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Palco & Cia 
representa o País 
em festival de 
dança na Italia

Grupo embarca na próxima semana 
para o Festival Livorno In Danza. 07

COLUNA 
CIDO BARBOSA 02

INTERNACIONAL

Titulo de eleitor: 
começa o
cadastramento 
biométrico em 4 
cidades da Baixada

Vigilância 
Sanitária: Casa 
‘dos 19 idosos’ é 
fechada em 
Cubatão

Câmara de 
Santos aprova 
projeto de Telma 
contra ‘indústria 
da multa’

Guarujá ainda está se 
adaptando ao novo sis-
tema de transporte im-
plantado na cidade. 

O prefeito Walter 

Novo sistema de transporte
Suman apresentou de-
mandas dos usuários e 
a empresa adequou o 
novo itinerário, em vi-
gor desde o começo da 

semana. Os usuários 
também precisam ficar 
atentos aos pontos para 
aquisição dos novos 
cartões Cidadão e de 

estudante.
A City também apre-

sentou o cronograma 
para implantação do 
BRT na cidade. 03

Câmara de Guarujá 
congela salário 
dos vereadores 
até 2020
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Fixado em R$ 7.580,00 
líquidos, desde 2013, o valor 
do subsídio pago aos 17 ve-
readores da Câmara Muni-
cipal de Guarujá continuará 
mantido até 2.020. 

O anúncio foi feito pelo 
presidente Edilson Dias 
(PT), destacando que a de-
cisão é fruto de um acordo 
entre os demais vereadores, 
ocorrido ainda em 2017.

“Logo que assumimos,  
decidimos, de forma con-
junta, que não iríamos, nem 
aumentar e nem reajustar os 

Começa cadastramento
biométrico obrigatório

Novo Condepac não 
quer judicialização

Casa do Idoso fechada

Desde esta semana, a 
Justiça Eleitoral realiza a re-
visão do eleitorado de qua-
tro cidades da baixada san-
tista. A medida permitirá a 
implantação da biometria 
obrigatória nas cidades de 
Cubatão, Itanhaém, Monga-
guá e Peruibe até o dia 19 de 
dezembro.

Quem não se cadas-
trar, terá o título eleitoral 
cancelado, o que ,além de 
impedi-lo de votar, não 
permitirá que obtenha em-
préstimos em bancos pú-
blicos, renove matrícula 
em estabelecimento o� cial 
de Ensino, inscreva-se em 
concursos públicos e obte-

nha passaporte.
No cartório, cada eleitor 

deve apresentar documento 
que ateste sua nacionalida-
de brasileira e um compro-
vante de endereço. Pode 
ser: carteira de identidade 
(RG), carteira pro� ssional, 
certidão de nascimento ou 

casamento, certi� cado de 
quitação do serviço mili-
tar; instrumento público 
atestando que o eleitor 
tem idade mínima de 16 
anos e contendo demais 
dados necessários à sua 
quali� cação e Carteira 
Nacional de Habilitação.

O cadastramento biométrico 
deve ser feito no cartório eleitoral de 
cada município, mediante 
agendamento prévio no site do TRE 
de São Paulo http://www.tre-sp.jus.br/
eleitor/agendamento-titulo-eleitoral-3

Na semana passada, 
Acontece noticiou sobre a 
Casa que acolhia 19 idosos 
em situações inadequadas 
na Vila Nova, em Cuba-
tão.  Nesta quarta-feira, a 
Vigilância Sanitária deu 
o prazo de 24h para que 
o local seja desocupado 
e os idosos devidamente 
encaminhados. Ouvida 
pela reportagem a presi-
dente do Conselho Muni-
cipal do Idoso Daniela da 
Silva, acompanhou o caso 
e vistoriou o local nesta 
sexta-feira (08) constatan-
do que a determinação foi 
acatada. Daniela averigou 
que não há mais nenhum 
idoso na Casa.

A nova composição do 
Conselho de Defesa do 
Patrimônio Cultural de 
Cubatão - Condepac assu-
miu o compromisso de não 
judicializar as questões que 
envolvam a preservação 
cultural da cidade. A pri-
meira reunião ordinária  
aconteceu na tarde desta 
quinta (07) na presença do 
prefeito Ademário. 

O presidente Carlos Au-
gusto Costa , o Buda, a� r-
mou que o Conselho vai 
trabalhar forte para pre-
servar o patrimônio cultu-
ral, porém  sem engessar a 
cidade: “recurso ao Minis-

tério Público somente em 
último caso”.

O vice-prefeito Pedro 

de Sá e o secretário Fabia-
no Caldeira estavam pre-
sentes.

OS NOVOS CONSELHEIROS
Carlos Augusto Costa (Câmara Municipal), Welin-

gton Ribeiro Borges (Secretaria de Cultura), Amaury 
Barros de Souza e Gilberto Oliveira Serqueira (Secre-
taria de Obras), Sílvio Gomes (Secretaria de Planeja-
mento), Ana Beatriz dos Santos (Secretaria de Assun-
tos Jurídicos), Patrícia Cristina dos Santos Barbosa 
(Secretaria do Meio Ambiente), e representantes da 
sociedade civil: Cláudia Dias de Castro (AEA), Fabia-
na Pereira dos Santos (OAB), José Carlos Rodrigues 
(ACIC), Leandro da Silva Alonso (Unisantos), Antônio 
de Pádua Maia Azevedo (ACCEC) e Leonardo Branco 
(IHGSV - Instituto Geográfi co).

Em Santos

‘Aprovado projeto contra
indústria da multa’

A Câmara de Santos 
aprovou Projeto de Lei 
Complementar (PLC) 
12/2018, que torna obri-
gatória a realização de um 
estudo para implantação 
de radares. Será necessária 
a produção de relatórios 
periódicos, que compro-
vem o histórico de aci-
dentes nos locais onde os 
radares estão ou serão ins-
talados. De autoria da ve-
readora Telma de Souza, 
a propositura tem como 
objetivo o enfrentamento 
à indústria de multas. O 

PLC 12/2018 foi aprovado 
na noite desta quinta-feira 
(7), em segunda discussão, 
e será encaminhada à san-
ção (ou não) do prefeito 
Paulo Alexandre Barbosa.

“Não podemos � car re-
féns de uma indústria de 
multas. A população está 
cansada! Há necessidade 
de tantos radares? Eles fo-
ram instalados nos locais 
onde realmente deveriam? 
Não havia um estudo que 
oferecesse tais respostas 
e, agora, ele será realizado 
periodicamente”, a� rma a 

vereadora.
Com a medida, a Com-

panhia de Engenharia e 
Tráfego (CET) de Santos 
terá que dar  publicidade, 
em seu site institucional 
(http://www.cetsantos.com.
br/), sobre tudo que estiver 
relacionamento ao funcio-
namento dos radares: ho-
rário de funcionamento, 
localização, limites de ve-
locidade dos equipamentos 
� xos e móveis e relatórios 
periódicos que comprovem 
o histórico de acidentes nos 
locais posicionados.

Guarujá congela salários dos vereadores

nossos subsídios. E esse com-
promisso agora foi novamen-
te con� rmado por todos”, 
destacou o presidente.

ESTRUTURA
Ainda de acordo com o 

presidente da Câmara Mu-
nicipal, o mesmo vale para 
a estrutura colocada a dis-

posição dos vereadores em 
seus gabinetes. “Tudo per-
manece igual, sem qual-
quer tipo de estrutura ex-
tra”, enfatiza. 

HORA EXTRA - Em 
Guarujá, vereadores não 
recebem hora extra, bem 
como não recebem por 
sessão extraordinária reali-
zada no período ordinário, 
nem, também, por sessão 
extraordinária no recesso 
parlamentar.

VERBA DE GABINETE
 Também não recebem 

auxilio paletó nem verba 
de gabinete, pois já têm 
a disposição estrutura de 
xerox, telefone, carro com 
agendamento e material de 
escritório.

REEMBOLSOS - Des-
de 2017, a Câmara Muni-
cipal de Guarujá também 
não faz o reembolso de 
despesas efetuadas por 
vereadores em atividades 
externas, tampouco cobre 
diárias de hospedagens, 
refeições e participação em 
congressos.

APOSENTAD ORIAS- 
Também não tem aposenta-
doria especial. Ele contribui 
com a previdência, uma vez 
que está vinculado ao RGPS 
(Regime Geral da Previ-
dência Social) cujo valor de 
desconto no subsidio é de 
R$ 608,00 (seiscentos e oito 
reais), que é o teto máximo 
de contribuição ao INSS, 
portanto, está sujeito aos 
mesmos critérios do traba-
lhador em geral.

A aposentadoria se dá 
após 35 anos de contribui-
ção, estando ou não na con-
dição de vereador.

COMBUSTÍVEL - 
A Câmara não paga com-

bustível a vereadores, nem a 
assessores. Mantém três car-
ros o� ciais, com motoristas à 
disposição, para atender to-
dos os 17 vereadores

Para fazer uso dos veícu-
los, é preciso agendar com 
antecedência dia e horário 
para utilização. O carro só 
pode ser usado a serviço do 
mandato. Os custos de gaso-
lina e pedágio são custeados 
pela Câmara, não havendo 
cotas de combustível para 
utilização em carros particu-
lares. Ou seja, o próprio ve-
reador é quem arca com este 
custo, ao optar pelo uso de 
carro próprio.

Sem acordo

Servidor recusa proposta 
da Prefeitura de Santos

Em assembleia na 
noite desta quinta-
-feira (7), o Sindicato 
dos Servidores Muni-
cipais Estatutários de 
Santos (Sindest) recu-
sou proposta da pre-
feitura para o acordo 
salarial na data-base 
de fevereiro.

Em negociação na 
quarta-feira (6), o se-
cretário municipal de 
gestão, Carlos Teixei-
ra Filho ‘Cacá’, ofere-
ceu reajuste com base 
no IPCA.

O índice para fe-
vereiro, medido pelo 
BGE, ainda não foi 
divulgado, deve ser 
em torno de 4%, com 
tendência de queda 
para 3,94% ao longo 
do ano.

Em assembleia na 
primeira quinzena de 
novembro, os servi-
dores reivindicaram 
correção salarial com 
base nesse índice, 
mais 10% de aumen-
to real, alegando que 
as perdas acumuladas 
chegam a 90%.

Como a proposta 

da Prefeitura na fala sobre 
aumento real, a assem-
bleia acatou proposta do 
presidente do sindicato, 
Fábio Marcelo Pimentel, 
de prosseguir com as ne-
gociações na semana que 
vem.

“Se não podem dar 
10%, que façam nova pro-
posta”, diz o sindicalista. 
“Estamos dispostos a ne-
gociar e também a enca-
minhar protestos contra 
a correção apenas pelo 
índice in� acionário”.

 
Cesta-básica e
auxílio-
alimentação

O segundo ponto do 
ofício da Prefeitura pre-
vê reajuste de 5% no au-
xílio-alimentação e na 
cesta-básica, que hoje 
correspondem, respecti-
vamente, a R$ 435,16 e R$ 
280.

Como a pauta aprova-
da em novembro reivin-
dica cesta básica de R$ 
500, com reajuste mensal, 
e 30 vales-refeições de R$ 
35, a assembleia desta se-
mana autorizou o Sindest 
a continuar negociando.

Mais detalhes em: http://novo.camara-
guaruja.sp.gov.br/Pagina/Listar/4
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City Transporte adapta linhas
após demandas dos usuários

Desde o dia 1º de feve-
reiro, a City Transportes 
veem atuando no transporte 
público municipal de Gua-
rujá. No entanto, o prefeito 
Walter Suman apresentou 
algumas necessidades da 
população que, por sua vez, 
reclamou do serviço nesses 

primeiros dias.
Os usuários se queixa-

ram do atraso de algumas li-
nhas, da lotação nos pontos 
e da nova frota ainda utilizar 
alguns veículos antigos.

A empresa acatou as mu-
danças solicitadas e acres-
centou que neste período de 

transição poderão acontecer 
outras mudanças. A City 
Transporte agora conta com 
28 linhas, mais as 4 notur-
nas. Permaneceram apenas 
as linhas 101 e 110, criadas 
por ela mesma. (quadro 
abaixo).

Outras novas linhas fo-

ram alteradas para melhor 
atender à população. Sobre 
os ônibus antigos, a empre-
sa esclareceu que todos os 
ônibus seminovos utiliza-
dos nesses poucos meses de 
adaptação têm adesivada em 
sua lateral a frase “Veículo 
em fase transitória” , para 

que o usuário saiba que ele 
será substituído muito em 
breve. Os ônibus 0km que 
logo estarão em funciona-
mento na cidade contam 
com ar-condicionado, wi-fi, 
entradas USB para carregar 
equipamentos eletrônicos, 
como celulares, etc. 

BRT
A empresa já 

apresentou o cro-
nograma para im-
plantação do siste-
ma BRT na cidade. 
A primeira fase co-
meça em maio des-
te ano, com o corre-
dor Santos Dumont 
(trecho Terminal 
Vicente de carva-
lho até a Rodoviá-
ria), construção da 
Estação de Integra-
ção Atlântica; início 
da Rede de Trans-
porte Futura Fase 
1; início Sistema 
de Transporte Exe-
cutivo; 100% frota 
nova em Operação 
e implantação das 
Estações de Bici-
cleta. A expecta-
tiva da empresa é 
de concluir a pri-
meira fase em de-
zembro. A segunda 
fase está prevista 
para começar em 
outubro desse ano 
e a terceira fase em 
abril de 2020.

Mais informa-
ções no site www.
citymais.com.br ou 
pelo telefone de 
atendimento ao 
cliente: 0800 77 20 
800.

Acesse o Portal 
do Acontece e 

conheça 
o Itinerário 

completo de 
cada linha

Como fazer o Cartão Cidadão e 
de Estudante da City Transporte

Os passageiros que uti-
lizam os ônibus municipais 
em Guarujá já podem fazer 
o cartão transporte Cidadão 
e de Estudante: a primeira 
via é gratuita. Com o cartão 
City+, o usuário usufrui de 
vantagens como agilidade no 
embarque, recarga de crédi-
tos a bordo, nas máquinas 
de autoatendimento e nos 
estabelecimentos comerciais 
credenciados; economia na 
integração, caso precise uti-
lizar até 3 ônibus, pagará so-
mente uma tarifa; segurança 
para o caso de perda ou furto, 
bloqueando e recuperando 
os créditos na segunda via do 
cartão; conveniência com o 
Aplicativo City+ para a con-
sulta de saldos, compra de 
créditos, e outros serviços.

Documentação necessária

Cidadão
Destinado a todos que utilizam o serviço público de 

transporte coletivo urbano do Município. 
Documentos Necessários: RG, CPF, comprovante de 

Residência.

Estudante 
Concedido aos alunos dando direito ao desconto de 

50% no pagamento da tarifa.
Documentos necessários: Imprimir o formulário 

que está no site www.citymais.com.br, apresentar o 
formulário padrão com a assinatura e carimbo do re-
presentante legal da Instituição de Ensino. 

Documentos (original e cópia): RG ou Certidão de 
Nascimento; CPF; comprovante de residência atual 
(até 90 dias) em nome do estudante, ou dos respon-
sáveis quando menor de idade; certidão de casamento 
(quando o comprovante de residência estiver em nome 
do cônjuge).

Postos de Atendimento

Unaerp
Av. Dom Pedro I, 3.300
piso térreo (próximo ao hall de entrada)

8h às 18h – segunda a sexta-feira
8h às 17h - sábado
 
Emissão: Cartão do Estudante /
Cartão Cidadão 

Shopping Itapema
Av. Castelo Branco, 357
Jd. Cunhambebe

8h às 18h - segunda a sábado

Emissão: Cartão do Estudante / 
Cartão Cidadão 

Rodoviária
Av. Santos Dumont, 840
Santo Antonio

8h às 18h - segunda a sábado

Emissão: Cartão Cidadão

Terminal Ferry Boat
Praça das Nações Unidas, s/n
Vila Lygia

8h às 20h – segunda a sexta-feira
8h às 18h – sábado  |  8h às 17h -  domingo

Piso Superior – Cartão Estudante.
Quiosque piso térreo- Cartão Cidadão.

Novo Itinerário
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Parabéns

Juliana Reis 

Macaé, Presidente

do Sintracomos

Rogerio Valgode

Fernando Cunha 

Genilde Spina

Os amigos do Ipiranga 
da Rua São Paulo, se 

reuniram para celebrar 
o gerente do posto 

Amilton, popularmente 
chamado de Miltinho. 
O encontro aconteceu 
no deck do posto, com 

muito churrasco e cari-
nho para dar apoio ao 
amigo aniversariante

O Espaço nordestino "Da-
nado de Bom" retoma as 

atividades em 2019. 
A casa promete muito 

forró no próximo domin-
go (10), com apresenta-

ção de Adriano Sanfonei-
ro, das 18h às 21h, e de 
convidados das 21h às 

00h. Homem paga R$10 
e mulher R$5.

Comida boa, cerveja 
gelada e forró pra nin-

guém fi car parado!
 Rua Antonio de Augusto 
Bastos, nº 245, Cubatão 
(Final da Rua São Paulo)

Do jeito que ela gosta, a popular Pytika 
celebrou mais um ano de vida cercada de 
amigos e muita animação no último fi m 
de semana. A coluna deseja vida longa, 
com essa sua energia. Na foto celebran-
do durante a festa, com o esposo André!
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editais de casamentoCARTÓRIO 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

Alugo casa
2 quartos na Rua Sergipe; Vila Nova

Vera na Banca ao lado do Krill 

(13) 988091116

SECRETARIADO MUNICIPAL DA MULHER DE CUBATÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos termos da legislação par� dária, fi cam convocadas, por este Edital, to-
das as eleitoras fi liadas ao Par� do da Social Democracia Brasileira – PSDB, 
neste município, para o Encontro / Eleição Municipal do Secretariado da 
Mulher que se realizará no dia 24 de Fevereiro de 2019, com início às 9:00 
horas e encerramento às 13:00, no Anfi teatro da Câmara Municipal de 
Cubatão, sito a Praça dos Emanicipadores s/nº Bairro Centro, nesta cida-
de, junto à Convenção do Diretório Municipal, com a seguinte

ORDEM DO DIA
• Eleição, por voto direto e secreto, do Secretariado Municipal da Mu-

lher, que será cons� tuído por 34 integrantes.
• Eleição por voto direto e secreto, de duas delegadas para o Encontro 

Estadual.
• Eleição e Posse da Execu� va do Secretariado Municipal e Assuntos 

Gerais.

Informamos que, em cumprimento ao Art. 11 § 3° do Regimento Interno 
do PSDB-Mulher Nacional, manterá plantão, na Rua General Osório n° 16 
Jardim 31 de Março, Cidade de Cubatão/SP, para recebimento das chapas 
concorrentes ao Encontro Municipal.

Cubatão, 08 de fevereiro de 2019
Presidente do Secretariado da Mulher PSDB Municipal ou Comissão 

Provisória 

Maria Rosilene Ribeiro
Presidente do Secretariado Mulher de Cubatão

EDITAL

Nos termos da legislação em vigor, fi cam convocados, por este Edital, to-
dos os eleitores fi liados ao Par� do da Social Democracia Brasileira – PSDB, 
neste município para a Convenção Municipal que será realizada no dia 24 
de Fevereiro de 2019, com início ás 09:00 horas e encerramento às13:00  
horas, à rua Praça dos Emancipadores s/n nesta cidade, com a seguinte

ORDEM DO DIA
• Eleição, por voto direto e secreto, do Diretório Municipal, que será 

cons� tuído de 27 (vinte e sete) membros e de 09 (nove) suplentes;
• Eleição, por voto direto e secreto, de 04 Delegados e igual número 

de suplentes à Convenção Estadual;
• Eleição do Conselho de É� ca e Disciplina, cons� tuído de 5 (cinco) 

membros efe� vos e igual número de suplentes.

Na mesma data, serão eleitos, por voto direto e secreto a comissão Exe-
cu� va Municipal e seus suplentes, e os membros efe� vos e suplentes do 
Conselho Fiscal, em reunião do Diretório Municipal eleito, convocada por 
este Edital para às 14:00 horas, sendo o início do credenciamento dos 
suplentes às 14:05 horas, no mesmo local.
Informamos que no dia 12 de Fevereiro de 2019, das 14:00 às 17:00 ho-
ras, a Comissão Execu� va manterá plantão, na rua General Osório, nº 16 
– Jd. 31 de março para protocolar o requerimento para registro de chapas 
completas, obedecendo ao art. 25 §7º do Estatuto do PSDB.

Cubatão, 08 de Fevereiro de 2019.

Paulo de Souza Liborio Junior
Presidente da Comissão Execu� va Municipal

CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CUBATÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
PARA ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA.

O CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CUBATÃO 
CONVOCA através do presente edital, toda população Cubatense, e a 
sociedade civil organizada deste município, para Assembléia Geral Or-
dinária, des� nada à APRESENTAÇÃO DAS CHAPAS DE SUA NOVA DIRE-
TORIA EXECUTIVA, que será realizada na sede da ACIC, situada na Rua 
Bahia, 163 - Vila Paulista às 19h00min horas do dia 13/02/19.

OBSERVAÇÕES:
1 - As chapas concorrentes deverão ser inscritas de 13/02/19 até 
13/03/19 e entregue na Rua Bahia 163.
2 - Os canditatos inscritos deverão estar em conformidade com os pará-
grafos 1, 2, 3, 4, e 5 do ar� go 75 do estatudo da en� dade em epígrafe.

Cubatão - SP, 28 de Janeiro de 2019

Carlos Eduardo J. Pereira
Presidente em Exercício

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� -
go 1525 do Código Civil Brasileiro: CARLOS ROBERTO GONÇALVES e REGINA MENDES 
ALVES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de empi-
lhadeira, RG n.º 21164619 - SSP/SP, CPF n.º 10826880886, com 50 anos de idade, na-
tural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 437, fl s. nº 12, Termo nº 178079), 
nascido no dia doze de dezembro de mil novecentos e sessenta e oito (12/12/1968), 
residente na RUA Marina Lourenço de Oliveira, 121F, apto.23, Bolsão 7, Cubatão - SP, 
E-mail: ale-belly.fnb@hotmail.com, fi lho de JOÃO GONÇALVES, de nacionalidade bra-
sileira, falecido há 10 anos e de TERESINHA MARTINS GONÇALVES, de nacionalidade 
brasileira, falecida há 8 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciada, auxiliar administra� va, RG n.º 176036829 - SSP/SP, CPF n.º 08053272827, com 
53 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia três de abril de mil novecen-
tos e sessenta e cinco (03/04/1965), residente na RUA Marina Lourenço de Oliveira, 
121F, apto.23, Bolsão 7, Cubatão - SP, E-mail: ale-belly.fnb@hotmail.com, fi lha de CAN-
DIDO MARTINS ALVES, soldador, com 85 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
MARIA IZABEL MENDES ALVES, do lar, com 72 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP. Divorciada de João Vicente de Azevedo, conforme sentença datada de 05/02/1996 
proferida pela Juiza de Direito da 1ªVara Cível da Comarca de Cubatão-SP, nos autos 
de nº686/95. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de 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: MAIK NASCIMENTO NOBRE e ALINE DE OLI-
VEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 
360085027 - SSP/SP, CPF n.º 44982670870, com 25 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP (Cubatão  Livro nº 161, fl s. nº 343, Termo nº 46517), nascido no dia vinte e 
quatro de novembro de mil novecentos e noventa e três (24/11/1993), residente na 
Rua Guarujá, 86, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lho de MANOEL OR-
LANDO LIMA NOBRE, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 50 anos de idade, 
residente em PRAIA GRANDE - SP e de TERESINHA NASCIMENTO NOBRE, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, confeiteira, RG n.º 462208229 
- SSP/SP, CPF n.º 38075567889, com 28 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP 
(São Paulo - 10º Subdistrito - Belenzinho  Livro nº 99, fl s. nº 16, Termo nº 117461), 
nascida no dia oito de fevereiro de mil novecentos e noventa (08/02/1990), residente 
na Rua Guarujá, 86, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lha de PEDRO DE 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, residente 
em ANDRADINA - SP e de MARIA ISABEL DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 73 anos de idade, residente em ANDRADINA - SP. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de 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: LUIS HENRIQUE VENTURA DOS SANTOS e NATALY SANTOS FERREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, conferente, RG n.º 467007706 - SSP/SP, CPF n.º 40615488838, com 28 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 141, fl s. nº 147, Termo nº 38361), nascido no dia vinte e cin-
co de maio de mil novecentos e noventa (25/05/1990), residente na Rua Amaral Neto, 41, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lho de MARIO ROSA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pintor, com 60 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de SONIA REGINA VENTURA DOS SANTOS, falecida há 10 anos . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 495617210 - SSP/SP, CPF n.º 41955814864, com 
26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 156, fl s. nº 50, Termo nº 44234), nascida no dia 
primeiro de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (01/12/1992), residente na Rua Amaral Neto, 41, Vila 
dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lha de JOSÉ FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposen-
tado, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA EDILEUSA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 56 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, 29 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: MARCOS SILVA DE SOUZA e SUELEN APARECIDA ARAÚJO EGÍDIO. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, almoxarife, RG n.º 36096795 - SSP/SP, CPF n.º 36807929803, com 29 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 133, fl s. nº 50, Termo nº 80738), nascido no dia sete de 
agosto de mil novecentos e oitenta e nove (07/08/1989), residente na AVENIDA Felícia Olivieri Trombino, 585, 
Ponte Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de HUMBERTO ALVES DE SOUZA, aposentado, com 57 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de HELENA FELIX DA SILVA SOUZA, do lar, com 56 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de rh, RG n.º 40826480 - SSP/SP, CPF 
n.º 23115638825, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 130, fl s. nº 308, Termo nº 
34144), nascida no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e oitenta e oito (26/06/1988), residente na RUA 
Arthur Moreira César, 204, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de SEBASTIÃO INÁCIO EGÍDIO, fale-
cido há 17 anos e de VALVIR PINA ARAÚJO EGÍDIO, manicure, com 54 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, 30 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: RIVELTO DE SOUZA PEREIRA e ELIA-
NE DA SILVA LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
técnico de elétrica, RG n.º 45055357 - SSP/SP, CPF n.º 23174197830, com 29 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e sete de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e nove (27/02/1989), residente na Rua Rivaldo Al-
ves Feitosa, 561, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lho de RAIMUNDO 
PEREIRA DOS ANJOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de JANETE BARBOSA DE SOUZA, de naciona-
lidade brasileira, aposentada, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estagiária, RG n.º 
480420555 - SSP/SP, CPF n.º 23251872842, com 28 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia treze de setembro de mil novecentos e noventa 
(13/09/1990), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 561, Parque São Luis, 
Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lha de JOSÉ LEONIDAS DE LIMA, de nacionalidade 
brasileira, falecido há 12 anos e de EDINEUZA MARIA DA SILVA, de nacionali-
dade brasileira, auxliar de serviços gerais, com 51 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 Im-
prensa Local.

Cubatão, 30 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: 
ROMILDO MANUEL DOS REIS e LINDACIR BATISTA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teiro, operador de empilhadeira, RG n.º 373040982 - SSP/SP, CPF n.º 00912619457, com 42 anos de idade, natural de 
CHÃ GRANDE - PE (Chã Grande-PE  Livro nº 1, fl s. nº 191, Termo nº 1510), nascido no dia vinte de novembro de mil no-
vecentos e setenta e seis (20/11/1976), residente na Avenida Ferroviária  II, 5, casa 2, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
E-mail: N/C, fi lho de SEVERINO MANUEL DOS REIS, falecido há 6 anos e de SEVERINA ADELAIDE DOS REIS, do lar, com 
82 anos de idade, residente em CHÃ GRANDE - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, téc-
nica de enfermagem, RG n.º 24959257 - SSP/SP, CPF n.º 13387096828, com 47 anos de idade, natural de SANTOS - SP, 
nascida no dia vinte e nove de junho de mil novecentos e setenta e um (29/06/1971), residente na Avenida Ferroviária  
II, 5, casa 2, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lha de LENILDO BATISTA DOS SANTOS, falecido há 4 anos e 
de NAIR INÁCIA DOS SANTOS, do lar, com 78 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Edilson Francisco 
da Silva conforme sentença datada de 08/08/2018 proferida pela Juiza de Direito da 3ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos 
autos de nº1006100-12.2016.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de fevereiro 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: ROMARIO ANSELMO DA SILVA e MAYRA DO 
CARMO CARIOCA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorcia-
do, motorista, RG n.º 30181004 - SSP/SP, CPF n.º 28760685832, com 38 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta (16/02/1980), residente na AVENIDA Tiradentes, 933, Jardim Costa e Silva, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de MANOEL GOMES DA SILVA, aposentado, com 64 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de HELENA ANSELMO, aposentada, com 
73 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Patricia Nunes Tiburcio, 
conforme sentença datada de 20/08/2015, proferida pela Juiza de Direito da 3ª 
Vara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0004502-74.2015.8.26.0157.. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 42847388X - 
SSP/SP, CPF n.º 44751905848, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cuba-
tão  Livro nº 163, fl s. nº 153, Termo nº 47123), nascida no dia primeiro de março de 
mil novecentos e noventa e quatro (01/03/1994), residente na RUA Bartolomeu de 
Gusmão, 97, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOÃO OLIVEIRA 
DA SILVA, falecido há 07 anos e de MARIA JOSÉ CARIOCA SILVA, vigilante, com 53 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

EDITAL DA CONVENÇÃO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DO PSDB DO

MUNICÍPIO DE CUBATÃO
EDITAL 001/2019

I- PREÂMBULO
Nos termos da legislação em vigor, torna-se público o presente 
edital, em que estabelece as normas do processo de eleição para 
representantes � tulares do Secretariado Municipal de Juventude 
do PSDB.

II- DISPOSIÇÕES GERAIS
1º A convenção Municipal da JPSDB-Cubatão tem por fi nalidade a 
renovação do Secretariado Municipal da JPSDB-Cubatão, através de 
eleição proporcional de chapas, por meio de voto direto e secreto.
2º Os fi liados do município elegerão a chapa com 5 (cinco) mem-
bros que comporão o respec� vo Secretariado na função de Pre-
sidente, Secretários de Formação Polí� ca, Comunicação, Mobiliza-
ção e Finanças;
3º A convenção acontecerá de forma descentralizada, com uma 
urna, no dia 24 de fevereiro de 2019, com início da votação ás 
09:00 horas e encerramento às13:00 horas, à rua Praça dos Eman-
cipadores s/n nesta
cidade.
4º Estão aptos a votar, os fi liados ao PSDB até o dia 25 de janeiro de 
2019, com domicílio eleitoral no estado de São Paulo e idade entre 
16 (dezesseis) e 30 (trinta) anos à data do pleito.

III- DA INSCRIÇÃO DAS CHAPAS
5º A eleição do Secretariado Polí� co Municipal da Juventude do 
PSDB-Cubatão dar-se-á por votação, em sistema proporcional, de 
chapas fechadas.
6º Serão descartadas as chapas com menos de 20% dos votos.
7º É permi� do requerer a inscrição de chapas à Comissão Execu� va 
até o dia 12 de fevereiro de 2019.
8º O conselho deverá redigir ata com a descrição do processo elei-
toral e apuração.

Cubatão, 08 de Fevereiro de 2019

Paulo de Souza Libório Junior
Presidente da Comissão Execu� va Municipal

Abertas inscrições para 
o Santista  de Triathlon

O 4º Campeonato Santista 
de Triathlon abre inscrições na 
próxima quarta (13). A com-
petição, organizada pela Semes 
em parceria com a NA Sports, 
terá cinco etapas durante o ano 
e é destinado exclusivamente 
para moradores de Santos.

As adesões são feitas pelo 
e-mail cst@santos.sp.gov.br. 
Será levada em consideração 
a ordem de chegada das men-
sagens e terão prioridade os 
atletas que participaram, em 

2018, do Festival de Ciclismo 
e dos campeonatos santistas de 
Águas Abertas, Pedestrianis-
mo e Triathlon.

No total serão disponibili-
zadas 50 vagas entre homens 
e mulheres a partir de 12 anos. 
O regulamento da competição 
será enviado por e-mail. Não 
será cobrada taxa de inscrição. 
O atleta deve apenas doar duas 
latas de leite em pó de 400g, 
destinadas ao Fundo Social de 
Solidariedade.

A ADAF (Associação 
Desportiva de Avaliação 
e Formação) realizará 
uma nova peneira para 
defi nir os times que par-
ticiparam da Taça Band 
de Futebol de Base. A 
seleção acontece neste 
sábado (09), às 13h30, no 
Campo do Unidos na Av. 
Tiradentes, nº 362, em 
Cubatão.

ADAF realiza seleção para a 
Taça Band de Futebol de Base

Para participar é pre-
ciso levar RG, chuteira, 
caneleira, shorts preto e 
meião preto. A ADAF irá 
formar os times das cate-
gorias sub 11, para nasci-
dos em 2009 e 2008, sub 
13, com nascidos em 2007 
e 2006, e sub 15, de nasci-
dos em 2005 e 2004.

Para mais informações: 
(13) 97423-4243
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Cultura

Plantão policial
O radialista Pedro Ilhosa está 

de volta aos microfones. Ele estreia 
boletim de notícias policias nesta 
segunda, 5 para o meio dia na Rá-
dio Visão FM 92,5. 

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

Novidades na Gade
No ano passado, já ha-

viam sido iniciadas as aulas 
de BarreFit, para este novo 
ano a Gade traz também 
as aulas de Ballet e Jazz. 
Para quem quer cumprir 
a famosa promessa de ano 
novo de "ser mais saudável" 
nada melhor que aulas de 
dança para se exercitar e 
divertir ao mesmo tempo.

O BarreFit é uma moda-
lidade que une exercícios 
de ballet, pilates e yoga, tra-
zendo diversos benefícios 
como tonificação, emagre-
cimento e alongamento.

Já o Ballet é uma arte 
completa, combinando téc-
nica, graça e flexibilidade. 

Em contrapartida, para 
quem quer se soltar mais, 
o Jazz é uma forma de dan-
ça extremamente atual. Os 
alunos trabalham o alon-
gamento, força muscular, 
coordenação motora e pos-
tura.

Todas as aulas aconte-
cem na Rua São Paulo, n° 
373, Jd. São Francisco.

Mais informações com 
a professora Laine, através 
do 13 99143-1780.

Inicia as inscrições do programa 
Cubatão Sinfonia

O Programa Cubatão 
Sinfonia está com inscrições 
abertas, até dia 1º de março, 
para crianças e adolescentes 
que queiram aprender músi-
ca e expressão corporal. São 
oferecidas 180 vagas. Para 
participar, basta ter de 5 a 18 
anos de idade. São ofereci-
das aulas de clarinete, flauta, 
saxofone, percussão, violão, 
metais, cordas para orques-
tra e expressão corporal.  

Os interessados devem se 

inscrever das 10h às 16h, na 
sede do Programa que fica 
na Av. Principal, 1016, na 
Cota 200. É preciso levar: 1 
foto 3X4, originais e cópias 
do documento de identi-
dade ou de nascimento, do 
comprovante de residência 
e da declaração de escolari-
dade. Outras informações 
podem ser obtidas pelo (13) 
99609-7080. 

As atividades são total-
mente gratuitas, garantindo 

o acesso a toda comunidade 
local e entorno. A criança e/
ou adolescente interessado 
deverá apenas comprovar 
estar matriculado e frequen-
tando o sistema público de 
ensino regularmente, assim 
como jovens maiores de 18 
anos para as vagas rema-
nescentes. Não há processo 
seletivo e não é necessário 
ter conhecimento musical 
ou possuir instrumento pró-
prio. 

Os anos de aço 
da cultura

A região da baixada 
santista, tem uma vocação 
turistica enorme: cidades 
planas, belas praias, bele-
zas naturais, gente bonita e 
educada.

Tudo isso até as 22 ho-
ras, pois a vida noturna e 
suas manifestações popu-
lares, são sufocadas por um 
Ministério Público, que 
não reconhece o boêmio e 
o folião, como parte inte-
grante da sociedade.

Na orla da praia: 
Triatlon pode, música ao 
vivo não pode, cãominha-
da pode, bandas não pode, 
carreatas politicas pode, 
desfiles carnavalescos não 
pode.

No Rio tem música 
na lapa, na zona norte, na 
zona sul e portanto recebe 
milhares de turistas, assim 
como Salvador que ferve as 
noites do Pelourinho ou do 
Rio Vermelho, e em San-
tos? Onde levar um visitan-
te para escutar os artistas 
da região à noite?

Os desfiles saíram da 
orla e foram para a ZN, as 
bandas saíram da orla e fo-
ram para os bairros, isso as 
que resistiram a pagar por 
tantos seguranças. Mas os 
foliões não pagam impos-

tos municipais? Porque  
então não são protegidos 
pela Guarda Municipal? 
Não pagam tributos esta-
duais? Então porque não 
recebem proteção da Poli-
cia Militar?

Tem um frase no samba 
da Mangueira 2019 que diz  
“Quem foi de aço nos anos 
de chumbo”, canto isso e 
lembro do mestre Edir da 
Banda da Vila Belmiro, que 
foi injustiçado e passou o 
ano entre quartéis, fóruns 
e cartórios tentando provar 
a inocência da sua comu-
nidade, conseguiu graças a 
recém formada União das 
Bandas em uma vitória efê-
mera, que terminou com 
uma canetada na calada da 
noite, proibindo o desfile 
da sua comunidade, e de 
outras cinco bandas, sem 
nenhuma explicação.

Mas a baixada é resis-
tência, terra de José Bo-
nifácio, Dráusio da Cruz , 
Luiz Otávio de Brito, e tan-
tos outros guerreiros, pois 
o show tem que continuar.

Izildo dos Santos,
Ass. de Imprensa 

da LICESS

Com leveza, sincronia e 
muita paixão o Grupo Mu-
nicipal Palco & Cia está en-
saiando em ritmo acelerado 
para participar do festival 
internacional ‘Livorno In 
Danza’, em Livorno, porta de 
chegada para a Toscana na 
Itália. O grupo é vinculado 
à Escola Técnica de Música e 
Dança Ivanildo Rebouças da 
Silva (Conservatório Muni-
cipal) e todos os participan-
tes são alunos ou ex alunos 
de técnico de dança do Con-
servatório.

Palco & Cia vai representar
o Brasil em festival internacional

Em solo italiano

A escola, sob a direção de 
Reginaldo Nascimento, abra-
çou totalmente a ideia dando 
suporte e apoio para que este 
momento aconteça.

Para buscar essa baga-
gem alta de conhecimento 
e dividir o palco com gran-
des nomes do mundo, as 9 
bailarinas e 2 bailarinos do 
grupo precisam suar muito a 
camisa. Na mala, eles levam 
quatro coreografias que são 
ensaiadas pelos olhares aten-
tos da metri ensaiadora Si-
mone Lacerda e da diretora 

artística do grupo Marilene 
Ferreira. O coordenador pe-
dagógico da escola, Fulvio 
Caratin também acompanha 
os ensaios.

Além das apresentações 
e da nossa torcida para que 
o grupo traga um troféu di-
retamente de Livorno, os 
11 bailarinos e professores 
irão participar de diversos 
workshops com represen-
tantes de grandes escolas do 
mundo nesses quatro dias 
de imersão. ‘Conhecimento 
enriquece, o que vamos viver 

nesses quatro dias certamen-
te os alunos levarão para a 
vida’, comenta empolgada a 
professora Simone Lacerda.

O convite aconteceu du-
rante participação do Pal-
co & Cia no Festival Dança 
Cubatão, na ocasião Alex 
Lima, que representa o fes-
tival de Livorno na América 
do Sul, conheceu o Palco & 
Cia e aprovou, logo depois 
chegou a carta convite que 
daria ao grupo essa oportu-
nidade. 

Serão apresentados dois 
conjuntos e dois solos. O 
primeiro, um contempo-
râneo chamado Ploc, foi o 
selecionado para concorrer 
com coreografia de Marilene 
Ferreira e Solange Pinheiro. 
No Neoclássico, o tema Nyx 
(que significa noite em gre-
go) é da aluna Islan Jameson.

Nos solos as interpretes 
criadoras, Vanessa Talita, 
com o espetáculo Pesar e 
Yasmin Matos com o Lapso 
Róseo, enchem os olhos dos 
professores de orgulho.

Entre os prêmios conce-
didos, além das premiações 
em dinheiro para os melho-
res trabalhos do evento, exis-
tem bolsas de estudo de pres-
tígio em alguns dos centros 
mais importantes do mundo, 
onde, além de um alto nível 

de formação profissional, os 
dançarinos mais talentosos 

Apoios
Através da secretaria de Educação, a Prefeitura de Cubatão 
patrocinou parte do projeto, possibilitando a realização des-
te sonho. ‘Só conseguimos realizar este projeto, através do 
suporte financeiro da administração. O prefeito Ademário e 
a secretária de Educação Marcia Terras, abraçaram imedia-
tamente a causa’, comemora Simone.
A academia Vip One, tem dado o maior suporte para o time 
abrindo as portas para os treinos do grupo de dança, que 
tem passe livre na academia até o dia do embarque.
O grupo embarca dia 14 de fevereiro e o Acontece vai 
acompanhar os detalhes desta viagem.

Em 2019, o Programa 
recebeu o abraço de novos 
apoiadores e começa o ano 
com fôlego novo. Juntam-
-se à antiga patrocinadora 
Copebras - CMOC Inter-
national Brazil, as empresas 
Petrocoque e Bequisa. A 
parceria só foi possível por 
conta da Lei Rouanet de In-
centivo à Cultura, ligada ao 
Ministério da Cultura. Con-
ta ainda com apoio da Pre-
feitura de Cubatão.

também podem encontrar 
oportunidades de emprego. 

A Vip One fica na Praça Januário Estevam Lara 
Dantas, 130, Vila Nova
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Indústria

Condomínio do Polo Industrial de Cubatão 
presente na vida das pessoas

Executar políticas de responsabilidade social e bom relacio-
namento com a comunidade estão entre as prioridades do Polo 
Industrial de Cubatão. Os valores investidos em projetos sociais 
são expressivos e contribuem signi� cativamente para o desenvol-
vimento da sociedade.

O relatório anual divulgado no � nal do ano passado, referente 
a 2017, revela que, neste ano, foram investidos hum milhão se-
tecentos e quarenta mil dólares, em projetos sociais e culturais, 
incluindo Lei Rouanet.  Para projetos, através da Lei federal de 
incentivo ao esporte foram mais 564 mil. Os conselhos municipais 
da criança e do adolescente das nove cidades, dividiram outros 57 
mil dólares. As indústrias também contabilizaram mais 80 mil 
divididos em diversos outros pequenos projetos da comunidade.

Para este ano, a Prefeitura Municipal desenvolveu um calendá-
rio anual de eventos e projetos prioritários para a cidade, no qual 
o Condomínio do Polo Industrial de Cubatão irá avaliar, dentro de 
suas diretrizes de responsabilidade social, a possibilidade de apoiar 
estes projetos em prol do município como um todo.

US$ 1,741 
milhões 

em projetos sociais 
e culturais

US$ 564 
milhões 

em projetos esportivos 
por meio da Lei 

Federal de incentivo
 ao esporte

US$ 57 
milhões 

destinados aos CMDCA 
das 9 cidades da Baixada 

Santista

US$ 80 
milhões 

em outras doações

Ciesp Cubatão comemora 

48 anos
Sesi/Senai

Investindo no crescimento 
profi ssional e humano
Todo ano o sistema Sesi e Senai prepara jovens, afi nados com 
as tendências tecnológicas e preparados para as exigências 
do mercado de trabalho

Senai
Em 2017 5093 alunos 

frequentaram o Senai, que 
oferece cursos de formação 
pro� ssional em diversas 
áreas, além de cursos sob 
medida para empresas, pa-
lestras e programas. Tam-
bém desenvolve campanhas 
sociais: a exemplo da Cam-
panha do Agasalho que ar-
recadou 6 mil peças e a de 
natal com 1351 brinque-
dos; ambas com doações ao 
Fundo Social.

Sesi
O Centro de Atividades Décio de Paula Leite Novaes implantou uma nova proposta 

educacional com metodologia inovadora de ensino-apredizagem. Os novos investimen-
tos em infraestrutura e espaço de lazer,  revelam que o bem estar dos aluno e a qualida-
de de vida de toda a família é prioridade

Contemplando os mu-
nicípios de Guarujá e Ber-
tioga em sua regional e 
com 45 empresas associa-
das, o Ciesp Cubatão per-
manece com o objetivo de 
promover a cidade como 
oportunidade de investi-
mentos, principalmente 
para indústrias do seg-
mento de transformação.

O Ciesp Cubatão apoia 
com uma representativi-
dade estadual e nacional 
na indústria brasileira o 
Condomínio Industrial da 
cidade, gerido localmente 
pelo Centro de Integração 
e Desenvolvimento (Cide). 
Reconhecido como maior 
Polo Industrial da Améri-
ca Latina no segmento de 
base, o Condomínio ofere-
ce matérias-primas de alta 
qualidade dos tipos Petro-
químico, Químico, Side-
rúrgico, Logístico e de Fer-
tilizantes, segmentos que 
contribuem diretamente 
para economia como um 
todo no País.

Além disso, Cubatão 
conta com outras carac-
terísticas diferenciadas e 
favoráveis a empresas que 
desejam estabelecer negó-
cios na região e Estado:

Malha abundante de 
água e energia, por meio 
de usinas das modalidades 
hidrelétrica e termelétrica;

A mais completa malha 
logística do País, que se co-

Hoje, o Centro das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Ciesp)  
Regional de Cubatão completa 
48 anos de atividades

necta diretamente e em cur-
ta distância ao Porto de San-
tos e ao maior mercado do 
País, a cidade de São Paulo;

Mão de obra qualifi cada 
e universidades/escolas téc-
nicas vocacionadas para a 
Indústria;

Cidade símbolo de re-
cuperação ambiental, com 
suas ações de preservação 
ao Meio Ambiente reconhe-
cidas pela Organização das 
Nações Unidas (ONU);

Sinergia com o Poder 
Público, Comunidades e 
outros órgãos em prol da 
cidade;

Planejamento estratégico 
da Agenda 21 – a cidade que 
queremos em 2020, estudo 
realizado em 2005 que con-
templa 282 projetos e 17 te-
mas, cujo o compromisso é 
promover o desenvolvimen-
to sustentável do município 
e, consequentemente, da 
Baixada Santista.

O Ciesp foi instalado em 
Cubatão no ano de 1971. Na 
época da fundação da regio-
nal, Cubatão tinha 23 indús-
trias de base e já era uma po-
tência Química e Siderúrgica. 
Fundado em 1928, na capital 
do Estado, o Ciesp tem hoje 
42 diretorias regionais.

A diretoria do Ciesp 
Cubatão é atualmente com-
posta pelo diretor-titular 
Raul Elias Pinto, represen-
tando a empresa Transpor-
tadora Meca, o primeiro 

vice-diretor Americo Fer-
reira Neto, representando a 
empresa Usiminas, o segun-
do vice-diretor José Roberto 
Heleno de Marquis, repre-
sentando a empresa Unigel, 
e o gerente regional Valmir 
Ramos Ruiz.

Para Raul Elias Pinto, os 
esforços em atrair indústrias 
de transformação para Cuba-
tão visam principalmente o 
desenvolvimento econômi-
co do município. “Estamos 
visitando diversas câmaras 
de comércio para divulgar 
o potencial de Cubatão e 
seu Condomínio Industrial. 
Estamos otimistas com a 
percepção que estamos co-
lhendo nestes encontros e 
com esperança de trazer in-
dústrias de transformação, 
contribuindo, consequente-
mente, para a geração de em-
prego e fomento do comér-
cio local”.

Valmir Ruiz reforça que a 
sinergia é a força para alavan-
car resultados positivos. “O 
Ciesp Cubatão tem muitos 
anos de história, represen-
tando a indústria cubatense 
no País. Hoje, ele caminha 
ainda mais forte lado a lado 
ao Cide, Poder Público, Co-
munidades, Comércio e Ou-
tros Órgãos. Juntos, traba-
lharemos incansavelmente 
para o desenvolvimento sus-
tentável da cidade e contri-
buiremos para um legado de 
sucesso em Cubatão”.
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Centro de Especialidades Médicas 
do Hospital já está pronto
Com a conclusão das obras no prédio, o próximo passo é agora é a aquisição e instalação dos equipamentos 
de hemodiálise, oncologia e medicina bariátrica.

O centro de especiali-
dades médicas do Hospital 
Municipal, para atendi-
mento de alta complexida-
de nas áreas de hemodiá-
lise, oncologia e medicina 
bariátrica, deverá ser inau-
gurado ainda neste primei-
ro semestre. As obras civis 
de adaptação do antigo pré-
dio do teatro, no início da 
Avenida Henry Borden, já 
estão concluídas, restando, 
agora, a aquisição e instala-
ção dos equipamentos.

As informações foram 
divulgadas na manhã des-
ta quarta-feira (6) duran-
te visita de cortesia que 
o diretor-presidente da 
Usiminas, Sérgio Leite de 
Andrade, fez ao prefeito 
Ademário Oliveira. Ele 
estava acompanhado de 
membros de sua diretoria 
e da Fundação São Fran-
cisco Xavier (FSFX), braço 
social da empresa e admi-
nistradora do hospital.

“O término das obras 
deste Centro de Especia-
lidades é mais um passo 
para que Cubatão ofereça 
um serviço de referência 
na Região. Acreditamos e  

FSFX

estamos fazendo com que 
um prédio abandonado 
há 30 anos se transforme 
em um espaço útil, mo-
delo no atendimento de 
alta complexidade. E se-
guimos trabalhando sério 
e com responsabilidade”, 
afirmou o prefeito Ade-
mário.

A FSFX foi respon-
sável pela recuperação e 
adaptação do prédio do 
teatro, há 30 anos, caben-
do à Prefeitura a aquisi-
ção dos equipamentos, 

orçados em R$ 5 milhões. 
Os editais para a compra 
já estão sendo elaborados 
e no encontro de hoje, o  
prefeito Ademário solicitou 
ao presidente da Usiminas 
a antecipação de recursos, 
da ordem de R$ 4 milhões, 
devidos pela empresa ao 
município, em virtude de 
um Termo de Ajustamento 
e Conduta (TAC) firmado 
junto ao Ministério Público. 
Sérgio Leite comprometeu-
-se a dar um atendimento 
especial à solicitação.

A implantação do centro 
de especialidades faz parte 
do contrato de administra-
ção firmado entre a Prefeitu-
ra e a FSFX e que possibili-
tou a reabertura do hospital, 
em 2017, após mais de um 
ano fechado. Em fins de 
2018, o hospital já registrava 
mais de 1.000 partos, 1.100 
procedimentos cirúrgicos, 
4.400 internações e 397 mil 
exames de apoio e diagnós-
ticos. Conta com 75 leitos 
para atendimento pelo SUS 
e 50 leitos para convênios.

Divulgação

PORTO E USINA 
Durante o encontro, o di-

retor corporativo da Usimi-
nas, Alejandro Daniel Laiño  
apresentou alguns dados 
sobre o novo porto que a 
empresa está construin-
do na usina de Piaçaguera 
com capacidade para oito 
navios. O presidente Sérgio 
Leite, por sua vez, disse que 
a usina tem mantido uma 
capacidade de produção de 
100 mil toneladas de aço 
por mês, dentro das proje-
ções para este ano, e que a 

retomada dos trabalhos nas 
chamadas áreas primárias 
(basicamente aço para ex-
portação), que exigirá in-
vestimentos da ordem de 
R$ 1,3 bilhão, dependerá de 
três fatores: aquecimento 
da economia do País, viabi-
lidade do projeto e melhora 
do mercado externo.

A reunião desta manhã 
contou, também, com a 
presença do secretário mu-
nicipal de Emprego e De-
senvolvimento Sustentável, 
Marcos Espírito Santo.
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Cava subaquática 
não oferece risco

Desde a tragédia de 
Brumadinho, começou um 
debate nas redes sociais re-
lacionando o episódio de 

Minas Gerais e a constru-
ção de cavas subaquáticas 
no Canal de Piaçaguera, na 
divisa entre Cubatão e San-

tos. Segundo especialistas 
ouvidos pela reportagem o 
desmoronamento de bar-
reira de rejeitos mineira e 

o aprofundamento contro-
lado do canal de navega-
ção paulista, são assuntos 
completamente diferentes. 

O que acontece no Canal 
Piaçaguera é a dragagem 
do leito do rio para que 
receba materiais retirados 

do próprio rio, permitin-
do seu aprofundamento e 
a ampliação de terminais 
portuários.

Limpando 
o Canal 

Ao longo de déca-
das, o Canal recebeu 
sedimentos e resíduos 
depositados por dife-
rentes empresas que 
operavam na região à 
época. Esse material 
estava espalhado em 
uma área equivalente 
a 460 mil m2, em um 
ambiente inadequado, 
com riscos à popula-
ção, à vida marinha 
e à flora. Ao assumir 
um compromisso em 
prol da eliminação 

desse passivo ambiental, 
já foram recolhidos do ca-
nal mais de 2,6 milhões de 
metros cúbicos de sedi-
mentos e rejeitos que hoje 
estão confinados na  cava 
executada pela VLI, sem 
qualquer ameaça ao meio 
ambiente e à saúde públi-
ca. A cava será selada com 
cobertura de 1,5m de es-
pessura. Assim, o material 
que antes estava espalhado 
pelo  canal está totalmente 
encapsulado e em ambiente 
controlado.

VLI esclarece
A empresa responsável pela administração e operação exclusiva do Tiplam, esclarece que a cava submersa 

do Canal de Piaçaguera não apresenta risco ao ecossistema aquático, comunidade, fauna e flora da região, como 
sempre foi reforçado pelo órgão aprovador e fiscalizador competente - Cetesb - e comprovado pelos estudos 
exigidos pelos órgãos ambientais, para aprovação do projeto, e realizados pela empresa.

Isto é feito para garantir que a região - conhecida como Vale da Vida por ter se tornado exemplo mundial de 
recuperação ambiental e ensinar na prática o conceito de sustentabilidade - continue mostrando que a proteção 
ambiental pode ser perfeitamente compatível com o desenvolvimento econômico e social.

Público
A Cava foi  amplamente debatida  com as au-

toridades ambientais e o público, e a Prefeitura 
promoveu audiências públicas com mais de 300 
participantes e várias horas de duração na sede da 
Associação Comercial e Industrial de Cubatão - 
Acic, com a participação do Conselho Municipal 
de Meio Ambiente (Comdema).

Aprovação ambiental
As autoridades ambientais, particularmente a Cetesb, acompanham de perto os trabalhos nas 

cavas subaquáticas. 
A escolha do método de dragagem foi amplamente discutida com a Cetesb durante o licencia-

mento do projeto, ao longo de mais de dez anos, e com base em avaliações dos maiores especialistas 
nacionais e internacionais sobre o tema. Além de todas as licenças operacionais e ambientais, a 
VLI mantém monitoramentos constantes, que são realizados por laboratórios especializados, para 
garantir a segurança das pessoas, das comunidades e do meio ambiente. Estas análises, comparti-
lhadas com todos os órgãos competentes, não apresentam nenhuma anomalia.

Desenvolvimento
A VLI investiu nos últimos anos R$9 bilhões em expansão de 

infraestrutura logística. Mais de um terço deste valor foi destinado 
ao Tiplam e à limpeza do Canal de Piaçaguera. Um outro benefí-
cio importante do projeto consistiu em proporcionar aos órgãos 
ambientais e à sociedade um regular controle e o monitoramento 
transparente dos sedimentos, da fauna e da água, através de cole-
tas e análises frequentes feitas por laboratórios credenciados, no 
âmbito da licença ambiental sob responsabilidade da VLI. 

Polêmica na net
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Comunidade

Unaerp abre inscrições 
para ofi cinas gratuitas
Neste ano, novos cursos como o de Almoxarife de 
Obras e Introdução ao Espanhol integram a relação 
de cursos oferecidos à comunidade

Ofi cinas culturais e de 
capacitação para a comuni-
dade estão com vagas dispo-
níveis na Unaerp Guarujá. 
As inscrições serão feitas a 
partir de segunda-feira, dia 
11 de fevereiro, das 15 às 
18h, no Núcleo de Projetos 
Sociais da Universidade (Av. 
Dom Pedro I, 3300, Ensea-
da).

Uma novidade é o curso 
gratuito de Almoxarife de 
Obras, que visa capacitar 
jovens e adultos para atuar 

no controle de materiais 
em canteiro de obras. Ou-
tra ofi cina nova é o curso 
introdutório de Espanhol (7 
a 17 anos). E há vagas para 
as ofi cinas de AutoCad (sof-
tware utilizado nas áreas de 
desenho técnico), Balé Baby 
(idade de 3 a 6 anos) e Balé 
Kids (acima de 7 anos).

Para fazer a inscrição, 
é necessário comparecer 
no Núcleo de Projetos So-
ciais e apresentar o RG ou 
Certidão de nascimento da 

criança e do responsável, 
comprovante de residência, 
atestado médico (para ati-
vidades físicas), declaração 
escolar e carteira de vaci-
nação (frente/verso), além 
de entregar 2 fotos 3x4 com 
nome no verso.

O Núcleo de Projetos 
Sociais atende de segunda à 
sexta-feira, das 15h às 18h. 
O endereço é Av. Dom Pe-
dro I, 3300, Enseada, Gua-
rujá. Mais informações pelo 
telefone 3398-1097.

450 vagas para cursos 
totalmente gratuitos

A Secretaria de Cultura 
de Guarujá abrirá na próxi-
ma semana inscrições para 
mais de 450 vagas em cursos 
livres gratuitos (ver abaixo). 
As inscrições para novos 
alunos serão realizadas entre 
quarta (13) e sexta-feira (15).

Já quem frequenta os cur-
sos deve fi car atento ao prazo 
para rematrícula, que acon-
tece nesta segunda (11) e ter-
ça-feira (12). O atendimento 
é realizado das 9 às 12 horas 
e das 14 às 17 horas.

As novas vagas estão dis-
tribuídas em quatro pontos 
culturais da Cidade, aten-
dendo crianças (a partir de 4 
anos) e adultos. Interessados 
devem comparecer ao local 
onde acontece a aula de in-
teresse, tendo em mãos cópia 
de documento ofi cial com 

foto ou certidão de nasci-
mento (para crianças), com-
provante de residência e foto 
3x4. Menores de idade devem 
comparecer acompanhados 
dos responsáveis, que tam-
bém precisam levar cópia dos 
seus documentos.

 
Cursos:

Teatro Procópio Ferreira 
(Av. Dom Pedro I, 350 – Jar-
dim Tejereba)

Ballet Baby: 30 vagas
Teatro: 40 vagas
Artesanato: 20 vagas
Piano – apenas para rema-

trícula
An� teatro Ferreira Sam-

paio (Av. Osvaldo Aranha, 
800 – Jardim Boa Esperança)

Canto: 20 vagas
Violão: 20 vagas

Percussão: 20 vagas
Teatro Infantil: 20 vagas
Teatro: 60 vagas
Artesanato: 20 vagas    
Piano: 16 vagas

Usina Hip-Hop (Rua Du-
que de Caxias, 470 – Parque 
Estuário)

Musicalização: 20 vagas
Violão: 20 vagas
Capoeira: 20 vagas
Grafi te: 20 vagas
Aerografi a – 20 vagas
Piano: 12 vagas
Teatro: 20 vagas
Artesanato: 20 vagas 

Associação Amigos Vila 
Nova Perequê (Rua Madeira, 
220 – Praia do Perequê)

Artesanato: 20 vagas
Violão: 20 vagas

Curso de teatro de graça 
em Cubatão

Interessados em dar os 
primeiros passos nas ar-
tes cênicas terão oportu-
nidade de realizar a O� -
cina de Teatro no Parque 
Anilinas. Promovida pela 
Secretaria Municipal de 
Cultura (Secult), a o� cina 
é um curso livre gratuito 
de iniciação para diversas 
idades (crianças a partir 
de 7 anos, jovens, adultos 
e terceira idade). Ao � nal 
do curso, os alunos apre-
sentarão o resultado de seu 
aprendizado em uma gran-
de mostra de espetáculos. 
Serão 20 vagas para cada 
modalidade.

As inscrições vão de 11 
de fevereiro a 1º de mar-
ço, na Secult - Av. Nove de 
Abril, 2275 - casa 1 - Cen-
tro. É preciso levar uma 
foto 3x4 e documentos ori-
ginais: certidão de nasci-
mento (crianças), RG, CPF 
e comprovante de residên-
cia. As inscrições também 
podem ser feitas online em: 
https://bit.ly/2Sibd2a

O curso tem início a 
partir de 11 de março, com 
duração de nove meses e 
serão ministradas na sala 
2 do Centro Multimídia do 
Parque Anilinas (Av. Nove 
de Abril, s/n, Centro). As 
turmas serão divididas por 
faixa etária, com turmas 
de manhã, à tarde e à noite 
(dependendo do curso):

 

Iniciação Infantil 
(7 aos 12 anos)
A partir de 13 de março
Segundas-feiras -  9h às 

11h; 14h às 16h;
Sobre: Esta ofi cina pro-

põe a experiência teatral a 
partir da vivência de jogos 
e exercícios cênicos basea-
dos no método desenvolvi-
do pela autora e diretora de 
teatro Viola Spolin que esti-
mulam a criatividade e a in-
terpretação. Serão trabalha-
dos jogos de improvisações, 
dramatização, exercícios 
corporais e vocais, criações 
de cena e personagens no in-
tuito de promover a sensibi-
lização cênica da criança. Ao 
longo da ofi cina são criadas 
cenas teatrais que servirão 
de base para a apresentação 
de fi nal de ano.

  
Criação e pesquisa 
teatral 
(13 a 21 anos)
A partir de 12 de março
Terças-feiras - 9h às 

11h30; 14h às 16h30;
Sobre: é destina ao públi-

co com interesse na investi-
gação das diversas áreas das 
artes cênicas e no proces-
so colaborativo de criação, 
numa atitude autoral e par-
ticipativa na atuação, dra-
maturgia e direção visando 
a uma linguagem coletiva no 
intuito de questionar os pa-
radigmas das linguagens cê-
nicas e social. Partindo dos 

jogos de contato improvisa-
ção, os alunos ganham ins-
trumentos para construção 
de cenas. Esse processo visa 
às etapas da construção dos 
exercícios cênicos que servi-
rão de base para a apresenta-
ção de fi nal.

 
Ofi cina livre 
de teatro 
(a partir dos 16 anos até 

terceira idade)
A partir de 13 de março
Quartas-feiras - 14h às 

16h30; 19h às 21h;
Sobre: concebe diversas 

maneiras de viver a realida-
de individual e coletiva de 
forma lúdica por meio das 
artes cênicas, criando um 
espaço de socialização, re-
fl exão e respeito dos valores 
pessoais e da história de vida 
de cada aluno, promovendo 
o autoconhecimento, cons-
ciência corporal, troca de 
experiências no contexto de 
grupo e auxiliar na vivência 
mais consciente do próprio 
cotidiano através de jogos e 
exercícios cênicos baseados 
no método desenvolvido por 
Viola Spolin que estimulam a 
criatividade e a interpretação. 
Serão trabalhados jogos de 
improvisações, dramatização, 
exercícios corporais e vocais, 
criações de cena e persona-
gens, e ao longo da ofi cina 
são criadas cenas teatrais que 
servirão de base para a apre-
sentação de fi nal de ano.

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 Excelentí 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 cumprimento 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 compa-
recer no Cartório Eleitoral, nos horários e dias indicados, procedendo 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 nacionalidade 
brasileira e um comprovante de endereço, dentre os abaixo relacionados:

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

a) carteira de identi dade (RG);
b) carteira emiti da pelos órgãos criados por lei federal, controladores do exercício profi ssional;
c) certi dão de nascimento ou casamento;
d) certi 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 (emiti 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
(emiti 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, comodato
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 uti 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 CANCELAMENTO 
DA INSCRIÇÃO ELEITORAL, nos autos do Processo nº 1- 23.2019.6.26.0119, desta Zona, após aprecia-
ção 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 Substi tuta, digitei, conferi e subscrevi.

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

ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CUBATÃO
Convocação Para Assembleia Geral Ordinária, Eleição Biênio 2019/2021 e outras deliberações

O presidente da diretoria executi va atendendo as determinações dos arti gos 9,11 e 14 e seus respecti vos do 
Estatuto Social, convoca os associados aptos para o voto para a Assembleia Geral Ordinária, à realizar-se no 
dia 18 de fevereiro de 2019, na sede da Associação Comercial e Industrial de Cubatão, sito à Rua Bahia, 171, 
Vila Paulista às 17:30h em 1º convocação com a presença mínima de 51% dos associados ou, em 2º convoca-
ção às 18:30h com qualquer número de associados para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
1- Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembleia anterior;
2- Apreciação das contas, balancetes e demais demonstrações contábeis até 31/12/2018 com a apreciação e 
parecer dos órgãos competentes da diretoria e relatórios da Diretoria Executi va;
3- Eleição para o biênio 2019/2021 dos componentes da Diretoria Executi va, Conselho Fiscal e Conselho 
Deliberati vo;
4- Assuntos Gerais  
A votação iniciará às 18:30h
Estarão à disposição dos associados conforme parágrafo 3 do arti go 9º do Estatuto Social, para eventual veri-
fi cação do relatório de contas do Estatuto Social, para eventual verifi cação do relatório de contas da Diretoria 
Executi va, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, com pareceres do Conselho Fiscal e do 
Conselho Deliberati vo.
O acesso à Assembleia geral somente será permiti do aos sócios ati vos em nosso quadro associati vo.

Geraldo Adelino Gouvea de Freitas
presidente


