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20 anos

Publicado novo edital 
para escolha da empresa

ÔNIBUS

Há quase dois anos se espera pela lici-
tação que vai escolher a nova empre-
sa para operar o transporte público de 
Cubatão. De saída, a Translíder, evi-
dentemente, não investe e vai ‘tocan-
do do jeito que dá’. Nos pontos, popu-
lação não aguenta mais e reclama da 
demora para se resolver o impasse.
Esta semana um alívio: depois de li-
beração do Tribunal de Contas, novo 
edital foi publicado, marcando a data 
da abertura dos envelopes para esco-
lha da nova empresa. 03

Nilton Fukuda/Estadão
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Um perrengue que se arrasta há dois anos, quando a Prefeitura, no 
início do novo governo, comunicou à Translíder, o � m do contrato.

De lá pra cá, a situação só piorou com discussões sobre repasse de 
subsídios, atrasos de pagamento e a empresa alegando prejuízo para 
continuar operando. De saída, a Translíder não tem motivos para in-
vestir e como a demora da licitação, o sistema vai � cando todo defasado.  

No ano passado depois de audiência pública e muita discussão, o 
novo modelo de transporte � cou de� nido, o edital foi publicado e a ex-
pectativa era da abertura dos envelopes em dezembro - tudo isso narra-
do nas páginas de Acontece. Porém, questionamentos de um munícipe 
ao Tribunal de Contas do Estado, atrasou o processo (ver pág 3).

Desfeito o ‘mal entendido’, novo edital foi publicado. Se tudo der cer-
to, a nova empresa assina o contrato no � nal de abril; daí conta 180 dias 

Acordo é feito para ser cumprido!
para assumir. Ou seja, se não houver nenhum empecilho a mudança no 
transporte só acontecerá no � nal de outubro, isto na melhor das hipóteses.

Até lá milhares de usuários continuarão dependendo do serviço e quase 
200 trabalhadores, labutando todos os dias. É imprescindível que se ofe-
reça o mínimo de condições para usuários e trabalhadores, neste período, 
principalmente para se evitar acidentes.

Depois da greve, a Prefeitura assumiu compromissos que, se cumpri-
dos, dariam o fôlego para a Translíder aguentar os próximos meses. A 
empresa, por sua vez, diz que terá condições de colocar os carros na rua e 
honrar com os trabalhadores, caso a Prefeitura cumpra o prometido. Foi 
nestes termos que a greve acabou, � cando a expectativa para que todos 
cumpram sua parte, minimizando a angústia dos usuários, até que a si-
tuação se de� na.

Comunicação 
da Usiminas
Bastante conhecida por 

sua atuação também em 
Cubatão, a gerente geral 
de Comunicação Corpo-
rativa da Usiminas, Ana 
Gabriela Dias Cardoso, é 
a nova diretora regional 
da Associação Brasilei-
ra de Comunicação Em-
presarial - Aberje Minas 
Gerais. Entre as funções 
da posição estão liderar 
ações locais da entidade e fazer a gestão de dados 
sobre a atividade de comunicação em empresas e 
instituições do Estado. Ano passado ela foi eleita 
“Comunicadora do Ano” pela mesma entidade.

Ana Gabriela é formada em Relações Públicas 
pela PUC-MG e em Jornalismo pelo Centro Uni-
versitário de Belo Horizonte. É pós-graduada em 
Comunicação e Gestão Empresarial, pela PUC; 
em Gestão com Ênfase em Marketing e em Ges-
tão Responsável para a Sustentabilidade, ambas 
pela Fundação Dom Cabral. Fez ainda o curso 
internacional em Comunicação Empresarial pela 
Syracuse University, dos EUA. 

Coletivo 302
Neste sábado (23), o  Ciclo de Estudos do Co-

letivo 302 pautará a cenogra� a na próxima roda 
de conversa gratuita. Será mediado por J.C. Ser-
roni, as 18h, no Galpão Cultural no Parque Ani-
linas.

Trata-se do último encontro do 2º Ciclo de Es-
tudos do Coletivo 302. A programação compõe o 
novo processo cênico do grupo cubatense, con-
templado pelo ProAC – Programa de Ação Cul-
tural do Estado de São Paulo.

J.C. Serroni é cenógrafo, � gurinista e arquite-
to especializado em espaços teatrais. Foi um dos 
coordenadores do Departamento de Cenogra� a 
da Rádio e TV Cultura e por mais de uma dé-
cada coordenou o Núcleo de Cenogra� a do CPT 
– Centro de Pesquisas Teatrais do Sesc-SP. Publi-
cou o livro “Teatros do Brasil”, e está trabalhando 
no próximo “História da Cenogra� a Brasileira”.

Mudando secretariado
Rola nos bastidores que o prefeito deve mexer 

nas pastas de Segurança, Obras e Manutenção. 
Mas sem muitas novidades, nada além de um 
possível troca-troca entre os atuais engenheiros 
titulares Benaldo (Obras) e Gilvan Guimarães 
(Manutenção). A secretaria de Segurança Públi-
ca continua aguardando um nome para substituir 
Jeferson Cansou, que já colocou o cargo à dispo-

sição.

No Esporte
A novidade � ca 

por conta da agen-
dada posse do meda-
lhista Ronald Lopes, 
no comando de Es-
portes. Mas ele tam-
bém é da Casa; desde 
o início do governo 
Ademário, ocupa car-
go de diretor de co-
municação.

O Conselho Tutelar 
de Cubatão abre pro-
cesso para eleição dos 
cinco novos membros  
titulares e suplentes, 
cujos mandatos irão de 
2020 a 2024. O prazo 
para inscrições dos can-
didatos vai de 25 de fe-
vereiro até 25 de março, 
devendo ser feitas à Rua 
Salgado Filho, 227, Jar-
dim Costa e Silva, das 9 
às 12h e das 13 às 16h.

Os candidatos ha-
bilitados na fase de 
inscrição participarão 
de uma prova escrita 
em data a ser divulga-
da. Serão considerados 
aprovados para a fase 
seguinte, aqueles que 
obtiverem, no mínimo, 
60% de aproveitamen-
to. As eleições com os 
candidatos aprovados, 

Conselho Tutelar abre 
inscrições para candidatos
Inscrições podem ser feitas a partir do próximo da próxima segunda (25), 
e vão até o dia 25 de março. Eleição será em outubro

acontece no dia 6 de ou-
tubro. 

Requisitos
Os candidatos deve-

rão ter idade mínima de 
21 anos, ensino médio 
completo e apresentar os 
documentos: certidões de 
feitos cíveis e criminais, 
expedidos pelos cartórios 
distribuidores estadual e 
federal, folha de antece-
dentes criminais; docu-
mento de identi� cação 
com fotogra� a; prova de 
residência em Cubatão 
há mais de três anos; es-
tar em pleno gozo de seus 
direitos políticos; apre-
sentação de currículo; ati-
vidades desenvolvidas de 
no mínimo três anos com 
atuação em atendimentos 
especí� cos e contínuos 
com criança e adolescen-

te, em programas e/ou 
projetos destinados à 
referida faixa etária; de-
claração de inexistência 
de impedimentos através 
de declaração de próprio 
punho. 

Comissão 
organizadora 
Formada por: Carla 

Garcia Dias (CMDCA), 
Irene Lages de Souza 
(CMDCA), Paulo de 
Toledo Ribeiro (OAB-
-Cubatão),  Sandra Lú-
cia Furquim de Campos 
(Prefeitura), Silvio Go-
mes (CMDCA) e secre-
tario executivo conse-
lheiro Gilmar Balbino 
dos Santos.  

Mais informações po-
dem ser obtidas pelo te-
lefone (13) 3372.4178 ou 
pelo e-mail cmdcacuba-

tao@gmail.com.

O que faz o 
conselheiro
Atender crianças e 

adolescentes nas hi-
póteses de descum-
primento de proteção 
previstas seu estatuto, 
aplicando algumas 
medidas. Atender e 
aconselhar pais ou 
responsáveis. Promo-
ver a execução de suas 
decisões, usando para 
tanto, requisitos de 
serviços públicos nas 
áreas de saúde, edu-
cação, serviço social, 
previdência, trabalho 
e segurança, ou repre-
sentação junto à auto-
ridade judiciária nos 
casos de descumpri-
mento injusti� cado 
de suas deliberações.
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transporteé a data para abertura dos 
envelopes. Acontece às 10h

Luciana Lima, 
Pilões

Sergio Tomaz,
Costa Muniz

Ire Quiaper,
Vila Paulista

Magaly Vilarino, 
Vila Nova

Quando quebra 
um ônibus para o 
Pilões, demora 2 
horas para passar 
outro. Isso não 
pode continuar 
assim

A situação é ur-
gente. Do jeito que 
está não dá mais 
para fi car. Cubatão 
está passando por 
mudanças: vamos 
acreditar!

Eu acredito na 
melhora, não 
precisa ser de 
outro mundo mas 
precisa ser pelo 
menos justo. Paga-
mos caro por isso.

Eu gostaria que 
mudasse, com 
pelo menos um 
pouco mais de 
condições. Mas 
acho que não vai 
mudar nada.

E AÍ LEITOR

?

TCE libera e novo
edital é publicado

Parece que a novela da 
licitação do transporte 
público de Cubatão vai 
chegar ao � m. No últi-
mo dia 13, o Tribunal de 
Contas do Estado de São 
Paulo julgou os recursos 
apresentados pela Prefei-
tura por conta dos ques-
tionamentos feitos ao 

edital e liberou o certame.
O questionamento foi 

feito no início de dezem-
bro último e suspendeu 
a licitação até que a Pre-
feitura apresentasse as 
justi� cativas para apre-
ciação do TCE. Por con-
ta do período de festas e 
recesso de � nal de ano, 

o julgamento � cou para 
esse mês.

Além das justi� cati-
vas, Prefeitura e CMT 
apresentaram as altera-
ções necessárias no edi-
tal para que ele pudesse 
ser aprovado pelo Tri-
bunal e o processo tenha 
continuidade. 

O novo edital já foi 
publicado e  prevê que no 
próximo dia 26 de março, 
as 10h. aconteça a aber-
tura dos envelopes para 
a escolha da empresa que 
cuidará do transporte 
público cubatense (caso 
não haja mais nenhum 
imbróglio jurídico).  

16 milhões para 
modernização da frota

Segundo consta no edi-
tal, além da renovação da 
frota, a empresa vencedo-
ra terá como meta a im-
plantação de um sistema 
de acompanhamento em 
tempo real da localização 
do ônibus por meio de 
aplicativo e o controle de 
qualidade, que será feito 
pelos usuários, pela CMT e 
também pela empresa.

Nesse controle serão 
avaliados ítens como a 
pontualidade, o funcio-
namento do aplicativo, a 
disponibilidade da frota, 
limpeza e conservação dos 

veículos, entre outros itens.

INTEGRAÇÃO
No atual sistema, a in-

tegração ocorre apenas 
entre os ônibus munici-
pais da concessionária 
que opera as linhas do 
transporte público. Com 
o novo modelo, a inten-
ção é ampliar a integra-
ção. Após reuniões com a 
EMTU e os permissioná-
rios do transporte alterna-
tivo, a integração passou 
a ser uma das exigências 
para a nova empresa que 
deverá adotar um sistema 

de bilhetagem eletrônica 
que permita ao usuário 
usufruir da integração 
com os ônibus intermuni-
cipais, VLT (Veículo Leve 
sobre Trilhos) e com o 
Transporte Alternativo.

TARIFA MANTIDA
O edital garante a ma-

nutenção do atual valor 
total da tarifa de R$ 4,10 
(sendo R$ 3,40 cobrado 
na catraca mais R$ 0,70 
subsidiado pela Prefeitu-
ra). O documento tam-
bém prevê subsidio de até 
30% do valor por parte da 

Prefeitura sendo que, no 
último ano, a média men-
sal do subsídio pago à em-
presa de ônibus foi de R$ 
200 mil.

Tarifa de
R$ 3,40

valor total da 
tarifa é de 

R$ 4,10, sendo 
R$ 0,70 subsidia-

do pela Prefeitura

2013

30/01/17

16/03/17

31/10/18

Dez./18

28/12/18

21/02/19

13/02/19

Translíder 
começa a 

operar em 
Cubatão

Prefeitura noti -
fi ca Translíder 
sobre rescisão 
contratual. 
No acordo de 
rescisão, 
Translíder 
segue operan-
do na Cidade 
até conclusão 
de novo pro-
cesso licitatório

Audiência 
pública deba-

te aspectos 
do transporte 

público com 
a população. 

Diversas suges-
tões feitas pe-
los munícipes 

foram conside-
radas na elabo-
ração do edital 

de licitação.
Edital é publi-
cado pela Prefei-
tura. Empresas 
tem 30 dias para 
conhecer o teor 
do edital e apre-
sentarem suas 
propostas. Aber-
tura era prevista 
para  dezembro.Munícipe en-

tra com ques-
ti onamentos 

no Tribunal de 
Contas do Es-

tado e proces-
so é suspenso 

temporaria-
mente até que 

a Prefeitura 
responda ao 

TCE.
TCE entra 
em recesso e 
julgamento do 
recurso fi ca 
para o inicio 
de 2019

Novo edital 
é publicado 
dando 
sequência 
à licitação

Após justi -
fi cati vas e 

adequações 
apresentadas 

pela CMT e 
Prefeitura ao 

TCE, Tribu-
nal libera o 

certame

Semana começou com greve

Sistema de 
monitoramento 
em tempo real

Ônibus modernos, 
com acessibilidade, 
wi-fi  e ar condicionado

Concessão por 15 
anos, renováveis 
por mais 5 anos

Operação com 49 
veículos (sendo 4 de 
reserva operacional)

14 linhas para trans-
portar cerca de 500 
mil passageiros mês

Na manhã desta se-
gunda (18)  os 150 tra-
balhadores da Translí-
der, cruzaram os braços 
e os ônibus não sairam 
da garagem entre 4h e 
12h da manhã. Eles re-
clamavam do vale-refei-
ção que não é pago há 
dois anos e dos constan-
tes atrasos salariais.

Sindicato, Prefeitura 
e empresa se reuniram 
para uma saída emergen-
cial. A Prefeitura se com-
prometeu a comprar de 
novo os vales-transporte 

da empresa para os servi-
dores municipais. Assim, 
a empresa garantiu que 
conseguirá honrar com 
os trabalhadores. 

Acordo feito e os ôni-
bus voltaram a circular. 
O combinado foi: adian-
tamento salarial de 20 de 
fevereiro será pago até 1º 
de março e salário do dia 
6, no dia 8. O vale-refei-
ção de março cai no dia 
20 e não haverá mais 
atrasos. O sindicato ne-
gociará o pagamento 
dos vales-refeições.

26/03
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Festa homenageia 
comunidade árabe 

Evento da TV Polo 
promove intensa viagem 
cultural e gastronômica.

Hoje eles são mais de 50 comer-
ciantes com forte atuação local, prin-
cipalmente no ramo de móveis, os 
‘brimos’ fazem parte da história de 
Cubatão, com signi� cativa in� uência 
econômica e cultural. 

Neste sentido, o evento promovido 
pela TV Polo, vai proporcionar uma 
verdadeira experiência árabe com o 
melhor da gastronomia e o folclore 
local: até o gênio da lâmpada estará à 
disposição dos convidados.

ANIMAÇÃO 
Grupo Nasser de Dança traz o melhor do Dabke, dança do ventre 
e folclórica
EXPO ÁRABE 
Com um salão para maquiagem arabesca, artesanato, perfumes 
e fragrâncias e demais produtos
INGRESSOS LIMITADOS 
Antecipados custam R$ 80,00 enquanto durar o primeiro lote, à venda 
no Maeson Khalil que fi ca na Avenida Marti ns Fontes, 328. 
Ou pelo whatsapp 997495982. 

Seo Armando, pionei-
ro, veio para Cubatão 
em 1970. Família 
continua o legado

Membro da comuni-
dade libanesa, Tarek é 
um dos incentivadores 
do evento

Dia 05 de abril na Acic

Sem medo 
do trabalho

Dedicados intensamente ao trabalho, a vida de cada 
uma das famílias que estão na cidade, daria um bom roteiro 
de � lme.

É o caso de Ahmad Mohamed Kalil, o seo Armando. Pio-
neiro, ele chegou na cidade em 1970 e teve 9 � lhos, um deles 
Tarek Ahmad Khalil, que esteve na redação esta semana. Ar-
mando (assim como outros que o sucederam) começou a vida 
como mascate, até abrir a primeira loja da família em 1973: a 
Casa de Móveis do Povo, ao lado da Lisboa.

“Ele vendia roupas de cama, mesa e banho, de porta em 
porta. Uma tarefa nada fácil para quem não domina o idioma. 
Meu pai educou todos os � lhos para o trabalho”, relata orgu-
lhoso, o � lho Tarek”. Mais novo entre os homens da família, o 
dono do Maeson Khalil, segue o legado do pai e empreende na 
cidade, bem como os demais membros da família.

MITOS
Durante décadas, os libaneses tinham que tirar docu-

mentação na Turquia, antes de vir ao Brasil, por isso � ca-
ram conhecidos como turcos. Por falta de conhecimento, 
muitos outros mitos ainda povoam o imaginário popular 
na cidade. O evento também será uma oportunidade de 
conhecer a essência e também os verdadeiros costumes, 
desta comunidade.
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oportunidade38 vagas nas
cidades da Baixada

carnaval400 pessoas são esperadas
para a festa do Vale Verde

Promotor de Páscoa 
(18 vagas)

É necessário ter entre 18 
e 45 anos, ensino médio 
completo e comprovar 

experiência mínima de seis 
meses em CTPS.

Praia Grande

Representante 
comercial (1 vaga)

Ter idade entre 
40 e 50 anos

• Praia Grande: Litoral Plaza, Av. 
A. Senna, 1.511, Xixová

• São Vicente: Av. Capitão-mor 
Aguiar, 695 - Centro ou

• Área Conti nental: Av. Dep.U. 
Guimarães, 211 – Jd. R. Branco

• Santos: Rua Amador Bueno, 
249 – Centro 

• Cubatão: Rua Dr. Fernando 
Costa, 1096 – Vila Couto

• Guarujá: Av. C. Branco, 357 
- Jd. Cunhambebe, V. de 
Carvalho

É hoje o dia... Da alegria !!!!!!!
Chegou o dia, dos gran-

des artistas da região, mos-
trarem o seu valor.   O maior 
espetáculo da terra!   Estó-
rias que prometem te emo-
cionar e provar que tudo va-
leu a pena.

Claro que o orçamento 
limita a qualidade das apre-
sentações, no Rio de Janeiro, 
as grandes   agremiações, re-
cebem 1,5 milhão, São Paulo 
a cada ano se aproxima desse 
valor, já a baixada, tem que 
fazer o seu melhor, com uma 
verba de 85 mil para as agre-

miações do grupo especial, 
40 mil para as do grupo de 
acesso e nada, absolutamen-
te nada para as 5 escolas do 
grupo 1.

Ainda assim veremos 
uma festa muito bonita, ini-
ciando na sexta dia 22 com as 
cinco agremiações do grupo 
1 : Dragões do Castelo, Uni-
dos da Baixada, Imperatriz 
Alvinegra, Bandeirantes do 
Saboó e Império da Vila.

Na mesma noite se apre-
sentam as quatro escolas do 
grupo de acesso: Unidos da 

Zona Noroeste, Padre Paulo, 
Brasil e Mãos Entrelaçadas.

No sábado dia 23 as agre-
miações do grupo especial 
fazem a sua apresentação a 
partir das 20 hs iniciando 
com: Mocidade Dependen-
te do Samba, Vila Mathias, 
Mocidade Amazonense, 
União Imperial, X9 , Unidos 
dos Morros, Sangue Jovem e 
Real Mocidade Santista.

O regulamento prevê 
que do grupo 1 e do grupo 
de acesso suba uma esco-
la, e do grupo especial e do 

Izildo dos Santos,
Ass. de Imprensa 
da LICESS

grupo de acesso desça uma 
escola,e a disputa promete 
ser grande, portanto, não 
percam a oportunidade de 
aplaudir os nossos artistas, 
receber a todos com um belo 
sorriso, dançar ao envolven-
te som das baterias, cantar a 
plenos pulmões cada samba 
que representa a cultura car-
navalesca da nossa região e 
se emocionar com a perfor-
mance de cada agremiação.

“ DIGA ESPELHO MEU, SE 
HÁ NA  AVENIDA ALGUÉM 
MAIS FELIZ QUE EU...”

OPINIÃO

Guarujá abre 255 vagas
para cursos gratuitos

O FSS de Guarujá está com 
inscrições abertas para 10 
cursos gratuitos para geração 
de renda, somando 255 vagas. 
Para efetuar a matrícula, os 
interessados devem compa-
recer, na próxima quinta-fei-
ra (28), à sede do FSS, que 
� ca na Rua Cavalheiro Nami 

Jafet, 549 – Centro.
Serão oferecidos cursos na 

área de: Cartonagem; Carto-
nagem Teen, Crochê; Borda-
do Livre; Feltro; Modelagem; 
Corte e Costura Industrial; 
Conserto e Reformas de Rou-
pas; Artesanato em geral; 
Costura Criativa e Projeto Pa-

daria Artesanal;
O horário de atendi-

mento é das 9 às 12 horas e 
das 13h30 às 16h30. Os do-
cumentos necessários são: 
RG, comprovante de resi-
dência e telefone para con-
tato. Outras informações: 
3386-8820.

Divulgação PMG

Cubatão 
terá evento 
benefi cente

Este ano o carnaval 
chegou diferente em 
Cubatão com a 1º Eta-
pa Carnaval Fest Sound 
Bene� cente. No evento 
haverá competição de  
carro mais top; pare-
dão mais bonito; equipe 
mais organizada; maior 
equipe; som de porta-
mala mais bonito. 

As estradas custam 
R$20 para carros, R$10 
para motos e  1kg de 
alimento carona ou  pe-
destre. Acontece no dia 
10 de março, das 9h às 
17h30, no Katódromo 
Municipal de Cubatão. 
Será proibido a entrada 
de menores de 14 anos e 
bebidas acoolicas.

Bandas e 
blocos em 

Guarujá
A partir deste sába-

do (23), munícipes e 
turistas já podem apro-
veitar a folia de Carna-
val em Guarujá. A pro-
gramação conta com 36 
opções entre bandas e 
blocos - � xos e itineran-
tes - espalhados por di-
versos pontos. Con� ra 
a programação: http://
acontecedigital.com.br/
jornal/index.php/cida-
des/guaruja/1905-car-
naval-2019

Tem carnaval 
no Vale Verde

Evento vai ter concurso de fantasias para crianças e tem 
o objetivo de promover lazer para famílias 

O 
B l o c o 
‘C u t u c a n -
do o Vale’ promete ar-
rebentar neste carnaval 
em festa familiar com 
muita diversão. Muita 
marchinha, axé e frevo 
dará o tom da festança 
com banda ao vivo. A fo-
lia terá concentração na 
praça principal do bairro 
as 14h.

A festa aconte-
ce em dois dias, no 

domingo (03/03) e na 
terça (05) de carnaval, 
sempre as 14h. Além de 
muita música, os concur-
sos infantis estão fazen-
do sucesso no evento. No 
domingo, será o concur-
so de fantasias e na terça, 
concurso de máscaras. 
Para ambos, serão acei-
tas inscrições de crianças 

até 13 anos.
Para se inscrever o 

responsável deve compa-
recer à sede da Sociedade 
Melhoramentos do Vale 
Verde (Av. Manoel dos 
Santos Mesquista, 135) 
de segunda a sexta, ou 
entrar em contato com 
Aldo pelo 981633040.

Quem faturar o pri-
meiro e segundo lugar, 
leva um troféu para casa.

Para Aldo Arruda, 
um dos organizadores, 
a festa deve reunir cerca 
de 400 pessoas e os aba-
dás já estão a venda. ‘Os 
abadás custam R$30,00 
e vão ajudar a custear a 
festa, porém não é obri-
gatório para participar 
da folia, comenta Aldo.

A festa é organizada 
por um grupo de amigos 
e moradores do bairro.

IN MEMORIAN
Durante a festa, o blo-

co vai homenagear o sr. 
José Eugênio da Silva Fi-
lho. O popular Fofão, era 
carnavalesco e grande 
incentivador de eventos 
culturais. Muito querido 
na comunidade, ajudou 
no desenvolvimento e 
crescimento do bairro. 
Justa homenagem!

São Vicente

Auxiliar de 
Enfermagem 

(05 vagas)
Ensino Médio Completo 
e experiência na função.

Empregado Domésti co 
Diarista (05 vagas)
Ensino Fundamental 

Completo e experiência na 
função.

Inspetor Técnico de 
Qualidade (02 vagas)
Ensino Médio Completo, 
exp. na função, CNH B e 

registro no CREA.

Vendedor “Porta a 
Porta” (02 vagas)

Ensino Médio Completo 
e experiência na função.

Produtor Cultural 
(02 vagas)

Ensino Médio Completo e 
experiência na função.

Programador Visual 
Gráfi co (01 vaga)

Ensino Médio Completo 
e experiência na função.

Atendente de loja 
(1 vaga)

Podendo ser PCD ou não

Assistente 
administrati vo

(1 vaga)
Podendo ser PCD ou não

Santos
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Em recente visita ao CAMP, a presidente do SI Cubatão, Erenita Barbosa 
(esq.) e a jornalista Valéria Guimarães (dir.), posam para foto ladeando o 
vice- presidente da entidade, Arlindo Ferreira, e a assistente social, Tha-
mires Fagundes

Bailarino de Guarujá em Concurso Internacionale
Do Morro da Cachoeira, em Gua-

rujá, para os palcos internacionais. O 
jovem bailarino Kayky Santana, de 11 
anos, vem conquistando o seu espa-
ço no balé nacional. Em abril, ele vai 
realizar mais um sonho: participar do 
Concurso Internacional de Bailado 
do Porto, em Portugal.

O Concurso Internacional é um 
evento que visa apoiar a formação 
de jovens bailarinos através de aju-
das monetárias e de atribuições de 
bolsas de estudo para escolas de re-
nome internacional. A competição 
acontece de 4 a 8 de abril. Kayky 
Santana , que começou a dançar aos 
6 anso, conquistou a vaga no even-
to graças aos ótimos resultados ob-
tidos no ano passado no concurso 
Passo de Arte, em Indaiatuba (SP).

Apesar da pouca 
idade, já conquistou 
vários troféus em gru-
po e medalhas solo. 
Dentre suas conquis-
tas, duas se destacam: 
duas bolsas de estu-
dos internacionais, em 
Portugal e em Nova 
Iorque.

Para custear a viagem será realizado, no  
próximo dia 27, o espetáculo ‘A Bela e a 
Fera’. A apresentação é do Ballet Mônica 

Andrade e acontece às 20 horas, no Teatro 
Municipal Procópio Ferreira (Av. Dom Pedro 
I, 350 - Jardim Tejereba). Ingressos solidá-

rios custam R$ 15,00  antecipados.

Parabéns

Dra. Lisandra Parus-

sulo, da Rejuvenesce 

Spa & Beleza

Jornalista e 

professor Ivo 

de Oliveira

Ricardo Picol, da 

Foto Zom

Popular Maraca, 
do Sindicato dos 
Químicos

Luciana Rossi
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por Jaque Barbosa Jaque Barbosa
@jaqueeebarbosa
13 97414-8664jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

Continua bombando o projeto Samba no Posto, 
com aquele som de responsa do Samba Guetto, 
no Ipiranga da Rua São Paulo (nº 295). Toda sexta 
a partir das 20h com cerveja gelada e diversas 
porções no posto mais animado de Cubatão. 

Cubatão conta com três locais para o 
descarte de óleo de cozinha da maneira 
correta, sem agredir o meio ambiente. Esse 
óleo, após processamento, é reutilizado 
para movimentar máquinas industriais e até 
veículos, como biodiesel.

A Prefeitura iniciou divulgação dos pon-
tos de coleta do programa Óleo Sustentá-
vel. Munícipes podem levar o óleo da fri-
tura, acondicionado em garrafas pet, aos 
pontos instalados nas unidades do super-
mercado Krill do Casqueiro, na Avenida Joa-
quim Jorge Peralta, 166, Pq São Luis; e Vila 
Nova, Avenida Martins Fontes, 1.101. Na Vila 
Paulista, na Rua Bernardo Pinto, 395, sede 
local da Sabesp.

Guarujá é a primeira cidade da Baixada 
Santista a instalar um Ponto de Entrega Vo-
luntária (PEV), da GREEN Eletron, para des-
carte de eletroeletrônicos, consolidando a 
operacionalização da logística reversa.

O coletor está instalado nas dependên-
cias do Shopping Itapema, no distrito de 
Vicente de Carvalho, funciona desde o últi-
mo dia 6, e é destinado a receber produtos 
eletroeletrônicos de consumidores domés-
ticos. Podem ser descartados eletrodo-
mésticos de pequeno porte e eletrônicos 
de pequeno porte como celulares, laptops, 
entre outros. Vale ressaltar que lâmpadas 
fl uorescentes não podem ser descartadas 
nesse coletor.

22/02

Coleta de óleo Eletroeletrônico

Save thedate
22/02

Com a dissertação O Parque Infantil do Jardim Casqueiro e Vila Bandeirantes (1956-1966), a 
maestrina Sônia Onuki foi aplaudida com louvor pela banca examinadora da Unisantos, 
durante a defesa do tema na última quarta, 20. Amigos e familiares estiveram presentes para 
prestigiar a agora mestre Sônia, que viveu este último período em prol do resgate dessa 
memória cubatense, que segundo ela foi cheio de emoções e descobertas. A coluna não 
poderia fi car de fora, lhe desejamos toda sorte

O espetáculo ‘ O Vendedor de Sonhos’ estará em 
cartaz no Teatro Municipal Procópio Ferreira (Av. 
Dom Pedro I, 350 – Enseada), às 21h30. Trata-se da 
adaptação para o teatro do best-seller do autor 
mais lido da década, Augusto Cury. 

Co
ns

ciê
nc

ia eco
lóg

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: RUBEM LIBERATO DA SILVA NETO e ELAINE 
SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, RG 
n.º 463859285 - SSP/SP, CPF n.º 36308253898, com 29 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 259, fl s. nº 53, Termo nº 88822), nas-
cido no dia cinco de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (05/11/1989), 
residente na Rua Portugal, 693, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: rubemli-
berato@hotmail.com, fi lho de JORGE LUIZ CABRAL DA SILVA, falecido há 13 anos 
e de ROSIMEIRE FRAZÃO FERNANDES, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 63 anos de idade, residente em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciada, enfermeira, RG n.º 302666977 - SSP/SP, CPF n.º 
31464362807, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia pri-
meiro de junho de mil novecentos e oitenta e dois (01/06/1982), residente na Rua 
Portugal, 693, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: elainesstos@hotmail.com, 
fi lha de EVILASIO SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA MARLENE DE OLIVEIRA SILVA, fale-
cida há 16 anos. Divorciada de Thiago Aparecido dos Santos, conforme sentença 
datada de 23/08/2017, proferida pelo Juiz de Direito da 3ªVara do Foro de Cuba-
tão-SP, nos autos de nº1003335-34.2017.8.26.0157. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
CARLOS EDUARDO DE LIMA e TACIANA EURIDES DA SILVA CAS-
TRO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ro, coletor, RG n.º 22117059 - SSP/SP, CPF n.º 27457711830, 
com 40 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º 
Subdistrito)  Livro nº 137, fl s. nº 68, Termo nº 16107), nas-
cido no dia trinta de julho de mil novecentos e setenta e 
oito (30/07/1978), residente na RUA Rivaldo Alves Feitosa, 
90, apt.25, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho 
de CARLOS ALBERTO DE LIMA, aposentado, com 70 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA ELIZABETH FER-
REIRA DE LIMA, do lar, com 60 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteira, cozinheira, RG n.º 329150194 - SSP/SP, CPF n.º 
22261590881, com 36 anos de idade, natural de RECIFE - PE 
(Recife 15º Distrito -PE  Livro nº 38, fl s. nº 15, Termo nº 45565), 
nascida no dia treze de maio de mil novecentos e oitenta e 
dois (13/05/1982), residente na RUA Rivaldo Alves Feitosa, 90, 
apt.25, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de MA-
NOEL DE FARIAS CASTRO, aposentado, com 63 anos de idade, 
residente em RECIFE - PE e de ANA MARIA DA SILVA CASTRO, 
do lar, residente em PRAIA GRANDE - SP. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela 
Imprensa Local.

Cubatão, 13 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 
1525 do Código Civil Brasileiro: ALEX MUNIZ COSTA e ELIANA CARDOSO LIMA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, coordenador de importação e 
exportação, RG n.º 331704845 - SSP/SP, CPF n.º 22598259823, com 36 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e oiten-
ta e dois (27/07/1982), residente na Rua Monte Castelo, 165, Vila Nova, Cubatão - SP, 
E-mail: alexmunizcosta2@gmail.com, fi lho de MILTON CARLOS COSTA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de IRENE 
MUNIZ COSTA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em 
SANTOS - SPDivorciado de Michele Tati ana Trombina de Gois, conforme sentença datada 
de 18/02/2016, proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara de Familia e Sucessões de Praia 
Grande-SP, nos autos de nº0010624.21.2012.8.26.0477.. Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, engenheira eletricista, RG n.º 272352469 - SSP/SP, CPF n.º 
30119228882, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 89, 
fl s. nº 13, Termo nº 17533), nascida no dia onze de julho de mil novecentos e oitenta e 
dois (11/07/1982), residente na Rua Monte Castelo, 165, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: 
lia_ecl@hotmail.com, fi lha de OSMAN DE OLIVEIRA LIMA, de nacionalidade barsileira, 
aposentado, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de FRANCISCA CARDOSO 
LIMA, de nacionalidade brasileira, professora, com 53 anos de idade, residente em SÃO 
VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: THIAGO PEREIRA PEDRO e ELIETE DA SILVA 
SOUSA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, 
RG n.º 327684835 - SSP/SP, CPF n.º 30485637847, com 36 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
dois (26/02/1982), residente na RUA Manoel Antonio da Silva, 105, Parque São Luiz, 
Cubatão - SP, E-mail: não consta, fi lho de DILSON FRANCISCO PEDRO, motorista, com 
64 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de ELZA PEREIRA PEDRO, do 
lar, com 55 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SPDivorciado de Fernan-
da Guimarães Leal, conforme escritura pública lavrada aos 23/06/2015 pelo 2ºTa-
belionato de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Cubatão-SP, no livro nº153, 
pgs.097/100.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar ad-
ministrati vo, RG n.º 353975680 - SSP/SP, CPF n.º 33200413808, com 35 anos de idade, 
natural de MONSENHOR TABOSA - CE (Monsenhor Tabosa  Livro nº 35, fl s. nº 73, Ter-
mo nº 7530), nascida no dia trinta e um de agosto de mil novecentos e oitenta e três 
(31/08/1983), residente na RUA Manoel Antonio da Silva, 105, Parque São Luiz, Cuba-
tão - SP, E-mail: não consta, fi lha de OSCAR DE LIMA SOUSA, de nacionalidade brasi-
leira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JUDITE DA 
SILVA SOUSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

(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 gal-
pão 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 quar-
tos - piscina - garagem p/ 
três veículos

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

Igreja Videira vence 
1º Copa Evangélica

A Igreja Videira venceu 
a 1º Copa Evangélica de 
Cubatão durante a dispu-
ta � nal, que foi realizada 
no últim dia 16 , no Cen-
tro Esportivo Armando 
Cunha, do Jardim Cas-

 Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti -
go 1525 do Código Civil Brasileiro: ADRIANO BORGES DE OLIVEIRA e PAULA CAROLINA 
SOUZA E SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, mecâni-
co, RG n.º 42176973 - SSP/SP, CPF n.º 22666973824, com 36 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP, nascido no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e oitenta e dois 
(27/08/1982), residente na Avenida Nove de Abril, 3160, apt.34, Vila Nova, Cubatão - 
SP, E-mail: n/c, fi lho de RENIVALDO MARTINS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de TEREZA BORGES DE 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SPDivorciado de Michele de Castro, conforme sentença datada de 06/08/2007, 
proferida pela Juíza de Direito da 1ªVara da Família e Sucessões de Santos-SP, nos autos 
de nº2002/07.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, técnica de 
segurança do trabalho, RG n.º 42177213 - SSP/SP, CPF n.º 21924789841, com 37 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatro de junho de mil novecentos e 
oitenta e um (04/06/1981), residente na Avenida Nove de Abril, 3160, apt.34, Vila Nova, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de PAULO NAZARIO E SILVA, de nacionalidade brasileira, 
técnico de segurança, com 56 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de MEI-
RE DE LOURDES SOUZA E SILVA, falecida há 25 anos. Divorciada de Salermo Rufi no de 
Sousa, conforme escritura pública lavrada no 1ºTabelionato de Notas e de Protesto de 
Letras e Títulos de Cubatão-SP, no Livro nº168, fl s.133/134, aos 26/10/2010. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
EVANDRO DE CAYRES GONÇALVES e LETÍCIA BRUNA DOS SAN-
TOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
motorista, RG n.º 46377362 - SSP/SP, CPF n.º 37477265851, 
com 29 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Sub-
distrito)  Livro nº 260, fl s. nº 245, Termo nº 89804), nascido no 
dia sete de janeiro de mil novecentos e noventa (07/01/1990), 
residente na RUA João Francisco de Oliveira, 46, Ilha Caraguatá, 
Cubatão - SP, E-mail: evandrocayres_@hotmail.com, fi lho de 
JOSIMIRO BRITO GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, aju-
dante geral, com 59 anos de idade, residente em SANTOS - SP 
e de ENGRACIA DE CAYRES ALVES, falecida há 07 anos . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, recepcio-
nista, RG n.º 35576387 - SSP/SP, CPF n.º 39670096880, com 27 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia trinta e 
um de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (31/01/1992), 
residente na RUA João Francisco de Oliveira, 46, Ilha Caraguatá, 
Cubatão - SP, E-mail: l.bruna@hotmail.com, fi lha de IVANILDO 
BARBOZA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, 
com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
EUNICE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, confeiteira, 
com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. La-
vro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela 
Imprensa Local.

Cubatão, 19 de fevereiro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos 
exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: RODRIGO MON-
TEIRO SILVEIRA e KÁTIA REGINA DOS REIS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, técnico de enfermagem, RG n.º 
229197164 - SSP/SP, CPF n.º 13388997837, com 46 anos de idade, 
natural de SÃO GONÇALO - RJ, nascido no dia vinte e dois de dezem-
bro de mil novecentos e setenta e dois (22/12/1972), residente na 
RUA Chile, 101, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lho de 
DIOGO SILVEIRA, aposentado, com 79 anos de idade, residente em 
SANTOS - SP e de ALICE MONTEIRO SILVEIRA, do lar, com 77 anos 
de idade, residente em SANTOS - SPDivorciado de Káti a Regina dos 
Reis, conforme escritura pública lavrada aos 02/12/2016 pelo 8º Ta-
belião de Notas de Santos-SP, no livro nº491, fl s.187/188.. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, esteti cista, RG 
n.º 360579425 - SSP/SP, CPF n.º 21654054836, com 48 anos de ida-
de, natural de SANTOS - SP, nascida no dia vinte e nove de novembro 
de mil novecentos e setenta (29/11/1970), residente na RUA Carlos 
Gomes, 181, apt.21, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi -
lha de MANOEL ALVES DOS REIS, aposentado, com 89 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de HELOÍSA SILVA REIS, do lar, com 73 
anos de idade, residente em SÃO JOÃO DOS PATOS - MA. Divorciada 
de Rodrigo Monteiro Silveira, conforme escritura pública lavrada aos 
02/12/2016 no 8º Tabelião de Notas de Santos-SP, no livro nº491, 
fl s.187/188. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e 
publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
LUÍS ERNESTO FIORINO e MARIA APARECIDA MONTEIRO. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, comer-
ciante, RG n.º 18148819X - SSP/SP, CPF n.º 07088144840, com 
58 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 18º 
Subdistrito - Ipiranga  Livro nº 161, fl s. nº 87, Termo nº 104277), 
nascido no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e 
sessenta (27/12/1960), residente na Rua Paraíba, 710, Vila 
Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de GIUSEPPE FIORINO, 
de nacionalidade italiana, aposentado, com 84 anos de idade, 
residente em Torino -Itália - EX e de MARIANGELA FIORINO, de 
nacionalidade italiana, do lar, com 80 anos de idade, residente 
em Torino -Itália - EX . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, recepcionista, RG n.º 588748225 - SSP/
SP, CPF n.º 03989892657, com 48 anos de idade, natural de 
IAPU - MG, nascida no dia vinte de junho de mil novecentos e 
setenta (20/06/1970), residente na Rua Paraíba, 710, Vila Nova, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ FLORENTINO MONTEI-
RO, falecido há 40 anos e de LOURDES MARIA GOMES, fale-
cida há 40 anos. Divorciada de Ronaldo José Silva, conforme 
sentença datada de 18/07/2000, proferida pelo Juiz de Direito 
da 1ªVara da Comarca de Cel Fabriciano-MG. Se alguem sou-
ber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela 
Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
PAULO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS e ANDREZA DE LIMA 
FONSECA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, pintor, RG n.º 451108899 - SSP/SP, CPF n.º 
34615531826, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 104, fl s. nº 134, Termo nº 23624), nas-
cido no dia doze de setembro de mil novecentos e oitenta e 
quatro (12/09/1984), residente na Rua São Leopoldo, 1242, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ RIVAL-
DO FERREIRA DOS SANTOS, falecido há 10 anos e de INES SA-
LES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 404534478 
- SSP/SP, CPF n.º 44551001805, com 24 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 164, fl s. nº 377, Termo 
nº 47745), nascida no dia quinze de abril de mil novecentos e 
noventa e quatro (15/04/1994), residente na Rua São Leopol-
do, 1242, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de 
GERALDO BELO DA FONSECA, de nacionalidade brasileira, 
saqueiro, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MIRANI DE LOURDES DE LIMA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, 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 Serventi a e pu-
blicado pela Imprensa Local.

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

queiro.  A conquista veio 
com uma vitória apertada, 
por apenas um gol de di-
ferença sobre a Igreja ‘O 
Brasil para Cristo. A Igreja 
Mundial � cou em terceiro 
lugar, após vencer por 4 a 3 

a Igreja Vida Nova.
Além da classi� cação 

� nal, o atleta Renan Sou-
za Lima foi o artilheiro 
da Copa, com 15 gols. No 
quadro abaixo segue todas 
as participantes.

Torneio arrecada alimentos 
para desabrigados

Exemplos de vitalida-
de, dedicando-se à prá-
tica rotineira de espor-
tes, idosos da Baixada 
deram também, na ma-
nhã desta quarta (20), 
exemplo de solidarieda-
de ao participarem de 
um torneio de voleibol 
adaptado, destinado a 
arrecadar mantimentos 
e produtos de higiene 
pessoal para as famílias 
do núcleo Pilões, desa-
brigadas recentemente 
pelas chuvas.

O evento, realizado no 
Centro Esportivo Pita, 
reuniu cerca de 100 ido-
sos de Cubatão, Praia 
Grande, Santos, Guarujá, 
São Vicente e uma equipe 
de Osasco, especialmen-
te convidada. Cada atle-
ta doou, no mínimo, um 
quilo de alimento. Uma 
atleta de Praia Grande 
sentiu que poderia fazer 
um pouco mais e colabo-
rou com uma cesta básica 
completa. Nas primeiras 
horas da manhã, já haviam 

sido arrecadados cerca  de 
100 quilos de alimentos.  

Ao saudar os atletas, o 
diretor municipal de es-
portes, Washington Luis 
Lessa de Souza (o Ca-
rioca), disse que estava 
emocionado em ver tan-
tos idosos dedicados ao 
esporte e usando-o  para 
praticar a solidariedade.  
Fez uma saudação espe-
cial às equipes das outras 
cidades: “Estamos felizes e 
agradecidos pela presença 
de vocês”.

esportes

O torneio teve oito participantes: 
Igreja Vida Nova Centro Familiar; Videira; Vida Nova Bolsão 08; 
Brasil para Cristo; Vida Nova Vila dos Pescadores; Igreja Mun-
dial; Igreja Batista Central; Igreja Cântico Novo

100 quilos de alimentos foram arrecadados 
no torneio de voleibol adaptado


