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Parabéns Cubatão! 
Temos orgulho de 

fazer parte desta história
Decisivo para o futuro da cidade, 2015 também é o ano da mudança para o Acontece. Ao completar 15 anos 

e, hoje, ultrapassar a marca de 800 edições queremos chegar à maioridade como referência de informação da 
população cubatense. Entre as novidades estão a reformulação do Portal, aumento da tiragem e maior presen-
ça nas redes sociais. Outro ponto determinante é a distribuição de casa em casa em toda a cidade

Guardião Programação segue 
durante o mês

Pratas da Casa:
nosso orgulho

Fábio Capraro, o"cial 
do Cartório de Registro 
Civil é o principal res-
ponsável pela conser-
vação, restauro e pelo 
serviço de registro de 

Prefeitura, empresas 
e comerciantes prepa-
raram grande progra-
mação de atividades, 
campeonatos e shows 

McDonald’s, empre-
endimento que, ao lado 
do cinema (já inaugura-
do) era um dos sonhos 
dos cubatenses, já tem 
data para abrir. Anun-
ciado com exclusivida-
de pela coluna Fatos e 
Tendências, em janeiro, 
o assunto soma mais de 
30 mil acessos e visuali-
zações no Portal e página 
do Face do Acontece.   08 

Cubatenses fazem bo-
nito no esporte e na vida 
pro"ssional. 

Jovens, nascidos e 
criados na cidade ocu-

nascimentos, casamen-
tos e óbitos, antes mes-
mo de Cubatão se tornar 
município. 

Primeiro assentamen-

to é de 1923.     06

Atividades prosseguem 
até o "m do mês. Na 
agenda, entrega de ser-
viços de equipamentos 
públicos .     09

pam importantes cargos 
nas indústrias do Polo, 
no serviço público e so-
bem em pódios de todo 
o mundo  12 e 13

Palavras cruzadas

Contagem 
regressiva

Desa"o para a memo-
ria e o Q.I. de leitores, o 
jogo traz indagações so-
bre a história de Cubatão, 

personagens, curiosida-
de e papel das primeiras 
e das atuais industrias do 
Polo Industrial. 07



Nós acreditamos 
em Cubatão! 

Não é hora 
de falar em 
crise. Espe-
culação atrai 
especulação, 
negativismo e 
oportunismo 
sobre o pre-
texto de crise 
gera um per-

verso ciclo vicioso. 
Por isso que além 

da necessidade de 
somar forças em prol 
da cidade, é bom que 
se repita, em prol 
da cidade, não des-
te grupo ou daquele 
ou deste ou do outro 
partido. 

Processo eleitoral 
tem o seu momento. 
É um erro monumen-
tal apostar no pior. 

A cidade já tem 
seus problemas. A 
quem interessa pro-
vocar tumulto? É 
inadmissível que 
ainda existam pesso-
as, para quem o pior 

é o melhor.  
 Fica mais evi-

dente a cada dia que 
interesses pessoais se 
sobrepõem ao interes-
se coletivo. 

Basta ver que, de-
pendendo do ponto 
de vista, da coloração 
partidária e dos cami-
nhos que se preten-
de tomar na eleição 
de 2016, há pelo me-
nos dois cenários em 
Cubatão. 

Cubatão está longe 
do caos. Na verdade,  
nossa cidade está pas-
sando por um proces-
so de crescimento. 

Por enquanto, não 
vemos sinais de desva-
lorização imobiliária, 
de fechamento siste-
mático de pontos co-
merciais ou de suspen-
são de investimentos. 

Antes de falar de-
vemos concordar que 
uma cidade em franga-
lhos não mantém mais 

de 90% de seu centro 
comercial aberto. 

Ou não é verdade 
que no quadrilatero 
entre a avenida 9 de 
abril, Joaquim Mi-
guel Couto, Pedro José 
Cardoso e a Embaixa-
dor Pedro de toledo é 
muito raro encontrar 
um só ponto comer-
cial fechado.  

Não fosse verda-
de, não veríamos tan-
tas obras no mercado 
imobiliário.  

Não haveria tama-
nho interesse de gran-
des redes na cidade, 
como é o caso no Mc 
Donalds, da Lojas 
Americanas, da Cami-
saria Colombo, Cau-
cau Show, entre outras.

Além do potencial 
de transformação da 
lanchonete america-
na, a cidade aguarda 
ansiosa pelo incio das 
obras e conclusão do 
do Shopping Ecoplaza 

Cubatão. 
Esses, fatos rela-

cionados ao comér-
cio, são sufucientes 
para desconstruir por 
completo as teorias de 
caos.

Assim, cabe a todos 
nós decidirmos no 
que acreditar. 

Na cidade de Cuba-
tão que está dando 
certo, ou na cidade 
que vai dar errado. 

Nós preferimos ou-
vir o empresário Toni-
nho Campos, da rede 
Cine Roxy que a(r-
mou em entrevista: 

“Atualmente meu 
melhor empreendi-
mento é o Cine Parque 
Anilinas. São as salas 
com a maior taxa de 
público. 

O Parque Anilinas é 
o único do Brasil úni-
co com cinema”. 

É desse positivis-
mos e siceridade que 
precisamos! 

“Nem teus piores 
inimigos podem 
fazer tanto dano 

como teus
 próprios 

pensamentos” 

CUBATÃO

Fundação do Povoado: 
12 de agosto de 1833
Emancipação: 
9 de abril de 1949
Área da unidade territorial: 
142,879  km² 

IBGE
Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal - 2010 
(IDHM 2010) 0,737   
PIB per capita a preços correntes 
2012 52.772,36 reais 
População residente 125.178  
População residente Homens 62.074  
População residente  Mulheres 63.104 
População residente alfabetizada102.218 

ECONOMIA
PIB: 
R$ 6,3 bilhões – IBGE 2012
Renda per Capita: 
R$ 9.787,00 por habitante/ano
Numero de empresas do Polo Industrial: 
25 empresas

Eleitores: 95.203 mil

Municípios que fazem divisa: 
Santo André, Santos, São Bernardo do Campo 

e São Vicente
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‘

Mudanças abrem 
novas fronteiras

Para come-
morar 15 anos 
de estrada o 
Jornal Acontece 
está realizando 
uma série de 
mudanças em 
sua estrutura. 

As novida-
des começaram 
com mudan-
ças na cara do 
impresso, que 

�cou mais moderna e 
que está perseguindo o 
objetivo de fazer com 
que sua leitura �que  
mais fácil e agradável. 

Em outras frentes, 
estão em curso a reade-
quação da sede, amplia-
ção das equipes e inves-
timentos em tecnologia. 

A partir do segundo 
semestre vai entrar em 
operação o estúdio de 
TV e vídeo. 

Também estão sen-
do reformulados nossa 
página no Facebook, no 
Twiter e YouTube. 

Em pouco mais de 30 
dias o número de cur-
tidas aumentou quatro 
vezes, com milhares de 
acessos diários no site. 

A
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Com trabalho 
reconhecido em 
Cubatão, Guarujá 
e Bertioga, o ob-
jetivo do Jornal é 
fortalecer sua pre-
sença nas cidades 
de Santos, Praia 
Grande e São Vi-
cente. 

Esse trabalho já 
está em andamen-
to. A distribuição 
já atende as regi-

ões centrais destas cida-
des, repartições públicas e   
pontos comerciais. 

 Vamos circular em 

toda a Baixada. Cubatão 

-

Reforço na 
circulação
Com o objetivo de 

chegar de casa em casa 
em toda a cidade, o Jor-
nal triplicou a equipe 
de distribuição e fe-
chou novas parcerias 
com pontos comerciais. 

Tudo isso serve tan-
to para levar notícias 
de qualidade ao lei-
tor, como para abrir 
as portas e aumentar a 
participação direta da 
população. 

Ampliação na Baixada 

Em Cubatão, o sistema de distribuição já foi ampliado. Agora, toda 

semana tem Acontece de casa em casa

da Região, principalmente nos principais     Cido Barbosa

Diretor-presidente

15anos

823 edições

10 milhões de 
exemplares

50 mil pessoas 
nos eventos

10 
mil mudas 

distribuídas 
e plantadas

100 c o l a b o r a -
dores diretos

1000 
clientes
atendidos

em

‘
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Matriz comemora 
78 anos

O dia da santa é comemorado em 15 de agosto e, em Cubatão, é feriado municipal e também o 

Enquanto  os eman-
cipadores ainda come-
çavam a nutrir o desejo 
de deixar a condição de 
distrito de Santos para 

se tornar cidade, a Igreja 
inicava sua trajetória in-
dependente da centená-
ria paróquia do Valongo,  
no ano de 1937. 

A septuagenária igre-
ja cresceu, ganhou im-
portância e por ser a pri-
meira da cidade ganhou 
o posto de Igreja Matriz.

 As transformações 
foram muitas, a maior 
de todas deu os contor-
nos de hoje,  em um pro-
cesso de restauração que 
durou quase dois anos.  

Além das cinco ca-
pelas que coordena nos 
bairros a Paróquia da 
Lapa mantém projetos 
assistenciais e trabalhos 
nas pastorais. No dia da 
padroeira também reali-
za tradicional programa-
ção de atividades. 

S
a

ib
a

 m
a

is
: 1º pároco

Padre Paulo de Rossi 

Pároco atual 

Carlos de Miranda Alves

4 Capelas

São Pedro - Cota 200

Beato José de Anchieta - Cota 95

Capela de São Lázaro - Cemitério Municipal

1498
em Portugal, ano 

em que começou o 

culto a Nossa 

Primeiro, na condição de 

-

dores da cidade e tropeiros 

Presidente Bernardes. De-

pois, passou para um terre-

Hospital Ana Costa. Depois, 

ainda como Capela, passou 

para o terreno atual, onde 

cresceu se tornou igreja, se 

transformando em uma das 

maiores e mais tradicionais 

comunidades da Região. 

Padre Carlos de Mi-

-

tro da Paróqui e sere-

nidade conquisto rapi-

Marcel Nobrega
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o Ministério da Saú-
de, será ampliado por 
toda a cidade com a 
entrega de novas uni-
dades, como a da Vila 
Natal que deverá "car 
pronta até julho, quan-
do se iniciará mais um 
novo equipamento, o 
do Costa e Silva. 

Estamos também 
entregando refor-
madas as unidades 
já existentes: Jardim 
Casqueiro, Cota 200 e 
a do Pinhal do Miran-
da.

O setor continua 
e sempre será uma 
prioridade de nosso 
governo, expresso nos 
investimentos maci-
ços no Hospital Muni-
cipal (único do gênero 
na Baixada).

No projeto auda-
cioso do Quarteitão 
da Saúde, que devi-
do a sua especi#dade 
complexa, está com 
seu projeto sendo #-
nalizado. 

Não podemos es-
quecer da Faculdade 
de Medicina. 

 
J.A. Quanto à Edu-

cação. Como está o 
planejamento deste 
setor para 2015?

M.R. Os investi-
mentos no ensino 
público continuam 
sendo a grande marca 
desta Administração. 

Durante o primeiro 
mandato reformamos 
29 Unidades de Ensi-
no. 

Nessa nova gestão, 
continuamos esse tra-
balho. Já concluímos a 

 De acordo com a prefeita, até 
o fim deste ano a população vai 
ter a dimensão exata das melhoras 
significativas do atendimento na 
área da Saúde. 
 A mudança, ainda de acordo 
com a prefeita, é fruto do trabalho 
iniciado em 2009, primeiro ano do 
primeiro mandato.
 Grande parte dos investimen-
tos foram conquistados através de 
repasses federais. 

Jornal Acontece

Os últimos anos 
foram de grandes 
di#culdades. Este 
ano, há mais moti-
vos para comemo-
rar? 

Marcia Rosa

Cubatão celebra 
seus 66 anos de eman-
cipação político-ad-
ministrativa vivendo 
um novo momento. 

Apesar das inúme-
ras di#culdades da 
crise da macroecono-
mia, estamos prospe-
rando. 

Vemos a chegada 
de grandes empreen-
dimentos e comércios, 
como o Mc Donald’s e 
as Lojas Americanas, 
além de hotéis, o Eco 
Plaza Cubatão e a pos-
siblidade real do de-
senvolvimento a par-
tir do nosso potencial 
turístico.

J.A. Um dos assun-
tos mais debatidos re-
centemente foi a luta 
dos trabalhadores da 
Cidade por mais em-
pregos no Polo? . 

O que efetivamente 
a Prefeitura está fa-
zendo com relação a 
isso?

9 de 

abril

prefeita  

7 anos

En
tr

ev
is

ta
Marcia Rosa 
aponta avanços 
e fala do que 
está por vir

M.R. Nossa ação 
não terminou com a 
assinatura da legisla-
ção de autoria do ve-
reador Ricardo Quei-
xão que reserva 70% 
das vagas para traba-
lhadores cubatenses. 

Vamos #scalizar o 
seu cumprimento e 
coibir os alojamentos 
irregulares pela Cida-
de. 

Além disso, conti-
nuamos cobrando o 
cumprimento de acor-
dos #rmados desde o 
início de nosso gover-
no, como o Pacto pelo 
Emprego e o IPTU 
do Bom Empreende-
dor, que garantiram 
mais de 20 mil vagas 
para os trabalhadores 
de Cubatão de 2009 a 
2012, além de mais de 
15 mil vagas para cur-
sos de quali#cação.  

Tivemos grandes 
avanços no primeiro 
mandato, mas esta-
mos enfrentando sim 
um retrocesso nos 
últimos tempos, que 
estamos trabalhando 
para revertê-lo.

 
J.A. A saúde é sem-

pre uma grande pre-
ocupação. Como está 
este setor, na avaliação 
do governo?

M.R. Entregamos 
em janeiro a UBS da 
Vila Nova, um antigo 
anseio da comunida-
de. 

O novo modelo de 
unidade, desenvolvi-
do em parceria com 

UME São Paulo (Par-
que Fernando Jorge) 
e a creche Nossa Se-
nhora de Fatima. Isso 
sem esquecer a creche 
do Parque Anilinas e 
a UME Dilce Ferreira 
Campos. 

J.A. Recentemente, 
seu governo iniciou 
uma série de ações 
envolvendo ciclovias. 
Por que essa medida?

M.R. Aproximada-
mente 50 mil cuba-
tenses se locomovem 
diariamente usando 
bicicletas. 

Por isso, estamos 
fazendo o maior pro-
grama de obras ciclo-
viárias da história da 
Cidade, que interliga-
rá todos os bairros por 
meio deste modal. 

  
J.A. Casos recentes 

de violência reacende-
ram as preocupações 
dos cubatenses com 
a segurança pública. 
Como a Prefeitura 
pode atuar? 

M.R. Daremos iní-
cio ao projeto de víde-
omonitoramento. Se-
rão 35 pontos ligados 
a uma central que tra-
balhará em conjunto 
com a Polícia Militar. 

Meu desejo é que 
possamos ampliar ra-
pidamente os setores 
vigiados, procuran-
do interligar também 
às câmeras instaladas 
nos próprios muni-
cipais e a estabeleci-
mentos particulares 
em que for possível. 

Mas, não é só isso. 
Daremos início à 
Operação Delegada, 
projeto que inicia-
mos no ano passado e 
que passou por vários 
ajustes tanto por parte 
da Prefeitura quanto 
das próprias Polícias 
Militar e Civil. 

E que agora está 
pronto para ser colo-
cado em prática.

E também estamos 
concluindo o projeto 
da criação da Guarda 
Municipal. 

J.A. Neste aniver-
sário de Cubatão, que 
também é o seu, qual 
a mensagem que dei-
xa para os cubatenses?

M.R. Nosso povo é 
batalhador e sempre 
soube superar as di-
#culdades com espe-

rança, fé e trabalho. 
Graças a esse espí-

rito empreendedor e 
guerreiro, hoje a cida-
de cresce com as pró-
prias mãos, ciente de 
sua grandeza. 

A Prefeitura tem 
sido uma aliada desse 
processo, fornecendo 
os meios e viabilizan-
do grandes investi-
mentos. 

Juntos, governo e 
população tem lutado 
por grandes causas, 
como a luta por mais 
empregos para nossos 
trabalhadores. 

É só com a união 
de forças que conse-
guiremos superar to-
das as di#culdades e 
continuar crescendo 
com prosperidade.  e 
segurança. Parabéns, 
Cubatão. Parabéns, 
cubatense.

“

”

Vivemos um novo momento. 

-

-

-

cando nossa economia

Juntos, governo 
e população tem 
lutado por gran-
des causas, como 
a luta por mais 
empregos para 
nossos trabalha-
dores. É só com 
a união de forças 
que conseguire-
mos superar todas 
as di#culdades 
para continuar 
crescendo.
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Dentre os diversos as-
pectos que são abordados 
diariamente dentro do car-
tório, se destaca um tipo de 
casamento que vem se tor-
nando comum. O casamen-
to civil com efeito religioso.

Nesse tipo de casamen-
to, a cerimônia é realizada 
na igreja. Porém, o casal 
precisa cumprir todas as 
exigências legais para que 
isso ocorra.

Cartório registra história
Abertura do livro A-1, de 
registro de nascimentos, 
data do mês de fevereiro 
de 1923. Restaurados, re-
gistros são patrimônio do 
povo cubatense

Mais de 90 anos de 
história do povo cuba-
tense seguem preserva-
dos e muito bem guar-
dados no Cartório de 
Registro Civil da Comar-
ca de Cubatão. 

Desde 1980, quando 
deixaram de ser guardados 
no fórum, os livros que re-
gistram os nascimentos, 
casamentos e falecimentos 
em Cubatão, passam por 
um cuidadoso processo de 
restauração. 

Hoje, todos os regis-

tros deverão ser digi-
talizados e, em breve, 
estarão eternamente 
guardados “nas nuvens”. 

Atualmente, o Cartó-
rio registra cerca de 250 
atos todos os meses. São 
aproximadamente 130 

nascimentos, 50 óbitos e 
70 casamentos. Os casa-
mentos superam a média 
nacional. 

“
”

-

-6015/73

Time que está ganhando 
não se mexe

Lei dá prazo de um ano 
para solicitação de troca 
do pré-nome

Direito é garantido independente do nome causar 
constrangimento ou ser considerado estranho.
Entrada no pedido deve ser entre os 18 e 19 anos

Trocar o primeiro 
nome é algo possível 
no seu primeiro ano da 
maioridade. Capraro 
garante que isso é pos-
sível e está previsto na 
lei nº 6015/73, no artigo 
56.

Qualquer pessoa 
que esteja entre os 18 e 
19 anos de idade,  pode 
alterar o nome inde-
pentente do motivo 
para a troca.

A ressalva é que só 

se pode alterar o primei-
ro nome. Os nomes de 
família, ou sobrenomes, 
como são comumente 
chamados não podem 
ser alterados.

“A pessoa tem esse 
prazo de um ano para 
solicitar a troca, mas a lei 
não diz se essa medida 
pode ser tomada aqui no 
cartório diretamente ou 
se é preciso um manda-
do judicial para que isso 
ocorra”, ressalta. 

Publicidade
Salvo alguns casos 

muito especí$cos, a re-
gra é dar publicidade aos 
atos de assento de nasci-
mento, casamento, óbito 
e outros. 

Os casos que restrin-
ge a publicidade são de 
adoção, de pessoas em 
situação de proteção ou 
por ordem judicial. As-
sim, qualquer cidadão 
pode solicitar certidões 
de qualquer ato. 

registros de nascimento da cidade de 

Cubatão, que foi restaurado recentemente

Essa, com certeza, é ou-
tra marca no Cartório. Sob 
a supervisão do O$cial de 
registro Civil Dr. Fábio 
Capraro, o trio Cacilda 
dos Santos da Silva, Karina 
Oliveira da Silva e Cleuza 
da Silva Freitas, têm, jun-

Casamento religioso com efeito 
civil supera média nacional

“A lei permite que qual-
quer igreja realize a cerimô-
nia do casamento. Para isso, 
o casal faz a habilitação le-
gal no cartório, nós expedi-
mos uma certidão e a partir 
do décimo sexto dia ela está 
apta a casar e tem no máxi-
mo 90 dias. Uma segunda 
forma é casar no religioso e 
depois realizar a habilitação 
e certi$cação do casamento 
por meio de uma ata de ca-

samento que é emitida pela 
autoridade religiosa”, relata 
Capraro.

Sem prazo limite
O casal que utiliza dessa 

segunda forma de casamen-
to religioso com efeito civil 
não tem prazo para ser fei-
to. “A data que vale é a da 
celebração, se ele foi feito 
em 1950 essa é a data que 
constará na certidão”, relata.

tas, mais de 83 anos de ser-
viços prestados. 

Outro decano da repar-
tição é o juiz de casamen-
tos, Egilson Pinheiro, com 
mais de 15 anos de servi-
ços e milhares de casamen-
tos realizados 

Curiosidades 

• Masculino: Enrico, 

Enzo, Lucas e Matheus

• Feminino: Maria 

(acompanhado de um 

segundo nome)

não exponha a criança 

8 realizados até agora, 

a maioria de mulheres

Foi advogado de 1999 até 

Cartório de Registro Civil, 

através de concurso público. 

Para mudar de comarca ou 

-

tando novo concurso

Funcionamento do Cartório:
Segunda a Sexta das 09:00 as 17:00

Rua São Paulo, 316 - Cubatão
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Povoado Cubatão em 1916

9- Ex-atacante do São Paulo natural de Cubatão

-

nanicultura em Cubatão

-

tados por Dom Pedro II em 1876

12 anos, para dialogar com a população 

26- Atacante natural de Cubatão, lançado no Santos 

em 1998, pelo técnico Emerson Leão

ser homenageado no Lions Clube

Cruzadas da história de Cubatão

-

.

proclamação da Independência

-

da de pedra na Serra do Mar

São Paulo, natural de Cubatão

-

abertura da Serra do Mar 

Bolsão 8 

-

 

-

pal em 2005

-
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McDonald’s cubatense 
será inaugurado em julho

Os investidores da 
franquia nacional do 
McDonald’s participa-
ram de evento no gabi-
nete da prefeita Marcia 
Rosa na tarde da última 
quarta, 08.

O restaurante deve 
inaugurar no mês de 
julho. 

Durante a reunião 
$cou acordado que 
além da preferência por 
jovens de Cubatão, a 
franquia vai fazer todo 
o processo de admis-
são, via PAT. 

De acordo com Ma-
rio Eduardo Martins, 
empresário responsável 
pela loja de Cubatão do 
McDonald’s, o modelo 
da unidade, importado 
da Argentina, será iné-
dito no Brasil. 

“Estamos acreditan-
do e investindo muito 
no novo momento de 

Cubatão, viabilizado 
pelas ações da Prefei-
tura. Tinha esse sonho 
de implantar um res-
taurante na Cidade há 
14 anos e é uma alegria 
muito grande poder re-
alizá-lo”, a$rmou o in-
vestidor. 

1ª unidade
Do tipo em todo o Bra-
sil. Entre as primeiras 
da América Latina

65 empregos
Diretos serão gerados 
com a nova unidade do 
Mc Donald’s em Cubatão

100 lugares
Disponíveis para clien-
tes em ambiente inter-
no e externo, além de 
‘drive-thru’ e quiosque 
de sorvete

 

da cidade, segundo 

os empreendedores 

durante reunião na 

Prefeitura 

Divulgação

inauguração da 

-

próximo ao Parque 

Anilinas. 
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Prefeitura divulga 
programação oficial
Durante todo o mês de 
abril acontecem festividades, 
inaugurações e entregas 
de equipamentos públicos

A progração 
o!cial come-
morativa aos 66 
anos de eman-
cipação cuba-

tense começou com a 
Encenação da Paixão de 
Cristo, anuncio do Mc 
Donald´s e entrega de 
quatro ambulâncias e 
se estendem por todo o 
mês de abril.

Festivida-
des              

Nesta quinta-feira, 
dia 9, às 9h, acontece o 
tradicional des!le cívico, 
na Av. 9 de Abril. Às 19h, 
missa na Igreja Matriz.

E as 20h, em frente ao 
Paço, show da dupla Vic-
tor & Léo defronte à Pre-
feitura, de graça.

No sábado, dia 11, as 
19h30, no Bloco Cultu-
ral apresentação do Gru-
po Municipal de Dança 
“Palco & Cia”, vinculado 

à Escola Técnica de Música 
e Dança Ivanildo Rebouças 
da Silva. 

No sábado, dia 18, as 
20h30, no Bloco Cultural, 
acontece o Concerto de 
Gala da Banda Sinfônica de 
Cubatão com o espetácu-
lo “Tango, Folklore e Cia”, 
com a presença de convi-
dados especiais, os solistas 
Trio MJC (piano, bandone-
ón e aerófonos andinos) da 
Argentina e os bailarinos 
Daniel Oviedo e Mariana 
Casagrande, com entrada 
gratuita

Já no sábado (18) e do-
mingo (19), a partir das 11 
horas, na Avenida Beira-
-Mar, no Casqueiro acon-
tece o Festur - Festival de 
Turismo de Cubatão. O 
local vai receber sua versão 
do festival de Food Truck, 
um evento gastronômico 
de dar água na boca

No domingo, dia 26, 
Cubatão participa de 

mais uma edição do Cir-
cuito Sesc de Artes, no 
Novo Anilinas, com apre-
sentação de dança com 
Trupe Benkady, música 
com Tribo de Jah, circo 
com Cia Circo Vox e lite-
ratura com Muda Práticas 
Culturais e Educativas.

Segurança
Na quarta-feira dia 15, 

às 15 horas, será inaugu-
rada a sala de Vídeo Mo-
nitoramento vinculada a 
Secretaria Municipal de 

Segurança Pública, na 
Praça dos Emancipado-
res, s/nº.

UBS da Cota 
Na quinta-feira 

dia 16, às 15 horas, será 
entregue à população a 
UBS da Cota 200 “José 
Carlos Mariano”, que 
!ca na 2ª passarela da 
Via Anchieta, no Km 
50, s/nº

+ UBS
Na quinta-feira dia 

23, às 15 horas, será en-

tregue a Unidade Básica 
de Saúde - UBS Pinhal 
do Miranda, que !ca na 
Faixa do Oleoduto, s/nº.

Finalizando as co-
memorações do Ani-
versário de Cubatão, na 
quinta-feira (30), será 
entregue à população a 
reforma da UBS do Jar-
dim Casqueiro, na Rua 
Espanha, s/nº - no Jar-
dim Casqueiro.

Casas no sábado 
Dia 25, às 10 horas, no 

Centro Esportivo Profes-

sor Ayrton Romero da 
Nóbrega “Romerão”, que 
!ca na Rua Embaixador 
Pedro de Toledo, 365 - 
Centro, acontece a entre-
ga de chaves do Conjunto 
Imigrantes para morado-
res da Vila Esperança, na 
ocasião 60 famílias serão 
contempladas.

Centro Es-
portivo 

No domingo dia 19, às 
10 horas, será entregue a 
primeira fase da reforma 
do Centro Esportivo Ar-
mando Cunha, na Ave-
nida das Américas, 550 
- Jardim Casqueiro.

Cotia Pará 
No domingo dia 26, 

às 10 horas, no Km 57 da 
Rodovia Anchieta, será 
a reabertura do Parque 
Ecológico Cotia Pará. 

Internet de 
graça

Na quarta-feira, dia 
29, às 15h, na Praça dos 
Emancipadores, acontece 
o lançamento do Progra-
ma Cidade Digital. 

Laboratório próprio e 
tecnologia garantem 
diagnóstico mais 
rápido e preciso
Dez exames laboratoriais, inclusive para infecção do vírus 
da dengue, já estão sendo realizados. Melhoras na estrutu-
ra do prédio e instalação de novos equipamentos também 
visam melhora e humanização do atendimento

Os mais modernos 
equipamentos e estrutura 
de ponta estão à disposi-
ção das equipes médicas 
para prestar o mais hu-
mano e e!ciente atendi-
mento aos mais de 5.500 
pacientes que procuram 
atendimento na UPA do 
Parque São Luiz, Região 

do Jardim Casqueiro, se-
gundo o diretor da uni-
dade, Adilson Afonso 
Rocha. 

Segundo dados pre-
liminares do mês de 
março, houve aumento 
na demanda de cerca de 
25% em relação ao mês 
de fevereiro. Exames mais rápidos

Exemplo do uso das 
mais modernas tecno-
logias em diagnóstico é 
a mudança no procedi-
mento sorológico para 
dengue. 

Pelo método ante-
rior paciente e médico 
presivam aguardar três 
dias ou mais para con-
!rmar ou não a infec-
ção por dengue. Isso 

porque o material co-
lhido era enviado uma 
vez por dia ao laborató-
rio externo. Após análi-
se o resultado, impresso 
era enviado ao posto. 

Agora o resultado 
demora no máximo 25 
minutos. Pelo método 
são analisados as cinco 
variações de vírus que 
circulam pelo país. 

UTI totalmente 
equipada
Com investimento de 

mais de R$ 2,5 milhões, 
os três leitos de estabi-
lização e ressuscitação 
estão sempre ligadas e 
prontas para os atendi-
mentos mais urgentes. 

Respiradores mecâni-
cos, des!briladores e os 
mais modernos apare-
lhos de leitura dos sinais 
vitais dos pacientes ga-
rantem as melhores con-
dições de atendimento. 

A
te

n
d

im
en

to
s

FEVEREIRO 

4.110 atendimentos
150 pacientes por dia, em média

Março 
5.564 atendimentos
Clínico geral: 4.459
Pediatria: 676
Ortopedia 519

700
exames realizados 

e os laboratoriais. 

Em menos de uma 

semana o laborató-

rio da UPA realizou 

mais de 300 análises

Divulgação

Na quarta, dia 8, aconteceu a entrega de seis ambulâncias. A solenidade 

A
n

iv
er

sá
ri

o

UPA

Aposentando as 
antigas chapas
Outra novidade é que 

ninguém mais precisa 
andar de uma sala para 
outra carregado aquelas 
antigas chapas pretas. O 
sistema agora é digital e 
da sala do Raio-X segue 
direto para a tela de com-

putador na sala do médi-
co.  Além disso, se houver 
dúvida no diagnóstico a 
UPA pode acionar uma 
equipe de especialistas 
que #ca em São Paulo e 
que analisa imagens de 
todo o Estado. 

os mais modernos do mercado e estão em pleno funcionamento

88,96%

prestados nas 

unidades, segun-

-

ção expontânea

Divulgação
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• Músico de Banda e Coral e Grupos 
• 
• 1º secretário da Assembleia de 

Deus / Min. de Cubatão 
• 
• Secretário, lider e coordenador 

geral da UMADEC ( União da Mo-
cidade da Assembleia de Deus Mi-
nistério de Cubatão

• 
• Presbítero, evangelista comissiona-

do e evangelista ordenado
• 
• Pastor desde 87. Hoje no Ministério 

da Assembleia de Deus em Cuba-
tão desde 88

• 
• Diretor da COMADESPE – 
• Convenção dos Ministros das As-

sembleias de Deus de SP 
• 
• CGADB – Convenção Geral das 

Assembleias de Deus no Brasil: já 
atuou como secretário do Conse-
lho Nacional de Missões, secretário 
do Conselho Nacional de Política 
e, atualmente atua como secre-
tário do Conselho de Doutrina da 
denominação.

Pastor Carlão leva 
palavra de Deus ao plenário

Se
ss

ão
 o

fi
ci

al

Carlos Ro-
berto Silva, o 
popular Pastor 
Carlão foi o 
orador o�cial 
na Sessão Sole-
ne da Câmara 
Municipal em 
homenagem ao 
aniversário de 
Cubatão. 

Ao fazer uso 
da palavra o pastor 
enalteceu os valores da 
família, da verdade e 
da esperança do povo 
cubatense, com um dis-
curso que serviu como 
um alento trazendo 
alegria aos presentes.

A indicação foi de 
Aguinaldo Araújo 
(PDT), atual presidente 
da Câmara de Vereado-
res. 

Assim como home-

nageado Araújo é mem-
bro da Assembleia de 
Deus e radialista. 

Pastor Carlão, chegou 
a Cubatão em 76. 

Filho de Josias de Al-
meida  Silva e Maria Li-
zete dos Santos Silva, e 
foi criado pelos pais no 
temor do Senhor e, desde 

muito cedo, freqüentou a 
Escola Bíblica Domini-
cal. 

Aos nove anos de ida-
de, já acompanhava os 
pais para os ensaios do 
coral da Igreja, onde o 
pai atuava como regente. 
Aos 12 anos, foi batizado 
nas águas.

CARREIRA ECLESIÁSTICA 
NA ASSEMBLEIA DE DEUS

ATUAÇÃO NA ÁREA 
DE COMUNICAÇÃO

• Começou aos 18 anos, produzindo e 
apresentando IDE E ANUNCIAI e EX-
PRESSÃO DE LOUVOR nas  rádios AM: 
Universal de Santos , Clube de Santos 
e Atlântica

• Vice Presidente da ABEBP  
• 
• Em 96, fundou a Associação Rádio 

Comunitária Rhema FM
• 
• O Estúdio Rhema tem parceria de 

transmissão com a Rádio Comunitária 
Visão FM, o Jornal Rhema e o Progra-
ma ASPECTO CRISTÃO TV da TV Polo  
TV CEAR em Santos.

• 
• Dirigiu  entre os anos 2.000 e 2001, a 

Rádio Cacique de Santos
• Desde 97, mantém um blog pessoal, 

POINT RHEMA, com aproximadamen-
te dois milhões de acessos.

• 
• MARCHA PARA JESUS / CUBATÃO -Em 

97, coordenou a primeira Marcha para 
Jesus em Cubatão evento que faz  par-

• Participação junto à UNIPEC – Conse-
lho de Pastores e Líderes Evangélicos 
de Cubatão

Aderbau Gama
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Torneio Prof. Gaúcho
Responsável por fa-

zer de Cubatão uma re-
ferência no futebol de 
salão com o Aymoré o 
popular Prof. Gaúcho 
está sendo homena-
geado.  A disputa pelo 
título do  começou no 
último sábado, dia 4, e 
envolve as escolinhas 
Esportivo Aymoré de 
Cubatão, M7, Bola no 
Pé, Sesi, Projeto Crescer, 
AD Cubatão e Inove. 

-

cebook, em 17/8/2013

Tranca, solidariedade 

e “Chopp Skol”

Trajetória
Gaúcho chegou a 

Cubatão em 1970, quan-
do fundou o Grêmio Es-
portivo Aymoré de Cuba-
tão,  reconhecido como 
um dos clubes mais im-
portantes na formação de 
atletas de futsal no Esta-
do. 

O brilhante trabalho 
fez com que o professor 
assumisse o comando 
das seleções de futsal da 
cidade. 

Aderbau Gama

Tradicional reduto 
de jogadores da tranca-
da Vila Nova, o Bar do 
Cici, está fazendo a ca-
beça da freguesia com o 
Dra" Skol. No popular 
os frequentadores pe-
dem um chopp. 

Mas, de acordo com a 
Ambev o novo produto 
“traz a leveza e refres-
cância do Chopp com a 
informalidade e irreve-
rência da cerveja”.

Marcel Nobrega

2 mil quilos 

de alimentos já 

foram arrecadados   

anteriores 

“Tenho que agradecer 
a minha vendedora Mo-
nalisa (Nicolucci). Con-
sidero que ela é muito 
mais que uma vendedo-
ra. Ela é extremamente 
competente”. 

 Tenho prazer e ótimos 
resultados em manter a 
%delidade no repasse de 
todas as promoções”. 

O torneio será reali-
zado no dia 11. As %nais 
serão disputadas no do-

mingo dia 12. Quem não 
conseguiu garantir a ins-
crição pode participar 
como espectador e sabo-
rear um leitão pururuca. 
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Nascido e criado em Cubatão, no Jardim 
Costa e Silva, o ex-meio campista do San-
tos e do São Paulo, já rodou o mundo. 

O primeiro clube de Adiel no futebol pro-
fissional foi o Santos em 1998, promovido 
por Emerson Leão. Uma fratura por estresse 
na tíbia o tirou da vitrine do futebol.

Depois de encerrar a carreira de jogador, 
quer seguir, no futebol, como técnico. Pas-
sou também por Red Diamonds, Botafogo 
(SP), Taubaté e Al Qadisiya.

Pratas da casa

Pita morava em Cubatão, no bairro do Casqueiro, 
e começou sua vida vendendo siris para quem ia da 
capital para o litoral e vice-versa no acostamento da 
Via Anchieta. 

Aos treze, Pita foi convidado a disputar um cam-
peonato de futebol na praia e se destacou. Logo após 
foi jogar na Portuguesa Santista e dois anos depois 
estava no Santos. 

Foi o primeiro jogador a vestir a camisa 10 do San-
tos Futebol Clube depois da era Pelé. Também fez su-
cesso no São Paulo, como o técnico Muricy Ramalho. 
O ex-jogador empresta seu nome ao Centro Espostivo 
Edivaldo Oliveira Chaves - “PIta”, na Vila Nova. 

Frank Drumont pratica Jiu-Jitsu há 4 anos, 
competindo forte há 2. 

Treinado por Abel Sampaio e Rodrigo Ca-
vaca, possui em seu currículo títulos de cam-
peão Paulista, Nacional e participações em 
torneios de MMA (com 4 vitórias). 

A arte marcial surgiu em sua vida, meio 
que, por acaso:

 “Passava em frente à academia, via ou-
tros praticando só que, não tive interesse de 
início. Um dia, o Abel (Sampaio), que já me 
conhecia, me convidou para treinar com ele. 
Passei a gostar e estou aqui hoje”.

Os treinos puxados, na academia Corpus  
se dividem com a rotina de trabalho em São 
Paulo. Ou seja, subir e descer a Serra diaria-
mente e manter treinos noturnos.

Adiel de Oliveira Amorim

Frank Drumont

Não é por falta de exemplos de sucesso que a juventude de hoje 
vai trilhar caminhos tortos. Carreiras de sucesso no Polo Industrial, 
vitórias e títulos no esporte e diplomas conquistados nos cenários 
mais improváveis de bairros carentes da cidade.

Infâncias humildes em bairros periféricos não foram suficientes 
para limitar a formação e as conquistas de tantos jovens da cidade. 
Trouxemos alguns exemplos de talentos de Cubatão. 

Filho de Cubatão, Edgar Rodrigues 
é reconhecido como um dos melho-
res enxadristas do Brasil e do mundo. 
Participante ativo do Clube de Xadrez 
de Cubatão o jovem teve participação 
importante na difusão do esporte nas 
escolas da cidade. Edgar ganhou pra-
ticamente todos os torneios disputados 
na Baixada Santista e também campe-
onatos no Estado e disputas nacionais.

Edgar Rodrigues

Pita
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Verdadeiro exemplo de profissionalis-
mo, garra e força de vontade, Ivo é outro 
filho de cidade que se destaca no Polo 
Industrial. Sua história, iniciada no antigo 
Hospital Osvaldo Cruz, se confunde com 
a da maioria dos cubatenses.  

 “Nunca faltei ou cheguei atrasado. 
Também nunca tive a necessidade de tra-
zer um atestado médico. Nosso ambiente 
de trabalho é ótimo. Sou feliz e me sinto 
valorizado, em todos os aspectos”. 

Atual Diretor Secretário da 
Câmara de Cubatão, o jovem 
advogado Áureo Tupinambá,  
já grifou seu nome na história 
da Cubatão. 

Nascido na cidade, Áureo 
tem raízes na Vila Nova, es-
tudou em escola pública, con-
quistou formação no direito 
“com muito suor e sacrifício 
da família e ajuda de amigos” 
e está no seleto grupo de cu-

Criado na Cota 200, filho de 
funcionários do DER, que trabalhou 
na construção da rodovia Anchieta. 

Áureo Tupinambá de 
Oliveira Fausto Filho 
Idade: 31 ANOS
Ano de formação: 2010
Ano da aprovação na OAB: 2010
Assessor Jurídico da Presidência 2013

batenses que já ocuparam a 
função (sem mandato), con-
siderada mais importante do 
Poder Legislativo.

“Tenho muito honra de 
exercer função pública de ta-
manha importância no Poder 
Legislativo. Todos os dias, 

minha missão é cuidar 
para que a população e 
a cidade disponham do 
melhor serviço público. 
Além de assessorar o 
presidente e os demais 
vereadores, sou um ser-
vidor do povo.

Ivo da Silva Cruz
32 anos
Analista de Sistemas
Cinco anos na Anglo American

Wanderley Mange de Oliveira
Titular do 3º DP da Vila Nova

Estudou na Escola estadual José 
Costa, onde concluiu o ginásio. 

Foi servidor público na Prefei-
tura de Cubatão onde foi aprova-
do em primeiro lugar no concurso 
público. No Ministério Público Es-
tadual ingressou como estagiário. 
Depois disso voltou à Prefeitura 
de Cubatão, para prestar seriços 
de assistência jurídica gratuita. Em 
1992 foi aprovado em concurso 
para Delegado.

Foi foi delegado de trânsito, titu-
lar de distrito nas cidades de Praia 
Grande, Guarujá e atualmente . 

Antônio Marciano
Projetista na Vale Fertilizantes
13 anos na empresa
Começou como aprendiz

Ex-aprendiz do Camp, nascido e criado 
na Vila Esperança, segue construindo car-
reira e uma história de sucesso na Vale Fer-
tilizantes. 

“Quando chegava fim de ano ou dia do 
aniversário dos ‘patrulheiros’, os funcioná-
rios de cada setor faziam vaquinhas para nos 
presentear. O mais comum era gastar o di-
nheiro com chinelos e roupas de marca. Eu 
não. Tudo que recebi de presente dessa na-
tureza, se transformaram em conhecimento”

A carreira promisso-
ra na empresa é apenas 
mais um capítulo na rica 
história de vida deste jo-
vem cubatense. Em sua 
memória ainda estão 
frescas as lembranças 
dos campinhos de futebol 
da adolescência.  

 “Tenho muito orgulho 
de ser cubatense. Sou daquelas pessoas que 
levam o nome da cidade a qualquer lugar, 
sem admitir que tentem desmerecer Cubatão. 
Para quem quer falar do passado, digo que 
estamos aqui porque gostamos e temos ra-
zões para nos orgulhar. Moro na cidade que 
é única no mundo. Não existe outro lugar no 
planeta com um Polo Industrial dessa mag-
nitude e ao mesmo tempo uma das maiores 
faixas preservadas de Mata Atlântica”

Wilber Gadi
32 anos
Técnico químico
4 anos na Braskem
Iniciou com estágio

Gabriel Estavam Domingos é 
Engenheiro ambiental  formado 
pela Unimonte. É Diretor de Pes-
quisa e Desenvolvimento da GED 
Inovação, Engenharia e Tecno-
logia, empresa que desenvolve  
produtos utilizando métodos de 
reciclagem de outros compostos 
químicos. É criador da Ecotinta, 
uma tinta para pintura em geral 
feita a base de resíduos gerados 
pelas indústrias de fertilizantes.

Gabriel Estavam Domingos
Empresário Diretor da Fiesp



Nosso Padre 
conquistou 
o mundo

Jornal Acontece 

Quando teve certeza de 
sua vocação sacerdotal? 

Padre Xavier 

Minha história vo-
cacional foi muito 
breve. Alguns padres e 
religiosos narram suas 
vocações como surgi-
das na infância ou fru-
to de um grande tempo 
de maturação. 

Comigo tudo foi 
muito rápido, todo o 
meu processo vocacio-
nal ocorreu no segun-
do semestre do ano 
2000, em dezembro do 
mesmo ano eu entrei 

no seminário. 
Quando a certeza 

da vocação sacerdotal, 
eu creio que di�cil-
mente alguém o a�r-
maria.

 A vocação cresce 
em nós como um cha-
mado, uma proposta 
interior, sentida como 
inspiração de Deus, 
que as vezes, como no 
meu caso, choca com 
os projetos que tínha-
mos ou temos e pode 
modi�car radicalmen-
te nossa história. 

Quando digo mo-
di�car não falo de 
mudança de compor-
tamento ou abando-
no de vida moral ou 

socialmente incorreta, 
falo de mudança de es-
tilo de vida.

J.A Quando celebrou 
sua primeira missa?

P.X Minha primeira 
missa foi em 17/12/2007 
às 19:00 na Paróquia São 
Francisco de Assis em 
Cubatão. Para mim foi 
uma grande alegria cele-
brar essa primeira missa 
em Cubatão. 

Isso porque eu amo 
muito minha cidade. Nesse 
tempo de seminarista e pa-
dre eu já viajei muito para 
estudar e para atividades 
missionárias, já estive em 
18 estados do Brasil, 12 pa-
íses, mas nunca deixei de 
pensar em Cubatão.

 Poder estar entre pesso-
as que conheci ao longo dos 
anos, amigos de escola, pes-
soas com quem trabalhei, 
que me ajudaram e outros 
a quem eu também ajudei 
era com estar numa grande 
família que há tempos eu 
não convivia de perto.

J.A Tem o desejo de 
assumir  algum posto em 
Cubatão?  

PX Sim. Mas creio que 

este desejo ainda precisará 
de muito tempo para reali-
zar-se. 

Como faço parte de 
uma Comunidade Católi-
ca que é missionária e que 
trabalha com meios de co-
municação sinto que tenho 
muito a contribuir, tanto 
em tempo quanto em con-
teúdo, dentro desses meios. 
Mas um dia se Deus quiser 
estarei, ao menos por um 
tempo extenso, realizando 
algum trabalho em Cuba-
tão também.

J.A Quais atividades 
desenvolve hoje? 

PX Hoje estou na sede 
da Comunidade Canção 
Nova em Cachoeira Pau-
lista. Minhas atividades se 
dividem entre as especí&cas 
de um padre e outras que 
se são frutos da formação 
que tive. 

Durante a semana ce-
lebro missas em diferen-
tes locais, me dedico ao 
atendimento do povo, faço 
programas de rádio e TV e 
leciono em uma faculdade. 

Nos &ns de semana, 
quase todos eles, estou atu-
ando ou conduzindo en-
contros para jovens, casais, 
estudantes.. 

J.A Quantas línguas o 
senhor domina? Quantas 
horas de estuda por dia?

P.X Hoje tenho 'uência 
em 4 línguas e semi-'uên-
cia em mais 1. 

Tudo isso fruto de estudo 
pessoal e cursos de idiomas, 
creio que o fato de ter mo-
rado 5 anos em Israel que 
é um verdadeiro centro in-
ternacional, seja a chave de 
leitura para isso. Lá havia a 
necessidade de aprendê-los. 

Hoje me dedico a ao me-
nos 3 horas de estudo por 
dia, mas minha meta real 
é de 5 horas quase nunca 
permitida pelo meu ritmo 
de vida atual.

J.A Quantas horas de 
trabalho diário são dedi-
cadas ao sacerdócio?

PX O sacerdócio não é 
uma pro&ssão, depois de 
ordenado padre, o sacerdó-
cio faz parte de mim. 

Assim, todo meu tempo 
é dedicado ao sacerdócio. S

Agora quanto a ações sa-
cerdotais típicas eu me de-
dico a cerca de 10 horas por 
dia, a isto se soma ainda 
o tempo de preparação de 
homilias, palestras e aulas 
bem como o estudo pesso-
al e mais cerca de 2 horas 
dedicadas a oração, já que 
sem essa o sacerdócio per-
deria o sentido.

J.ADeixe uma mensa-
gem ao povo cubatense?

PX Deixo um recado 
simples. Nos últimos meses 
creio que a natureza tem 
nos ensinado uma boa li-
ção: com a diminuição das 
chuvas reaprendemos o va-
lor da água em nosso dia a 
dia. 

A água esteve sempre 
presente, mas não a sentí-
amos como tão importante 
quanto é. 

A mensagem que deixo 
é que aproveitemos dos mo-
mentos mais exigentes de 
nossa vida para aprender-
mos a valorizar as pessoas 
e coisas mais importantes, 
aquelas que se &cássemos 
privados nossa vida sofre-
ria sérias perdas. 

Hoje, a sabedoria do menino humilde da 
Vila Natal é partilhada em missões nacionais e 
internacionais. 

Aos 36 anos, aniversariando junto com a ci-
dade o padre Antonio Xavier Batista fala cinco 
línguas e aconselha católicos em rede nacio-
nal, ao vivo, pela rádio e TV. 

Apesar da concorrida agenda, o ‘padre fa-
moso’ visita Cubatão sempre que pode, com a 
mesma simplicidade do garoto que, há poucos 
anos, estudava nas escolas públicas de Cuba-
tão
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A Sede do Rotary Club de 
Cubatão teve seu salão rei-
naugurado após grande re-
forma, com apoio de com-
panheiros e empresários, 
transformando suas insta-
lações em um novo espaço, 
de acordo com o presidente 
Felipe Ribeiro. O espaço é 
adequado para realização 
de festas, aniversários e even-
tos corporativos. O rotariano 

e empresário Antonio Araújo 
Silva, o Toninho da Perfecta, 
foi homenageado pelos rele-
vantes serviços prestados e 
seu nome denomina o novo 
salão, que agora conta com 
ambiente climatizado, novo 
piso, revestimentos e o Es-
paço da Criança criado para 
o público infantil. Na Sede, 
que (ca na Rua XV de No-
vembro nº 90 – Vila Nova, 

são realizadas as reuni-
ões do Clube, bem como 
suas atividades com (ns 
bene(centes e festivas. 
Também são realizados 
ensaios pela maestri-
na Sonia Onuki, Coral 
Infantil Canto Mágico.
Locações e informa-
ções através do telefone 
(13) 3361-2808, com 
Hermes Balula.

Rotary Cubatão
Andréia Santos
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A Global�sio agradece a presença de todos no 
coquetel de reinauguração do seu mais novo espaço. 
Agora com maior estrutura além dos tradicionais 
tratamentos de �sioterapia, RPG, ginástica laboral, 
acupuntura, massagem terapêutica, nutricionista, 
ortopedia e traumatologia, apresenta a grande novi-
dade, Studio de Pilates, totalmente equipado.

Patrícia Ferrão (administradora), Drº Carlos Fa-
brício (responsável técnico) e Dra.Vera Lúcia Car-
valho (nutricionista), sócios da Global�sio come-
moram o grande sucesso da reinauguração.

Além da família, clientes, amigos e autoridades 
da cidade prestigiaram o evento que contou com a 
decoração da Tivilá Acessórios e Festas, que deixou 
o evento ainda mais lindo.

Venha conhcer a Global�sio - �ca na Avenida 
Joaquim Miguel Couto, 749 – Centro – Cubatão. 
Telefone (13) 3372-6351.

REQUINTE e 
sofisticação na 
reinauguração da 
GLOBALFISIO

Dr. Bruno, Karla, Dra. Hérica, Dra. Sandra, Dr. Roberto Oshiro, 
Dra. Vera Lúcia, Patrícia e Dr. Carlos Fabrício

Derik, 
secretário 
de Esportes 
e Lazer Luís 
Fernando 
(Suquinho) 
e Osvaldo 
Ferrão

Rober-
ta, Tatia-
na, Mile-
na, Sônia, 
e Daniela 
Kanashiro

Cibele Oliveira e Dra. Vera Lúcia

Patrícia, Cido Barbosa Jornal 
Acontece e Dr. Fabrício

Angélica, Mariana, Lúcia, Ademário e Maria Eduarda 

Os sócios Dr. Carlos Fabrício, Patrícia 
Ferrão e Dra. Vera Lúcia 

Fabiane Oliveira, Dra. Vera Lúcia 
e Antonio Oliveira

Monique, Patrícia, Dr. Carlos Fabrício  
e  Nycole

Patrícia, Renata 
Barros e Dr. Fabrício

Parabéns

Cubatão!
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Código Civil Brasileiro: GILSON JOSÉ SANTOS DE ARAUJO e VERIDIANA NASCIMENTO DOS SANTOS. 

DO OLIVEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 60 anos de idade, residente em 

  

  

  

  

  

do Código Civil Brasileiro: VAGNER ROGERIO SALVINO DOS SANTOS e VANDA DE CASSIA SAN

de JOSÉ SALVINO DOS SANTOS e de VILMA ARAUJO DOS SANTOS . Sendo a pretendente, de nacio

  

Código Civil Brasileiro: GENILSON DOS SANTOS ALVES e JÉSSICA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA. Sen

  

  

Código Civil Brasileiro: MARCELO DA CONCEIÇÃO EVA e KAMILA RODRIGUES SOARES. Sendo o pre

Código Civil Brasileiro: CARLOS CABRAL DA SILVA e ELIANE LEANDRO DO NASCIMENTO. Sendo o 

 
 

Brasileiro: SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO JÚNIOR e ADRIANA SILVESTRE RODRIGUES. Sendo o pre

  

Editais de casamento CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO - Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

go Civil Brasileiro: GELTON SANTANA DE OLIVEIRA e GERLIANE VANESSA DOS SANTOS REZENDE. Sen

  

go Civil Brasileiro: LUIZ WAGNER NEVES DA SILVA e LUCIANA LIMA ARAUJO. Sendo o pretendente, de 

  

.

  
  

Código Civil Brasileiro: DANILO CARNEIRO FERRAZ e DANIELE SARABANDO. Sendo o pretendente, de 

. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de departamento comercial, RG 

ERRATA:

JOSÉ ROMÃO DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residen

  

ERRATA:

  

GOF”, com base no Estatuto Social, CONVOCA todos os associados e interessados, para par

Antonio Pedro Ferreira de Araujo

Presidente da Associação

t
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PARABÉNS

CUBATÃO!

66 ANOS

ANUNCIE AQUI
LIGUE  (13)3361-5212
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ANUNCIE 
AQUI

LIGUE
3361-5212
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