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20 anos

QUALIDADE

Câmara de Cubatão autoriza 
contrato com a Sabesp

Hygor Abreu / PMG

A  assinatura do contrato de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto prevê novos investimentos de cerca 
de R$ 320 milhões. 03

Praia há mais 
tempo certificada 
na América do Sul 
e única do Estado 
a ostentar a certi-
ficação internacio-

Guarujá é certificada pela 10ª vez consecutiva
nal, Tombo é re-
ferência mundial, 
em qualidade. O 
evento que cele-
brou a certificação 
contou com a pre-

sença do prefeito 
Valter Suman e 
do secretário es-
tadual de Turismo 
Vinicius Lummertz 
que sobrevoou as 

principais praias, 
as fortificações 
militares – nas 
quais o Município 
pretende intensi-
ficar a exploração 

turística – e a Base 
Aérea de Santos, 
onde será instala-
do o futuro Aeró-
dromo Civil de 
Guarujá. 08

Orgulho da nossa 
terra, o jogador de 
basquete Rafael An-
drade Bibiano é ídolo 
no sul. O atleta abre 
a coluna da Jaque 
Barbosa, nesta 
edição. 04 e 05

O motorista da Van 
que pegou fogo na 
Imigrantes transpor-
tando pacientes de 
hemodiálise, conta 
detalhes: “mão de 
Deus”.  02

Prata da Casa

Susto na 
Imigrantes
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coluna do 

Cido Barbosa
cidobarbosa@uol.com.br
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O Litoral Plaza Shopping, único 
power center da Baixada, entregou 
o� cialmente, as chaves do novo pré-
dio que abrigará o 45° Batalhão da 
Polícia Militar do Interior (BPM/I). 
“A entrega do equipamento reforça 
o nosso compromisso de anos com 
o crescimento do município. Temos 
certeza que a nova unidade irá con-
tribuir ainda mais para reforçar a 
segurança das cidades da região!”, 
comenta o superintendente do sho-
pping, Martinho Polillo.

Após � rmar uma Parceria Pú-

SEGURANÇA

Litoral Plaza entrega 
prédio para PM

blico Privada (PPP) com o poder 
público de Praia Grande, a Bras-
terra Construtora, empresa do 
Grupo Peralta, doou o terreno de 
700 m² e � cou responsável pelos 
custos da obra. 

Segurança
O prédio possui cinco andares 

e 38 salas incluindo cozinha, aca-
demia, consultório dentário, alo-
jamentos para a corporação, entre 
outros. Futuramente o local deve 
abrigar a Equipe Tática da Guarda 

Civil Municipal, Rondas Ostensivas 
com Motos e Rondas Ostensivas 
Municipais e a previsão é que cerca 
de 150 a 200 policiais circulem pelo 
edifício diariamente. “Só temos a 
agradecer todo o apoio do Grupo 
nessa nova etapa. Sem dúvidas, a 
construção da nova sede irá fortale-
cer ainda mais o trabalho da Polícia 
Militar na região”, ressalta o Major 
Fincati.

O Shopping
Maior polo de compras e lazer 

da Baixada, o Litoral Plaza Sho-
pping,  há 20 ano reúne, em um úni-
co espaço, opções de lazer, entrete-
nimento e serviços para o público. 
São 300 lojas, com as principais 
âncoras do mercado, empresas saté-
lites, alameda de serviços completa 
e uma praça de alimentação mo-
derna e funcional, com 1.300 luga-
res. Conta ainda, com seis salas de 
cinema, academia, centro clínico, a 
linha municipal de ônibus 97 SH e 
uma unidade do Poupatempo com 
Banco do Povo, escritório do Sebrae 
e outros serviços de atendimento 
como Detran, PAT, Cartório Elei-
toral, Junta de Serviço Militar, entre 
outros, e 3.800 vagas de estaciona-
mento.É o segundo maior empre-
gador de Praia Grande com 3.500 
funcionários diretos, � cando atrás 
somente dos serviços públicos.

Uma van, contratada da Pre-
feitura de São Vicente, pegou fogo 
durante o transporte de pacientes 
que faziam hemodiálise numa clí-

ACIDENTE

Motorista evita tragédia 
e salva pacientes

O novo edifício fi ca ao lado do principal acesso ao Litoral 
Plaza, na Avenida Ayrton Senna da Silva

Maninho “usei técnicas do 
curso de socorro para moto-
ristas e Deus nos ajudou”

nica anexa Hospital São José.
O carro trazia os pacientes da 

sessão de hemodiálise para suas 
casas e, após deixar dois pacientes 
no bairro do Japuí, na volta pela 
Imigrantes, na altura do Km 70, 
pegou fogo.

O motorista Manoel Alves, o 
“Maninho”, sentiu um cheiro de 
queimado quando parou o veícu-
lo. Por precaução, sabendo das li-
mitações depois de uma sessão de 
hemodiálise, optou por retirar os 
pacientes do veículo. Foi a sorte: 
assim que desceram chamas to-
maram conta, sendo que o mais 
debilitado foi retirado já entre as 
chamas: por � m, ninguém se feriu.

As causas ainda estão sendo 
apuradas.

Especialista em administra-
ção pública e atual secretário de 
� nanças de Guarujá, Adalberto 
Ferreira lançou sua pré-candida-
tura a prefeito de Cubatão pelo 
Podemos, em evento prestigiado 
por estrelas do Partido, no Estado: 
o presidente estadual Mário Covas 
Neto, o deputado estadual Márcio 
da Farmácia, o federal Roberto de 

Adalberto Ferreira lança 
pré-candidatura

Pré-candidata a vereadora, 
a presidente do Conselho 
da Condição Feminina de 
Cubatão Cristi na Oliveira 
é uma das apostas do 
Democratas e já está de 
malas prontas para o Parti do. 

Lucena, a presidente estadual do 
Podemos Mulher Alessandra Al-
garin e Marcia Bueno, presidente 
do Podemos Mulher Cubatão.

Ainda na mesa de honra, es-
tava o líder do PRB e também 
prefeiturável Wagner Moura, que 
reconheceu a capacidade técnica 
e experiência em administração 
pública de Adalberto, que retri-

buiu os afagos, sob as bênçãos da 
cúpula do Partido.

Adalberto Ferreira se levanta 
como oposição ao atual governo 
de Ademário, que tentará a reelei-
ção no ano que vem. Mostrando 
força política, já se posicionou no 
tabuleiro político para a disputa, 
sob o discurso de reconstrução da 
cidade.

Vereador de Cubatão 
é o mais caro
Cidade é a primeira em valor gasto per 
capita na região. Em valores totais, Câma-
ra de Santos é a mais cara.

O Tribunal de Contas do Esta-
do de São Paulo divulgou nesta se-
mana um relatório sobre os gastos 
das câmaras municipais de todo 
o Estado. O relatório apresenta 
dois índices: o valor total gasto e o 
valor gasto per capita (que é o re-
sultado entre o valor gasto e o nú-
mero de habitantes da cidade, na 
prática é quanto o cidadão gasta 
por ano com o Legislativo) duran-
te o período de setembro de 2018 
até agosto deste ano.

No relatório, Cubatão aparece 
liderando o ranking na Baixada 
Santista no valor per capita, com o 
munícipe tendo que desembolsar 

R$ 285,37 que são destinados aos 
custos do Poder Legislativo. Na se-
gunda posição deste ranking vem 
a cidade de Bertioga, com o valor 
de R$ 179,12, diferença de mais de 
cem reais.

VALORES TOTAIS
Quando o assunto é o valor 

total gasto pela Câmara, Cubatão 
� ca na terceira posição. A Câmara 
de Santos, que tem 21 vereadores, é 
a que tem maior custo. 

Com 15 vereadores, o Legislati-
vo Cubatense gasta mais que o da 
Praia Grande, que tem 19 vereado-
res, quatro a mais.
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Câmara de 
Cubatão autoriza 
contrato com 
a Sabesp

A Câmara Municipal 
de Cubatão aprovou pro-
jeto de lei que autoriza o 
prefeito Ademário Oliveira 
(PSDB) a assinar o contrato 
da Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado de 
São Paulo (Sabesp) para a 
prestação de abastecimen-
to de água e esgotamento 
sanitário por mais 30 anos. 
O projeto, votado nesta 
sexta-feira (8), foi aceito 
pela grande maioria dos 
vereadores que compõem 
o Legislativo. Apenas To-
ninho Vieira (PSDB), que 
vem anunciando que mu-
dará de partido, votou con-
tra, e Anderson de Lana 
(PRB) faltou.

Cubatão está sem con-
trato com a Sabesp des-
de 2007 e mesmo assim 

a empresa vem cuidando 
dos serviços de água e es-
gotos na cidade, sem in-
terrupção. Além disso a 
empresa do governo do 
Estado garante que, atu-
almente, abastece 100% 
das residências regulares 
de Cubatão e coleta 78% 
dos esgotos destes ende-
reços, sendo que 100% 
do volume que é coleta-
do passa por tratamento 
antes da disposição � nal.

Onda Limpa e 
recuperação de vias

Na última década a Sa-
besp investiu mais de R$ 
75,5 milhões na expansão 
e melhorias do sistema de 
distribuição de água na 
cidade. Só para ampliar o 
acesso às redes de esgota-

mento foram aproximada-
mente R$ 192,2 milhões, 
principalmente por meio 
do Programa Onda Limpa, 
que elevou o acesso o aces-
so ao sistema de coleta pú-
blica de esgotos de 34% aos 
atuais 78%, de 2007 pra cá.

A companhia possui 
projetos para universalizar 
o saneamento em Cubatão. 
As obras fazem parte do 
contrato de prestação de 
serviços no município pe-
los próximos 30 anos, que 
a Câmara acaba de aprovar.

Entre as obras que irão 
ocorrer durante o novo pe-
ríodo de concessão estão 
a perfuração de mais um 
poço e a implantação de 
um novo reservatório de 
água, além da ampliação 
da estação de tratamento 

A assinatura do contrato de abastecimento 
de água, coleta e tratamento de esgoto 
prevê novos investimentos de cerca de 
R$ 320 milhões

Na próxima quarta-feira 
(13), às 18h00, no an� tea-
tro da Câmara, está prevista 
uma audiência pública para 
conhecer o Plano Munici-
pal de Saneamento, que é o 

Plano de Saneamento 
documento mais importante 
para orientar o desenvolvi-
mento e as prioridades da co-
munidade em abastecimento 
de água, coleta e tratamento 
de esgotos nos próximos 30 

Projeto teve aprovação da maioria dos vereadores. Na foto, o presidente 
da Casa Roxinho que conduziu a sessão

anos. Esse plano poderá ser 
atualizado em até 4 anos, e 
a cada 4 anos, além do pró-
prio contrato em questão. 
Esse evento é aberto a toda 
a comunidade.

Vila Esperança Vila dos Pescadores

de esgotos.
A Sabesp já licitou e está 

realizando obras em 12 mil 
metros quadrados de vias 
publicas dani� cadas por 
obras antigas e recentes, e 
deve contratar outros 158 
mil metros quadrados (em 
fase de licitação), perfazen-
do um investimento de R$ 
32 milhões, também para 
recuperação de ruas, ave-
nidas e drenagem de vários 
bairros e principalmente 
do Jardim Caraguatá.

Vila Esperança e 
Vila dos Pescadores

A Sabesp é proibida por 
lei de implantar redes ou 
oferecer serviços em locais 

onde não há a devida regu-
larização fundiária, o que 
é uma responsabilidade da 
administração municipal. 
Contudo, durante o pro-
cesso de negociação com a 
Prefeitura, para o contrato 
autorizado pela Câmara, a 
Sabesp ajudará a legalizar 
as áreas de Vila Esperança 
e Vila dos Pescadores.

Para continuar atuando 
em Cubatão a Sabesp deve 
investir mais R$ 320 mi-
lhões até 2048. O contrato 
e o plano de investimentos 
da empresa serão detalha-
dos à Prefeitura e à Câma-
ra de Vereadores a partir 
da próxima semana. Esses 
dois documentos � carão à 

disposição da população 
em consulta pública nos 
sites dos poderes Executi-
vo e Legislativo.

Além dos bairros citados, 
ainda irregulares, a Sabesp 
atenderá também o Vale 
Verde e o bairro urbanizado 
pelo Estado, Cota 200.

Outro fator positivo 
será a negociação da dí-
vida que a Prefeitura tem 
com a Sabesp, de cerca de 
R$ 93 milhões, tirando 
juros e multas, e parce-
lando o montante em até 
360 meses. Nessa nego-
ciação a Sabesp acertará 
também a sua dívida com 
o município, de impostos 
municipais - IPTU e ISS.
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@samanthaesteticista 

(13) 98142-1922 
Rua: Assembléia de Deus, 39 - sl 108 - Centro/ Cubatão

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

A terceira edição do ‘Ser Mulher é Tudo de Bom’ foi um sucesso e lotou o Bloco Cultural. Com diversas 
intervenções artísticas, depoimentos de mulheres que já enfrentaram o processo de câncer de mama, pa-
lestras prenderam a atenção dos convidados. Ainda na grande noite encabeçada pela cabeleireira e ideali-
zadora do projeto Katia Tudo de Bom, mulheres puderam micropgmentar auréolas e sobrancelha de graça 
com a profi ssional Regiane Lapetina.
O evento tem o objetivo de resgatar a auto estima e empoderar mulheres vítimas do câncer. Durante todo 
o ano, o grupo Mulheres Fantásticas Guerreiras dá continuidade nesse trabalho.
Esse ano foram arrecadas 503 mechas de cabelo, parte delas foram entregues no dia do evento ao Neo-
mama, que estava representado por Gilze Francisco. As mechas são doadas para confecção de perucas 
que serão entregues para mulheres cadastradas pelo instituto.

O jogador de basquete, Rafael Andrade Bibiano 
é fi lho de Cubatão e está arrebentando nas qua-
dras do sul. O campeão paranaense estreou no 
NBB (Novo Basquete Brasil), em grande duelo 
de campeões. Estamos na torcida para que você 
voe muito mais alto.
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Com a missão de oferecer serviços
de saúde de excelência e qualidade,

a AHO Serviços Médicos traz dois
processos que vão auxiliar todos os

tratamentos de saúde. Conheça!

Antes

Depois

Bioressonância

Hidrodetox

MATRÍCULAS

PARA 2020
ABERTAS

Pingo de Gente

Rosa Rodrigues,

Casa da Esperança

Marina, Esquimó

sorvetes

Fran Oliveira

Jean Fred,
Point doa Brother's

Parabéns

Há muito tempo já consolidado, o Studio Mega 
Hair Shine inaugurou, em grande estilo, a segunda 
unidade do salão.
Agora você pode cuidar das madeixas e usufruir 
do profi ssionalismo da Michelle também na Vila 
Nova. Fica na Av. Cruzeiro do Sul, 126 e agenda-
mentos podem ser feitos através do 98832-3769. 
Na foto, a equipe recepciona a esteticista Saman-
tha Barros, que também é cliente do Studio e foi 
prestigiar a inauguração

Deise Merilin 
(Deise Barbosa 
Buff et) celebrou 
os 40então em 
grande estilo em 
festa no Espaço 
Acontece. Na foto, 
com o diretor do 
Acontece e espo-
so Cido Barbosa, 
que também co-
memora aniversá-
rio essa semana.

A família está em 
festa! Mamãe e seu 

tesouro comemo-
ram aniversário 

essa semana e 
recebem o carinho 

da coluna. Para-
béns Bryane Reis e 
Matheus Henrique
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editais de casamentoCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

(13) 98883-1235 | 98146-6153 
Rua são Paulo, 220   sala 21 - Centro - Cubatão

ALUGA

• Imóvel comercial na Av. 
Nove de Abril,Centro, 1° 
andar. 130,50 m2

• Salão comercial no centro

• Salão comercial na AV. Na-
ções Unidas

• Apartamento no Casqueiro

• Sobrepostas no Vale Verde

• Galpão no Centro

VENDE

• Lindo sala living na 
Ilha Porchat

• Sobrepostas 2 quar-
tos, na Nila Nova 
R$180.000,00

• EXCELENTE CASA 
5 quartos - piscina 
- garagem p/ três 
veículos

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

Rua Armando Sales de Oliveira, 
371 - Centro - Cubatão
13 336-4894 | 3372-7409

Imóveis

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: ERIVANIO DA SILVA SANTOS e JOICE DOMINGOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciado, analista de logísti ca e operações, RG n.º 439231899 - SSP/SP, CPF n.º 22157374841, com 35 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezoito de abril de mil novecentos e oitenta e quatro (18/04/1984), 
residente na Rua José Quirino Dantas, 127, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ MANOEL DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, operador de máquinas pesadas, natural de Estado de Pernambuco - Estado 
de Pernambuco, residente em GUARUJÁ - SP e de VALDIVINA FLORINDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
falecida . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 320710178 - SSP/SP, 
CPF n.º 21876901802, com 39 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascida no dia quatorze de agosto 
de mil novecentos e oitenta (14/08/1980), residente na Rua Doutor Polydoro de Oliveira Bitt encourt, 798, Vila 
Margarida, SÃO VICENTE - SP, fi lha de VALDEMIRO ARTUR DOMINGOS, de nacionalidade brasileira, falecido e de 
IVANI ROSA DOMINGOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, natural de SAÚDE - SAÚDE, 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, 28 de outubro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: LUIS GLORIA DE LIMA e LUCIANA NASCIMENTO SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, operador de máquinas, RG n.º 301818204 - SSP/SP, CPF n.º 28899244839, com 39 anos 
de idade, natural de PEDRO DE TOLEDO - SP, nascido no dia onze de setembro de mil novecentos e oitenta 
(11/09/1980), residente na Rua Maria Cristi na, 353, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de FRAN-
CISCO TENORIO DE LIMA, pedreiro, com 70 anos de idade, residente em ITANHAÉM - SP e de IRENE DA GLORIA, 
falecida há 1 anoDivorciado de Ana Maria Arato conforme sentença datada de 01/06/2011 proferida pela Juiza 
de Direito da Vara Distrital de Itariri-SP, nos autos de proc.nº280.01.2010.002185-7, ordem nº741/2010. Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, empregada domésti ca, RG n.º 263295990 - SSP/SP, CPF 
n.º 25824778850, com 46 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia vinte e quatro de agosto de mil 
novecentos e setenta e três (24/08/1973), residente na Rua Maria Cristi na, 353, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, 
E-mail: luciana.nascsouza@gmail.com, fi lha de JAIRO FERREIRA DE SOUZA, falecido há 17 anos e de MARLENE 
NASCIMENTO SOUZA, merendeira, com 66 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP Divorciada de Damião 
da Silva conforme sentença datada de 29/02/2000 proferida pelo Juiz de Direito da 7ªVara Cível da Comarca de 
São Vicente-SP, nos autos de nº249/00 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, 30 de outubro 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 Bra-
sileiro: OSVALDO DAS NEVES AMORIM e ARLETE DOS SANTOS OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 18649908 - SSP/SP, CPF n.º 06663164813, com 54 anos de idade, natural de 
PATOS - PB (São José do Bonfi m  Livro nº 01, fl s. nº 430, Termo nº 860), nascido no dia quatro de setembro de mil 
novecentos e sessenta e cinco (04/09/1965), residente na RUA José Cascardi, 43, Jardim Caraguatá, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lho de GUMERCINDO JORGE DAS NEVES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 85 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de LEONETE AMORIM DAS NEVES, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 79 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
servente, RG n.º 316994573 - SSP/RJ, CPF n.º 26611742816, com 42 anos de idade, natural de SANTOS - SP 
(Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 07, fl s. nº 235, Termo nº 5796), nascida no dia quinze de novembro de mil 
novecentos e setenta e seis (15/11/1976), residente na RUA José Cascardi, 43, Jardim Caraguatá, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lha de ZULAMIR DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, falecido há 05 anos e de NEUSA DOS 
SANTOS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, falecida há 08 anos 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, 31 de outubro 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: MIKE ANTONIO DE SANTANA e ANDRESA FRANCISCA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, RG n.º 8809159 - SSP/SP, CPF n.º 70800238400, com 23 anos de 
idade, natural de GUARUJÁ - SP (Guarujá  Livro nº 71, fl s. nº 130, Termo nº 48484), nascido no dia quinze de 
abril de mil novecentos e noventa e seis (15/04/1996), residente na RUA Domingos Costa, 158, Vila Paulista, 
Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de ANTONINA SONIA DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 44 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 9941237 - SSP/SP, CPF n.º 14343278689, com 20 anos de idade, natural de SURUBIM - PE (Bom Jardim-PE  
Livro nº 15, fl s. nº 270, Termo nº 19029), nascida no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e noventa 
e oito (22/11/1998), residente na RUA Domingos Costa, 158, Vila Paulista, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de JOSÉ 
BARBOSA DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, encarregado de serviços gerais, com 45 anos de idade, 
residente em PORTO VELHO - RO e de GIVANILDA FRANCISCA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
41 anos de idade, residente em PORTO VELHO - RO 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, 31 de outubro 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: DAVID JUNIOR DA SILVA e VALCILÉIA RODRIGUES GOMES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 45666318 - SSP/SP, CPF n.º 35935752808, com 31 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascido no dia vinte de abril de mil novecentos e oitenta e oito (20/04/1988), residente na Rua 
Manoel Antonio da Silva, 105, bl.5, casa 11, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: davidjuniorsilva2810@gmail.
com, fi lho de ADELINO JOSE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 73 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA DO CARMO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 74 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, domésti ca, RG n.º 
634928582 - SSP/SP, CPF n.º 11229117695, com 27 anos de idade, natural de TEÓFILO OTONI - MG (Novo Oriente 
de Minas-Cartório Silva Medeiros-MG  Livro nº 13, fl s. nº 149, Termo nº 13922), nascida no dia dez de dezembro 
de mil novecentos e noventa e um (10/12/1991), residente na Rua Tolenti no Filgueiras, 60, apto.61, Gonzaga, 
SANTOS - SP, E-mail: valcileia.rodrigues@outlook.co, fi lha de VALMIR COIMBRA GOMES, aposentado, com 60 
anos de idade, residente em NOVO ORIENTE DE MINAS - MG e de GENILDA ALVES RODRIGUES GOMES, auxiliar 
de serviços gerais, com 50 anos de idade, residente em NOVO ORIENTE DE MINAS - MG 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, 01 de novembro 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: DANIEL AMARO DA SILVA SANTOS e SABRINA GOMES DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, empresário, RG n.º 471848566 - SSP/SP, CPF n.º 40820229881, com 28 anos de idade, 
natural de GUARUJÁ - SP (Vicente de Carvalho (Distrito do Município de Guarujá)  Livro nº 88, fl s. nº 2, Termo 
nº 36400), nascido no dia sete de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (07/02/1991), residente na Rua 
Waldomiro Pereira, 428, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: danielsantos.surf@gmail.com, fi lho de EDMILSON 
AMARO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em MACEIÓ - AL 
e de LUIZA ROSA DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 51 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, empresária, RG n.º 48944930X - SSP/
SP, CPF n.º 44200750821, com 26 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão-SP  Livro nº 158, fl s. nº 163, 
Termo nº 45143), nascida no dia quatorze de abril de mil novecentos e noventa e três (14/04/1993), residente na 
Rua Waldomiro Pereira, 428, Vale Verde, Cubatão - SP, E-mail: gomes1404@gmail.com, fi lha de PEDRO CAMILO 
DOS SANTOS FILHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de LUCIKLEIDE GOMES DA SILVA ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, vendedora, com 43 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de novembro 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 Bra-
sileiro: MANOEL AMERICO GOMES FILHO e ROSEMEL LOPES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 10800389 - SSP/SP, CPF n.º 92706118849, com 61 anos de idade, natu-
ral de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e cinquenta e oito (24/03/1958), 
residente na Rua Doutor Francisco La Scala, 196, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de MANOEL 
AMERICO GOMES, falecido há 25 anos e de MARIA PEDRINA DE MOURA GOMES, falecida há 15 anosDivorciado 
de Edith Soares Rocha, conforme sentença datada de 26/04/2019, pelo Juizo de Direito da 2ªVara de Família e 
Sucessões, Foro de Santos-SP, nos autos de nº1028446-32.2018.8.26.0562.. Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, costureira, RG n.º 229200771 - SSP/SP, CPF n.º 13386377890, com 50 anos de idade, 
natural de Dona Euzébia - MG (Dona Euzébia-MG  Livro nº 14, fl s. nº 133, Termo nº 5848), nascida no dia onze 
de junho de mil novecentos e sessenta e nove (11/06/1969), residente na Rua Doutor Francisco La Scala, 196, 
Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de GERALDO AGENOR DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 85 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ALTALINA LOPES DA SILVA, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local

Cubatão, 01 de novembro 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: SERGIO DOS SANTOS SOUZA e ELAYNE DA SILVA ALVES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 457539318 - SSP/SP, CPF n.º 44979704859, com 22 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia dezessete de abril de mil novecentos e noventa e sete (17/04/1997), residente 
na Avenida Principal, 475, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: sergiov-el@hotmail.com, fi lho de CELIO COR-
NELIO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de ROSINEIDE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 39 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 59449588X - SSP/SP, CPF n.º 
50087308860, com 19 anos de idade, natural de MACEIÓ - AL (Matriz de Camaragibe-AL  Livro nº 24, fl s. nº 
140, Termo nº 26031), nascida no dia vinte de abril de dois mil (20/04/2000), residente na Rua Caminho São 
Geraldo, 4, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de LUIZ CLAUDEMY FERREIRA ALVES, de nacionali-
dade brasileira, pintor, com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SANDRA MARIA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 38 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, 01 de novembro 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: ROBERTO LIMA DOS SANTOS e KÉRCIA BATISTA DE REZENDE. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, aux.de engenharia, RG n.º 45578596 - SSP/SP, CPF n.º 33234173800, com 33 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (29/01/1986), 
residente na RUA Isabel Angelina Gomes, 230, Ap.1-C, Bolsão 9, Cubatão - SP, E-mail: ro.limasantos@hotmail.
com, fi lho de MANOEL SEVERINO DOS SANTOS, falecido há 21 anos e de LUZIA ANTONIO DE LIMA SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 506736428 - SSP/SP, CPF n.º 42817494890, com 25 anos 
de idade, natural de CUSTÓDIA - PE (Custódia-PE (Distrito Quiti mbu)  Livro nº 05, fl s. nº 171, Termo nº 4281), 
nascida no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e noventa e quatro (28/06/1994), residente na RUA 
Isabel Angelina Gomes, 230, Ap.1-C, Bolsão 9, Cubatão - SP, E-mail: kercinhak.@gmail.com, fi lha de OSVALDO 
ALEXANDRE DE REZENDE, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 45 anos de idade, residente em SANTA 
CRUZ DO CAPIBARIBE - PE e de ROSINEIDE BATISTA NETO, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 43 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de novembro 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: ADILSON SENADIA DE LIMA e PATRICIA MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, mecânico, RG n.º 274944662 - SSP/SP, CPF n.º 15919816899, com 45 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e setenta e três (22/11/1973), residente na Rua 
Beira Mar, 591, A, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ SENADIA DE LIMA, caldeireiro, com 75 anos de idade, residente em CAJATI - SP e de LINDALVA MARIA DE LIMA, falecida há 2 mesesDivorciado de Eliana Oli-
veira Lima conforme sentença datada de 29/07/2019 proferida pela Juiza de Direito da 4ªVara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº1003980-25.2018.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
atendente, RG n.º 370651716 - SSP/SP, CPF n.º 23098451831, com 34 anos de idade, natural de LIMOEIRO - PE, nascida no dia cinco de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (05/06/1985), residente na Rua Beira Mar, 591, A, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de ANTONIO BERNARDO DA SILVA, ajudante, com 75 anos de idade, residente em SÃO LOURENÇO DA MATA - PE e de MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO, do lar, com 66 anos de idade, 
residente em SÃO LOURENÇO DA MATA - PE Divorciada de José Barbosa da Silva conforme sentença datada de 03/10/2017 proferida pelo Juiz de Direito da 3ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1003859-65.2016.8.26.0157 
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, 05 de novembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: DURVAL ORTEGA e MARIA CRISTINA DA SILVA ORTEGA. Sendo o pretendente, di-
vorciado de Maria Cristi na da Silva Ortega, conforme sentença datada de 10/01/2018, proferida pela 
Juíza de Direito da 4ª Vara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº1003328-76.2016..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, 05 de novembro de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

LEEC - ASSOCIAÇÃO LAZER, 
ESPORTE, EDUCAÇÃO E CULTURA

Rua Maria Cristi na, n° 131 
CEP 11.533-160 

Jardim Casqueiro - Cubatão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARA ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA

Prezados Senhores Associados;

O Presidente da Associação Lazer, 
Esporte, Educação e Cultura - LEEC, 
no uso de suas atribuições, convo-
ca todos os associados para com-
parecimento a Assembleia Geral 
Extraordinária que será realizada 
no dia 18/11/2019 na Rua Maria 
Cristi na, n° 131 - Jardim Casqueiro 
- Cubatão, iniciando os trabalhos 
às 17:00 horas, em primeira con-
vocação, ou na falta de “quorum” 
necessário, às 17:30 em segunda 
convocação, com qualquer núme-
ro de associados presentes para 
deliberarem sobre a seguinte or-
dem do dia:   

Revisão do Estatuto Social; amplia-
ção e inclusão de prerrogati vas, 
objeto e áreas de atuação da as-
sociação; compromissos e outros 
deliberados pela Assembleia Geral 
Extraordinária e assuntos gerais de 
interesse da enti dade.

Cubatão, 08 de novembro de 2019.

Allan Vicente
Presidente da LEEC
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Semana de inaugurações

Ambev no Casqueiro
Ainda nesta semana, o prefeito Ademário visitou às recém-inauguradas 

instalações do novo Centro de Distribuição Direta (CDD) da Cervejaria Am-
bev, no Jardim Casqueiro, para dar às boas vindas aos dirigentes da maior 
empresa de capital privado do Brasil. “Não medimos esforços para garantir os 
investimentos em Cubatão como forma de gerar riqueza e criar novos empre-
gos”, disse o prefeito.

Já em funcionamento emprega 105 trabalhadores diretos, sendo 70% resi-
dentes em Cubatão, disse Felipe Barolo, diretor de Relações Institucionais da 
empresa, que recepcionou o prefeito juntamente com o gerente Felipe Brunial-
ti Barbelli. Outros 250 postos indiretos de trabalho devem surgir no proces-
so de operação da Cervejaria. “Vamos aumentar sua cota de participação do 
ICMS. Daqui de Cubatão vamos atender semanalmente mais de 6 mil clientes 
(pontos de venda) no litoral paulista”, disse Barolo.

O CDD da companhia foi instalado em Cubatão, considerando a sua loca-
lização estratégica para a logística de produtos da cervejaria no litoral paulista. 
A partir do CDD, serão distribuídas as bebidas para cerca de 6 mil pontos de 
venda na região, em Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, 
Cubatão, Guarujá e Bertioga.

Ônibus novo
Ar condicionado, internet e aplicativo e aplicativos para o usuário acompa-

nhar trajeto e horário através do smartphone. A nova frota de ônibus da Fênix 
já está atuando na cidade. Esta foi a primeira semana de adaptação ao novo 
sistema, o que gerou algum tumultuo na transição de cartões transporte.  

Casa com escritura
Esta semana aconteceu a 3ª Etapa da Ação de “Coleta de Documentos 

para Regularização Fundiária”, no Jardim Nova República.
Este foi mais um passo da administração municipal que pretende con-

cluir a entrega de 4038  escrituras até o ano que vem. Nos dois primeiros 
anos, foram entregues 160 títulos no Jardim Real e 1080 no Jardim Nova 
República. Além disso, foram entregues mais 375 títulos na Vila São José. 
Ainda serão bene� ciados bairros: Cota 200 (onde serão regularizadas 806 
moradias), Nhapium, São José, São Pedro e São Benedito (Ilha Caraguatá), 
Vila Natal e Conjuntos Imigrantes I e II (Bolsão 9).

Entrega de apês no centro
O prefeito Ademário, junto ao secretário de Habitação, Flávio Amary, entregou 

nesta terça (5), as chaves dos 216 apartamentos às famílias do bairro da Água Fria, 
desalojadas em decorrência das enchentes que atingiram a região de Pilões nos anos 
2011 e 2016. De boa qualidade, os novos apartamentos caíram no gosto dos novos 
proprietários que já os receberam com a certidão de propriedade registrada em car-
tório

As quatro torres que já alteram o cenário do centro, “indicam o futuro da verti-
calização da cidade”, argumenta Ademário.

Emoção – A entrega das chaves dos modernos apartamentos foi uma sucessão de 
lágrimas, sorrisos e pulos de alegria de famílias inteiras que, desde as enchentes de 
2011 e 2013, não perderam a esperança de realizar o sonho da casa própria.

Visivelmente emocionado, Ademário agradeceu ao governador João Dória pela 
atenção dedicada a Cubatão e relembrou o Programa Serra do Mar, do governo do 
Estado, que removeu mais de 20 mil famílias e que “salvou muitas vidas e lhes deu a 
dignidade, representada pela casa própria”. Estação das artes

Na próxima segunda dia 11, às 10h será entregue 
a obra de reforma da Estação das Artes, também no 
centro da cidade.

O tradicional ponto de encontro das artes rece-
berá o nome da professora e coreógrafa o� cial do 
Corpo Coreográ� co da Banda Marcial, Alessandra 
Palucci, falecida em 28 de setembro último.

O espaço, localizado na con� uência das avenidas 
Nove de Abril e Martins Fontes, voltará a receber 
cursos de desenho e oferecerá workshops. Também 
contará com uma sala de exposições. O prédio abri-
gou a antiga estação ferroviária até 1992, quando foi 
cedido à Prefeitura pela então Rede Ferroviária Fe-
deral.

No evento de entrega das melho-
rias, haverá apresentação dos Gru-
pos Artísticos da cidade com par-
ticipação do Corpo Coreográ� co 
da Marcial, Coral Zanzalá e Cia de 
Dança de Cubatão.
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BANDEIRA AZUL

Praia há mais tempo certifi cada na América do Sul e única do Estado a ostentar a certifi cação 
internacional, Tombo é referência mundial em qualidade

O evento também mar-
cou a formatura de 50 no-
vos guarda-vidas temporá-
rios (GVTs), já em atuação 
nas praias da Cidade. Ten-
do em vista o aumento do 
� uxo de turistas aos � nais 
de semana e a proximida-
de da temporada de verão, 
Guarujá optou por investir 
no reforço da segurança 
nas praias, a � m de evitar 
casos de afogamentos, em 

Guarujá é certifi cada pela 
10º vez consecutiva 

alta na Região.
Além dos 50 temporá-

rios, mais 50 GVTs cus-
teados pelo Governo do 
Estado, que se juntam a 
outros 52 que já compõem 
o quadro � xo da Prefeitu-
ra. “Em algum lugar, neste 
momento, existe alguém 
que será salvo por vocês 
algum dia. Parabéns pela 
formatura”, cumprimen-
tou Vinícius Lummertz.

Ao lado do prefeito Val-
ter Suman, o secretário de 
Estado de Turismo Viní-
cius Lummertz, participou 
da cerimônia do hastea-
mento da Bandeira Azul na 
Praia do Tombo, que acon-
tece pela 10 ª vez consecu-
tiva, em Guarujá.  “É difícil 
conseguir a Bandeira Azul, 
mas é muito mais difícil 
mantê-la. Por 10 anos, en-
tão, é ainda mais”, elogiou 
o representante do Estado.

Lummertz sobrevoou as 
principais praias, as forti� -
cações militares – nas quais 
o Município pretende in-
tensi� car a exploração tu-
rística – e a Base Aérea de 
Santos, onde será instalado 
o futuro Aeródromo Civil 
de Guarujá.

Certi� cação 
internacional
A conquista da 10ª Ban-

deira Azul pela Praia do 
Tombo rea� rma Guarujá 
como um dos principais 
destinos turísticos do Bra-
sil e, ainda, a qualidade da 

gestão ambiental no Muni-
cípio. A certi� cação inter-
nacional, concedida pela 
Foundation for Environ-
mental Education (FEE) – 
Fundação para Educação 
Ambiental, com sede na 
Dinamarca, torna o Tom-
bo a praia há mais tempo 
certi� cada na América do 
Sul. É a única do Estado 
com este selo de qualidade 
e uma das 14 brasileiras.

“Nossos avanços e con-
quistas estão atraindo cada 
vez mais empresas e turis-
tas. Assim, caminhamos 
para uma cidade de mais 
oportunidades e justa para 
todos”, de� niu o prefeito de 
Guarujá.

“Nossa bandeira simbo-
liza o trabalho árduo feito 
pelas gestões municipais 
no País”, completou Lea-
na Bernardi, coordenado-

ra Nacional do Programa 
Bandeira Azul, que entre-
gou ao prefeito um diplo-
ma pela década de con-
quistas da Cidade. Para a 
certi� cação, é preciso cum-
prir uma lista de critérios, 
dos quais Guarujá cumpriu 
33. Eles compreendem des-
de educação e informação 
ambiental, segurança, ser-
viços e acessibilidade até a 
balneabilidade da praia.

 “Turismo é o novo 
hábito de consumo, o 

desejo das pessoas. 
Guarujá está fazendo 

a aposta certa, é a 
mais certa do Estado 

de São Paulo”.

Vinícius Lummertz 
secretário de Estado 

de Turismo

Guarda-vidas


