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20 anos

Três casos de suicídio em uma semana 
acenderam um sinal de alerta na Baixada 
Santista: a depressão é uma doença que precisa 
ser encarada e tratada da forma certa.
Atendimento humanizado, compreensão da 
sociedade sobre a gravidade do problema e 
o tratamento correto podem ajudar a diminuir 
estes índices.
Esta capa é também uma forma de te
lembrar de olhar para o seu colega de trabalho, 
seu familiar ou amigo com empatia e cuidado. 
Você nunca sabe as batalhas internas que ele 
trava todos os dias.

Nilton Fukuda/Estadão
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EM SANTOS 70

MP PEDE APOIO À CÂMARA

A partir de agora em 
Santos, a pessoa que tiver 
plano de saúde e for so-
corrida pelo SAMU, pode 
ser levada direto para o 
hospital do seu convê-
nio, caso esteja consciente 
para fazer esta opção. A 
iniciativa, que vai desafo-
gar o sistema público de 
saúde, é um bom exemplo 
para as demais cidades 
que sofrem com a sobre-
carga no atendimento de 
urgência e emergência. 

O Projeto de Lei (PL) 

O prefeito de Guaru-
já, Válter Suman fará o 
discurso de abertura da 
2ª Reunião ordinária de 
Prefeitos da Associação 
das Prefeituras das Ci-
dades Estância do Esta-
do de São Paulo (Apre-

Atendendo a convite do 
procurador da República 
Ronaldo Bartolomazi, o 
presidente da Câmara de 
Guarujá, vereador Edilson 
Dias (PT), esteve na sede 
do MPF, em Santos, para 
tratar da criação de duas 
Unidades de Acolhimen-
to (UAs) para dependen-
tes químicos em situação 
de rua.  Eles discutiram a 
possibilidade dos verea-
dores direcionarem recur-
sos de emendas parlamen-
tares para viabilizar esses 
equipamentos.   

 
 Ação judicial
Desde 2013, o MPF 

aguarda pelo funciona-

SAMU vai levar 
conveniado para 
hospital particular

Prefeitos no Guarujá

Dependentes em situação de rua

14/2018, de autoria do 
vereador Adilson Junior 
que foi sancionado pelo 
prefeito Paulo Alexandre 
Barbosa regula o atendi-
mento do SAMU no que 
se refere à remoção de pa-
cientes para hospitais pri-
vados. “Só no ano passa-
do, cerca de 4.500 pessoas 
poderiam ter sido levadas 
diretamente para hospi-
tais particulares”.

Consciente
O paciente deve estar 

consciente e em condi-
ções de manifestar sua 
opção. “Caso isso não 
seja possível, cônjuges, 
companheiros, parentes 
de primeiro grau e co-
laterais que comprovem 
documentação poderão 
fazê-lo”, detalha Adilson 
Junior. A equipe de aten-
dimento do SAMU ava-
liará o estado do paciente, 
levando em consideração 
a gravidade do caso e a 
proximidade do hospital 
particular indicado. 

cesp), no Casa Grande 
Hotel, das 9 às 13h, no 
próximo dia 06. 

Cerca de 70 chefes do 
Executivo participarão 
do encontro, que também 
contará com as presenças 
de deputados da região, 

mento dessas UAs, quan-
do a administração ante-
rior aderiu ao programa 
federal “Crack, é Possível 
Vencer” e se comprometeu 
a viabilizar as duas unida-
des: 6 anos depois, nada 
foi feito. Por isso, o MPF 
ajuizou ação judicial con-
tra a Prefeitura, incluindo 

O vereador protocolou 
na Câmara, projeto para 
suspender a cobrança da 
CIP, enquanto não houver 
uma empresa cuidando da 
iluminação. Em quase um 
ano de cobrança, a Prefei-
tura arrecadou quase 4 mi-
lhões mas não pode usar o 
recurso pois ainda não con-
seguiu fazer a licitação para 
contratar a empresa que 
cuidaria da iluminação da 
cidade. Esta semana adiou 
novamente a licitação, por 
orientação do MP. 

O cubatense vai ter 
que esperar mais para 
ver os tão prometidos 
ônibus com ar condicio-
nado e wi�  circulando.

O processo licitatório 
para a contratação da 
nova empresa para ad-
ministrar o serviço pú-
blico foi impugnado de 
novo. A reportagem apu-
rou que havia divergên-
cia de valores em alguns 
itens, como o aluguel da 
garagem e a manutenção 
dos pontos de ônibus.

A Prefeitura apresen-

Licitação fi ca para maio
Vereador propõe suspender 
cobrança da Taxa de Iluminação tou as correções e o edital 

reti� cado foi publicado 
na última terça (26), com 
previsão de abertura dos 
envelopes com as propos-
tas para o dia 2 de maio. 
Considerando os prazos 
existentes no edital para 
início da operação e caso 
não haja mais nenhum 
perrengue, a nova empre-
sa terá até 180 dias após 
a assinatura do contrato 
para começar a operar, o 
que se espera que aconte-
ça no segundo semestre 
deste ano.

Revogar
O projeto prevê a sus-

penção da cobrança por 
180 dias. Porém se neste pe-
ríodo a Prefeitura não con-
seguir contratar a empresa 
para cuidar da iluminação 
será proposta, na Casa, a 
revogação da cobrança.

CIP
Em dezembro de 2018 

a Câmara aprovou e o pre-
feito sancionou a criação 
da CIP – Contribuição 
para Custeio do Serviço de 

Iluminação Pública. 
Em abril de 2018, há 

um ano- os munícipes co-
meçaram a receber a taxa 
obrigatória em suas contas 
de luz; de lá pra cá a chia-
deira é geral. O projeto 
contou com aprovação in-
clusive de Rafael Tucla, que 
reitera o convencimento de 

que seria bom para a cida-
de: “era para ser um gran-
de projeto mas se tornou o 
maior fracasso. A adminis-
tração não se empenhou 
para dar a destinação cor-
reta dos recursos. Reter o 
dinheiro da população e 
não dar a destinação cor-
reta é imoral”. 

 Projeto do vereador 
Adilson Júnior foi san-
cionado pelo prefeito

secretários de turismo, ve-
readores, primeirasdamas 
e, a con� rmar, o secretá-
rio de Estado do Turismo, 
Vinicius Lummertz.

Entre os assuntos da 
pauta, destaca-se a pro-
moção do turismo pau-

multa diária de R$ 10 mil e 
punições ao atual prefeito 
e demais autoridades vin-
culadas à questão.   

 
Compromisso 
Edilson se compro-

meteu a tratar do assunto 
com os vereadores e com o 
próprio prefeito.“Podemos 

lista, em diversas esferas. 
As primeiras-damas fa-
rão um passeio turístico 
por Guarujá, a partir das 
10h, em visita que inclui 
a Praia do Monduba e o 
Forte dos Andradas, na 
Praia do Guaiúba.

não só direcionar as emen-
das do orçamento do ano 
que vem, como também 
estudar a possibilidade de 
utilizarmos parte dos re-
cursos que tem sido econo-
mizados pelo Legislativo”, 
disse o presidente que pre-
tende avançar no assunto 
nas próximas semanas.

TRANSPORTE

Um mês no Guarujá 
Enquanto o imbróglio 

se arrasta em Cubatão, a 
cidade vizinha celebra o 
primeiro mês de opera-
ção da nova empresa.

O contrato com City, 
foi assinado em outubro 
de 2018 e as operações 
iniciaram em fevereiro 
deste ano.

O processo licitatório, 
incluindo as audiências 
públicas, começou de-
pois de Cubatão, cuja 
audiência completou um 
ano, no último dia 16. 

A City já se prepa-
ra para as novas fases: 
ampliação da frota e as 
obras de infraestrutura 
contempladas no edital.

Prefeitura de Cubatão recolhe taxa há um ano, mas cobrança perdeu o sentido pois 
empresa para cuidar da iluminação, não foi contratada e o dinheiro está parado.

Rafael Tucla (dir) explicou os projetos na redação. 
Prefeitura já arrecadou 4 milhões, que não consegue usar.

Pauta positiva 
Ao sair da redação disse 

que ia se encontrar com o 
presidente Roxinho para 
agilizar a pauta dos pro-
jetos que considera im-
prescindíveis para o de-
senvolvimento da cidade, 
incluindo a suspenção da 
CIP. ‘Se o presidente en-
tender que é bom para a 
cidade resolvemos tudo 
neste mês do aniversário’.

• Prorrogação do Re� s
 O vereador já proto-

colou na Câmara projeto 
que, se aprovado, pror-
roga para o dia 31 de de-
zembro, o Re� s que acaba 
no próximo dia 4. Foi ele o 

responsável pelo parcela-
mento em 120 vezes e sem 
entrada. Mas a situação ‘tá 
tão brava’, que nem assim 
houve grande adesão.

• ITBI parcelado 
 Outro projeto do ve-

reador prevê este parce-
lamento em até 12 vezes, 
considerando que muita 
gente não faz a transfe-
rência do imóvel por cau-
sa do alto valor do impos-
to (2% do valor venal).

• Taxa de publicidade 
Também está na Casa, 

projeto  para a revogação 
da cobrança que está ge-
rando atrito entre comer-
ciantes e a administração. 



0329 de março de 2019acontecedigital.com.br

Depressão aumenta 
riscos de suicídio

A Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) aler-
ta que o suicídio é a se-
gunda causa morte entre 
jovens de 15 a 29 anos em 
todo o mundo. Segundo 
relatório da entidade so-
bre o assunto publicado 
em 2016, cerca de 800 mil 
pessoas tiram a própria 
vida por ano em todo o 
mundo. Como compara-
tivo, é quase a população 
inteira da cidade de São 
Bernardo do Campo, que 
é de 827.437 pessoas.

Na Baixada acontece 
uma tentativa de suicídio 
a cada um dia e meio. Esta 
média tem como base, os 
números fornecidos à 
nossa reportagem, pelas 
secretarias de saúde das 
cidades relativos a 2018. 
Os números assustam, 
mas eles devem ser ainda 
maiores, já que conside-
ramos apenas os registros 
o� ciais. Di� culta a pre-
venção o tabu de se falar 
sobre depressão e suicí-
dio, em muitas famílias.   

Semana com 
três casos 
em Cubatão
Na última quarta-feira 

em Cubatão, acontece-
ram dois velórios ao mes-
mo tempo, com vítimas 
de suicídio: de um lado 
uma mulher de 41 anos, 
descrita como equili-
brada e religiosa, sem 
histórico de problemas 
psiquiátricos. Solteira, 
mantinha um relaciona-
mento com um rapaz de 
São Paulo: sofria depres-
são em silêncio. 

De outro lado um ho-
mem, também na faixa 
dos 40, se enforcou, na 

Vila Paulista. Dois dias 
antes, a fatalidade acome-
teu uma jovem que sofria 
de depressão, provavel-
mente após o término de 
um relacionamento, na 
Vila dos Pescadores. Ain-
da recentemente, uma 
jovem da Vila Esperança, 
também se matou.

As fotos e identidades 
das vítimas foram preser-
vadas pela reportagem, 
em respeito a dor dos 
familiares, mas circulam 
nas redes sociais.

Rede de 
atendimento
As cidades possuem 

o seu programa de aten-
dimento a pessoas com 
problemas psicossociais 
(depressão, ansiedade, 
entre outros) e que po-
dem auxiliar no trata-
mento. Elas possuem 
equipes multidiscipli-
nares em seus Centro 
de Atenção Psicossocial 
(CAPS). É preciso pro-

curar uma unidade pró-
xima de sua casa para ter 
atendimento e os devidos 
encaminhamentos den-
tro do serviço. A lista dos 
CAPS pode ser consul-
tada nos sites das prefei-
turas e nas secretarias de 
saúde de cada cidade.

Disque 188
A partir do dia primei-

ro de abril, segunda feira, 
entra em vigor o serviço 
188 em todo o território 
nacional. Esse é o núme-
ro do Centro de Valoriza-
ção da Vida (CVV).

O serviço visa aten-
der pessoas que estão 
com problemas graves, 
incluindo pessoas que 
estão prestes a atentar 
contra a própria vida. Os 
atendentes passaram por 
treinamento especí� co 
para conversar e conven-
cer as pessoas a desistir 
do suicídio e começar 
um tratamento psicoló-
gico para cuidar da saúde 
mental.

2191
Suicídios são 

registrados por 
dia em todo 

o mundo

Baixada terá centro de 
acolhimento a pessoas LGBT+ 

Com base na pionei-
ra Casa1, de São Paulo, o 
Conselho de Cultura da 
Prefeitura de Santos ten-
ciona criar o primeiro 
centro de acolhimento a 
pessoas LGBT+ da Bai-
xada Santista. O projeto 

APOIO À CAUSA

SINAL DE ALERTA

está em fase de análise dos 
imóveis aptos a receber a 
iniciativa.

De acordo com o presi-
dente do conselho, Junior 
Brassalotti, o centro será 
um abrigo seguro para 
pessoa LGBT+ que sejam 

vitimas de violencia ou 
ainda expulsas de casa. 
Brassalotti disse aidna que 
o centro, embora em San-
tos, atenderá à todas das 
cidades da região.

“O que mais precisa-
mos em Santos é que haja 

compreensão da popula-
ção em relação à necessi-
dade desse projeto. Parte 
da sociedade acha que 
não é preciso pois não en-
xerga a necessidade des-
sas pessoas que estão em 
situação em risco. Exis-
te um preconceito social 
que precisa ser derrubado 
para que possamos avan-
çar”, conclui Brassalotti.

Imóveis
Cerca de 150 imóveis 

de Santos foram analisa-
dos para que recebam o 
projeto. Uma das propos-
tas do Conselho é de que 
o prédio do antigo Am-
bulatório de Especialida-
des (Rua Gonçalves Dias, 
Centro), seja utilizado 
para receber o espaço. O 
imóvel tem sete andares e 
uma área de 2.800 m², per-
tencia ao Governo Federal 
e foi cedido para Santos 
em outubro de 2013.

“É um espaço imen-
so e que, atualmente, está 
ocioso. Em um espaço 
como aquele, seríamos 
capazes de receber não só 
um centro de acolhimen-
to para pessoas LGBT+, 
como também para artis-

tas em trânsito na cidade, 
um hotel solidário. Não 
daria só um abrigo à essa 
população como também 
levaria vida ao Centro da 
cidade”, a� rma o presi-
dente.

Artistas
A luta por uma mo-

radia social que abrigue 
artistas é pauta do Movi-
mento Cultural de Santos 
desde as audiências públi-
cas que resultaram no Pla-
no Municipal de Cultura. 
O documento destaca a 
inclusão de artistas com-
provadamente em situa-
ção de vulnerabilidade em 
programas de habitação 
e a criação de um retiro 
para artistas idosos.

Existe um 
preconceito social 

que precisa ser 
derrubado para 

podermos avançar 
nessa questão

Junior Brassalotti,
presidente 

do Conselho 
de Cultura de Santos

A Casa 1 é uma or-
ganização localizada 
na região central de 
São Paulo e fi nancia-
da coleti vamente. As 
contribuições podem 
ser feitas pelo Site (ht-
tps://benfeitoria.com/
casa1) ou então em 
um depósito único na 
conta do projeto (so-
licitada pelo centro-
casaum@gmail.com). 
Além da contribuição 
fi nanceira a Casa1 
aceita doações de pro-
dutos de higiene pes-
soal, alimentos não 
perecíveis e roupas 
que podem ser entre-
gues todos os dias, na 
Rua Condessa de São 
Joaquim, 277, Bela Vis-
ta – São Paulo.

Além da república 
de acolhida para pes-
soas LGBT expulsas de 
casa, o projeto é tam-
bém um centro cultu-
ral. É um espaço para 
ati vidades culturais e 
educati vas, que tem 
como foco promover 
a diversidade cultural, 
fomentar a produção 
de conhecimento e 
cultura livre e consti -
tuir uma programação 
gratuita, inclusiva e de 
qualidade para seus 
diversos públicos.

Casa 1

Prédio do antigo Ambulatório de Especialidades (Rua Gonçalves Dias, Centro)

Reprodução Google Mapas

Cerca de 150 imóveis de Santos foram analisados para que recebam o projeto. O centro será 
um abrigo seguro para pessoa LGBT+ que sejam vitimas de violência ou ainda expulsas de casa. 

Assunto recorrente na saúde pública da região, ganhou maior repercussão 
esta semana com três casos seguidos em Cubatão; dois no mesmo dia.



04 29 de março dede 2019 acontecedigital.com.br

Mulheres
Após 6 anos Conselho da Condição 
Feminina volta a ativa

Embora o conselho exista desde 1986, nos últimos 6 anos ele não exercia ne-
nhum tipo de atividade em Cubatão. No entanto desde a posse das novas integran-
tes em janeiro deste ano, já existem projetos e propostas encaminhadas.

"Um dos projetos que nós temos é a mudança da lei que cria o conselho, inclu-
sive para alteração do seu nome, composição e atribuições. Em seguida, queremos 
desenvolver projetos de educação para igualdade de gênero nas escolas, tanto no 
infantil como para adolescentes”, contou Cristina Oliveira, Presidente do Conselho.

Outra mudança comentada é a implementação de um plantão de atendimento, 
realizado todas às quartas das 14h Às 17h, no Centro de referência da mulher 
(Rua Salgado Filho, nº 227 - Jd. Costa e Silva). “O atendimento é destinado a 
Mulheres vitimizadas, que precisem de qualquer tipo de apoio ou ainda qualquer 
coisa relacionada as mulheres, como uma denúncia”, explicou Karol Torres, Vice-
-presidente. Logo Cristina complementou dizendo que o conselho tem por função 
a � scalização, “se chega uma mulher dizendo que não foi bem atendida na dele-
gacia da mulher, por exemplo, ela vai até o conselho, nós fazemos um relatório e 
direcionamos para aquele órgão, mas com o � m de � scalizar e ajudar esses órgãos 
a oferecer o melhor serviço possível para a população”.

Durante evento do dia 15 foi inaugurada a sala sede do Conselho. Na foto está a 
ex-presidente do Conselho, Genilde Spina, junto das atuais conselheiras

Conselheiras no evento de inauguração, na sede

Ainda em comemoração ao Dia Interna-
cional da Mulher, O Conselho Municipal 
da Condição Feminina – CMCF, fechou a 
programação com chave de ouro, realizan-
do uma Caminhada Laranja, em combate a 
violência à mulher, junto com o grupo So-
roptimista de Cubatão. A concentração foi 
em frente ao Novo Parque Anilinas, no dia 
25, e a caminhada prosseguiu até a prefeitu-
ra, onde foi instalado o Varal da Vergonha. 
Foram estendidas 43 peças que simbolizam, 
o número de estupros noti� cados em nossa 
cidade no ano de 2018. 

O dia 15 foi dedicado 
à luta das mulheres 
por espaço na socie-
dade. E por isso, o 
Conselho homenageou 
importantes pro-
fi ssionais, donas de 
casa, aposentadas que 
atuam no município. 
Cubatenses de nas-
cença ou de coração, 
as seguintes mulheres 
foram homenageadas 
com fotos e uma breve 
história de suas vidas 
em varal: Adriana 
Ribeiro, Ângela Maria 
Oliveira de Andrade, 
Elisabeth Silva de 
Góes Leal, Maria de 
Fátima Vieira Campos, 
Maria Helena Carnei-
ro de Aguiar Fonseca, 
Meire Queli, Miriam 
Santos de Freitas, 
Nailse Machado, Neu-
sa Catira (in memo-
rian), Sara Pereira de 
Souza Reis, Suzana 
Maria Rossi, Thaisa 
Araújo, Silvana Silva 
dos Passos e Kamylla 
de Almeida Santos.

Caminhada laranja
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(13) 99185-6069   98146-6153 
Rua são Paulo, 220   sala 21 - Centro - Cubatão

ALUGA
• Imóvel comercial na Av. Nove 

de Abril, Centro, 1º andar.  
130,50 m2

• Salão comercial no Centro

• Salão Comercial na Av. Nações 
Unidas

• Apartamento no Casqueiro

• Sobrepostas no Vale Verde

• Galpão no Centro

VENDE
• Lindo sala living 

na Ilha Porchat

• Apartamento 
02 quartos, na 
Vila Nova R$ 
180.000,00

• EXCELENTE CASA 
5 quartos - pisci-
na - garagem p/ 
três veículos

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

AROLDO PEREIRA

Pintura, jardinagem e limpeza geral

13 9 8869.9112

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 ar� go 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: LEONARDO MUNIZ DA SILVA e ANAHIR CAROLINE BORGES LOPES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 489076816 - SSP/SP, CPF n.º 40659996855, com 26 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 155, fl s. nº 369, Termo nº 44155), nascido no dia quatro de dezembro de 
mil novecentos e noventa e dois (04/12/1992), residente na Rua Caminho Santa Isabel, 321, casa A, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: leonardo_bdn@hotmail.com, fi lho de SAMUEL FRANCISCO DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, comerciante, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA HELENA MUNIZ, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos de idade, residente em MAUÁ - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, RG n.º 358611684 - SSP/SP, CPF n.º 40359707866, 
com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 156, fl s. nº 300, Termo nº 44484), nascida 
no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e noventa e três (25/01/1993), residente na Rua Caminho Santa 
Isabel, 321, casa A, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: carolinelopesheloise@gmail.com, fi lha de NIVALDO 
AVELINO LOPES, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARIA LUCIA BORGES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de março 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: JOSÉ EUSTÁQUIO TEIXEIRA e VANDERLEIA TIDER DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 18903910 - Detran/SP, CPF n.º 08053317863, com 51 anos 
de idade, natural de JOÃO MONLEVADE - MG (João Monlevade  Livro nº 26, fl s. nº 211, Termo nº 30144), 
nascido no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e sessenta e sete (21/12/1967), residente na RUA 
Carlos Gomes, 249, apt.22, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOÃO TEIXEIRA, falecido há 
20 anos e de FRANCISCA ROSA TEIXEIRA, do lar, com 75 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, copeira hospitalar, RG n.º 333433926 - SSP/SP, CPF n.º 
26550240875, com 40 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 61, fl s. nº 220, Termo nº 
6596), nascida no dia nove de outubro de mil novecentos e setenta e oito (09/10/1978), residente na RUA 
Carlos Gomes, 249, apt.22, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSE HENRIQUE DOS SANTOS, 
falecido há 22 anos e de ENEDINA TIDER, do lar, com 69 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, 19 de março de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ROGERIO SANTOS DA SILVA e IRANI BARROS VIANA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, motorista, RG n.º 29536896 - SSP/SP, CPF n.º 26733598850, com 41 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP, nascido no dia dezessete de novembro de mil novecentos e setenta e sete (17/11/1977), residente na 
Rua Manoel de Oliveira Ramos, 283, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de CARLOS HORACIO DA SILVA, 
pedreiro, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARINALVA DOMINGOS DOS SANTOS, falecida 
há 3 anosDivorciado de Cris� na Araujo Falcão conforme sentença datada de 14/03/2016 proferida pela Juiza de 
Direito da 3ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0004262-85.2015.8.26.0157. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, vendedora autônoma, RG n.º 607214727 - SSP/SP, CPF n.º 02416466348, com 
29 anos de idade, natural de PIRIPIRI - PI (Piripiri-PI  Livro nº 3, fl s. nº 217, Termo nº 3298), nascida no dia vinte e 
nove de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (29/09/1989), residente na Rua Manoel de Oliveira Ramos, 
283, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de DOMINGOS VIANA, pedreiro, com 66 anos de idade, resi-
dente em PIRIPIRI - PI e de MARIA ALTIVA BARROS VIANA, do lar, com 75 anos de idade, residente em PIRIPIRI - PI. 
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, 19 de março 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: JEFFERSON LOPES SOUZA DA SILVA e LILIANE HIGA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar administra� vo, RG n.º 44101922 - SSP/SP, CPF n.º 37025583812, com 32 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia quatro de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (04/12/1986), residente 
na Rua José Quirino Dantas, 50, Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de BENEDITO MANOEL 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecido há mais ou menos 10 anos e de GRACIETE LOPES SOUZA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 449475992 - SSP/SP, CPF n.º 38712305880, com 30 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 128, fl s. nº 231, Termo nº 78111), nascida 
no dia primeiro de março de mil novecentos e oitenta e nove (01/03/1989), residente na Rua Alberto Pinto de 
Carvalho, 435, Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ROBERTO HIGA, falecido há mais ou 
menos 10 anos e de JOSEFA GILDETE NASCIMENTO DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de março 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: ANTÔNIO TIBURCIO DA SILVA e JECILÊNE NASCIMENTO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de empilhadeira, RG n.º 6863630 - SSP/PE, CPF n.º 05503983416, com 33 anos de 
idade, natural de MARAIAL - PE (Jaqueira-PE  Livro nº 7, fl s. nº 52, Termo nº 4801), nascido no dia vinte e três de 
novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (23/11/1985), residente na Rodovia Cônego Domenico Rangoni, 
15, Man� queira, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de MANOEL TIBURCIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
agricultor, com 75 anos de idade, residente em JAQUEIRA - PE e de MARIA JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 72 anos de idade, residente em JAQUEIRA - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 533433083 - SSP/SP, CPF n.º 08690059440, com 29 anos de idade, natural de 
MARAIAL - PE (Jaqueira-PE  Livro nº 2, fl s. nº 62, Termo nº 6039), nascida no dia vinte e um de maio de mil 
novecentos e oitenta e nove (21/05/1989), residente na Rodovia Cônego Domenico Rangoni, 15, Man� queira, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de DOMINGOS SÁVIO DA SILVA, falecido há 1 ano e de JOSEFA MARIA NASCIMEN-
TO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em JAQUEIRA - PE. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de março 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: AMAURILIO DE MELO FERREIRA e KARYDIANA SOARES SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, coordenador de obras, RG n.º 602226843 - SSP/SP, CPF n.º 02751923429, com 41 anos de 
idade, natural de UNIÃO DOS PALMARES - AL, nascido no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e setenta 
e sete (28/08/1977), residente na Rua Waldemir Pereira, 855, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ 
AUGUSTINHO FERREIRA, caldeireiro, com 73 anos de idade, residente em UNIÃO DOS PALMARES - AL e de MARIA 
HELENA DE MELO FERREIRA, do lar, com 67 anos de idade, residente em UNIÃO DOS PALMARES - ALDivorciado 
de Quiteria Gomes da Silva conforme sentença datada de 21/05/2012 proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara 
Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº157.01.2012.003648-0/000000-000. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, administradora, RG n.º 571481486 - SSP/SP, CPF n.º 02658168314, com 27 
anos de idade, natural de São Luis - MA (São Luis 5ªzona  Livro nº 20, fl s. nº 334, Termo nº 26225), nascida no 
dia vinte e dois de junho de mil novecentos e noventa e um (22/06/1991), residente na Rua Waldemir Pereira, 
855, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ ANTONIO SODRÉ SANTOS, vendedor, com 47 anos de 
idade, residente em SÃO LUÍS - MA e de VERIDIANA SOUSA SOARES, do lar, com 48 anos de idade, residente em 
SÃO LUÍS - MA. 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, 20 de março 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: MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA DA SILVA e LAYLA DA SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 470046284 - SSP/SP, CPF n.º 46591399801, com 21 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 181, fl s. nº 126, Termo nº 54260), nascido no dia dois de abril de mil no-
vecentos e noventa e sete (02/04/1997), residente na RUA Dona Darci Moreira César, 303, Ap.24, Jd.Casqueiro, 
Cubatão - SP, E-mail: nego-viny10@hotmail.com, fi lho de OSÉAS FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
motorista, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ARLETE APARECIDA DE SOUZA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, manicure, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 385561751 - SSP/SP, CPF n.º 47835576830, com 21 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e noventa e sete (25/03/1997), 
residente na RUA Santa Bárbara, 559, Sí� o Novo, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: layla_1565@hotmail.com, 
fi lha de FIDELSON FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 52 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de PATRICIA DUARTE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aux. de serviços gerais, com 
40 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, 21 de março 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: DENILSON PEREIRA DA SILVA e CASSIANY KENNEDY SOARES COITINHO. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 370262773 - SSP/SP, CPF n.º 43847219863, com 23 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e três de julho de mil novecentos e noventa e cinco (23/07/1995), 
residente na Rua Caminho São Cristóvão, 1885, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de VALDENIR 
MARCIANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARIELZA PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 53176753X - SSP/SP, CPF n.º 
44125835896, com 22 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão  Livro nº 178, fl s. nº 254, Termo nº 53194), 
nascida no dia três de agosto de mil novecentos e noventa e seis (03/08/1996), residente na Rua Marginal Imi-
grantes, 218, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de SILVIO COITINHO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, motorista, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VANIA ONOFRE SOARES COITINHO 
DA SILVA, do lar, com 45 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, 22 de março 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: KEVERTON MENDONÇA DE JESUS e MILENA 
EVANGELISTA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 498210273 - SSP/SP, CPF n.º 45990545851, com 
22 anos de idade, natural de INDIARA - GO (Indiara-GO  Livro nº 02, fl s. nº 102, Termo nº 1605), nascido no dia três de julho de mil novecentos e noventa e seis 
(03/07/1996), residente na RUA Beira Mar, 401, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ ANTONIO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, mo-
vimentador de mercadoria, com 56 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de ELIANE DE OLIVEIRA MENDONÇA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 
anos de idade, residente em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 621633045 - SSP/SP, CPF n.º 56197886871, 
com 16 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 215, fl s. nº 8, Termo nº 67674), nascida no dia vinte e quatro de agosto de dois mil e dois 
(24/08/2002), residente na RUA Beira Mar, 401, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de CICERO EVANGELISTA DOS SANTOS, de nacionalidade bra-
sileira, pedreiro, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA QUITERIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 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, 23 de março 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: ANDERSON CLAYTON MARQUES DA SILVA e JÉSSICA DA SILVA REIS DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de produção, RG n.º 50752113 - SSP/SP, CPF n.º 47655508852,  com 
21 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão-SP  Livro nº 183, fl s. nº 329, Termo nº 55259), nascido no dia 
dezesseis de agosto de mil novecentos e noventa e sete (16/08/1997), residente na Avenida Ferroviária, Caminho 
Coronel Vilar, 3070, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: anderson_clayton122@hotmail.co, fi lho de MAR-
CELO FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 45 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARCIA CRISTINA MARQUES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 37 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 435516292 - SSP/SP, CPF 
n.º 44043952805, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 181, fl s. nº 325, Termo 
nº 54459), nascida no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e noventa e sete (25/04/1997), residente na 
Avenida Ferroviária, Caminho Coronel Vilar, 3070, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: jessicareisdowk@
outlook.com, fi lha de ROGERIO REIS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 51 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ROSANA DA SILVA MARTINS, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, 
com 40 anos de idade, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de março 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: ÉRIC RODRIGUES DE CARVALHO MAINARD e ADRIÉL-
LE ALIBATI GOMES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 40910735 - SSP/SP, CPF n.º 33375482884, com 33 anos de idade, natural 
de SÃO VICENTE - SP (São Vicente  Livro nº 198, fl s. nº 66, Termo nº 60293), nascido no dia sete de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (07/06/1985), residente na 
AVENIDA Beira Mar, 375, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de LUIZ ANTONIO DE BARROS MAINARD, de nacionalidade brasileira, falecido há 10 anos e de 
URANI RODRIGUES DE CARVALHO MAINARD, de nacionalidade brasileira, professora, com 52 anos de idade, residente em CORDEIRÓPOLIS - SPDivorciado de Andressa 
Queiroz de Oliveira, conforme sentença  proferida pelo Juízo de Direito da 1º Vara da Familia e Sucessões de São Vicente-SP, datada de 07/12/12, transitada em julgado aos 
10/12/2013.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, comerciante, RG n.º 459538482 - SSP/SP, CPF n.º 37538882812, com 30 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 248, fl s. nº 030, Termo nº 82195), nascida no dia trinta de junho de mil novecentos e oitenta e oito (30/06/1988), residente na 
AVENIDA Beira Mar, 375, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ROBSON LUIZ CORREA GOMES, de nacionalidade brasileira, falecido há 6 anos e de ADRIANA 
SOARES ALIBATI, de nacionalidade brasileira, escrivã, com 46 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de março de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Um des� le de votos
Algumas agremiações do 

Samba da baixada, vivem o 
processo de eleição de sua 
nova diretoria.

Entre elas, a LIGA INDE-
PENDENTE CULTURAL 
DAS ESCOLAS DE SAMBA 
DE SANTOS (LICESS), a 
atual bi campeã UNIÃO IM-
PERIAL e a atual vice cam-
peã X9.

Na Liga a atual diretoria, 
comandada pelo presiden-
te Benedito Fernandes,  o 
Ditinho da X9, é candidato 
a reeleição, respaldado por 
sua diretoria, e pelo trabalho 
de estruturação do Carnaval 
Santista nesses últimos dois 
anos.

Uma outra chapa de opo-
sição está sendo formada, 
por agremiações que não 
concordaram com as suas 
posições no des� le, bem 
como o modelo de comando 

da atual gestão. 
Teremos aí uma eleição dis-

putada,  lembrando que com a 
saída de Unidos da Baixada e  
Dragões do Castelo, serão em 
número de 15 às agremiações 
com direito a voto. 

Na União Imperial, o pro-
cesso parece mais tranquilo 
para a chapa de situação, que 
conseguiu o bi campeonato 
durante a sua gestão, e não 
deve ter problemas para reele-
ger sua atual diretoria. 

Na X9 o quadro é um pou-
co mais complicado, pois o 
atual presidente Benedito Fer-
nandes já está atarefado com 
os seus compromissos na Liga, 
e não é candidato a reeleição 
na escola.

Até o momento, nenhuma 
chapa se inscreveu para o plei-
to da escola, onde o grande 
desa� o, é arrumar um local na 
comunidade da bacia do Ma-

cuco para levar a sua sede 
de volta ao seu berço. 

Quem sabe na próxima 
semana, já tenhamos no-
vidades quanto a nomes e 
datas para a direção de tão 
importantes agremiações da 
nossa região. 

Portanto � quem de 
olho, pois aqui o Carnaval 
ACONTECE !!!

Izildo dos Santos, ass. de 
imprensa da LICESS

OPINIÃO
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Indústria

PAM completa 
41 anos

Braskem lança resina reciclável 
para big bags

A reunião de aniversário ocorreu no Cide/Ciesp Cubatão

Plano de Auxílio Mu-
tuo (PAM) de Cubatão 
completará 41 anos no 
próximo domingo (31). 
Em comemoração à data, 
a comissão do Centro de 
Integração e Desenvolvi-
mento (Cide), conduzida 
pelo coordenador Ângelo 
Inácio dos Santos Junior, 
promoveu na última ter-
ça-feira (26) uma reunião 
especial. Estiveram pre-
sentes os membros da co-
missão, o diretor do Cide/
Ciesp Cubatão, Raul Elias 
Pinto, o tenente-coronel 
do 6° Grupamento do 
Corpo de Bombeiros, Da-
niel Tenório dos Santos, o 
tenente-coronel do Gru-
pamento de Bombeiros 
Marítimos, Diniz Filho, e 

demais representantes da 
indústria. A manhã con-
tou com a palestra “SI-
COE – Sistema Integrado 
de Comando de Opera-
ções Emergenciais, mi-
nistrada pelo tenente do 
6° Grupamento do Cor-
po de Bombeiras, André 
Moreira Lima. O sistema 
foi criado para ordenar e 
padronizar as ocorrên-
cias que necessitem de 
demanda incomum de 
efetivo e meios por parte 
do Corpo de Bombeiros e 
demais instituições públi-
cas ou privadas.

“Na região da Baixada 
Santista, contamos com 
quatro PAMs. Disponibi-
lizamos o treinamento em 
SICOE em modalidade 

Certifi cado de origem 
no Ciesp Cubatão

NOVIDADE

Emissão online, 
objetiva, 

segura e ágil
O usuário preenche o 
Certifi cado de Origem 

por meio de ferramenta 
disponível na web intuiti-
va (e-COOL), em ambiente 
diariamente atualizado e 
com um tempo médio de 
emissão de até 24 horas

Assistência técnica
especializada 

e gratuita
O usuário do sistema 

e-COOL usufrui, gratui-
tamente, de assistência 

oferecida pela nossa 
equipe de especialistas 
antes, durante e após e 
emissão do Certifi cado 

de Origem

Qualidade 
reconhecida 

internacionalmente
Primeira entidade do 

Brasil a oferecer siste-
ma informatizado para 
emitir Certifi cado de 

Origem e possuir equi-
pe técnica altamente 

qualifi cada e experiên-
cia em certifi cação

O Ciesp Cubatão ago-
ra emite certi� cado de 
origem em Cubatão, do-
cumento impresso ou 
digital que concede tra-
tamento preferencial às 

operações para países 
com os quais o Brasil pos-
sui acordos de comércio. 
Com o certi� cado, o ex-
portador brasileiro conta 
com redução ou isenção 

do imposto de importa-
ção de seus produtos no 
destino, desde que as re-
gras exigidas pelos acor-
dos comerciais sejam 
atendidas.

Na busca por soluções que 
gerem aumento da produti-
vidade e redução de custos 
de clientes produtores de big 
bags (que são utilizados para 
embalar e transportar grãos, 

fertilizantes, minérios e pro-
dutos químicos), a Braskem 
desenvolveu uma nova resina 
de polipropileno (DP213A), 
novo item da linha Maxio, 
que promove um diferencial 

de sustentabilidade na cadeia 
do plástico por meio de reci-
clagem. Com sua aplicação, 
empresas do segmento eleva-
ram sua produção em 30%, 
consumindo menos energia.

Certifi cado Digital
A regional também oferece serviço de certificado digital

Como autoridade de 
registro (AR), o serviço 
garante a autenticidade 
jurídica de assinaturas de 
documentos transmitidos 
por um computador, de 
forma a permitir, sem sair 
de casa ou do escritório, a 
proteção de transações e a 
troca virtual de documen-
tos, mensagens e dados.

Vantagens
A emissão do Certi� ca-

do Digital traz várias van-
tagens como, por exem-
plo, a desburocratização 
de processos e economia 
de tempo, gestão ágil, in-
teligente e organizada das 
informações, segurança 
em transações pela inter-
net, entre outras. Além 
das vantagens adquiridas 
através do Ciesp que ofe-
rece os preços mais com-
petitivos do mercado.

Dois tipos 
de certifi cado
O Ciesp de Cubatão 

tem dois tipos de certi� -
cados:

Com o A1, os dados 
são gerados e armazena-
dos em computador pes-
soal, com validade de um 
ano.

Já o A3 oferece mais 
segurança, pois os dados 
são gerados, armazena-
dos e processados em 
um cartão inteligente ou 
token, sendo invioláveis e 
únicos. Neste caso, a vali-
dade é de até três anos.

Os certi� cados digi-
tais do Ciesp possuem a 
garantia de segurança e 
a autenticidade da comu-
nicação nas transações 
eletrônicas. Você pode 
escolher a melhor opção 
conforme a sua necessi-
dade:

PESSOAS FÍSICAS: 
e-CPF que permite a 

realização das operações 
pela internet com valida-
de jurídica.

EMPRESAS:  
e-CNPJ que garante a 

autenticidade e a integri-
dade nas operações eletrô-
nicas de pessoas jurídicas.

Associados e � liados 
ao Ciesp Cubatão têm 
desconto nas emissões 
dos certi� cados.

“

Para mais informa-
ções sobre os certifi -
cados de origem ou 

digital, acesse www.
ciesp.com.br/cubatao 
ou ligue no (13) 3361-
6622. O Ciesp fi ca na 
praça Getúlio Vargas, 

20 – Vila Paulista, 
Cubatao (SP).

EAD para que os grupos 
tenham a mesma lingua-
gem, atuem em sinergia 
e e� cácia em situações 
de emergência”, enfatiza 
o tenente-coronel Daniel 
Tenório dos Santos.

O coordenador Ânge-
lo Inácio dos Santos Ju-
nior destaca os 41 anos 
do PAM como referência. 
“Em toda a nossa história, 
a integração foi peça fun-
damental para estarmos 
preparados para qualquer 
eventualidade. Buscamos 
continuamente praticar 
a melhoria contínua em 
nossos procedimentos 
para juntos fomentarmos 
a segurança no Condo-
mínio Industrial e região 
como um todo”.

A indústria do Estado é mais uma 
vez protagonista desta jornada 
de crescimento em bene� cio de 
toda a sociedade. Seguimos tam-
bém dedicados à melhoria da 
infraestrutura, segurança pública 
e educação , neste momento de 
renovada esperança do País”.

Paulo Skaf, 
presidente Fiesp / Ciesp

Ao celebrar os  91 anos 
do Ciesp ontem (28) o pre-
sidente Paulo Skaf  rea� rma 
o  compromisso da entidade 
com a retomada dos inves-
timentos e geração de em-
pregos, a transição para in-
dústria 4.0 e a aprovação das 
reformas, fundamentais para 
destravar o crescimento.
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As inscrições para o 
torneio mais balado da 
Cidade, estão abertas. É 
o 8º Torneiro de Tranca 
do Cici, que já faz parte 
do calendário o� cial do 
Município e reúne além 
de jogadores, amigos e fa-
mília em clima de muita 
festa.  Será realizado nos 
dias 6 e 7 de abril, sábado 
e domingo e além do tor-
neio, haverá muita música 
ao vivo e brinquedos para 
a criançada se divertir. 

As inscrições são li-

Torneio de Tranca do Cici 
chega na 8ª edição

Consigaz chega 
com preço acessível

mitadas à 32 duplas, e 
devem ser feitas na Kitan-
da Sol Nascente – Bar do 
Cici (rua 1º de maio, 361 - 
Vila Nova), porém devem 
ser feitas individualmente 
e custam R$35 mais 5kg 
de arroz, 1kg de feijão e 1 
litro de óleo.

Os vencedores do 
evento receberão a pre-
miação de R$1.000, 
R$500, R$250 e R$125, de 
acordo com a colocação.

Além do Cici, precur-
sor do torneio, o evento 

é uma realização 
da Torcida do Bem, 
Amigos de Jogos de 
Salão e ACEITES 
(Amigos da Cultu-
ra, dos Esportes, da 
Integração, do Tra-
balho, Educação e 
Saúde).

Para quem quiser 
entrar de cabeça no 
jogo há também a 
venda de camisetas 
sob encomenda por 
R$25 ou 5kg de ar-
roz e 2 kg de feijão. 

O Bar do Cici
Há muito tempo o Bar do 

Cici é o ponto de encontro 
dos amigos, que são atendi-
dos, na Casa, com muito ca-
rinho e respeito além de ofe-
recer cerveja barata e bem 
gelada. 

O início de abril é o pon-
to alto do bar, além dos fre-
quentadores assíduos, muita 
gente passa  para prestigiar, 
ouvir uma música e reen-
contrar os amigos. A festa 
reúne centenas de pessoas. 

Aderbau Gama

No último sábado, 
23, aconteceu evento de 
abertura da distribuido-
ra Consigaz em Cubatão. 
O novo empreeedimento 
� ca na avenida Martins 
Fontes,  825 na Vila Nova 
e iniciou as atividades 
com coquetel que rece-
beu amigos e clientes nas 
dependências da loja.

A boa notícia anuncia-
da é que a Consigaz Mar-
tins Fontes garante o me-
nor preço da Cidade.

Você retira o botijão na 
loja a R$ 64,99, para entre-
gas é necessário consultar 
os valores da taxa. 

O disk entrega funcio-
na aravés do 13 3323-5958 
ou 98828-5093 (whatsapp)  
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Está chegando a esperada 1001 
noites, Festa Árabe na Acic, no 
dia 05 de abril. O convite custa 
R$ 80,00 e dá direito a buff et 
completo, com várias delicias da 
culinária árabe. As bebidas são a 
parte. Na programação, diversas 
apresentações de dança, maquia-
gem, artesanato etc. 
Mais info 99749-5982.

Preparem a produção porque está 
chegando a 7ª Festa a Fantasia do 
Rotary Club de Cubatão.
Os detalhes serão divulgados em 
breve, mas a coluna já adianta que 
vai ter muita música boa, no estilo 
anos 70/80/90 com banda ao vivo e 
o tradicional concurso de fantasias.
A festa promete agitar a Cidade com 
muita alegria, em clima de con-
fraternização e amizade. Estamos 
aguardando. 

Noite árabeFesta a fantasia

Save thedate

por Jaque Barbosa

Em visita à redação do 
Acontece, André Luis No-
gueira da Silva, franquiado 
Sorridents em Cubatão, 
falou dos novos projetos da 
clínica para a cidade este 
ano. Entre os trabalhos, 
destaque para ações sociais 
que a Sorridents tem progra-
mado para regiões periféri-
cas. ‘Um dos nossos focos é 
o trabalho social, queremos 
levar atendimento e huma-
nização para a comunidade 
carente’, comenta André. A 
clínica é reconhecida pela 
excelência no atendimento 
com preços justos e fi ca na 
avenida Nove de Abril, 2443

Há mais de 20 anos atuando no centro da Cidade, o comerciante Edison 
Lourenço da Fio & Arte bate papo com o Acontece para falar dos desafi os 
enfrentados nos últimos anos. ‘Inovamos em mercadoria e buscamos ouvir 
mais os clientes para adaptar ao novo momento. Este ano já observamos 
indicativos de mehora’, comemora o comerciante que carrega como marca 
registrada, bom preço e qualidade. A loja fi ca na avenida Nove de Abril, 2228

CLÍNICA VETERINÁRIA POPULAR EM CUBATÃO
Idealizador do programa, o vereador Anderson de Lana, esteve em 
reunião com a presidente da A.F.A.A.C.( Associação Franciscana 
dos Animais de Cubatão) e também com a Dra Tatiana  Arik, (pro-
prietária da Clínica Veterinária Bandeirantes), na pauta explicação 
sobre  como funcionará o programa  que vai benefi ciar os tuto-
res  de cães e gatos com descontos em consultas e cirurgias de 
alta complexibilidade. Para maiores informações, acesse a página 
www.facebook.com/afacubatao .
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Parabéns

Adriana Freitas

Sonia, do
Restaurante Rainha 

da Costela

Alex Leon, 
massoterapeuta

Nathalia Silva,
Cabeleireira

Todo sábado, a Kantina Bar e Gastronomia oferece aquela feijuca de responsa 
e a cada 15 dias com samba de roda, para aprimorar o cardápio. A gastronomia 
com toque especial do casal Marli e Lelo Vasconcelos está em novo endereço 
e já está virando point na rua XV de Novembro, 83 esquina com a rua São Luis 
na Vila Nova. De segunda a sexta, tem almoço com cardápio variado e a noite 
porções e lanches, com TV sintonizada para os amantes do futebol. O espaço 
fi ca aberto até as 23 horas

Com objetivo de oferecer atendimento 
completo e diferenciado, a Rejuvesnece Spa 
& Beleza inaugurou no último sábado, 23, o 
Spa das unhas. Como já é marca registrada, 
o espaço é amplo, arejado, com decoração 
receptiva e distribui carinho em cada de-
talhe. Para os pés, a missão da profi ssional 
Thainara Carvalho que tem cinco anos de 
atuação no mercado, é oferecer relaxamen-
to, equilibrio e beleza com plástica e spa 
dos pés, massagem relaxante e escalda pé 
com ofurô. Já a fada das mãos, Thais Vieira 
é especialista em unhas de gel e trabalha 
alongamento de unhas com fi bra de vidro e 
gel com tips.
A Rejuvenesce, em Cubatão, já está consoli-
dada com atendimentos de botox, procedi-
mentos para emagrecimento e rejuvenesci-
mento e bem estar.
Avaliações podem ser agendadas pelo 
99148-0305 | 99767-2002. 
Fica na avenida Nove de abril, 2950 - 3º 
andar no Centro de Cubatão. Redes sociais: 
Rejuvenesce Spa & Beleza.

Amado desde o primeiro dia, o pequeno Miguel 
comemorou seu primeiro aninho, transbordando 
carinho e alegria. Na foto com a prima mais ba-
bona do mundo, Carol Queiroz. Muito amor para 
vocês! Ivanildo Oliveira
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Nathan Motta

Em show para consagrar a nova formação, a banda Causa se apresentou 
no Valongo, no Espaço do Central do Brasil na última sexta (22), com casa 
cheia e muita empolgação.
Este foi o primeiro show da nova formação da banda, composta por Marcel 
Nobrega na bateria, Éric Cravo nos vocais e guitarra e Marcus Vinicius Pi-
mentel no baixo e vocais. A coluna torce para que seja o primeiro de vários, 
com muito ‘respeito e hardcore’

por Jaque Barbosa

Evento na Paróquia 
Nossa Senhora das Graças, 
na Vila Alice vai animar 
os casais na noite de sába-
do dia 18 de maio. Como o 
espaço é limitado, os convi-
tes já estão sendo vendidos 
antecipadamente, ao preço 
de R$ 25 por pessoa: inclui 

EM GUARUJÁ

Casais com Cristo fazem ‘noite da salada’

Banda Causa faz show em Santos

saladas e petiscos, além da 
animação ao som dos anos 
70, 80 e 90. Crianças até 9 
anos não pagam.

O evento é uma realiza-
ção do Encontro de Casais 
com Cristo –ECC e a igreja 
� ca na rua Padre Anchieta 
107 na Vila Alice.

Serviço
Noite da salada  

Revival
Convites 

antecipados: 
997432810 

Maurício Gandares


