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MP desconfia de 
contrato entre Unipar 
Carbocloro e Projeto
 Consultoria do ex-mi-
nistro e ex-deputado 
Palocci teria recebido R$ 
1,7 milhão para elaborar 

cenário econômico. Mi-
nistério Público descon-
fia que os R$ 34 milhões 
repassadosà Projeto 

Divulgação

através de contrato são 
pagamento de comis-
sões irregulares, propina 
e caixa dois de campa-

nha. Além da Unipar ou-
tras 15 empresas fizeram 
depósitos nas contas da 
consultoria. 02

Daniel Guimarães

Pedro Rezende

Câmara PG aprova 
LDO sem alterações

Restaurante sobre Rodas 
integra comemoração de 
aniversário do Guarujá 08

Capacidade para 
receber até 500 mil 
passageiros/ano 

Previsão de 1 milhão 
de passageiros 
no oitavo ano 
de operação

500 empregos na 
construção

1000 empregos na 
operação 

Aumento dos atuais 
275 mil m² de área 
para 1,5 milhão m²
 

Aeroporto
em números

Na semana de seu ani-
versário de 81 anos, 
Guarujá recebeu uma 
excelente notícia vinda 
de Brasília. Após anos 
de espera e a cidade 
conseguiu superar a úl-
tima barreira burocráti-
ca, ligada à Secretaria de 
Aviação Civil.  O Ministé-
rio aprovou o plano de 
operação do aeroporto 
metropolitano. Agora, a 
cidade pode dar anda-
mento aos processos de 
licitação e licenciamento 
ambiental para iniciar as 
obras. 02

Aeroporto

VLT: Governador 
anuncia R$ 134 mihões 
para execução de obras
 A primeira etapa do 
Veículo Leve sobre 
Trilhos (VLT) recebe-
rá um investimento 
de R$ 134,1 milhões 
para a execução das 
obras complementa-
res ao trecho Barreiros 
– Conselheiro Nébias. 
A anúncio foi feito on-
tem (23) pelo governa-
dor Geraldo Alckmin, 
na abertura do 20º 
Congresso Brasileiro 
de Transporte e Trân-
sito  (CBTT)  da Asso-
ciação Nacional de 
Transportes Públicos 
(ANTP), no Mendes 
Convention Center. 02 

Destaque na peça que 
serve de base para ela-
boração do orçamento 
de 2016 é a garantia dos 
investimentos para o 

Programa Avança Praia 
Grande. Saúde, Educa-
ção e Obras estrutu-
rantes continuam como 
prioridades. 07
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Decolando

Aeroporto Civil fica mais 
próximo da operaçã regular

Guarujá dá mais um im-
portante passo para a con-
cretização do Aeroporto 
Civil Metropolitano da Ci-
dade. O Governo Federal, 
por meio da Secretaria de 
Aviação Civil (SAC), pu-
blicou, nesta segunda-feira 
(22), a anuência para o Ae-
roporto. Isso significa que o 
Plano Geral desenvolvido 
pela Prefeitura de Guaru-
já obteve concordância em 

todos os seus aspectos.
Com a anuência conce-

dida pela SAC, o próximo 
passo da Prefeitura será 
desenvolver o Eia-Rima 
(Estudo e Relatório de Im-
pacto Ambiental) e iniciar 
o processo licitatório.

“Na ocasião do plano de 
modelagem e concessão do 
Aeroporto já foi feito um 
pré-estudo ambiental, que 
contém bastante elementos 

Aumento dos atuais

275 mil m² de área 

para 1,5 milhão m²

Jornal Acontece

@AconteceDigital

divullgação

A Unipar Carbocloro 
está na mira de duas ações 
que envolvem o Ministério 
Público Federal, segundo 
reportagens publicadas 
pelo Jornal Folha de 
São Paulo. 

A primeira re-
portagem, do final 
de 2014, aponta que 
a empresa do setor 
químico, uma das 
mais tradicionais do 
Polo Petroquími-
co de Cubatão, foi 
citada na delação 
premiada do doleiro 
Alberto Youssef. O 
doleiro diz que rece-
beu dinheiro da Uni-
par, por meio de suas 
empresas MO Con-
sultoria e da LCD 
Informática, entre 
dezembro de 2008 e 
abril de 2009.

Ainda de acordo 
com a reportagem, 

LAVA JATO

MP investiga contrato 
da Unipar Carbocloro 

dois executivos da em-
presa confirmaram paga-
mentos de R$ 812 mil. Os 
executivos também teriam 
afirmado que o ex-deputa-

do José Janene (PP), mor-
to em 2010, foi quem pres-
sionou para que o dinheiro 
fosse repassado. O ex-de-
putado teria intermediado 
negócios da Unipar com a 
Petrobrás e um investidor 
árabe. 

Novas 
suspeitas

Em nova maté-
ria, publicada no 
último dia 16, a 
Folha afirma que o 
Ministério Público 
Federal de Brasília 
listou a Carbocloro 
entre 16 empresas 
contratantes da Pro-
jeto Consultoria, 
empresa controlada 
pelo ex-ministro e 
ex-deputado federal 
Antônio Palloci. 

A consultoria 
Projeto recebeu da 
Unipar Carboclo-
ro R$ 1,7 milhão 
“para elaboração de 
cenários macroeco-
nômicos” informa, 
em nota a Danthy, 
assessoria da Car-
bocloro. 

@AconteceDigital

A Secretaria de Aviação Civil concedeu 
anuência à concessão da exploração do 
Aeroporto; próximas etapas são: licença 
ambiental e o processo licitatório

“Em 2013, recebemos a outorga, que é o direito e a responsabilidade de implantar o aeroporto na Cidade. Com isso, 
tínhamos a tarefa de desenvolver um estudo de viabilidade técnica e econômica/financeira. Esse levantamento foi 
feito e entregue à SAC, que solicitou alguns detalhamentos que prontamente foram informados. Após minuciosa aná-
lise, nosso estudo foi aprovado sem ressalvas. Estamos muito felizes, pois nunca se chegou a uma etapa tão avançada 
e próxima de se viabilizar o Aeroporto Metropolitano de Guarujá”, comemorou a prefeita Maria Antonieta de Brito.

500
mil

1
milhão

500

1000

Capacidade para receber 
passageiros/ano

Previsão  de passageiros no 
oitavo ano de operação

empregos na construção

empregos na operação

para dar celeridade para 
a obtenção do Eia-Rima. 
Nossa expectativa é estar 
até o fim do ano com o pro-
cesso licitatório concluído 
e, no ano que vem, contar 
com algumas operações 

de voos provisórias. Isso 
porque, da forma como foi 
desenvolvido, e de maneira 
opcional, o projeto permi-
te, salvo alguns ajustes, que 
se comece a operar no aero-
porto enquanto se conclui 

o modelo principal. Temos 
Infraestrutura necessária 
para isso”, acrescenta o di-
retor de Desenvolvimento 
Aeroportuário de Guarujá, 
Dário de Medeiros Lima.

VLT

Empresa do Polo Industrial de Cubatão 
também aparece na Operação Lava Jato 
como abastecedora de contas de 
Alberto Yoissef

A primeira etapa do 
Veículo Leve sobre Trilhos 
(VLT) receberá um investi-
mento de R$ 134,1 milhões 
para a execução das obras 
complementares ao trecho 
Barreiros – Conselheiro 
Nébias. A anúncio foi feito  
pelo governador Geraldo 
Alckmin, na abertura do 
20º Congresso Brasileiro 
de Transporte e Trânsito  
(CBTT)  da Associação Na-
cional de Transportes Pú-
blicos (ANTP), no Mendes 
Convention Center.

Governador anuncia 
mais investimentos

A contratação das obras 
será por meio de edital de 
concorrência (tipo menor 
preço). O documento con-
templa a finalização do 
Terminal Barreiros, em São 
Vicente, e a construção das 
Estações Ana Costa, Wash-
ington Luís e Conselheiro 
Nébias, em Santos, com a 
implantação de aproxima-
damente 3 km de vias per-
manentes.

Segunda fase 
“Estamos liberando re-

cursos para a conclusão de 

todas as obras da primeira 
etapa do VLT. Serão 19 es-
tações e 15 km de percurso 
entre São Vicente e Santos. 
Já estamos terminando o 
projeto executivo e o licen-
ciamento ambiental da 2ª 
fase, com mais 14 km e 16 
estações”, disse Alckmin.

       A previsão da EMTU, 
é de que a assinatura do 
contrato com a empresa 
vencedora ocorra no 2º se-
mestre deste ano. As obras 
têm previsão de conclusão 
para 2016.

Ao lado do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, governador anuncia liberação de 134 
milhões para obras complementares ao trecho Barreiros/ Conselheiro Nébias 

Daniel Guimarães

Empresa é investigada na Operação Lava 
jato com ligação suspeitas om a Projet

Marcel Nobrega
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NINGUÉM AGUENTA

Bancos ignoram leis e 
consumidor paga o pato

Lei 3.701 foi aprovada 
em 2005 e prevê, em 
último grau, a suspensão da 
licença e fechamento 
da agência que insistir no 
descumprimento 

Orientadas pela Febra-
ban, federação que reúne os 
bancos do país, as agências 
bancárias da cidade estão 
ignorando a lei  municipal 
3.701. Aprovada pela Câ-
mara no fim de 2014 a leg-
islação entrou em vigor no 
último mês de março. Os 
bancos tiveram prazo de 90 
dias para se adequarem às 
novas regras. 

Como estabelece a lei as 
agências já deveriam estar 
abrindo às 10 horas, uma 
hora antes do atual horário 
de 11 horas. A lei também 
incorporou dispositivos 

e estipulou novos valores 
das multas e cassação de 
alvará de funcionamento. 
Os bancos são obrigados a 
atenderem seus clientes em 
no máximo 15 minutos em 
dias normais e 30 nos dias 
de pagamento de salários, 
véspera e pós feriados pro-
longados .

Em 2014 foram formal-
izadas quatro reclamações 
e aplicadas três multas. 
Contudo, o baixo número 
de reclamações formaliza-
das não reflete a realidade 
na opinião de clientes.    

Na fila de espera, de-
baixo de sol, cerca de 20 
clientes, a maioria aposen-
tados que preferem sacar 
seus benefícios na boca do 
caixa, dizem que apenas os 
primeiros da fila são aten-
didos dentro do prazo.

A pensionista Maria de 

Fátima de Lucena diz que 
as filas são comuns, in-
clusive em dias normais. 
“Somos desrespeitadas. 
Os funcionários que ficam 
na área dos caixas são de-
masiadamente insistentes 
para que façamos uso dos 

caixas eletrônicos.  Mais 
um pouco vão nos impedir 
de entrar na agência”, diz. 

                                                                                                                               
Notificação 
Em nota a Prefeitura diz 

que notificou a Febraban e 
as agências bancárias sobre 

Agências da cidade mantém abertura 
às 11, uma afronta a lei que manda 
abrirem às 10 horas. Reclamações geram 
aplicação de multas 

Progressão
1ª   autuação Advertência

2ª  R$ 5 mil 

3ª  R$ 10 mil 

4ª  R$ 20 mil 

5ª  R$ 40 mil 

6ª  R$ 80 mil 

7ª  Suspensão da licença

Marcel Nobrega

o teor da lei. A Procurador-
ia Municipal analisa neste 
momento qual medida será 
tomada. O Departamento 
de Tributos está trabal-
hando na regulamentação 
para criar os mecanismos 
de aplicação da lei.

O consumidor.gov.br é 
um novo serviço público 
para solução alternativa de 
conflitos de consumo por 
meio da internet. 

Trata-se de uma plata-
forma tecnológica de in-
formação, interação e com-
partilhamento de dados, 
monitorada pelos Procons 
e pela Secretaria Nacional 
do Consumidor do Minis-
tério da Justiça, com o 
apoio da sociedade.

A Secretaria Nacional do 
Consumidor do Ministério 
da Justiça é a responsável 
pela gestão, disponibiliza-

CONSUMIDOR

Site facilita solução 
de problemas
Média de solução é 
superior a 85% na 
maioria dos casos. 
Algumas empresa 
resolvem 100% das 
demandas. Prazo 
médio de atendi-
mento é de 7 dias

ção e manutenção do site 
consumidor.gov.br, bem 
como pela articulação com 
demais órgãos e entidades 
do Sistema Nacional de 
Defesa do Consumidor.

Com o funciona 

1º passo:
o consumidor deve veri-

ficar se a empresa contra a 
qual quer reclamar está ca-
dastrada no site.

2º passo:
O consumidor registra 

sua reclamação e, a partir 
daí, inicia-se a contagem 
do prazo para manifesta-
ção da empresa.

3º passo
Consumidor, em até 20 

dias, pode comentar a res-
posta recebida, classificar a 
demanda como Resolvida 
ou Não Resolvida, e ainda 
indicar seu nível de satis-
fação com o atendimento 
recebido.

Todos ganham 

Uma das filosofias do 
sistema é fomentar a con-
corrência entre as empre-
sas, por meio da publicação 

Reclamações por estado região sudeste 
Números do sistema

10 dias 
a partir do registro da
reclamação, é o prazo 
que a empresa tem 
para responder

• Rio de Janeiro  13916
•  Minas Gerais  10863
• Espírito Santo  3086
•  São Paulo  27582
• Total     55447

Reclamações Finalizadas  
Índice de Solução

76,3% dos casos totais 
resolvidos 
7 dias é o prazo médio para 
solução dos casos
99,7% dos casos foram 
respondidos

de renkings do desempen-
ho na solução dos prob-
lemas. 

TARIFAS BANCÁRIAS

Diferenças podem 
chegar a 447,50%

Pesquisa de valores de 
tarifas bancárias realizada 
pela Fundação Procon-SP, 
órgão vinculado à Secretar-
ia da Justiça e da Defesa da 
Cidadania, revela que a dife-
rença de valor entre os ser-
viços bancários prioritários 
pode chegar a 447,50%. 
Para o serviço “pagamento 
de contas” (pagamento de 
contas utilizando a função 
crédito do cartão), o menor 
valor praticado foi de R$ 
4,00 pelo Banco do Brasil 

e o maior, de R$ 21,90 pelo 
Santander.

 
Pacotes 
Padronizados
Na comparação entre 

os bancos feita pelo Pro-
con-SP, a maior diferença 
de valores foi encontrada 
no Pacote Padronizado II. 
O menor valor cobrado 
por ele é de R$11,90 no 
HSBC, enquanto que no 
Itaú o mesmo pacote custa 
R$16,40, 37,82% mais caro.

Marcel Nobrega

Contas inativas 
Grande número das recla-
mações de clientes se referem 
a problemas com o encerra-
mento  e  cobranças de tarifas 
durante período de inatividade 
da conta. “Após 90 dias de ina-
tividade o Banco pode noti-
ficar o cliente sob o interesse 
na manutenção da conta. Caso 
não haja manifestação por par-
te do cliente a conta pode ser 
encerrada. No período de ina-
tividade da conta a instituição 
pode cobrar as tarifas estabe-
lecidas em contrato por apenas 
06 meses. Após esse período, 
se a conta permanecer aberta,  
não pode gerar cobranças”. 

Débitos indevidos 
Seja por motivo de fraudes 
ou por cobranças de tarifas 
desconhecidas ou não autoriza-
das, débitos indevidos são mo-
tivo de dor de cabeça e assunto 
recorrente nas reclamações que 
chegam aos Procons.  “Os ban-
cos são obrigados a oferecer 
serviços seguros. A instituição 
tem que proteger o consumidor 
que não é a vítima em caso de 
dinheiro que sai de sua conta 
através de fraudes. O Banco é 
obrigado, imediatamente após 
receber a reclamação do clien-
te, a restituir valores, inclusive 
aqueles referentes a tarifas ou 
serviços não contratados”. 

Carlos Eduardo Pinheiro, Diretor do Procon de Cubatão
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vida & saúde

Rumilson castro

H
O

RIZO
N

TAIS 2- Gabriel; 4- Josafá; 6- Pio; 8- Fubá; 10- Xandão; 12- Eto; 14- Hélder; 15- Adhem
ar; 17- Sóbis; 19- Jorjão; 20- M

arcão; 22-Gálaxe; 24- 
Dim

as; 25- Alan; 29- M
ena; 30- Viola; 31- N

eto; 32-Cléo; 33- José; 34- Everton. VERTICAIS 1- M
iguel; 3- Rildo; 5- Aránguiz; 7- Carrasco; 9- U

birajara; 
11-Guerrero; 13- Toró; 16- M

aurílio; 18- Baltazar; 21- Cecílio; 23- W
agner; 25- Adriano; 26- Ávalos; 27- Danilo; 28- Grohe.

HORIZONTAIS 2- Lateral do São Paulo no Brasileirão/2001, filho do ex-lateral corintia-
no “Wladimir”. 4- Atacante do Flamengo em 2003, xará de ator da novela “Sangue Bom”. 
6- Ponta-esquerda do Palmeiras no Brasileirão de 1971. 8- Gilmar (?), meio-campista do 
Fluminense no Brasileirão de 2001. 10- Zagueiro do Paraná Clube no Brasileirão de 2001. 
12- Lateral-direito do Criciúma na Copa João Havelange em 2000. 14- Autor do único gol no 
Atletiba, do returno do Brasileirão/2014. 15- Artilheiro da Copa João Havelange em 2000, 
com 22 gols pró São Caetano. 17- Rafael (?), atacante do Fluminense no Brasileirão de 2014. 
19- Zagueiro do Coritiba no Brasileirão de 1993. 20- Autor do gol do Figueirense contra o 
Corinthians (1x0), no returno Brasileirão de 2014. 22- Rubens (?), lateral do Fluminense no 
Brasileirão de 1981. 24- (?) Filgueiras, técnico do Ceará no Brasileirão de 2010. 25- (?) Costa, 
zagueiro do Internacional no Brasileirão de 2014. 29- Lateral-esquerdo chileno, contratado 
pelo Cruzeiro para o Brasileirão de 2015. 30- Atacante do Santos no Brasileirão de 2001, 
presente na seleção do “Tetra”. 31- Goleiro do Furacão no Brasileirão de 2010, recentemen-
te contratado pela Juventus. 32- Fez o gol da vitória do Furacão diante do Timão (1x0), no 
Brasileirão/2014. 33- Willian (?), atacante do Grêmio Prudente no Brasileirão/2010. 34- Fez 
o 1º gol do Flamengo contra o São Paulo (2x2), no returno do Brasileirão/2014. VERTICAIS 
1- Fernando (?), volante do Paraná Clube no Brasileirão de 2001. 3- Atacante do Santos no 
Brasileirão de 2014, cujo xará fez o gol do Brasil contra Portugal na Copa/66. 5- Autor dos 
gols da vitória gremista diante do Santos (2x1), no Brasileirão/2014. 7- Wilson (?), volante 
da Portuguesa no Brasileirão de 1981. 9- Goleiro do Botafogo no Brasileirão de 1971. 11- 
Autor do gol que decidiu o clássico “Majestoso” (3x2), no Brasileirão de 2014. 13- Volante do 
Galo Mineiro no Brasileirão de 2010. 16- Atacante do Paraná Clube no Brasileirão de 2002. 
18- Técnico do Corinthians no Brasileirão de 1971, titular da seleção do Brasil, ausente na 
famosa “Batalha de Berna”. 21- Toninho (?), técnico do Criciúma no Brasileirão de 2014. 23- 
Goleiro do Botafogo, campeão do Brasileirão em 1995. 25- Lateral-esquerdo do Coritiba 
no Brasileirão de 2002, um dos campeões da Champions League/2015. 26- Cristiano (?), za-
gueiro do Santos, campeão do Brasileirão/2004. 27- Goleiro da Chapecoense no Brasileirão 
de 2014. 28- Marcelo (?), goleiro do Grêmio no Brasileirão de 2014.

Uma indexação desse 
tipo era considerada de-
sastrosa pelo Palácio do 
Planalto, que entre on-
tem e hoje tentou mobili-
zar, sem sucesso, sua base 
para barrar a aprovação 
da emenda. Ao final, ela 
acabou avalizada por 206 
deputados, sendo que 179 
votaram “não” e quatro se 

Aprovado novo reajuste aos 
aposentados acima do mínimo

NOVA LEI

Se vingar, nova lei passa a aplicar a 
mesma regra de valorização do salário 
mínino a todos os beneficiários do INSS. 
A matéria ainda precisa passar no Se-
nado e pela sanção da presidente Dilma 

abstiveram. 
A emenda foi incluída 

na Medida Provisória 672,  
para prorrogar as regras 
de reajuste do mínimo até 
2019. Pela MP a correção 
deve levar em conta a varia-
ção da inflação dos últimos 
12 meses e o crescimento 
do  Produto Interno Bruto 
(PIB) de dois anos antes. 

Se for aprovada no Sena-
do e tiver a sanção presi-
dencial, a nova fórmula 
de reajuste para quem 
ganha mais de um salário 
mínimo valerá até 2019

Pensionistas que rece-
bem um salário mínimo 
já têm seus benefícios re-
ajustados com base nes-
sa fórmula, a vinculação 
afeta quem ganha acima 
desse valor. O governo 
calcula que o impacto da 
medida  em 2015 será de 
R$ 4,6 bilhões.

Terminou domingo, 
dia 28, a 19ª edição dos 
Jogos Regionais do Idoso 
(Jori), em Praia Grande. 

Três modalidades vão aos 
Jogos Abertos do Idoso

Cinco atletas estão classificados 
para as finais estaduais

O Campeonato Escolar 
de Atletismo, mostrou que 
a Escolinha de Atletismo 
de Cubatão, sob o coman-
do dos professores Adil-
son Oliveira e Wagner Pe-
reira, continua formando 
grandes promessas. Foram 
conquistadas 14 meda-
lhas, sendo 5 de ouro, 4 de 
prata e 4 de bronze.

Os resultados garanti-
ram ainda a classificação 
de atletas da cidade para 
as finais do Campeona-
to Estadual. Já estão com 
vaga garantida os cuba-
tenses: Mariana Gadi Vi-
dal, Andressa Helen Gui-

marães, Matheus Cruz dos 
Santos e Felipe Henckiel 
Pontes.

Resultados
Mariana Gadi Vidal 

(Lincoln Feliciano), 1ª no 
lançamento do dardo, 14 
anos

Andressa Helen Gui-
marães (Ary de Oliveira 
Garcia), 1º no lançamento 
do disco, 15/17 anos

Victória Gadi Vidal 
(Lincoln Feliciano), 2º  no 
lançamento do disco, cate-
goria 15/17 anos

Matheus Cruz (Ary de 
Oliveira Garcia), 1º no dis-

co, e 3º no arremesso do 
peso, 15/17 anos

Luiz Guilherme Santos 
(Ary de Oliveira Garcia), 
3º no lançamento do disco, 
15/17 anos;

Felipe Henckiel Pontes 
(Ume Pe. Anchieta), 1º no 
dardo, 15/17 anos;

Lucas Gomes (Ume Pe. 
Anchieta), 2º no lança-
mento do dardo, categoria 
15/17 anos;

James Ricardo Santos 
(Afonso Schimidt), 2º no 
arremesso do peso, e 2º 
no salto em altura, 15/17; 
Reginaldo Abreu (Afonso 
Schimidt), 3º no salto tri-
plo, 15/17 anos;

Mesaque Silva (Ume Pe.  
Anchieta), 3º  1.000 metros 
rasos,  15/17 anos.

Estudantes se destacam 
em Praia Grande

Diretoria e associados se 
reúnem todas as semanas 
para partilhar de uma boa 
partida de futebol entre ami-
gos. Todas as terças, às 18h30 
e quintas às 19h30 a disputa 
é realizada na quadra do clu-
be. Nas manhãs de sábado, a 
disputa ocorre no campo do 
Esporte Clube Cubatão.

O grupo de jogadores 

Futebol no E.C. Cubatão se divide em três grupos: os 
“Quarentões”, os “Cinquen-
tões” e os “Sessentões”. Quem 
quiser participar, basta ir até 
o clube e se inscrever no gru-
po correspondente a idade.

Presidido por Bráulio de 
Oliveira, desde 2008, o clu-
be tem 200 associados e está 
aberto a novos cadastros .

Locação - O Esporte Clu-

be Cubatão está locando suas 
quadras de futebol Society 
(coberta e descoberta), e os 
campos de areia e futebol, 
para empresas ou grupos. 
Para mais informações, falar 
com Bráulio. Telefones: 3361-
8125 / 3361-2511 / 98817-
4860 / 99742-8657, ou pelo 
email: oliveira-braulio@bol.
com.br

No geral, Cubatão ficou em 
10º lugar e classificou as 
equipes de Atletismo Femi-
nino, Atletismo Masculino 

e Voleibol Feminino Adap-
tado - categoria C (acima 
de 70 anos) para os Jogos 
Abertos.

VOLEIBOL FEMININO ADAPTADO
Campeã pela categoria C (acima de 70 anos)
Time: Berenice, Bruna, Donica, Euzeni, Gildete, Iracema, Jane, 
Ana, Leuzina, Maria Danci, Odessa, Maria Sonia e Vilma Souza.

VOLEIBOL MASCULINO ADAPTADO
3º lugar pela categoria A (60/64 anos)
Time: Antônio Carlos, Antonio Palmiro, Donato, Elmo, Francisco, 
Helio, Ivanildo, Jorge, José dos Santos, José Ferreira, Pedro de 
Goes, Rubens e Ubirajara.

ATLETISMO FEMININO
Reny Maria de Paula, 1ª colocada nos 600 metros rasos, categoria C (acima 
de 70 anos)
Mariana Maria Francisca, 2º lugar, nos 1200 metros rasos, categoria B 
(65/69 anos)
Maria Helena Azolline Soares, 5º lugar na prova dos 1000 metros rasos - 
categoria A (60/64 anos).

ATLETISMO MASCULINO
Alexandre Alves da Silva -  1º colocado nos 1500 metros rasos, categoria A 
(60/64 anos)

Severo Salustiano dos Santos, 8º lugar na prova dos 1000 metros rasos, 
categoria A (60/64 anos).

XADREZ
Olavo Fachini Júnior-  5º lugar, no masculino
Ana Beatriz, em 3º lugar, no feminino

DANÇA DE SALÃO
Dupla Donato Puzzuoli e Dive Gonçalves Abrantes - 3º lugar pela categoria A
Dupla Gildete e Rubens, em 7º lugar, categoria B.R
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: VANDERSON NASCIMENTO DAS DORES e SANDRA CAMILO CHAVES. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 36007946 - SSP/SP, CPF n.º 32608884890, com 31 anos de idade, 
natural de Aracaju - SE (Aracaju-SE  Livro nº 15, fls. nº 271, Termo nº 19859), nascido no dia nove de maio de mil 
novecentos e oitenta e quatro (09/05/1984), residente na Rua Marcia Martins da Conceição, 28, Vila São José, 
Cubatão - SP, filho de JOSÉ ANTONIO XAVIER DAS DORES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos 
de idade, residente em Guarujá - SP e de EDILEIDE NASCIMENTO DAS DORES, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 48 anos de idade, residente em Guarujá - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciada, vigilante, RG n.º 33253706 - SSP/SP, CPF n.º 29242667854, com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e oitenta (24/04/1980), residente na Rua Marcia Mar-
tins da Conceição, 28, Vila São José, Cubatão - SP, filha de JOSÉ CAMILO CHAVES, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA FERREIRA DA SILVA CHAVES, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Ivanildo 
Barbosa de Souza, conforme Escritura Pública lavrada no 2º Tabelião de Notas e de Protestos de Letras e Tí-
tulos desta Comarca, livro n°124, folhas 172/175, aos 11/11/2011. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 24 de junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

AMPLIAÇÃO

A Prefeitura e a Orga-
nização Social Revolução, 
que já cuida da gestão da 
UPA do Jardim Casqueiro 
desde o início deste ano, 
assinaram contrato emer-
gencial para prestação de 
serviço  de clinica, orto-
pedia, pediatria (PS Infan-
til)  e médicos do SAMU. 
A contratação por 180 dias 
já está em processo de im-
plantação. 

A gestão da Organiza-
ção é parcial. Assim, os de-
mais funcionários, incluin-
do, enfermagem, técnicos 
e pessoal de atendimento 

PS Central passa por mudanças 
para melhorar atendimento
OS Revolução vai compartilhar gestão do 
serviços de emergência e passa a ser res-
ponsável pela contratação dos médicos

continuam trabalhando no 
setor, normalmente. 

Ampliação
O número total de mé-

dicos deve ser ampliado 
em mais de 30%. Serão 
mais de 100 médicos para 
o atendimento. Atualmen-
te são pouco mais de 80 
profissionais. 

A terceirização na con-
tratação de médicos é con-
siderada como a maneira 
mais eficiente desse tipo 
de contratação. Cubatão 
e diversas outras cidades 
têm tido dificuldades para 

preencher vagas através de 
concursos públicos. 

Adequações 
Um dia após a assinatu-

ra do contrato, no último 
dia 29, equipes da Revolu-
ção e da Prefeitura come-
çaram a realizar adequa-
ções e pequenos reparos 
no PS Central, incluindo a 
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CARTÓRIO DE REGISTRO 
CIVIL DE CUBATÃO 
Rua São Paulo, 316 - Centro 
Tel.: (13) 3361-7172

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: SAULO SILVA CASTILHOS e HELLEN LEITE DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, técnico em informática, RG n.º 42176004 - SSP/SP, CPF n.º 33416262808, com 
26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e oito de julho de mil novecentos e oi-
tenta e oito (28/07/1988), residente na Rua 13 de Maio, 147, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de SALATIEL 
CASTILHOS, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 52 anos de idade, residente na Rua 13 de Maio, 
147, em Cubatão - SP e de SARA DA SILVA CASTILHOS, de nacionalidade brasileira, professora, com 49 
anos de idade, residente na Rua 13 de Maio, 147, em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, analista de T.I., RG n.º 360078308 - SSP/SP, CPF n.º 38630418877, com 24 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e 
noventa (28/09/1990), residente na Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, 66, Jardim Costa e Silva, Cu-
batão - SP, filha de JESSÉ JANUÁRIO DE SOUZA, falecido há 06 meses e de ANA LÚCIA LEITE DE SOU-
ZA, de nacionalidade brasileira, téc.em edificações, com 43 anos de idade, residente na Rua Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, 66, em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1525 do Código Civil Brasileiro: JOÃO CICERO DE CARVALHO e ANA RITA GONÇALVES. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 112735769 
- SSP/SP, CPF n.º 00339238844, com 56 anos de idade, natural de Lavinia - SP (Lavínia-
SP  Livro nº 15, fls. nº 13, Termo nº 13791), nascido no dia vinte de novembro de mil 
novecentos e cinquenta e oito (20/11/1958), residente na Rua Elias Zarzur, 364, Água 
Fria, Cubatão - SP, filho de JESUINA DE CARVALHO, falecido há 5 anos . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 238325726 - SSP/SP, CPF n.º 
13363538804, com 49 anos de idade, natural de Caetité - BA (Caetité-BA  Livro nº 42, 
fls. nº 40, Termo nº 15683), nascida no dia onze de agosto de mil novecentos e sessenta 
e cinco (11/08/1965), residente na Rua Elias Zarzur, 364, Água Fria, Cubatão - SP, filha 
de MIGUEL BALDOINO GONÇALVES, falecido há 19 anos e de MARIA ALTINA E JESUS, 
falecida há 19 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

 
Cubatão, 23 de junho de 2015

O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: TIAGO RAMOS DO NASCIMENTO e RAISSA DA SILVA BARBOSA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 443960732 - SSP/SP, CPF n.º 37053605825, 
com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezessete de maio de mil novecen-
tos e oitenta e sete (17/05/1987), residente na Av. Joaquim Miguel Couto, 82, Centro, Cubatão - SP, 
filho de EFINEIAS BARBOSA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 56 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de EDILEUZA TEREZA RAMOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, estudante, RG n.º 36500926x - SSP/SP, CPF n.º 44108468848, com 21 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e noventa e 
três (16/08/1993), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 70, Ap 32G, Vila Natal, Cubatão - SP, filha 
de ANTONIO CARLOS BARBOSA, de nacionalidade brasileira, almoxarife, com 45 anos de idade, res-
idente em Cubatão - SP e de ANA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, 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 afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 24 de junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ALEXANDRO CUQUI DE OLIVEIRA e PAULA DUTRA MENEZES. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, coordenador, RG n.º 349633046 - SSP/SP, CPF n.º 43127154836, com 21 anos 
de idade, natural de Guarulhos - SP (Guarulhos-SP  Livro nº 571, fls. nº 19, Termo nº 315680), nascido no 
dia quatorze de agosto de mil novecentos e noventa e três (14/08/1993), residente na Rua Dr. Francisco La 
Scala, 49, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filho de VANDERSON RAMOS DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, motorista, com 42 anos de idade, residente em São Paulo - SP e de MARIA CUQUI, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 41 anos de idade, residente em São Paulo - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 341549897 - SSP/SP, CPF n.º 40952273896, com 23 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 150, fls. nº 369, Termo nº 42165), nascida no dia vinte de janeiro de 
mil novecentos e noventa e dois (20/01/1992), residente na Rua Dr. Francisco La Scala, 49, Jardim Costa e 
Silva, Cubatão - SP, filha de REINALDO BARBOSA MENEZES, de nacionalidade brasileira, mecanico, com 49 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSANGELA DUTRA MENEZES, de nacionalidade brasileira, 
supervisora, 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 afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 de junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: RAFAEL VICTOR DE OLIVEIRA e MAÍRA DOS ANJOS BARBOSA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, embarcador, RG n.º 48602919 - SSP/SP, CPF n.º 38788108813, 
com 25 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 260, fls. nº 31, Termo nº 
89376), nascido no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (26/12/1989), resi-
dente na Rua Francisco Cunha, 215, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, filho de WALDEMIR MOREIRA 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de NEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estagiaria, RG n.º 
34154986 - SSP/SP, CPF n.º 41234331896, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 148, fls. nº 380, Termo nº 41380), nascida no dia onze de setembro de mil novecentos e 
noventa e um (11/09/1991), residente na Av. Principal, 1511, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de 
AILTON SANTANA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 50 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ANTONIA DOS ANJOS BARBOSA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 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 afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JORGE FELICIANO CORDEIRO e ELLEN DE LIMA MENDONÇA PINTO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, repositor, RG n.º 197613755 - SSP/SP, CPF n.º 13364682895, 
com 43 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia sete de julho de mil novecentos e setenta 
e um (07/07/1971), residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 25, aptº 42 B, Bolsão 7, Cubatão 
- SP, filho de JOSÉ CORDEIRO FILHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 91 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de APARECIDA FELICIANO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 74 
anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Priscila Cardoso Campos, conforme sentença 
datada de 19/03/2014, proferida pela Juiza de Direito da 2ª Vara do Foro desta Comarca, nos autos de 
N°0001363-51.2014.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista 
de medicamentos, RG n.º 35397738X - SSP/SP, CPF n.º 29138045869, com 34 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e oitenta (22/11/1980), 
residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 25, aptº 42 B, Bolsão 7, Cubatão - SP, filha de JOEL TEIX-
EIRA PINTO, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 58 anos de idade, residente em Maceió - AL 
e de JUSSARA DE LIMA MENDONÇA PINTO, de nacionalidade brasileira, assistente de tesouraria, com 
54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1525 do Código Civil Brasileiro: ELSON JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS e ROSIMAR CANUTO 
DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado de con-
strução civil, RG n.º 33877709x - SSP/SP, CPF n.º 26631907802, com 37 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e setenta e sete 
(25/09/1977), residente na Rua Francisco Marculino Moura, 35, Vila São José, Cubatão - SP, fil-
ho de JOSÉ ARIO DOS SANTOS, falecido há 1 ano e de ODETE JOSÉ DE OLIVEIRA DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 20237895 - SSP/SP, 
CPF n.º 26148406888, com 46 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dois de 
outubro de mil novecentos e sessenta e oito (02/10/1968), residente na Rua Francisco Marcu-
lino Moura, 35, Vila São José, Cubatão - SP, filha de OTAVIO CANUTO DE SOUZA, falecido há 7 
anos e de RAIMUNDA LEITE DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 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 afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: EDER MELO DE PAULA e KELLY LIMA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, di-
vorciado, técnico de informatica, RG n.º 30458460 - SSP/SP, CPF n.º 32236509898, com 33 anos de idade, natu-
ral de Cubatão - SP, nascido no dia cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e um (05/10/1981), residente 
na Rua Estados Unidos, 431, apto.02, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de ARLINDO AFONSO DE PAULA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em Barbacena - MG e de MARIA DAS 
GRAÇAS MELO DE PAULA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 64 anos de idade, residente em Barbacena - 
MGDivorciado de ALINE DOS SANTOS VIEIRA, conforme sentença datada de 27/10/2010, proferida pelo MM. 
Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº157.01.2010.004269-0/000000-
000.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de serviços administrativos, RG n.º 
352697076 - SSP/SP, CPF n.º 38047385836, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia doze de 
outubro de mil novecentos e oitenta e nove (12/10/1989), residente na Rua 10 de Fevereiro, 15, Ilha Caraguata, 
Cubatão - SP, filha de JOSE APARECIDO NASCIMENTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 52 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JACIRA PEDRO DE LIMA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aju-
dante de cozinha, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

 Cubatão, 24 de junho de 2015
 O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: GUILHERME ALVES DOS SANTOS e JENIFER FERREIRA DIAS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, comerciante, RG n.º 428208174 - SSP/SP, CPF n.º 43219407889, 
com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatro de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e quatro (04/02/1994), residente na Rua Eliedson Alves da Silva, 11, Costa Muniz, Cubatão 
- SP, filho de CICERO ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 48 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA LAIDE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, co-
merciante, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 363507462 - SSP/SP, CPF n.º 44142525808, com 20 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezoito de março de mil novecentos e noventa e 
cinco (18/03/1995), residente na Rua Drº Renato Rangel Vilela, 92, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, 
filha de EDMILSON DOS SANTOS DIAS, de nacionalidade brasileira, empresário, com 39 anos de idade, 
residente em Limeira - SP e de VANIA FERREIRA SILVA MELO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
44 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 afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

 Cubatão, 25 de junho de 2015
 O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: 
LAERCIO CARLOS SERAFIM DOS SANTOS e NATANEA SANTOS 
CASTRO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, mecânico, RG n.º 32768478 - SSP/SP, CPF n.º 
29935124800, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascido no dia quinze de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e um (15/02/1981), residente na Avenida Principal, 285, Vila Es-
perança, Cubatão - SP, filho de LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 52 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de CREUSA SERAFIM DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, bancária, RG n.º 486086665 - SSP/SP, CPF 
n.º 36806524885, com 25 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e nove (18/12/1989), residente na Rua São Francisco 
de Assis, 66, Vila São José, Cubatão - SP, filha de JOSÉ DE JE-
SUS CASTRO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA NEUZA 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 61 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP.  Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos ex-
igidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: CLEONES BORGES DE 
MELO e MARIA BORGES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, mecanico de manutenção, RG n.º 166998400 - SSP/
SP, CPF n.º 08227321810, com 49 anos de idade, natural de Bom Con-
selho - PE, nascido no dia quinze de maio de mil novecentos e sessenta 
e seis (15/05/1966), residente na Rua Manoel de Oliveira Ramos, 146, 
Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de MANOEL BARBOSA DE MELO, fa-
lecido há 10 anos e de CREUSA BORGES DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 62 anos de idade, residente em Cubatão 
- SPDivorciado de Maria de Lourdes Tenório, conforme sentença datada 
de  01/12/2014, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Foro 
desta Comarca, nos autos de N°0006123-43.2014.8.26.0157.. Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, domestica, RG 
n.º 573316600 - SSP/SP, CPF n.º 69787352215, com 37 anos de idade, 
natural de Campo Maior - PI, nascida no dia vinte e dois de dezembro 
de mil novecentos e setenta e sete (22/12/1977), residente na Rua Ma-
noel de Oliveira Ramos, 146, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de JOSÉ 
BORGES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 85 anos 
de idade, residente em Campo Maior - PI e de JOANA ALVES PEREIRA, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 72 anos de idade, residen-
te em Campo Maior - PI.Divorciada de Antonio José da Silva Cantuário, 
conforme sentença datada de 20/12/2011, proferida pela MM. Juiza de 
Direito da Comarca de Itabirito-MG, nos autos de N°0319.10.003 194-1.
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: ADRIANO 
DE SOUZA BONFIM e ALEXSANDRA EVANGELISTA DE JESUS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico em edi-
ficações, RG n.º 29094702 - SSP/SP, CPF n.º 29931341831, com 32 
anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 69, fls. nº 122, Termo nº 42642), nascido no dia trinta e um de 
agosto de mil novecentos e oitenta e dois (31/08/1982), residente 
na Av. Ferroviária II, 271, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de 
ARIOSVALDO ONOFRE DO BONFIM, de nacionalidade brasileira, de-
senhista projetista, com 64 anos de idade, residente em São Vicente 
- SP e de HILDA DE SOUZA BONFIM, falecida há 6 anos . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de ser-
viços gerais, RG n.º 346906134 - SSP/SP, CPF n.º 30589556851, com 
34 anos de idade, natural de Propriá - SE, nascida no dia dezenove 
de abril de mil novecentos e oitenta e um (19/04/1981), residente 
na Av. Ferroviária II, 271, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de 
DEJALMO RIACHÃO DE JESUS, falecido há 2 anos e de ANA LUCIA 
EVANGELISTA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, domestica, com 
51 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Willian 
Agostinho da Silva, por sentença datada de 30/04/2015, proferida 
pela MM. Juiza de Direito da 3ª Vara do Foro desta Comarca, nos 
autos de n°0002916-02.2015.8.26.0157. Se alguem souber de al-
gum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

MOÇÃO DE REPUDIO

O SINDICATO DOS PROFESSORES MUNI-
CIPAIS DE CUBATÃO, antiga APMC – Associa-
ção dos Professores Municipais de Cubatão, com 
sede e base territorial no Município de Cubatão 
há mais de 29 (vinte e nove anos), legal e regu-
larmente constituída, inclusive com CNPJ regis-
trado como SINDICATO, detentora de diversas 
lutas e conquistas em prol da Categoria dos Pro-
fessores da Rede Municipal como: a Conquista do 
Estatuto e Plano de Carreira do Magistério: Lei 
Complementar nº 22/2004; a Conquista da Am-
pliação Efetiva da Jornada de trabalho docente e 
seus reflexos na aposentadoria; a Efetiva aplicação 
da Lei Nacional do Piso e Jornada do Magistério 
em todas as modalidades de ensino; várias con-
quistas dos Professores de Educação infantil I tais 
como: a escolha de salas de aulas conforme a Lei; 
ao período correto de férias acompanhando o ca-
lendário escolar e o pagamento do adicional de 
insalubridade retroativos, vem através da presen-
te Assembleia, ciente de todas as questões enfren-
tadas tanto contra a Municipalidade de Cubatão 
em geral, quanto às questões sindicais relaciona-
das a outros Sindicatos de outras Regiões, que não 
detém requisitos mínimos de representatividade, 
sem base territorial, nem sequer Professores Mu-
nicipais de Cubatão em sua constituição, mani-
festar o presente REPÚDIO. E sob esse prisma, 
todos os Professores da rede pública de Cubatão, 
aqui associados repudiam, quaisquer outros SIN-
DICATOS, que não seja, o SINDICATO DOS 
PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO/
SP, ex: APMC, por entender que há vários anos 
é somente ela, a entidade que tem nos defendido 
e obtido Vitórias em favor da categoria docente, 
criando dessa forma LEGITIMIDADE para nos 
representar inclusive por ser o único Sindicato 
com base territorial, há mais de 29 anos, ter mais 
de 600 (seiscentos) associados em sua carta de 
sindicalizados e sede fixa há tempos no municí-
pio. Por isso, e pela força que temos, entendemos 
que somos o único e legítimo Sindicato dos Pro-
fessores Municipais de Cubatão. Não admitimos 
outros que queiram nos representar, sendo assim, 
lutaremos, inclusive em todas as esferas judiciais 
se for necessário. Dessa forma, com a força con-
junta de todos nós, Professores da rede Pública de 
Cubatão, hoje reunidos em assembleia geral, en-
fatizamos e REPUDÍAMOS QUAISQUER OU-
TROS SINDICATOS QUE VENHAM A QUES-
TIONAR A LEGITIMIDADE DO SINDPMC.

Nas próximas semanas 
será realizado um estudo 
para definir as unidades que 
ficarão abertas até mais tar-
de. A ampliação do horário 
será possível com a assina-
tura de novo contrato com a 
empresa que gerencia os ser-
viços nas unidades de Saúde.

“Estamos mudando o 
prestador do Programa de 
Saúde da Família. Com isso, 
teremos novos médicos e 
outros profissionais. Além 
disso, a Prefeitura iniciou 
a contratação de 150 agen-
tes comunitários de saúde, 
o que também resultará em 
maior efetividade”, explica o 
secretário Benjamin Lopes.

UBS’s vão atender 
até às 21 h

“Nossos desafios funda-
mentais são; de garantir que 
todos os plantões tenham 
suas equipes completas e 
que todos os profissionais 
estejam comprometidos 
com a humanização plena 
no atendimento”

Almir Silva
Diretor-presidente

A Organização Social de Saúde Revolução tem 10 anos 
de atuação. A gestão da UPA Jardim Casqueiro tem 
avaliação positiva de mais de 90% dos usuários e é 
tida como modelo pela Diretoria Regional de Saúde, 
da Secretaria Estadual de Saúde

abertura de mais um con-
sultório.

Almir Silva, diretor da 
Organização, garante que 

em poucos dias a popula-
ção vai perceber profundas 
mudanças no atendimento 
e qualidade dos serviços. 
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VENDE
Apartamento novo 
02 dorms, 1 vaga. 
Prédio com eleva-
dor, próx. a comér-
cios, hospitais, es-
colas e etc
entrada: 20% res-
tante financiamento
R$ 221.000,00
Apartamento na 
Vila Nova 2 dormi-
tórioss, s/garagem 
- Térreo. Ótimo es-
tado, aceita financ. 
FGTS, CC.
R$ 180.000,00
Apartamento novo 2 
dormitórios. Minha 
Casa Minha Vida úl-
timas unidades.
R$ 190.000,00

VENDE
LANÇAMENTO  - 
AVENIDA HENRY 
BORDEN
Apartamentos de 1 e 
2 dormitórios, sala, co-
zinha, banheiro, área 
de serviço e 1 vaga de 
garagem.
Casa com 6 dormitó-
rios 5 suites, 2 salas, 
cozinha, 2 vagas de 
garagem.
R$ 680.000,00
Apartamento Praia 
Grande 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banhei-
ro e garagem. 
R$ 350.000,00
Sobrepostas com 3 
dormitórios, 1 suíte, 
sala, cozinha, ba-
nheiro e garagem. No 
bairro Vila Nova, em 

3361-4894
3372-7409

Rua Armando Sales 
de Oliveira, 371 - 
Centro - Cubatão

www.almeidaimoveis.com.br

CRECI 57407

DIREÇÃO:
WAGNER MOURA. CRECI 41.128
SOLANGE MOURA. CRECI 47.414

3363-2209
Casqueiro

3361-8686
Vila Nova

Carro Casa

3361 - 1070
7850 - 4971
id: 41*1671

Direção: Emerson e Emidio

3361-4680
3372-0755

3361-7316
id: 129*6500
Vidros e
Tapeçaria
para autos

- Oficina
- Acessórios
- Mecânica

3062-8032
98182-7589 
98882-4475 
99705-1813 
id: 966*17230

Parcelamos 
Cheque em até 18x
Cartão de Crédito 
em até 12x

Direção: Junior

Funilaria 
Pintura e 
Mecânica

3221-5910
São Vicente

CRECI: 46.855-F
João Rodrigues do Nascimento

VENDE
Casa - Geminada, 
Sob.Baixa - Jardim 
Casqueiro - 3 Dor-
ms, 1 Suíte - 84 m² 
de área útil Ref.366

R$ 340.000,00
Apartamento- Pa-
drão, Grande - Jar-
dim Casqueiro - 2 
Dorms, 1 Suíte 81.66 
m² de área útil Ref.354

R$ 275.000,00
Apartamento 2 Dor-
ms, 104.75 m² de 
área útil - Padrão, 
Grande - Jardim 
Guassu - São Vicente
R$ 270.000,00
Apartamento 2 Dor-
ms, 1 Suíte, 65 m² 
de área útil - Padrão, 
Médio - Jardim Cas-

3363-2276
99708-9177

rodriguesja@hotmail.com
www.imobiliariacoimbrense.com.br/

Mecânica em 
Geral

Av. Joaquim 
Miguel Couto, 185 
Jd. São Francisco 
- Cubatão

  3361-8145
98876-7227
98193-2481

Direção: João Carlos (Geladeira) e Paulo

98838-3636
99655-7742  

Estacionamento

Lava Rápido
Lavagem 
Simples
Lavagem Completa 
c/ Cera
Limpeza de 
Motor

PAT Cubatão 
Av. 9 de Abril, 1.775 - 
Centro - Cubatão/SP
Fone: (13) 3362-6150  
patcubatao@gmail.com

Carpinteiro - Ensino 
Fundamental - 02 Vagas 
Eletricista de Inst de 
Veículos Automotores 
- Ensino Fundamental - 
01 Vaga
Líder de Produção no 
Acabamento de Chapas 
e Metais - Ensino Médio 
- 01 Vaga
Mestre de Construção 
Civil - Ensino Médio - 01 
Vaga
Oficial de Serviços Ge-
rais - Ensino Fundamen-
tal - 06 Vagas
Pedreiro - Ensino Fun-
damental - 02 Vagas

Realce Recursos 
Humanos
(Cubatão)
(13) 3372-6086 e 
3219-2791 (Santos)
www.realcerh.com.br

Analista Contabil -  01 
Vaga   
Consultora de Vendas - 
01 Vaga   
Cozinheira - 01 Vaga    
Encanador - 04 Vagas  
Eletromecânico - 05 
Vagas
Mecânico Hidráulico - 
03 Vagas
Mecânico de Refrigera-
ção - 01 Vaga
Operadora de Caixa - 
01 Vaga 
Operador de produção  
(Laboratório) -  01 Vaga 
Vendedora - 01 Vaga

Rua Assembléia 
de Deus, 226-Jd 
São Francisco  
Cubatão - SP

Buscamos e
levamos no 
local

Expediente:
8h30 às 19h30
Segunda à 
Sábado

Av. Joaquim 
Miguel Couto, 
185 - Jd. São 
Francisco

Av. Washington 
Luis, 385 - Vila 
Nova - Cubatão

Av. Nações 
Unidas, 90 Vila 
Nova - Cubatão

- Funilaria
- Pintura
- Usinagem de 
Cabeçote

Travessa 
Guarujá, 25 Jd. 
São Francisco  
Cubatão

Anuncie
Aqui

3361-5212

Nurture Recursos 
Humanos
(13) 3329-4262 GUARU-
JÁ / (13) 359-2914 SÃO 
VICENTE
www.nurturerh.com.br

CUBATÃO
Engenheiro Civil  - 01 Vaga
GUARUJÁ
Recepcionista Bilíngüe – 
01 Vaga
SANTOS
Vendedor (a) de loja de de-
corações - 01 Vaga
Estágio em Publicidade -01 
Vaga
Gerente ADM/FIN - 01 
Vendedor Interno Peças 
Automobilísticas 1 Vaga
Representante 
Comercial - 01 Vaga
 SÃO VICENTE -Vendedor 
(a) ótica - 01 Vaga

www.wddespachantes.com.br
wddespachante@ig.com.br

autovidroscristal@pop.com.br

www.oficinanovacubatao.com.br
oficinanovacubatao_sp@hotmail.com

Trabalhamos 
com todas  as 
seguradoras

VENDE
Apartamento na 
Vila Nova 2 dorm 
R$ 180.000,00
Casa na Vila 
Couto de 2 dorm 
R$ 330.000,00
A p a r t a m e n t o 
na Vila Nova 3 
dorm com suíte, 
cozinha plane-
jada e garagem 
fechada 
R$ 320.000,00
Apartamento 2 

dorm V. Nova na 
Rua Frei Damião 
R$ 200.000,00

ALUGA
Galpões Pq. São 
Luis 620m²  cada
Casa de 2 dorms 
na Vila Nova 
R$ 1.203,00
Apartamento de 
1 dorm no Jardim 
Casqueiro 
R$ 853,00
Apartamento  té-

rreo 3 dorms com 
1 suíte no Jd. 
Casqueiro 
R$ 1.303,00
Salas para con-
sultório / escritóri-
os na Rua Bahia 
de 41m², com 
opção de integrar 
2 salas a partir de 
R$ 503,00  
Sobrado (fundos) 
de 2 dorm no Jd. 
31 de Março 
R$ 853,00

queiro - Cubatão
R$ 250.000,00
Apartamento 2 Dor-
ms, 56 m² de área 
útil - Padrão, Médio
Jardim Casqueiro - 
Cubatão
R$ 230.000,00
Apartamento - Pa-
drão, Terreo, 2 Dor-
ms, 52 m² de área 
útil - Vila Nova - 
Cubatão
R$ 160.000,00
Casa 1 Dorm 
60 m² de área útil
- Padrão, Sob.Baixa
Vila Nova - Cubatão
R$ 190.000,00
Apartamento Pa-
drão Médio - 2 Dor-
ms, 43.02 m² de 
área útil - Vila Couto 
- Cubatão
R$ 200.000,00

Cubatão
R$ 320.000,00

ALUGA
Casa na Vila Nova 
3 dormitórios, sala, 
cozinha banheiro e 
garagem.
R$ 1.300,00
Alojamento com 19 
dormitórios Rua Be-
larmino do Amaral. 
R$ 14.000,00
Apartamento no Cas-
queiro 2 dormitórios, 
sala, cozinha, ban-
heiro e garagem. 
R$ 1.300,00 

Apartamento no 
Casqueiro 2 dormi-
tórios, em constru-
ção. Entrada: 19 mil 
+ parcelas mensais 
que cabem em seu 
bolso
R$ 200.000,00
Apartamento novo 
no Casqueiro, 2 
dormitórios. grande, 
1 vaga. aceita finan-
ciamento, FGTS, 
CC. 
R$ 240.000,00
Casa Sobreposta 
na Vila Nova 2 
dormitórios. 1 vaga, 
em construção.
R$ 250.000,00
Cotato: 7820-4982 
7806-2562

Emprego

Especializada 
em:
Injeção Eletrô-
nica de Carros 
Nacionais e 
Importados

3361-3038     
99*9176

Rua Padre 
Primo Maria 
Vieira, 238 
- Jd. São 
Francisco - 
Cubatão - SP

arpcsouza@ig.com.br
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PRAIA GRANDE

Com a rejeição de todas 
as seis emendas apresenta-
da nas comissões, o Proje-
to de Lei Complementar 
nº 08/15, que estabelece as 
diretrizes a serem observa-
das na Elaboração da Lei 
Orçamentária do Muni-
cípio para o Exercício de 
2016 teve seu texto original 
aprovado em segunda dis-
cussão durante a 19ª Sessão 
Ordinária.

 A LDO traz estima-
va orçamentária de R$ 
1.135.777.000,00 (cerca de 
um bilhão e cento e trinta 
e cinco milhões de reais) 
para o próximo ano. Po-
rém, o valor ainda é uma 
previsão, que pode ser al-
terada até o envio Lei Or-

Câmara aprova 
LDO sem 
alterações

Divulgação

Em 2013 foi lançado pela Prefeitura o programa Avança Praia Grande, com meta de 
242 ações.  De acordo com a Administração, 71% das metas já foram alcançadas.

Prefeitura estima arrecadar R$ 1,135 bi-
lhão em 2016. Valor pode subir até finali-
zação e envio da peça orçamentária

çamentária Anual (LOA), 
que deve ocorrer até o dia 
30 de setembro.

Plano Avança
Entre as preferências 

elencadas nas metas fiscais 
para 2016, estão,  a priori-
zação das despesas de cará-
ter continuado, com a ma-
nutenção de equipamentos 

e  a construção de sete 
unidades de ensino funda-
mental e três unidades de 
ensino infantil. Também 
estão listadas novas unida-
des de saúde, como os Cen-
tros de Apoio Psicossocial 
(Caps) I, II, e Caps AD.

Prazo
Com a provação da 

Prefeito Alberto Mourão acompanha andamento das 
obras do programa Avança Praia Grande.

LDO, começa a confecção 
da LOA, que deve ser en-
viada ao Legislativo até o 
dia 30 de setembro e devol-
vida para sanção até o dia 
30 de novembro. Para com-
por a LOA, a Câmara ainda 
deve enviar sua proposta 
orçamentária. O prazo é até 
o dia 31 de agosto.

 Dr° Silvio Quirico com sua 
namorada, dra Maria Alice 
Pasquarelli, adoraram o 
baile.

Dr° Augusto Bustamante 
e sua esposa Regina

Representando o Rotary 
Romilton e sua bela 
esposa A empresa Saipem prestigiou o baile com a presença do amigo Walter Cren

O jornalista Wellington de Andrade, 
o casal Cintia e Heitor Gonzalez e o 
simpático Carlito.

Ana Maria (diretora do Guarujá Con-
vention & Visitors Bureau), Dagmar da 
aculdade Adélia e João Pollak (gerennte 
geral do Sofitel).

A bonita familia da faculdade Adélia: Dede com sua 
esposa Joyce, Dagmar e sua mãe IIka.

Inseparáveis, as amigas 
Eliane Falanga (paisagis-
ta) e Sandra Bifulco

o casal anfitrião do 
Baile da Alma Carlos 
Rodrigues e Olimpia.

O vereador Gil-
berto Benzi, o dr° 
Frederico Gracia 
(presidente da 
OAB Guarujá), o 
deputado federal 
Marcelo Squas-
soni e Ribamar 
Brandão.

Capitão Venâncio, 
Cunha Bueno, Ben-Hur 
(novo chefe da segu-
rança Jardim Acapul-
co) e Rafael Comet.

Ainda no baile da alma: laura com seu marido Vitor, Rafael Comet, e o 
nosso vice-prefeito Duino com sua esposa.

Baile da Alma/Guarujá
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durante toda a semana). 
Além disso, os municipes 
poderão fazer Carteira de 
Trabalho e Cartão SUS.

 O Caminhão Itineran-
te “Sabor e Renda”, projeto 
com grande repercussão 
junto às comunidades, 
também estará na Praça 
14 Bis e oferecerá aulas 
de culinária gratuitas. Já o 
público feminino contará 
com um “Dia de Beleza”. 
O Instituto Embelleze es-

tará com uma equipe de 
profissionais realizando 
gratuitamente cortes de 
cabelo, maquiagem, ma-

Guarujá 
comemora com 
programação 
popularRestaurante sobre rodas ‘Sabor e Renda’ leva aos bairros uma nova forma de 

aproveitar e gerar renda para os moradores de todos os bairros da cidade

De graça 
Programação popular 
valoriza atividades que 
estimulam a participação 
dos moradore da cidade.

Guarujá comemora 81 
anos de sua Emancipação 
Político-Administrativa, 
com uma programação 
especial de aniversário. 

A programação come-
çou no sábado dia 27 com 
ampla programação no 
Teatro Procópio Ferreira e  
se estendeu ao Museu da 
Fortaleza da Barra. 

No domingo, dia 28, 
começou a Festa de São 
Pedro, na praia do Pere-
quê. E também  na Praça 
14 Bis, em Vicente de Car-
valho. 

Na segunda-feira teve o 
encerramento dos cursos 
da Secretaria de Cultura, 
com apresentação dos for-

Desde o dia 27, a Prefeitura desenvolve 
uma série de atividades envolvendo a 
comunidade. Programação tem ponto 
alto nesta terça, 30 e vai até 5 de julho

mandos, no Teatro Procó-
pio Ferreira. 

 Na terça-feira, 30, dia 
do aniversário da Cidade, 
as comemorações se  con-
centram na Praça 14 Bis, 
em Vicente de Carvalho, 
quando a Prefeitura orga-
niza uma grande Ação de 
Cidadania. 

Na área da saúde have-
rá teste de diabetes, teste 
de HIV, aferição de pres-
são e informações sobre a 
dengue. 

Já nos serviços de Ci-
dadania os munícipes 
contarão com atendimen-
to do Procon Móvel, Ban-
co do Povo, PAT, e Sebrae 
Móvel (que ficará no local 

nicures, pedicures, en-
tre outros. 

Na área esportiva, 
o público contará com 
espaço para a práti-
ca de vôlei, basquete, 
tênis de mesa e ainda 
diversos brinquedos 
infláveis para a recre-
ação da criançada. 
Haverá ainda oficina 
de bonecas e a distri-
buição de 200 mudas 
de árvores nativas. As 
atrações não param.

No palco, das 12 
às 19h30, a Prefeitu-
ra organizou diversas 
atividades para não 
deixar ninguém para-
do. Haverá apresen-
tação de dança da 3ª 
Idade, quadrilhas in-
fantis, aulas de dança, 
zumba, apresentação 
da Banda Marcial de 
Guarujá.

30 de junho Terça Praça 14 Bis 
20h Show Gabriel Sater
Museu da Fortaleza da Barra
15 às 17 h Aula Dança de Salão e Zumba
Atelie Artes do Palco - 9 hs – Aula Yoga Mix
15h – Roda de Samba c/ Didi Gomes e Banda
Teatro Procópio Ferreira 
16h – Peça “Cinderela Brasileira”

01 de julho – Quarta Teatro Procópio Ferreira
21h – Peça “Cinderela Brasileira”

02 de julho – Quinta - Teatro Procópio Ferreira
21h – Show “O Tempo e o Homem”

03 de julho – Sexta - Teatro Procópio Ferreira
21h – Monólogo “Teresa de Calcutá”

04 de julho – Sábado - Praça das Bandeiras
19 às 22h – Dançando na Praça
Teatro Procópio Ferreira 
10h – Ensaio Aberto Banda Marcial
21h – Peça “Delírios de um Pierrot

05 de julho – Domingo - Praça das Bandeiras
19 às 22h –Estação Rap Especial com participação de Djs, 
Mcs, B.Boys e Rappers Locais. Apresentação do Grupo 
Aliança Divina.
Teatro Procópio Ferreira - 15h – Peça “A Pipa Sumiu”
21h – Peça “Mamãe não quer que eu case”
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