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20 anos

Já estão à venda os convites para o tradicional Baile 
do Acontece. O primeiro lote encerra no dia 30 de 
junho. Esse ano, um luxuoso baile de máscaras vai 
marcar a comemoração de 20 anos de história, com 

Esta semana o secretário 
de Finanças de Cubatão 
Genaldo Antônio dos 
Santos esteve na redação 
do Acontece para expli-

1º lote para o Baile do 
Acontece já está a venda

‘Com as contas em dia, 
Cubatão volta a ter  
dinheiro para investimento’

decoração temática e muita animação.
A festa acontece na Associação Comercial de Cuba-
tão (Acic) no dia 13 de julho. Reservas e mais infor-
mações com Jaque Barbosa no 97414-8664. 06

car como Cubatão con-
seguiu sanear as contas 
municipais e recuperar 
a capacidade de investi-
mento. 03
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COLUNA DO CIDO BARBOSA 02

Pesquisa fake agita bastidores da política 
local e Instituto desmente

Novo Conselho de Segurança do Município 
já está trabalhando

No Guarujá munícipes já podem pagar 
impostos no cartão de crédito

Câmara aprova projeto que permite 
contratação de professores sem concurso

Conselho Comunitário Consultivo 
(CCC) da Unipar faz programação 
junto à comunidade para celebrar 
aniversário: dias 2 e 4 de junho 02
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coluna do 

Cido Barbosa
cidobarbosa@uol.com.br

Notícias de maior 
repercussão no 

acontecedigital.com.br 
durante a semana

Após três acidentes envolvendo 
carretas carregadas, em uma das sai-
das do Casqueiro, a Ecosvias instalou 
quard rai por toda a instenção do local.

Ecovias instala 
guardrail na saída 

do Casqueiro
Um terreno de mais de 19 mil me-

tros quadrados na região da Enseada 
em Guarujá dará lugar ao novo cam-
pus da Universidade do Oeste Paulista 

Unoeste anuncia 
construção de novo 
campus em Guarujá

O segundo episódio dos Causos 
e Contos, com Arlindo Ferreira, 
traz o popular dono de ofi cina João 
Carlos, o popular Geladeira que 
tem muita história para contar. 

Arlindo conta 
Causos com João 
Carlos Geladeira

Adeus a 
Gabriel Diniz

Após a queda de um avião 
bimotor, nesta segunda (27), na 
região da Praia do Saco, em Es-
tância, sul de Sergipe, foi confi r-
mado a morte do cantor Gabriel 
Diniz e mais três passageiros. De 
acordo com a assessoria, o can-
tor do hit “Jennifer” estava a ca-
minho de Alagoas para comemo-
rar o aniversário da namorada. 

O músico � nha 28 anos de ida-
de. Nas redes sociais fãns, ami-
gos e familiares se despediram e 
prestaram homenagens.

O enterro foi aberto ao pú-
blico, em João Pessoa (PB), na 
terça (28).

Tomou grande pro-
porção uma falsa pes-
quisa de avaliação de go-
verno e intenção de voto 
para prefeito de Cubatão, 
divulgada nas redes so-
ciais nesta semana. Os 
números da falsa pes-
quisa colocava em maus 
lençóis o atual prefeito 
Ademário, que deve con-
correr à reeleição no ano 
que vem.

O fato levou o insti-
tuto Amostra, alvo da 

Pesquisa fake

Unipar comemora 15 anos do CCC

Nova diretoria do Conseg

Professor sem concurso
Câmara aprovou nes-

ta quarta-feira (28) o 
polêmico projeto de lei 
que permite à Prefei-
tura de Cubatão a con-
tratação de professores 
substitutos, em até 20% 
do total de docentes efe-
tivos. 

Os substitutos pode-
rão se contratados por 
tempo determinado em 
caso de afastamento e li-

fraude, a se posicionar 
o� cialmente, em suas re-
des sociais, dizendo que 
a pesquisa é de origem 
desconhecida e que a lo-
gomarca foi usada inde-
vidamente.

Na rede, internautas, 
em tom de piada com-
partilharam matéria pu-
blicada por Acontece na 
semana da eleição muni-
cipal de 2016, alertando 
os eleitores sobre uma fal-
sa pesquisa que circulava 

cença do professor efetivo 
da rede. 

A Secretaria de Edu-
cação já realiza análises 
sobre a quantidade neces-
sária para suprir o atendi-
mento nas escolas da rede 
municipal. 

Agora a Câmara tem 
até 15 dias para enviar 
o projeto ao Executivo, 
onde deve ser sancionado 
pelo prefeito.

nas redes, com o mesmo 
candidato em primeiro 
lugar.

Fica mais um alerta 
para que as pessoas te-
nham o cuidado de não 
compartilhar conteúdos 
duvidosos ou de fontes 
não con� áveis. Em caso 
de crime, as pessoas que 
compartilham conteúdos 
indevidos podem tam-
bém ser responsabiliza-
das. E a campanha eleito-
ral ainda nem começou!

Ultima chamada
A Prefeitura realizou 

na última segunda (27) 
a última convocação 
referente ao concurso 
2/2014, para educa-
ção, e que expira neste 
sábado, 1 de junho. A 
publicação está dispo-
nível no Diário O� cial 
Eletrônico: http://www.
cubatao.sp.gov.br/dia-
rioo� cial/.

No Guarujá já está em 
vigor a Lei que permite 
o pagamento de tributos 
municipais, entre eles o 
IPTU no cartões de cré-
dito e débito. 

O objetivo é ampliar 
as formas de pagamen-
to de créditos tributários 
aos contribuintes, per-

IPTU no crédito
mitindo também a re-
dução da inadimplência 
e consequente aumento 
das receitas arrecadadas 
pelo Município. 

A iniciativa é resulta-
do de indicações feitas 
pelos vereadores Edil-
son Dias (PT) e Manoel 
Francisco Nequinho 

(PMN), que foram aten-
didas pelo prefeito.  Até 
então, o Código Tribu-
tário do Município só 
previa pagamentos por 
meio de moeda corrente 
ou de cheque. 

 A nova forma de pa-
gamento também vale 
para dívidas ajuizadas.

O Conselho Comuni-
tário Consultivo (CCC) 
da Unipar, em Cuba-
tão, comemorou em 28 
de maio seus 15 anos de 
existência. Para celebrar a 
empresa e os conselheiros 
planejaram uma progra-
mação com os moradores 
vizinhos, entidades do se-
tor e autoridades muni-
cipais, que ocorrerá em 
duas etapas, nos dias 2 e 4 
de junho.

Neste domingo, (2), 
14h, na UME Padre An-
chieta, será realizada uma 

Já tomou posse a 
nova diretoria do Con-
selho de Segurança de 
Cubatão – Conseg, para 
o biênio  2019/2021 sob 

tarde com atividades gra-
tuitas: testes de glicemia, 
medição de pressão ar-
terial, informações sobre 
DST/AIDS, instruções 
sobre reciclagem e coleta 
seletiva, corte de cabelo, 
quick massage, designe de 
sobrancelhas e esmaltação 
de unhas, alimentação 
saudável, o� cina de mi-
nijardim e espaço kids. O 
evento conta com o apoio 
da Prefeitura, Instituto 
Mix e Sesi.

“Teremos também um 
espaço próprio do CCC 

para troca de ideias entre 
os moradores e apresen-
tação de projetos já rea-
lizados com participação 
do conselho”, explica o 
analista de Comunicação, 
Renato Silvestre.

 
Terça-feira
Dia 4, a partir das 

18h30, na Acic acontece 
uma noite de homenagens 
ao grupo, em evento que 
contará com a presença da 
diretoria da Unipar, além 
de representantes da Abi-
quim, CIESP e Prefeitura.

a presidência de Joaquim 
Martins. Compõe a di-
retoria; vice-Presidente, 
Mário Arantes; 1° Secre-
tário, Evanildo T. do Car-

mo Silva; 2° Secretário, 
Marco da Silva; diretor 
Social de Assuntos Co-
munitários, Jandson 
Manoel  Silva
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‘Com contas 
em dia, Cubatão 
volta a ter 
dinheiro para 
investimento’

Durante a entrevista, 
Genaldo explicou que os 
pagamentos atuais estão 
todos em dia e que o passi-
vo deixado pelas adminis-
trações anteriores ao longo 
das décadas foi estancan-
do, com o parcelamento 
da dívida sendo paga rigo-
rosamente em dia.

“O choque de gestão 
aplicado no início do go-
verno Ademário já levou 
Cubatão ao equilíbrio e 
saneamento das contas 
permitindo à cidade, a re-
tomada dos investimentos 
públicos que a sociedade 
tanto exige. A cidade está 
mais organizada, serviços 
públicos como roçadas e 
e podas foram retomados, 
bem como pavimentação 
de vias públicas e, sobre-

 Esta semana, o secretário de Finanças de Cubatão, 
Genaldo Antônio dos Santos, esteve na redação do
Acontece com boas notícias para quem vive 
a expectativa da retomada do desenvolvimento 
da cidade

ENTREVISTA

tudo, investimentos em 
saúde com a reabertura 
do hospital municipal e 
reestruturação do pronto 
socorro.

Nome limpo
A prioridade do gover-

no é agir com responsabi-
lidade e honrar seus com-
promissos. As decisões de 
hoje impactarão a gera-
ções futuras.

O governo priorizou 
estancar a sangria e pagar 
o que deve, salvando a ci-
dade do caos � nanceiro, 
disse o secretário, a quem 
cabe a árdua missão de 
equilibrar as contas que 
não fechavam há muitos 
anos.

Hoje, o Município ex-
tirpou a fama de calotei-

ro, e quem presta serviço 
para a Prefeitura sabe que 
vai receber, em dia. A ci-
dade também está em vias 
de recuperar  as certidões 
que impediam e/ou limi-
tavam sua capacidade de 
pagamento na captação 
de recursos estaduais, fe-
derais e internacionais.

O mais importante foi 
honrar o compromisso 
com os servidores. Quan-
do Ademário assumiu es-
tava tudo atrasado: férias, 
13º, cesta e vale refeição 
e até pagamento de salá-
rios. Hoje está tudo em 
dia, � nalizamos acordo 
para o pagamento dos 
resíduos cesta e vale re-
feição e  vamos antecipar 
a primeira parcela do 13º 
para agosto.

Executando a árdua missão de sanear as contas que não fechavam há anos, 
Genaldo é servidor público de carreira e especialista na área.

Aderbau Gama

Está sendo � nalizado 
para ser encaminhado 
à Câmara, no próximo 
mês, o projeto de incen-
tivos � scais que pretende 
posicionar a cidade na 
rota do desenvolvimento. 
O objetivo é atrair novos 

Pacote de incentivos fará cidade
recuperar o tempo perdido

investimentos, principal-
mente indústria de trans-
formação e tecnologia 
e estimular o mercado 
imobiliário, facilitando 
a verticalização da cida-
de. Segundo o secretário 
o projeto criará um am-

biente favorável e atrativo 
para grandes empresas 
trazerem novos investi-
mentos, ou mesmo para 
quem quer expandir.

O Cide/Ciesp está tra-
balhando em parceria 
com a Prefeitura e a  Câ-

mara. Na última semana 
a câmara de comércio 
França/Brasil visitou o 
Polo, a exemplo de ou-
tros grandes grupos de 
investidores que já ini-
ciaram tratativas com a 
cidade.

Embora o pagamento 
de dívidas comprometa 
a capacidade de investi-
mentos, a situação, sob 
controle, já dá o fôlego 
necessário para a Prefei-
tura voltar a investir. É o 
caso dos novos contratos 
de roçagem, pintura, as-
falto e manutenção que 
já começam a melhorar 
o visual da cidade. Mais 
esperado, o contrato de 
iluminação pública já 
está sendo licitado, e o 
dinheiro para execução 
já está em caixa.  Até o 
� nal deste ano a cidade 
estará iluminada com 
lâmpadas de led e ônibus 
novos com ar condicio-
nado e wi � .

Caixa e 
precatórios
Em 2017, a Prefeitu-

ra tinha uma dívida de 

Investimentos 
começam a aparecer

mais R$ 920 milhões, 
quase o equivalente ao 
orçamento anual da ci-
dade. Os principais dé-
bitos; R$ 400 milhões de 
precatórios e outros R$ 
404 milhões com o Fun-
do de Previdência, que 
já não conseguia mais 
atender os mutuários. 
Além de estancar a dívi-
da já foram quitados 130 
milhões; destes  R$ 70 
milhões só com a Caixa.

Embora a Prefeitura 
esteja pagando em dia 
suas obrigações com a 
Caixa de Previdência dos 
Servidores Municipais, 
a Caixa está de� citária 
e carece de pagamento 
das parcelas da dívida e 
até mesmo antecipações 
para cobrir o rombo; 
aportes chegam à casa de  
mais R$ 10 milhões por 
mês”.

Pagamentos 
atuais estão 

todos em dia e o 
passivo deixado 

pelas administra-
ções anteriores, 

ao longo das 
décadas, foi 
estancando.
As decisões 

de hoje 
impactarão a 

gerações futuras
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Vanuzia Mattos,Representante da Up Brasil

Janaina Lima, 

Cubatão inaugura primeira 
creche de idoso

Com proposta 
ampla e 
focada na 
humanização, 
Cubatão abre 
as portas 
para o hotel
do idoso 
Recanto da 
Melhor Idade

Creche para o idoso

Em cerimônia o� cial 
no último sábado, 25, o 
Recanto inaugurou o� cial-
mente suas instalações na 
rua Guarujá, nº 200, es-
quina com a rua São Paulo 
no Centro de Cubatão. A 
abertura aconteceu duran-
te o evento de posse da di-
retoria, presidida por Luiz 
Capparelli, autoridades 
como o prefeito Ademário 
de Oliveira (que deu posse 
à diretoria) e o vice Pedro 
de Sá, marcaram o evento. 
A nova diretoria � cará à 
frente da entidade duran-
te o próximo quadriênio 
(2019 - 2023). Após a ceri-
mônia, foi servido almoço 

para os convidados com 
música ao vivo com a ban-
da Fantasy nas instalações 
da casa. 

No Recanto da Melhor 
Idade, os moradores re-
cebem acompanhamento 
com assistente social, psi-
cólogo, médico, técnicos 
de enfermagem, cuidado-
res e nutricionistas. Além 
disso são oferecidas cinco 
refeições para os internos, 
todas elaboradas com car-
dápio focado na saúde e 
qualidade de vida feito por 
nutricionista.

NOVIDADE: 
Está em andamento o 

projeto Convivência, que 
busca interação e socia-
lização entre idosos. No 
projeto, tanto os internos 
quanto moradores idosos 
das ajdacências da enti-
dade, vão ter aulas de gi-
nástica, ioga e de dança, 
juntos. A ideia é que se 
estabeleça vinculos com 
os internos de forma que 
eles se sintam cada vez 
mais vivos e amados.

Modernidade
Com instalação mo-

derna, o abrigo conta com 
38 quartos todos equipa-
dos com geladeira, tv, ar 
condicionado e banheiro, 
além da área comum onde 
os idosos interagem duran-
te o dia, com sala de tv, jo-
gos e refeitório e suporte 24 
horas de enfermeiros. 

Com foco na humaniza-
ção, o Recanto da Melhor 
Idade promove eventos 
que busquem a interação 
do idoso com outras pes-
soas, foi o caso do baile das 
Mães, promovido no úl-
timo dia 17, com show da 
tecladista Lara Azen e Cia 
que reuniu convidados em 
dia totalmente agradável, 
criando memória afetiva e 
oferecendo mais alegria ao 
dia a dia do idoso.

Para o presidente Luiz 
Capparelli, é fundamental 
que eles se sintam acolhi-
dos. ‘Ele pode morar aqui 
ou estar hospedado no 
sistema de hotelaria tem-
porária, em todos os casos  
precisa ter atenção, carinho 
e saber que estamos aqui 
para fazer o que for melhor 
para eles. Nós queremos o 
idoso feliz’, comenta o pre-
sidente.

Os valores são acessíveis e podem variar de acordo com 
o orçamento de cada família. 

Para conhecer as instalações ou saber mais sobre formas de 
pagamento, é preciso agendar com a coordenadora do abrigo Amanda 
Teobaldo, através dos telefones (13) 981294426 e (13) 991404612, 

ou do email: cubataorecantodamelhoridade@gmail.com

Fotos Aderbau Gama

O serviço existe já há alguns anos e 
acaba de chegar em Cubatão como forma 
de inovar o atendimento. As creches para 
idosos devem virar uma das opções mais 
populares entre o público no futuro.

A ideia é que o idoso sinta-se acolhi-
do e à vontade para fazer aquilo que for 
do seu bem-estar, tornando seu período 
na creche leve e proveitoso. 

Funciona como uma creche infantil e 
atende famílias que precisam trabalhar 

no período comercial mas que a noite 
estão em casa com o familiar. Normal-
mente, o atendimento da creche é das 
7:00 as 19:00 de segunda a sexta-feira e 
o idoso tem direito a quatro refeições e 
sai da creche de banho tomado, pronto 
para ir para casa descansar com a fa-
mília. No Recanto da Melhor Idade os 
horários e dias da semana, podem ser 
adaptados de acordo com a necessida-
de de cada família.

Jaque Barbosa
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172 editais de casamento
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOSIVAL SILVA ROCHA e VALÉRIA APARECIDA 
FERNANDES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico 
de refrigeração, RG n.º 402572984 - SSP/SP, CPF n.º 35303659801, com 31 anos de 
idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 29º Subdistrito - Santo Amaro  Livro 
nº 323, fl s. nº 29, Termo nº 250084), nascido no dia onze de fevereiro de mil no-
vecentos e oitenta e oito (11/2/1988), residente na Rua Maria Esther Garcez Vilet, 
92, Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de CICERO TEIXEIRA DA 
ROCHA, de nacionalidade brasileira, reciclador, com 55 anos de idade, residente em 
EMBU - SP e de MARIA NICEA SOUZA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de 
servicos gerais, com 52 anos de idade, residente em SANTOS - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 429931724 - SSP/SP, CPF 
n.º 31603301844, com 36 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Sub-
distrito  Livro nº 73, fl s. nº 255, Termo nº 45299), nascida no dia três de abril de mil 
novecentos e oitenta e três (3/4/1983), residente na Rua Maria Esther Garcez Vilet, 
92, Jardim Nova República, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de VIRIATO FERNANDES, 
falecido há 23 anos e de LUZIA DA COSTA FERNANDES, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 75 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 maio 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: MICHEL ARMANDO BERTOZI e MÁRCIA DE OLIVEI-
RA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado de obras, 
RG n.º 331172410 - SSP/SP, CPF n.º 05815267910, com 32 anos de idade, natural de 
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP (Perus-SP  Livro nº 22, fl s. nº 549, Termo nº 14002), 
nascido no dia cinco de maio de mil novecentos e oitenta e sete (5/5/1987), residente 
na Rua João Pessoa, 295, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lho de ANTONIO LAIR-
TO BERTOZI, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente 
em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP e de NEIDE LUCIANA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, residente em ANDIRÁ - PR . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 
634260042 - SSP/SP, CPF n.º 02245225902, com 42 anos de idade, natural de ANDIRÁ 
- PR, nascida no dia treze de maio de mil novecentos e setenta e sete (13/5/1977), 
residente na Rua João Pessoa, 295, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: N/C, fi lha de BENE-
DITO ANTONIO DE OLIVEIRA, falecido há 25 anos e de DARCILIA TORRES DE OLIVEIRA, 
aposentada, com 75 anos de idade, residente em ANDIRÁ - PR. Divorciada de Reinaldo 
de Almeida Lara conforme sentença datada de 29/09/2015 proferida pelo Juiz de Direi-
to da Comarca de Andirá-PR, nos autos de nº0000416-05.2015.8.16.0039. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 24 de maio 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: JAIRO LIMEIRA CARDOSO e ROSI-
MEIRE FRANCISCA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, pedreiro, RG n.º 264603795 - SSP/SP, CPF n.º 15920440856, com 46 
anos de idade, natural de PENEDO - AL (Penedo-AL  Livro nº 15, fl s. nº 269, 
Termo nº 17129), nascido no dia dez de novembro de mil novecentos e setenta 
e dois (10/11/1972), residente na Rua Caminho U, 33A, Vila Caique, Cubatão - 
SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ FERREIRA CARDOSO, de nacionalidade brasileira, 
falecido há mais de 20 anos e de MARLENE LIMEIRA CARDOSO, de naciona-
lidade brasileira, domés� ca, com 62 anos de idade, residente em GUARUJÁ - 
SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
443968597 - SSP/SP, CPF n.º 35210927806, com 34 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e oi-
tenta e quatro (21/9/1984), residente na Rua Caminho U, 33A, Vila Caique, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ JACINTO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, falecido há 13 anos e de MARIA DE FATIMA FRANCISCO DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, falecida há 8 meses. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 24 de maio 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: SÓSTENES DA SILVA FERREIRA e DENISE SILVA 
SANTANA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, consultor, RG 
n.º 35397755X - SSP/SP, CPF n.º 44242466803, com 25 anos de idade, natural de 
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP (São Bernardo do Campo  Livro nº 409, fl s. nº 77, 
Termo nº 256678), nascido no dia oito de julho de mil novecentos e noventa e três 
(8/7/1993), residente na Rua Jeff erson Damião do Amaral, 196, Vila Nova, Cubatão - 
SP, E-mail: n/c, fi lho de WILSON GUILHERME FERREIRA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JANETE MARIA 
DA SILVA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
pedagoga, RG n.º 288667475 - SSP/SP, CPF n.º 30128352884, com 37 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 173, fl s. nº 209, Termo nº 
37805), nascida no dia sete de julho de mil novecentos e oitenta e um (7/7/1981), 
residente na Rua Jeff erson Damião do Amaral, 196, Vila Nova, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lha de MANOEL MESSIAS SANTANA, de nacionalidade brasileira, falecido há 
18 anos e de MARIA JOSÉ DA SILVA SANTANA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 58 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 maio 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: SERGIO FERNANDO DE MOURA e MARIANA 
DA SILVA ALEXANDRE. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
caldeireiro, RG n.º 428144342 - SSP/SP, CPF n.º 45728707807, com 25 anos de ida-
de, natural de São José da Lage - AL (Cubatão  Livro nº 184, fl s. nº 342, Termo 
nº 55670), nascido no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e noventa 
e três (27/12/1993), residente na RUA São Francisco de Assis, 37, Vila São José, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de SONIA CRISTINA BATISTA DE MOURA, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de cozinha, RG 
n.º 45728626X - SSP/SP, CPF n.º 45214991800, com 22 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP (Cubatão  Livro nº 178, fl s. nº 119, Termo nº 53059), nascida no dia tre-
ze de setembro de mil novecentos e noventa e seis (13/9/1996), residente na RUA 
Marina Lourenço de Oliveira, 93, Bolsão 7, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de CAR-
LOS HENRIQUE ALEXANDRE, de nacionalidade brasileira, operador de maquinas, 
com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELIANA DA SILVA ALEXAN-
DRE, de nacionalidade brasileira, atendente, com 49 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, 25 de maio 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: ALEXSANDRO DA SILVA SANTANA e DIANA 
CRISTINA DA SILVA GONÇALVES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, feirante, RG n.º 42184689 - SSP/SP, CPF n.º 42194487808, com 24 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 170, fl s. nº 45, Termo nº 
49801), nascido no dia vinte e três de março de mil novecentos e noventa e cin-
co (23/3/1995), residente na Avenida Marechal Costa e Silva, 30, Jardim Costa e 
Silva, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de PAULO DA SILVA SANTANA, de nacionalida-
de brasileira, aposentado, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
ADRIANA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, RG n.º 54753351 - SSP/SP, CPF n.º 44900738875, com 22 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 306, fl s. nº 201, Termo nº 
117139), nascida no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e noventa e 
seis (17/12/1996), residente na Avenida Marechal Costa e Silva, 30, Jardim Costa 
e Silva, Cubatão - SP, E-mail: diana.silva17@outlook.com.br, fi lha de DEWILSON DA 
SILVA GONÇALVES, falecido há 3 anos e de CRISTIANE DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, operadora de supermercado, com 42 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, 27 de maio 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: BRUNO PEREIRA ARRUDA e LILIANA SOFIA FI-
GUEIRA MARQUES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aju-
dante geral, PASSAPORTE n.º YC924712, CPF n.º 70780739167, com 19 anos de idade, 
natural de PALMAS - TO (Campinas- Goiânia-GO - 2ºSubdstrito  Livro nº 1447, fl s. nº 
169, Termo nº 299569), nascido no dia quinze de junho de mil novecentos e noventa 
e nove (15/6/1999), residente na Rua Maria Graziela, 495, Jardim Casqueiro, Cuba-
tão - SP, E-mail: brunolondom15@gmail.com, fi lho de RAIMUNDO NONATO PEREIRA 
DA SILVA, pedreiro autônomo, com 45 anos de idade, residente em GOIÂNIA - GO e 
de ERLI PINTO ARRUDA, do lar, com 43 anos de idade, residente em GOIÂNIA - GO . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade portuguesa, solteira, bartender, PASSAPORTE 
n.º P358154, CPF n.º 10047217146, com 19 anos de idade, natural de Freguesia de 
Porto Salvo, Concelho de Oeiras-Portugal, nascida no dia oito de março de dois mil 
(8/3/2000), residente na 69 Marlow Road-SE19 2AS, London, Reino Unido, E-mail: 
n/c, fi lha de JOÃO PAULO RODRIGUES MARQUES, de nacionalidade portuguesa, em-
presário, com 43 anos de idade, residente em Portugal e de ANA LÚCIA MARQUES 
FIGUEIRA, de nacionalidade portuguesa, empresária, com 39 anos de idade, residente 
em Portugal. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de maio de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apre-
sentaram os documentos exigidos pelo ar� go 
1525 do Código Civil Brasileiro: KLEBER DA 
SILVA SANTOS e CIBELE RAMOS DE OLIVEIRA. 
Sendo o pretendente, fi lho de ROBERTO BAR-
BOSA DOS SANTOS e de ZULEIDE BESERRA DA 
SILVA SANTOS. Se alguem souber de algum im-
pedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serven� a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de maio de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Voltado para mu-
lheres, a Aurora 
Comunicações 
ofereceu um café 
de Negócios com 
empreendedoras. O 
evento aconteceu na 
manhã desta quinta 
(30), no Recanto 
da Melhor Idade, 
em Cubatão. Além 
do café da manhã 
e um bate-papo, foi 
comemorado o ani-
versário da diretora 
da Aurora Cristina 
Oliveira (ao centro 
na foto)

NOITE DE GALA

Aberta a venda do 1º lote 
para os 20 anos do Acontece

Já estamos a todo va-
por para o tradicional 
Baile do Acontece. Esse 
ano, um luxuoso baile 
de máscaras vai marcar 
a comemoração de 20 
anos de história, com de-
coração temática e muita 
animação.

A festa acontece na 
Associação Comercial de 
Cubatão (Acic) no dia 
13 de julho e os convites 
do primeiro lote � cam 
disponíveis até o dia 30 
de junho, no valor se R$ 
150,00 (bu� et completo).

No convite estão in-
clusos bebida, aperitivos, 
jantar e sobremesa, tudo 
regado a muita música ao 

vivo, numa noite de ale-
gria, reencontros e muita 
celebração.

O som desta edição 
� ca por conta de Felipão 
Santos e banda, com re-
pertório variado que traz 
sucessos das décadas de 
70 até os dias atuais.

São duas décadas com 
o compromisso de demo-
cratizar o acesso à notícia 
de qualidade, visando, 
por meio da informação, 
o bem-estar social, o de-

20 anos
em circulação, sem 
pausas, sendo o mais 
tradicional veícu-
lo de comunicação 
de Cubatão. Há 10 
anos se regionalizou, 
mantendo a sede na 
cidade e lançou o 
portal acontecedigital 
que acompanha o dia 
a dia da região, com o 
mesmo compromisso e 
credibilidade.

senvolvimento sustentá-
vel e a melhora da quali-
dade de vida da região.

Se quiser saber mais 
da festa e relembrar de-
talhes da última edição, 
acesso o portal do Acon-
tece: www.acontecedi-
gital.com.br, clique no 
banner da festa e assista 
vídeo completo da gran-
de noite.

E você, já sabe 
o que vai vestir?

Para os homens, um 
terno bem alinhado, 
é a pedida certa. E 
dá para aproveitar os 
acessórios de acordo 
com seu estilo. Um 
terno escuro, uma 
bela gravata e sapato 
são sufi cientes.

Já para as mulheres, 
a dica é escolher um 
vestido com um bom 

caimento, uma cor 
que realce os traços 
do rosto e as linhas 

do corpo. O preto 
clássico sempre é 

uma carta na manga.
 O longo é o que-

ridinho da maioria 
das mulheres, mas 

tem espaço para um 
longuete cheio de 

classe e estilo.

Baile do Acontece
Acic (Rua Bahia, 171, Vila Paulista) 

a partir das 21 horas.
Informações com Jaque Barbosa 

pelo telefone: 13 97414-8664 (WhatsApp).
Acesse o portal e saiba mais da festa

www.acontecedigital.com.br 
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por Jaque Barbosa jaquebarbosa@acontecedigital.com.br
         13 97414-8664         13 97414-8664

Crhis Couto

ris� na Oliveira, Aurora Comunicações

Parabéns

Sonia Onuki
Coral Canto Mágico

Silvana Dias 

José Nobrega,
Cantor

Noite Romântica
O Café das Artes promove um 
Dia dos Namorados especial! 

A “Noite Romântica”, acontece 
no dia 12 de junho, às 19h30, 

na Av. Joaquim Jorge Peral-
ta, s/n - Parque São Luis, em 

Cubatão.
Com música ao vivo, o Café 

promete um momento único 
para os casais. Os convites, 
que são limitados e custam 
R$85 para o par, dão direito 
a duas taças de vinho, tábua 

de frios e frutas, além de dois 
Petit Gateau de sobremesa.
Os convites podem ser com-

prados no próprio café.
Dica da coluna: vale a pena 

provar os quitutes dos amigos 
Michele e Diogo Ruivo.

O Colégio ABC participou do Dia do Desafi o (29). Por convite da 
direção, além dos alunos, vovós e vovôs também foram contagia-
dos pelos exercicios.

Com carisma, elegância e mui-
ta classe, a modelo cubatense 
Thaiany Ponciano faturou o 1º 
Miss Santos Beleza Negra 2019, 
sendo a vencedora mais jovem da 
categoria de 15 à 45 anos.

Thaiany tem 15 anos e desde o 
ano passado participa de desfi les 
na região. O sonho da garota é 
conquistar as passarelas do mundo 
e com toda essa desenvoltura, não 
podemos duvidar.

No campeonato do Cotão 2019, o time 'D'stak Futebol Club' foi o 
grande vencedor com uma vitória de 3x0 em cima do 'Londrina'

A empresa AWM 
tem forte atuação 
social e, em 
parceria com o Lar 
Fraterno, leva os 
idosos do abrigo 
para passeios com 
o objetivo de socia-
liza-los.
Na foto, eles 
estão a caminho de 
uma tarde de lazer 
no shopping. A 
parceria tem feito 
a galera sorrir

(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 - piscina 
- garagem p/ três 
veículos

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951
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FSFX conquista 
Acreditação Hospitalar

EXCELÊNCIA

Durante auditoria externa, foi constatado a implantação 
de elevado nível em gestão dos serviços hospitalares

A excelência na presta-
ção de serviços oferecida 
pelo Hospital de Cubatão, 
administrado desde 2017 
pela Fundação São Fran-
cisco Xavier (FSFX), foi 
atestada pelos auditores da 
Det Norske Veritas junto 
à Organização Nacional 
de Acreditação (ONA), a 
conquista da Acreditação 
(nível 1). O que demons-
tra, na prática, a excelência 
em gestão e na qualidade 
da assistência prestada aos 

clientes de forma exemplar.

Reconhecimento
A Acreditação é ainda 

uma forma de reconheci-
mento, pois con� rma que 
a instituição cumpre os 
requisitos de segurança as-
sistencial, baseando-se em 
procedimentos e protoco-
los cienti� camente com-
provados. A Acreditação 
nível 1 demonstra a segu-
rança e a qualidade e serve 
de alicerce para a gestão 

integrada que permitirá 
novas melhoria “É impor-
tante rea� rmar a qualidade 
da atuação de cada colabo-
rador e como isso in� uen-
cia no desenvolvimento e 
no alcance dos resultados 
da organização. Somos ca-
pazes de superar os obstá-
culos e fazer do Hospital de 
Cubatão cada vez mais só-
lido e capaz de levar os me-
lhores serviços em saúde”, 
informa o superintendente 
do HC, Abner Moreira Jr.


