa 
do concurso será divulgada 

em breve.
Tamirys se formou no 

Teatro do Kaos e na Escola 
de Arte Dramática da USP, 
além de cursos em Nova 
York (Broadway Dance Cen-
ter). Também se apresentou 

como atriz em montagens 
no Kaos, na Encenação da 
Fundação da Vila de São 
Vicente, e na peça "O Ser-
tanejo e o Tinhoso", com 
direção de Amauri Alves. 

Presidente: Cristina Oliveira
Jornalista, Consultora de Marketing e Agente de Registros. 
Diretora da AMEIC, uma das coordenadoras das PLP Cubatão, 
Associação Mulheres Progressistas.

Divulgação PMC

preparar uma programa-
ção para o mês da mulher. 
Também � cou de� nido o 

calendário de reuniões or-
dinárias que devem acon-
tecer sempre na segunda 

terça-feira de cada mês, às 
18h, no Centro de Referên-
cia da Mulher (Rua Salga-

do Filho, 227). Qualquer 
pessoa pode participar 
dos encontros. 

Vice presidente: Karol Torres
Téc. de enfermagem do trabalho, 

conselho municipal de turismo 
e diretora da Associação Afoxé 

Filhos de Ganga Zumba.

Cubatão recebe circuito Sesc de Artes em abril
Equipe do Sesc/Santos acertou detalhes com a Secretaria de Cultura sobre o evento que 
vai rechear a Praça da Independência das 15h às 21h 

Cubatão está incluída 
no Circuito Sesc de Artes 
2019. A cidade recebe a 
programação cultural no 
dia 12 de abril na Praça da 
Independência, no Jardim 
Casqueiro. Promovido 
pelo Sesc em parceria com 
as prefeituras, o Circuito 
vai fazer parte do calen-

dário o� cial de eventos do 
aniversário do município.

Nesta quarta (23), uma 
equipe da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura recebeu 
agentes do Sesc das áreas 
de comunicação, evento e 
infraestrutura, para acertar 
detalhes. O Circuito atua 
diretamente nas cidades 

que não contam com ins-
tituições do Sesc em seus 
territórios. "Após a reunião 
que selou a participação do 
município na programação 
de 2019, funcionários da 
Secult/Cubatão e do Sesc/
Santos realizaram uma vi-
sita técnica à Praça da In-
dependência.

“É uma oportunidade muito boa de divulgar toda diversidade e 
pluralidade cultural que temos em nosso Estado. E o mais impor-
tante: mobilizando todo mundo em favor da Cultura, ressaltando 
sempre a importância da arte como ferramenta de transformação 
social”

Vanessa Toledo, secretária de Cultura de Cubatão.
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Em convênio assina-
do na quarta, (30) a Casa 
da Esperança “Dr. Leão de 
Moura”, passará a aceitar os 
conveniados da seguradora 
de saúde Unimed nos aten-
dimentos de fisioterapia. O 
convênio foi assinado pela 
cooperativa, Casa da Espe-
rança e a Prefeitura.

O prefeito Ademário Oli-
veira relembrou os momen-
tos de crise vividos pela ins-
tituição. “Pegamos a Casa da 
Esperança fechada e apura-
mos o que estava ocorrendo. 
É um orgulho muito grande 
para nossa Cidade ver esta 
casa funcionar novamente 
e agora com a Unimed, que 
oferece um serviço de alto 
padrão”, comentou o prefeito.

Segundo o presidente da 
Casa da Esperança, hermes 
Balula, com esse avanço, a 
instituição terá mais recur-
sos para atender a todos. 
“Agradeço a confiança de-
positada em nós, fruto da 
credibilidade do nosso tra-
balho e dos colaboradores. 
Hoje atendemos 369 crian-
ças, mas ainda há 200 na fila 
de espera. As pessoas estão 
acreditando mais no nosso 
trabalho, estão vendo que a 
Casa da Esperança é neces-
sária ao Município”, decla-
rou o presidente.

Por sua vez, o presidente 

Casa da Esperança e
Unimed firmam parceria
Convênio que vai atender pacientes da operadora de 
saúde, foi assinado na manhã desta quarta (30)

da Unimed Santos, Claudi-
no Guerra Zenaide afirmou: 
“Sabemos das dificuldades 
que a entidade enfrentou e 
prezamos pela ação social. É 
prazeroso poder estar aqui 
hoje firmando esta parceria”. 
Para a escolha da entidade, 
alguns dos critérios são a es-
trutura e a importância para 
a comunidade.

Serviço de 
fisioterapia 
A Casa da Esperança 

passará a aceitar o convênio 
Unimed a partir de 11 de 
fevereiro, com atendimento 
de segunda a sexta-feira, das 
8 às 17 horas. O serviço será 
prestado pela clínica Master 
Fisio, que já atende na Casa 
da Esperança de Santos. A 
clínica atenderá fisioterapia 
geral, que compreende or-
topedia, neurologia, neuro-
pediatria e respiração, pelo 
convênio e também parti-
cular.

“Pretendemos ainda 
oferecer hidroterapia, uro-
ginecologia, pilates, RPG e 
acupuntura - os três últimos 
particular”, anunciou Ma-
rina Petim, uma das sócias 
da clínica. A Casa da Es-
perança fica na Rua XV de 
novembro, 112 - Vila Nova. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo: 3361-1288.

Fotos Thiego Barbosa

PS: jogatina 
no expediente

Conselho de 
Assistência 
Social

Um funcionário do 
Pronto-Socorro Central 
de Cubatão foi advertido 
e afastado de suas fun-
ções pela Secretaria de 
Saúde, e deve ser deslo-
cado para outra função, 
após denúncia de utili-
zar jogos de computador 
em horário de expedien-
te. Ele atuava na recep-
ção do lugar. O caso será 
avaliado pela Prefeitura 
e além das sanções re-
cebidas de imediato, o 
servidor poderá receber 
outras penalidades ain-
da mais rigorosas.

Diretoria do Conselho 
Municipal de Assistência 
Social (CMAS) foi em-
possada nesta terça (29). 
O documento foi entre-
gue pelo secretário de As-
sistência Social Sebastião 
Ribeiro do Nascimento, 
Zumbi. O CMAS reúne 
representantes do gover-
no e da sociedade civil 
para discutir, estabelecer 
normas e fiscalizar a pres-
tação de serviços sociais. 
Com reuniões a cada 2ª 
terça do mês. A sede fica 
na R. Salgado Filho, 227, 
Jd. Costa e Silva.

Diretoria
Presidente: José Anto-

nio D’Alrio | Vice: Simone 
Aparecida Santos Lopes | 
1ª  Secretaria: Ingrid da 
Silva Gonçalves | 2ª Se-
cretaria: Irenilda Brito 
Simões


