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Hospital 04

Estado promete
entregar obras

Entre constantes da-
tas de entregas e adia-
mentos, o governo do 
Estado divulgou ‘cro-
nograma final’ da das 
obras que estão afe-
tando diretamente a 
mobilidade de toda a 
região. Ponte dos Bar-
reiros que liga Cubatão 
a São Vicente e a ‘his-
tórica’ Ponte Pênsil de-

vem ser entregues ainda 
este mês. Viaduto do 
Casqueiro, é prometido 
para o mês que vem, 
porém os viadutos da 
Imigrantes só sairão no 
próximo verão, em no-
vembro de 2016. 

Semana que vem, 
Prefeitura abre licitação 
para a Nova Entrada de 
Santos.  03

A professora se foi, mas
deixou a lição de casa

A educadora que en-
sinou com seu exemplo 
de vida a perseverança 
e a lealdade, deixou um 
vazio no cenário políti-
co regional. Maria Lúcia 
Prandi dedicou seus 25 

anos de vida pública à 
promoção da Educa-
ção, numa trajetória 
pautada por bandeiras 
sociais e defesa dos 
grupos sociais mais vul-
neráveis. 02

fatos & tendências 02

Aguinaldo Araújo propõe alteração no 
trajeto de ônibus do Casqueiro

Em homenagem a Prandi, Câmara de 
Santos suspende sessão

É Ferramenta. Cubatão terá mais um 
candidato a prefeito em 2016

Cubatão se livra da Pró Saúde
Prefeitura já sonda 

nova OS para assumir 
direção do Hospital no 
início da semana que 
vem. Atendimento não 
será interrompido e os 
atuais funcionários vão 
continuar nos postos.

O rompimento é re-
sultado de uma queda 
de braços da entidade 
com a Prefeitura que,  
por causa das reclama-
ções dos usuários, vinha 
condicionando alguns 
pagamentos à compro-
vação de serviços pres-
tados.   Cubatão atenderá da 

creche ao Fundamental 
em período integral

A Secretaria Munici-
pal de Educação anun-
ciou um novo modelo 
de educação integral 
para2016. Desde a cre-
che até o quinto ano, as 

crianças serão atendi-
das em período integral 
nas unidades da Prefei-
tura.  Também serão 
criadas 1149 vagas em 
creche.  08

Guarujá pavimenta 
Vila Bandeirantes

Vila Bandeirantes es-
perava pelas melhorias 
há 50 anos.  O bairro 
que está recebendo 

sistema de drenagem, 
guias e sarjetas come-
çou a ser inteiramente 
pavimentado 03

Esporte 05

Skatista guarujaense 
vence no EUA e crava 
nome na história

Kelvin Hoefler, vence 
a grande final da “Street 
LeagueSkateboarding 
Nike SB 2015” e marca 
nome na história do es-
porte ao ser o primeiro 
skatista a vencer a com-
petição logo no primei-
ro ano de participação. 

A competição con-
ta com os melhores 
skatistas do mundo da 
modalidade no ano de 
2015. 

Evento foi realizado 
no último domingo,   
(04), na cidade de Chi-
cago, nos EUA

Atletas da Baixada se
preparam para Brasileiro 
de Karatê

Cubatenses se destacam 
no Paulista sub-13 de 
futebol

Social 06
Ele está entre os 

conselheiros da nossa 
redação quando o as-
sunto é direito. Vai se 
formar no fim do ano, 
mas já garantiu a car-
teira vermelha. Apro-
vado no temível exame 
da Ordem dos Advoga-
dos, Paulo Chaves abre 
a coluna de Cristina 
Oliveira, que apresenta 
importantes movimen-
tos da semana. 

Marcel Nobrega

Antonieta comemora reconhecimento 
do Tribunal de Contas

O zagueiro do san-
tos Derick Silva, e o ata-
cante da Ponte Andrey 

Quintino se destacam 
como grande promes-
sas do futebol   

Divulgação
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fatos & tendências

Prandi dará nome à 
futura UME São Jorge

Positivo 
 Guarujá obteve importante 

classificação no primeiro Índice 
de Efetividade da Gestão Muni-
cipal, do Tribunal de Contas do 
Estado, ano base 2014. O Mu-
nicípio recebeu a nota “B+” no 
relatório apresentado pelo TCE, 
o que corresponde a uma gestão 
muito efetiva.O indicador avalia 
a efetividade das políticas públi-
cas desenvolvidas pelos gestores 
de cada cidade e a eficiência da 
gestão publica. Guarujá inclui 
o grupo de 198 municípios do 
Estado com “B+”. A média do 
Estado é “B”. Nenhuma cidade 
recebeu o conceito máximo “A”.
Santos também obteve a média 
B+. Cubatão ficou com B 

Herança revertida 
A prefeita Antonieta lembrou 

desde que assumiu, tem travado 
uma incessante luta para en-
frentar o histórico de dívidas do 
Município e mudar a imagem 
de uma cidade sem crédito. Na-
quela época, o Município estava 

impedido de celebrar convênios 
com os governos Estadual e Fe-
deral por falta de certidões e não 
conseguia atrair investidores nem 
empresários. “Ter esse reconheci-
mento do TCE vem ratificar todo 
o esforço da nossa gestão, em sair 
de uma condição muito ruim, lá 
em 2009, para uma posição de 
destaque como gestão muito efe-
tiva”, pontuou a prefeita.

 

Resíduos Sólidos 
 Para propor possíveis dire-

trizes e orientações para o ge-
renciamento adequado dos re-
síduos, a Prefeitura de Guarujá 
instituiu o Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos (PMGIRS).Na Página 
do Facebook da Prefeitura os 
munícipes poderão acessar ao 
Plano Municipal na íntegra.  
Está prevista para novembro a 
primeira audiência pública que 
discutirá as medidas elencadas 
e analisadas a serem tomadas.  
Nessa etapa a participação da 
sociedade civil é imprescindível. 
Por isso, para esclarecimentos 
de dúvidas, sugestões e críticas, 
está disponível o e-mail pm-
girs@guaruja.sp.gov.br.

 
O Plano  
Instituído por meio da Lei 

Municipal nº 3.996/12, tem por 
finalidade atender as exigências 
da Lei Federal n° 12.305/10, que 
criou a Política Nacional de Re-

síduos Sólidos, ficando a cargo 
do Poder Público Municipal 
normatizar e regulamentar as 
responsabilidades pelo manejo, 
coleta, destinação, transporte 
e disposição final dos resíduos 
sólidos gerados. É o resultado 
do envolvimento de diferentes 
setores da administração públi-
ca e da sociedade civil, com o 
propósito de realizar adequada-
mente a limpeza urbana.

É ferramenta
O presidente do diretório 

municipal do PMN Luzimar 
Reis procurou o Acontece e 
aumentou a lista de prefeiturá-
veis. Reis garante que o Partido 
fechou questão em torno do 
nome de Toninho Ferramenta, 
como pré-candidato à sucessão 
de Marcia Rosa em 2016. ”Esta-
mos chamando os candidatos a 
vereador e fortalecendo a cha-
pa”.

No PDT
A chapa continua quente. Se-

mana passada Acontece anun-
ciou que o vereador César Nas-
cimento entrou na Justiça para 
tentar a desfiliação do Partido, 
sem perda do mandato, numa 
ação protocolada antes de se 
abrir a janela partidária. A da 
semana é que ele e o compa-
nheiro de bancada pelo Partido 
Ivan, não estariam recolhendo a 
contribuição partidária há anos. 
Uma cobrança extra judicial já 
teria sido enviada aos dois.

Sessão cancelada
A sessão da Câmara de ve-

readores desta quinta-feira foi 
cancelada. O presidente Mano-
el Constantino fez valer o Re-
gimento Interno e suspendeu 
os trabalhos em homenagem 
à ex-presidente da Casa, entre 
1993 e 1994

Nova CMT
Representantes da CMT 

apresentaram o projeto de re-
estruturação administrativa da 
autarquia.  A advogada Renata 
Andrade, disse que o objetivo 
do projeto é dotar a autarquia 
de uma estrutura organizacio-
nal adequada às funções que 
deve desempenhar no sentido 
de atender às necessidades da 
população. “Com a  regulamen-
tação, poderemos realizar con-
cursos públicos, conforme a ne-
cessidade da empresa”. 

Apoio
O representante da Prefeitu-

ra Mário Gochi ressaltou que 
o projeto de reestruturação 
da CMT busca modernização 
na gestão pública e eficiência. 
Ele elogiou os diretores da au-
tarquia por propor mudanças 
de acordo com orientações do 
TCU. O presidente da Câmara, 
Aguinaldo Araújo (PDT), disse 
que o projeto é uma reivindica-
ção antiga dos funcionários da 
CMT, e destacou que, no atual 
cenário de crise, é louvável a ini-

O nome de Maria Lú-
cia Prandi certamente dará 
nome a muitos equipamentos 
públicos, doravante. E nesta 
quinta-feira, (08) a Prefeitu-
ra de Santos anunciou que a 
futura UME São Jorge terá o 
nome dela, reconhecimento 
aos seus esforços e luta na área 
da Educação. O equipamento 
está sendo erguido à Avenida 
Nossa Senhora de Fátima, 915 
e terá 857 m² de área cons-
truída, voltado para o atendi-
mento de 165 crianças de até 
4 anos de idade. O empreen-
dimento faz parte do Progra-
ma de Reformas e Obras da 
Educação (PROEducação) e é 
executado pela empresa Eplan 
Projetos e Construções Ltda, 

com a supervisão da Secreta-
ria de Infraestrutura e Edifi-
cações (Siedi). O investimento 
na obra é de R$ 2,9 milhões e 
a previsão de término é para 
o segundo semestre de 2016. 
“Maria Lúcia ocupou diversos 
cargos públicos e se destacou 
nos parlamentos santista, pau-
lista e federal, principalmente 
na área da Educação, que era 
a sua grande paixão”, explicou 
o prefeito Paulo Alexandre 
Barbosa. Ao lembrar a traje-
tória, o prefeito lembrou que 
Prandi foi secretária de Edu-
cação na Cidade. A cidade de 
Santos está sob luto oficial de 
três dias. A solenidade de des-
pedida aconteceu no Memorial 
Necrópole Ecumênica

ciativa do Executivo em acolher 
a proposta de remodelação legal 
da estrutura da Companhia. 

No Casqueiro
Por falar em transporte, 

Aguinaldo Araújo, iniciou ges-
tões solicitando a instalação de 
corredores viários por parte da 
CMT e da EMTU. Depois de 
ouvir reclamações de usuários, 
Araújo quer a implantação de 
um corredor de ônibus na  Rua 
das Torres (Portugal e Espa-
nha), entre a Avenida Brasil e 
a Rua Carlos Gomes. A medi-
da eliminaria o trajeto entre as 
Ruas Estados Unidos e Brasília; 
e Avenida Nossa Senhora de Fá-
tima até a Rua Carlos Gomes, 
no sentido bairro. Para ele, os 
atuais zigue-zagues, tornam as 
viagens longas e cansativas. O 
corredor viário cortaria o bair-
ro e facilitaria o deslocamento 
dos passageiros de sua residên-
cia até o ponto mais próximo. 
Para o vereador, um segundo 
corredor de ônibus poderia ser 
implantando na Avenida Beira 
Mar. 

As cidades de Cubatão e 
Santos estão sob luto oficial, 
em virtude do adeus a uma 
das figuras políticas mais 
marcantes da Baixada San-
tista. Em 15 anos de histó-
ria Acontece acompanhou, 
momentos marcantes de sua 
história política. Em época 
de eleição, uma visitinha era 
algo sagrado. Editorialmente 
Prandi jamais ousou dar pita-
co, pedir destaque ou criticar 
o trabalho jornalístico, quan-
do da publicação de algo que a 
desagradasse. E é pelo próprio 
respeito às instituições e pelas 
pessoas, que ela se impunha e 
deixa saudades.

Foram 25 anos de envolvi-
mento público que se fizeram 
respeitar. E a prova disso é 
deferência feita por perso-
nalidade de posicionamento 
ideológicos e políticos antagô-
nicos. O luto oficial decretado 
pela petista Marcia Rosa, tem 
como pano de fundo o respei-
to à ‘companheira’ de Partido, 
igualmente partilhado por 
Lula, Telma, Chioro etc. Da 
amiga e mentora, que inspira-
va a atual prefeita desde a épo-
ca da  liderança no Sindicato 
dos Professores do Estado - 
Apeoesp. 

Em Santos o tucano Paulo 
Alexandre mostrou que sua 

grandeza pessoal está acima das di-
vergências políticas. Não titubeou 
em decretar o luto, indo além, ao 
homenagear a ex-secretária de Edu-
cação, na gestão de Telma de Souza, 
com nome de escola. “Ela foi uma 
grande liderança e construiu uma 
história muito rica, sempre lutando 
pelos interesses da nossa Cidade”, 
reconheceu o prefeito, que atuou 
como deputado estadual ao lado de 
Prandi. Na Câmara santista, sessão 
suspensa e igual respeito pela úni-
ca mulher a presidir a Casa.  Além 
de deputada estadual e federal por 
vários mandatos, atualmente, Pran-
di presidia o diretório municipal 
do PT.  Recentemente descontente 
com a demissão do ministro Chio-
ro, mesmo fragilizada mantinha sua 
postura. É raro ver, e temos que va-
lorizar a postura dessa espécie em 
extinção: políticos leais e firmes, de 
postura independente, concordar-
mos com ela ou não. Em momento 
de fragilidade de seu Partido, onde 
muitos pulam do barco, de acordo 
com seus interesses pessoais contra-
riados ou oportunidades fáceis, ela 
se mantinha firme, mesmo que con-
trariada em alguns aspectos. Leal, 
foi fundadora do partido que lhe 
rendeu vários mandatos e morreu 
presidindo seu diretório. A profes-
sora de História e mestre em Ciên-
cias Sociais foi docente e diretora na 
rede estadual de ensino. Mas a sua 
principal lição, foi a de vida. Coe-

rente com o que pregava dedicou 
a trajetória política para construir 
uma Educação inclusiva e de qua-
lidade. Tinha uma vida pública 
pautada pelas bandeiras sociais e 
focada prioritariamente na popu-
lação mais vulnerável socialmente. 
Com perfil militante, se manteve 
ativista também de movimentos 
sociais, destacando-se moradia e 
direitos da mulher.  

Do Guarujá a manifestação 
oficial veio da prefeita Antonieta: 
“Ela tinha um carinho especial por 
Guarujá. E nossa Cidade por ela. 
Seu perfil progressista, sua pos-
tura de vanguarda e a militância 
como prática constante, indepen-
dente de estar ou não com man-
dato, marcavam sua identidade. 
Maria Lúcia deixa um legado de 
defesa das ações metropolitanas, 
de desenvolvimento e inclusão, e 
representava de forma exemplar o 
papel da mulher da política”. 
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Estado promete entregar 
obras ainda esse mês

Ponte dos Barreiros e Ponte Pênsil de-
vem ser entregues ainda este mês. 
Viaduto do Casqueiro, em novembro.

Segundo o secretário 
de Transporte e Logística 
Duarte Nogueira, outu-
bro será um mês de en-
trega de obras na Baixada 
Santista. Durante visita 
técnica às obras da re-
gião, o secretário afirmou 
categoricamente que a 
Ponte dos Barreiros, em 
Cubatão e Ponte Pênsil 
em São Vicente serão en-

tregues ainda esse mês e o 
viaduto do Casqueiro em 
novembro. 

A Ponte Pensil, que já 
teve sua data de reabertu-
ra adiada diversas vezes, 
manteve o cronograma e 
deve mesmo ser reaber-
ta até o final desse mês, 
mesmo prazo para a pon-
te sobre o canal dos Bar-
reiros. “A Ponte Pênsil, 

em São Vicente, está com 
98% das obras concluídas 
e será entregue até o fi-
nal de outubro. O mesmo 
prazo é mantido para a 
duplicação da ponte que 
interliga a Ilha Caragua-
tá, em Cubatão e a Cidade 
Naútica, em São Vicente”, 
afirmou o secretário.

O secretário também 
comentou sobre as obras 
do viaduto Rubens Paiva, 
no Jardim Casqueiro e 
dos viadutos da Rodovia 
dos Imigrantes em São 
Vicente. “O viaduto so-
bre a rodovia Ancheita no 

Jardim Casqueiro deve fi-
car pronto em novembro 
próximo. As obras foram 
retomadas e seguem ace-
leradas para sua conclu-
são no próximo mês. Já os 
viadutos da rodovia dos 
Imigrantes seguem cro-
nograma e a entrega está 
prevista para novembro 
de 2016”, comenta.

Atrasos

As obras em questão já 
tiveram suas datas de en-
trega remarcadas diversas 
vezes. No caso da Ponte 
Pensil, já foram pelo me-
nos seis remarcações de 
datas. A última previa para 
reabrertura da ponte para 
tráfego de automóveis e 
uso do público, para agos-
to. No caso do viaduto do 
Casqueiro, a justificativa 
do DER (Departamento 
de Estradas de Rodagem), 
foi a de readequação orça-
mentária.  A ponte na Ilha 
Caraguatá que teve seus 
trabalhos interrompidos 
por pelo menos dois meses, 
teve suas obras retomadas 
em agosto.

Entrada de
 Santos

A Prefeitura deve lan-
çar no início da próxima 
semana o edital das obras 
de remodelação da entra-
da da Cidade. Serão R$ 
36 milhões para a pavi-
mentação e calçadas nas 
avenidas Martins Fontes, 
Nossa Senhora de Fátima 
e Jovino de Mello, além de 
vias no Bom Retiro, Rá-
dio Clube, Castelo, Areia 
Branca e São Manoel. 

A previsão é de que 
a obra, que tem finan-
ciamento pela Caixa 
Econômica Federal, seja 
iniciada nos primeiros 
meses de 2016. Ao todo, 
cerca de 18 km de vias 
serão contemplados nessa 
primeira etapa do projeto.  
A revitalização da entra-
da de Santos será feita em 
etapas. Ao todo,serão in-
vestidos R$ 290 milhões, 
verba do PAC por meio 
programa PROTrans-
porte, com financiamento 
já aprovado junto à Caixa 
Econômica Federal.

 Viaduto Rubens Paiva 
(Jardim Casqueiro) 

Custo da obra
 48,6 milhões

 Prazo de entrega 
 novembro/2015

Ponte sobre o canal 
dos Barreiros 

(Ilha Caraguatá) 
 Custo da Obra
 62,9 milhões 

Prazo de Entrega
 outubro /2015

Viadutos da rodovia 
dos Imigrantes
(São Vicente) 
Custo da obra
93,9 milhões 

Prazo de entrega
 novembro/2016

Ponte Pênsil 
(São Vicente) – 

Custo da Obra 
cerca de 34 milhões

 Prazo de entrega 
outubro/2015

Começa pavimentação
da Vila Bandeirantes
Apesar da crise econômica do País, Pre-
feitura continua obras por toda a Cidade. 
Vila Bandeirantes esperava há 50 anos

Apesar da crise, a Pre-
feitura de Guarujá segue 
em ritmo forte para finali-
zar as obras da  Vila Ban-
deirantes.  O bairro que 
está recebendo sistema de 
drenagem, guias, sarjetas 
começou a ser inteiramen-
te pavimentado.  

As primeiras a serem 
pavimentadas foram as 
pequenas ruas Baleia, Gol-
finho, Robalo e Tubarão, 
que devido as suas carac-
terísticas receberam blo-
quetes sextavados, Ruas 
Polvo e Lagosta, receberão 
intervenções nos próxi-
mos dias.

 “Esta é uma obra im-
portante e finalmente está 

acontecendo diante dos 
nossos olhos, os traba-
lhadores são atenciosos e 
cuidadosos e isso nos ale-
gra porque em poucos dias 
veremos todas as ruas as-
faltadas e realizaremos um 
sonho”, comemorou Edson 
França, tratorista e mora-
dor do bairro.

 O secretário de in-
fraestrutura e Obras de 
Guarujá, Adilson Luiz de 
Jesus, lembra que esta não 
é a única intervenção rea-
lizada pelo Município, que 
no momento trabalha na 
implantação de rede de 
drenagem na comunidade 
Canta Galo e na finalização 
das obras de revitalização 

da Avenida Mário Daige e 
do Jardim Las Palmas.

 “A grave crise financeira 
internacional está afetando 
drasticamente a capacidade 
de investimentos de incon-
táveis municípios do País, 
mas em Guarujá a prefeita 
Antonieta não tem medido 
esforços para seguir execu-

tando as obras que a nossa 
população tanto precisa e 
merece, como é o caso dos 
trabalhos para a implan-
tação de infraestrutura no 
Canta Galo, uma comuni-
dade que será completa-
mente transformada pelas 
obras do PAC Enseada, 
que prevê a construção de 

1.148 novas casas popula-
res em uma área as margens 
da Avenida Dom Pedro I 
e qualificará (oferecer in-
fraestrutura urbana ade-
quada) outras 1256 unida-
des habitacionais no Canta 
Galo, Cidade Atlântica II e 
João Guarda”, afirmou o se-
cretário de obras da cidade.

GUARUJÁ 

Divulgação

Marcel Nóbrega

Cyberbullying

Estagiários da prefeitu-
ra do Guarujá receberam 
nessa semana uma pales-
tra sobre Cyberbullying. 
A conversa com os jovens 
faz parte da programação 
da 3ª edição da “Semana 
da Juventude do Guarujá”. 
O advogado Coriolano Ca-
margo aproveitou a opor-
tunidade para falar de um 
caso famoso que ocorreu 
na cidade, quando uma 
moradora do bairro Morri-
nhos foi vitima de boato e 
acabou morrendo após ser 
linchada pela população. 
O encontro aconteceu no 
Teatro Procópio Ferreira

UPA
Central

Em Santos, os equi-
pamentos da Unidade de 
Pronto Atendimento Cen-
tral (UPA Central) come-
çaram a ser entregues nessa 
semana. 18 camas elétricas 
chegaram a unidade e já 
estão alocadas nos seus 
respectivos lugares. 

Duas camas manuais, 
equipamentos de climati-
zação, painéis de sinaliza-
ção e bebedouros também 
já estão na UPA sendo 
instalados. A previsão é de 
que a unidade seja inaugu-
rada até o final deste ano.

Exposição

O Novo Anilinas, em 
Cubatão, receberá nos dias 
24 e 25 de outubro, o 7º 
Encontro de Ferreomode-
lismo. Além de maquetes, 
a edição deste ano contará 
com uma exposição de 30 
banners de 4 x 2 metros 
com imagens dos fotógra-
fos cubatenses Alex Laire e 
Renato Atalaia mostrando 
aspectos das linhas férreas 
que cortam o município. 
Outro banner, do mesmo 
tamanho, trará a história 
do ferreomodelismo.

Feira dos 
Navegantes

Durante o feriado, a ci-
dade de Guarujá terá mais 
uma grande atração para 
os turistas. Artesanato, 
cultura e gastronomia são 
algumas das atividades da 
Feira dos Navegantes. 

O evento acontece 
no Museu da Fortaleza 
de Santo Amaro da Bar-
ra Grande (Rua Messias 
Borges, 380 – Santa Cruz 
dos Navegantes), entre os 
dias 09 e 12. A programa-
ção completa está dispo-
nível no site do Acontece 
(acontecedigital.com.br).
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Ja deu

Prefeitura vai assumir 
Hospital Municipal

Atendimento precário, revolta dos usuários, 
canseira para realização de cirurgias eletivas, 
falta de médicos, funcionários sem receber. 
Tudo isso está com horas contadas. Logo, os 
usuários que tanto reclamam, estarão livres da 
Pró-Saúde que, enfim, vai deixar o gerencia-
mento do Hospital de Cubatão. A Prefeitura, 
que já vinha ‘apertando’ a entidade por causa 
do mau atendimento, estava preparada para 
‘a corda roer a qualquer momento’. Por isso, 
atendimento não sofrerá interrupções.

Prestando um péssimo 
serviço desde o começo do 
ano, a Pró Saúde não su-
portou o ‘aperto’ da secre-
taria municipal de Saúde 
que, diante da insatisfação 
popular, começou a condi-
cionar o pagamento de al-
gumas faturas à criteriosa 
comprovação de serviços 
prestados. A Pró Saúde, 
segundo a Secretaria, não 
vinha prestando contas. A 
entidade recorreu à Justiça 
alegando problemas de re-
passes e conseguiu o direito 
de desistir do contrato. A 
dívida que, segundo a Pre-

feitura não existe, será alvo 
de discussão judicial entre 
as partes. “Desde março a 
Pró-Saúde não presta con-
tas devidamente, deixando 
de apresentar a documen-
tação necessária para com-
provar os serviços presta-
dos e o cumprimento das 
metas definidas em contra-
to. De janeiro até 5 de ou-
tubro, a Prefeitura repassou 
à Pró-Saúde cerca de R$ 
43 milhões, valor mais que 
suficiente para manter o 
funcionamento do hospital 
de forma tranquila e efi-
ciente. O contrato estabe-

lece metas no atendimento 
à população, que não eram 
cumpridas”, diz o secretário 
municipal de Saúde Benja-
min Lopez.

Segundo o secretário, 
mesmo com os repasses, a 
entidade vinha diminuindo 
o atendimento. O fato levou 
a Administração a avaliar o 
rompimento amigável do 
contrato, com substituição, 
sem o comprometimento 
do serviço. “Porém, antes 
da conclusão desta nego-
ciação, a Pró-Saúde ingres-
sou com a ação questionan-
do valores dos repasses e 

solicitando o rompimento 
do contrato, sem apresentar 
as informações solicitadas.

O que vai acontecer

- A Prefeitura será notificada da 
decisão, por um oficial de Justiça, a 
qualquer momento.

- A partir da notificação come-
ça a contar o prazo de 48 horas. Até 
lá, a Pró-saúde é obrigada a manter 
normalmente o atendimento.  A 
Prefeitura colocou a Ouvidoria Pú-
blica da Saúde na porta do hospital, 
para assegurar os atendimentos.

- A Prefeitura já está preparan-
do contrato emergencial e man-
tendo contato informal com seis 
outras O.S que foram habilitadas à 
ocasião da contratação para o PSF 

– Programa de Saúde da Fa-
mília. Quem assumir manterá os 
mesmos profissionais que traba-
lham atualmente. Daqui a seis me-
ses, acontece a escolha definitiva 
por meio de chamamento público.

- A Prefeitura diz que não fará 
mais nenhum repasse de dinheiro 
à Pró Saúde sem a garantia dos di-
reitos trabalhistas. O secretário de 
Assuntos Jurídicos, Paulo Toledo, 
disse que o Município vai buscar 
caminhos legais para que futuros 
repasses sejam destinados ao pa-
gamento dos funcionários.

As pré-conferências percorreram Cubatão. A última aconteceu nesta quinta 
no auditório do Sintracomos. A conferência busca proposta de melhoria de 
saúde, com a participação da população e eleição de delegados à 16ª Confe-
rência Municipal de Saúde, nos dias 11 e 12 de dezembro

Divulgação
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Baixada é destaque na 
Copa São Paulo de Karatê

esporte
por Washington Luiz

jornalacontece@acontecedigital.com.br

Santos e Cubatão terminam entre as 
cinco melhores equipes da competição 
e já preparam atletas para a disputa do 
Campeonato Brasileiro

O ginásio do Parque 
Ibirapuera ficou um pou-
co mais caiçara no últi-
mo final de semana, du-
rante a disputa da Copa 
São Paulo de Karatê. Em 
meio a 115 equipes par-
ticipantes, as equipes de 
Santos e Cubatão conse-
guiram excelentes resul-
tados e se destacaram na 
competição. 

A equipe Resistência/
Fupes/Home Life/ Uni-
santa, de Santos, sagrou-
-se campeã geral por 
equipes, conquistando 
15 medalhas de ouro, 
duas de prata e quatro 
medalhas de bronze. 

“Esse resultado veio con-
sagrar o ano de sucesso, 
estivemos sempre entre os 
melhores do Estado. Agora 
vamos focar no brasileiro, 
que será dia 15 de outubro, 
em Joinville”, destaca o co-
ordenador geral da equipe 
santista, Paulo Bartolo.

Já a Associação Unidos 
do Karatê de Cubatão ob-
teve um excelente desem-
penho ao conquistar sete 
medalhas de ouro, três me-
dalhas de prata e três meda-
lhas de bronze, terminando 
a competição na quarta co-
locação geral.  O destaque 
da equipe na competição é a 
atleta Evelyn Gabrielly, que 

conquistou duas medalhas. 
Evelyn ficou com o bronze 
na modalidade Kata (Kata 
é um conjunto de movi-
mentos de ataque e defesa, 
que pode ser realizado em 
conjunto ou individual-
mente.), e uma medalha de 
prata na modalidade Ku-
mite (luta tradicional).

Brasileiro

Após a boa participa-
ção na Copa São Paulo, 
as equipes treinam forte 
para a disputa do campe-
onato brasileiro, que será 
realizado na cidade cata-
rinense de Joinville, entre 
os dias 15 e 18 desse mês. 
A equipe cubatense terá 
nove atletas na competi-
ção que disputarão meda-
lhas em nove categorias na 
modalidade ‘ShiaiKumite’.  

Os destaques da equipe fi-
cam por conta de Sabrina 
Ferreira, que recentemente 
ingressou na Seleção Bra-

sileira que foi até a cidade 
de Santa Cruz de la Sierra, 
na Bolívia, disputar o Cam-
peonato Pan Americano 

e Bruno Paraguai, que foi 
medalha de bronze no Pan 
Americano em 2013, reali-
zado em Fortaleza.

Unidos do Karatê treinam forte para a disputa do campeonato 
brasileiro, que será realizado na cidade de Joinville, em Santa Catarina, 
na próxima semana.

Cubatenses brilham 
no Paulista Sub-13

Skatista do Guarujá 
vence nos EUA

De olho no futuro 
do nosso futebol, a reta 
final do Campeonato 
Paulista Sub-13 teve 
seus confrontos defini-
dos e dois deles mere-
cem atenção. O motivo 
é que dois atletas nasci-
dos em Cubatão estão 
nessas disputas.

A primeira delas é o 
embate entre o Santos 
FC e a equipe de Am-
paro. O zagueiro Deri-
ck Silva, filho do atual 
secretário de esportes 
de Cubatão, Luis Fer-
nando da Silva, é um 
dos destaques da equi-
pe santista que busca 

O skatista guarujaense 
Kelvin Hoefler entrou de-
finitivamente para história 
do skate mundial, no últi-
mo domingo (4), ao ven-
cer a grande final da Street 
LeagueSkateboarding 2015 
(principal competição da 
modalidade no Mundo) re-
alizada em Chigaco, nos Es-
tados Unidos (EUA). 

O atleta  crava seu nome 
na história do esporte ao ser 
o primeiro novato a com-
petir e conquistar a liga.  A 
competição reuniu um se-
leto grupo formado pelos 
oito primeiros skatistas do 
ranking da Street League 
2015.  

A grande elite do street 
skate mundial disputou um 
prêmio de US$ 200.000 e o 
título de campeão do Super 
Crown Championship, que é 
a final da Street League Ska-
teboarding Nike SB 2015.  

A disputa foi acirrada até 

a última volta, com a lide-
rança alternando entre Kel-
vin Hoefler, Nyjah Huston e 
o outro brasileiro Luan Oli-
veira. Mas o resultado final 
consagrou Kelvin Hoefler 
como o grande campeão 
Super Crown Championship 
2015.  “Amo andar de skate! 
Tenho me dedicado muito 
nos treinos, para estar sem-
pre bem e pronto para fazer 
ótimas apresentações. Nem 
acredito em tudo que está 

acontecendo este ano, entrar 
na Street League e competir 
com atletas que, além de 
amigos, são os meus ídolos, 
já era um sonho. Agora, che-
gar em uma final e ganhar 
é inacreditável. Só tenho a 
agradecer a minha família, 
que sempre me incentivou, 
meus patrocinadores e a 
todo mundo que tem me 
apoiado. É mais uma vitória 
do Brasil, de Guarujá e dedi-
co a todos vocês”. 

uma vaga na semifinal do 
torneio.  Antes de vestir a 
camisa do alvinegro praia-
no, Derick jogou na Ponte 
Preta, em Campinas e no 
Internacional de Porto Ale-
gre, onde começou sua car-
reira de jogador.

O outro duelo que tem 
um atleta cubatense pre-
sente será entre Ponte Preta 
e Inter de Limeira. Jogador 
da equipe de Campinas, 
Andrey Quintino é ata-
cante e filho do jornalista 
Ademir Quintino. Andrey 
começou sua carreira na 
equipe do Sumaré, no in-
terior de São Paulo, em 
2013. Em 2014, foi jogar na 
equipe da Ponte Preta, em 
Campinas, onde joga atual-
mente. 

“Já enfrentei o Derick 
quando ele estava na Ponte 
e eu no Sumaré. Perdemos 
por 2 a 1. Espero revê-lo na 
final do Campeonato em 
um Santos e Ponte e poder 
descontar aquela derrota” 
disse sorrindo o camisa 7 
da Ponte Preta. 

Segundo o pai de An-
drey, o jogador já desperta 
interesse de outros clubes e 
já há sondagens para con-
tar com o futebol do garoto. 
“Já há sondagens de alguns 

grandes clubes do País para 
contar com o futebol do 
Andrey, mas não há nada 
oficial por enquanto” co-
menta. 

Os jogos das quartas de 
final do Campeonato Pau-
lista Sub-13 ocorrem nos 
próximos dias 11 e 18 de 
outubro. A equipe da Ponte 
Preta vai até a cidade de Li-
meira, onde encara a equi-
pe local. 

O jogo de volta será re-
alizado na cidade de Cam-
pinas.

Já a equipe de do Santos 
vai até Amparo, no jogo de 
ida das quartas de final do 
torneio. E no dia 18 o jogo 
será na cidade de Santos, 
no CT Meninos da Vila. 

Ademir Quintino/Arquivo Pessoal

Pedro Azevedo

Ana Paula Negrão

Lilian Silva
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social
por Cristina Oliveira

jornalacontece@acontecedigital.com.br
WhatsApp: (13) 97404-6423

ID: 35*18*103161

O amigo Manoel Mares comemorou mais um aniversário junto a sua 
querida esposa Angelita, filhos, genros, netos e amigos.

No último dia 04 foi inaugurado o Castramovel, com a benção do Padre Antonio da Paróquia São 
Francisco de Assis. O equipamento, que atuará na periferia, mapeando os bairros com grande 
quantidade de animais, trabalha para diminuir, em longo prazo, os animais abandonados evitando a 
procriação. “Terá custo baixíssimo, para ajudar na manutenção do veículo”, diz o médico veterinário 
Anderson De Lana, responsável pelo projeto.”

Street Poin 
Night Club!

Gente bonita e 
descolada.

Já funcionan-
do e bastante 
prestigiada a 
nova  Casa de 

Cubatão.   

Baladas/ Festas/ Aniversários/ Casamentos/ Confraternizações: 
atendimento@streetpoint.com.br - tel (13) 3361-8842

‘Jesus Principe da Paz’. Quem é veterano da Renovação Carismática Católica, da região, certamente ouviu falar; foi um dos pioneiros grupos de oração da Paróquia São Francisco de 
Assis, em Cubatão. Com base na Vila São José, formou pregadores e  levou muita gente à conversão, ajudando a revolucionar a fé católica na década de 80, época da ascenção da RCC 
no Brasil, particularmente em Cubatão. O grupo se reencontra após 36 anos, da fundação, reaproximando irmãos, emocionados, incluindo o hoje padre Aloizio, da Paróquia do Humai-
tá. Outros encontros estão sendo planejados.

OFSS de Guarujá entregou mimos para a criançada de 22 entidades cadastradas. Os brinquedos 
foram arrecadados e restaurados na oficina do Fundo Social, composta por voluntários e man-
tida pelo órgão. Cada entidade recebeu cerca de 60 unidades.

Aprovado!
Para orgulho da família, Paulo Chaves passou 
no exame da Ordem. O futuro advogado que é 

irmão do jornalista Júlio Cesar Chaves, volta 
e meia, oferece suas ‘orientações’ em pautas 

do Acontece.
Valeu Paulo; brindemos a aptidão para uma 

nova trajetória de sucesso!!!
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CARTÓRIO DE REGISTRO 
CIVIL DE CUBATÃO 
Rua São Paulo, 316 - Centro 
Tel.: (13) 3361-7172 casamentoed

it
ai

s 
de

 

ANUNCIE AQUI

LIGUE (13) 3361-5212

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: ROGERIO ORLANDO PEREIRA e TATHIANE ALVES DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 27756792 - SSP/SP, CPF n.º 
27784963866, com 38 anos de idade, natural de Assis - SP, nascido no dia três de abril de mil nove-
centos e setenta e sete (03/04/1977), residente na Av.Beira Mar, 1517, Jardim Casqueiro, Cubatão - 
SP, filho de ORLANDO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, construtor, residente em Assis - SP e de 
DALVA SANTELA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, ajudante de limpeza, residente em São Paulo 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 351492586 - 
SSP/SP, CPF n.º 31355727812, com 32 anos de idade, natural de São Vicente - SP, nascida no dia cin-
co de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (05/02/1983), residente na Rua Manoel Viegas, 
38, Tancredo Neves, São Vicente - SP, filha de DJALMA ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, residente em São Vicente - SP e de ELIANA ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasilei-
ra, do lar, 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, 30 de setembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: FLAVIO FRANCISCO DO NASCIMENTO e LUCIENE ANDRADE SANTOS. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 34508863 - SSP/SP, CPF 
n.º 21580667848, com 34 anos de idade, natural de Bom Jardim - PE (Bom Jardim - PE  Livro nº 
5, fls. nº 119, Termo nº 6435), nascido no dia treze de dezembro de mil novecentos e oitenta 
(13/12/1980), residente na Rua 16, 250, Bloco A, Ap 1, Bolsão 9, Cubatão - SP, filho de JOSE ADEIL-
SON DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos de idade, residente 
em São Vicente - SP e de MARIA DE FÁTIMA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 
55 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, gari, RG n.º 331733857 - SSP/SP, CPF n.º 27990626870, com 35 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia dezoito de março de mil novecentos e oitenta (18/03/1980), residente 
na Rua 16, 250, Bloco A, Ap 1, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de ALBERTO SANTOS NETO, desaparecido 
há 35 anos e de MARINALVA MARIA DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, gari, com 56 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, 01 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: PEDRO OSVALDO DOS SANTOS VITAL DA SILVA e THAINÁ CHAVES BADARÓ. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 458455556 - SSP/
SP, CPF n.º 38397543805, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e 
três de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (23/02/1996), residente na Rua Elias Zarzur, 
188, Água Fria, Cubatão - SP, filho de EDIGAR VITAL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, empre-
sário, com 50 anos de idade, residente em Curitiba - PR e de EVANIRA FRANCISCA DOS SANTOS 
SILVA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 49833840X - SSP/
SP, CPF n.º 47144790838, com 18 anos de idade, natural de Mafra - SC (Mafra-SC  Livro nº 19, fls. 
nº 185, Termo nº 14368), nascida no dia dezoito de agosto de mil novecentos e noventa e sete 
(18/08/1997), residente na Rua 3, 170, Fabril, Cubatão - SP, filha de ALEXANDRE ARAUJO BADA-
RÓ, de nacionalidade brasileira, chaveiro, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARIA APARECIDA CHAVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 41 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, 01 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ADRIANO DE ANDRADE LIMA e MARA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 433907277 - SSP/SP, CPF n.º 
31464365822, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 94, fls. nº 
264, Termo nº 19774), nascido no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e oitenta e três 
(25/03/1983), residente na Av. Principal, 1369, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de CECILIO FER-
REIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 55 anos de idade, residente em João 
Alfredo - PE e de ZULEIDE TEMOTEO DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, 
com 54 anos de idade, residente em João Alfredo - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 485963875 - SSP/SP, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 145, fls. nº 11, Termo nº 87831), nascida no dia oito de agosto de mil 
novecentos e noventa (08/08/1990), residente na Av. Principal, 1369, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
filha de PEDRO PAULO ROSARIO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 80 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP e de MARISA PEDRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
63 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, 02 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: MARCOS ANTONIO DE SOUZA DOS SANTOS e MARTA LIBERALINA CONDÉ. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, viúvo, eletricista, RG n.º 18996528 - SSP/SP, CPF 
n.º 08346947860, com 49 anos de idade, natural de Vila Velha - ES, nascido no dia doze de agosto 
de mil novecentos e sessenta e seis (12/08/1966), residente na Rua Isabel Angelina Gomes, 94, Jar-
dim Real, Cubatão - SP, filho de ARLINDO RIBEIRO DOS SANTOS, falecido há 20 anos e de GENI DE 
SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão 
- SPViúvo de Maria Auxiliadora Rosa dos Santos, falecida aos 02/06/2007, no livro C-50, fls.117, 
sob n°15116, no Cartório de Cubatão-SP. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 309486804 - SSP/SP, CPF n.º 27541473812, com 37 anos de idade, natural de Bar-
bacena - MG (Barbarcena-MG  Livro nº 3, fls. nº 84, Termo nº 178), nascida no dia dezenove de 
janeiro de mil novecentos e setenta e oito (19/01/1978), residente na Rua Isabel Angelina Gomes, 
94, Jardim Real, Cubatão - SP, filha de OLIVEIRA CONDÉ DE MAGALHÃES, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 65 anos de idade, residente em Senora das Dores - MG e de MARIA LIBERALINA 
DE JESUS CONDÉ, falecida há 25 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, 02 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: FABIANO HENRIQUE ROCHA e ADRIANA APARECIDA MENDES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, mecânico, RG n.º 501046586 - SSP/SP, CPF n.º 00367253666, com 37 
anos de idade, natural de Estrela D’Oeste - SP, nascido no dia dez de abril de mil novecentos e setenta e 
oito (10/04/1978), residente na Rua Francisco Barbosa, 287, Ponte Nova, Cubatão - SP, filho de MANOELI-
TO MAIA ROCHA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente em Chapadão 
do Sul - MS e de ANTONIA DOS SANTOS SILVA ROCHA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 
anos de idade, residente em Chapadão do Sul - MSDivorciado de Divina Grácia Alves, conforme Escritura 
Pública lavrada pela Notária do 2ºOfício da Comarca de Paranaíba-MS, no Livro-238, Fls.025em data de 
14/04/2014, inscrito na OAB/MS nº11.390. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 208196730 - SSP/SP, CPF n.º 29100013854, com 44 anos de idade, natural de Sorocaba - SP 
(Sorocaba (2ºSubdistrito)  Livro nº 124, fls. nº 299, Termo nº 93981), nascida no dia oito de abril de mil 
novecentos e setenta e um (08/04/1971), residente na Rua Francisco Barbosa, 287, Ponte Nova, Cubatão - 
SP, filha de BENEDITO JOAQUIM MENDES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, 
residente em Sorocaba - SP e de HELENÍ COMITRE MENDES, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
64 anos de idade, residente em Praia Grande - 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, 02 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: MICHEL PLATINI BILITARDO DOS SANTOS e CHRISTIANY DE OLIVEIRA FREITAS LIMA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de instrumentação, RG n.º 30975441 - SSP/SP, CPF n.º 31677318856, 
com 30 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 91, fls. nº 105, Termo nº 55748), 
nascido no dia quinze de março de mil novecentos e oitenta e cinco (15/03/1985), residente na Rua Marechal 
Humberto de Alencar Castelo Branco, 376, Vila Ponte Nova, Cubatão - SP, filho de GABRIEL SEBASTIÃO DOS SAN-
TOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de HELENA 
BILITARDO DA SILVA SANTOS, falecida há 19 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
administradora, RG n.º 30663540 - SSP/SP, CPF n.º 22765419892, com 28 anos de idade, natural de Santos - SP 
(Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 110, fls. nº 50, Termo nº 66996), nascida no dia dezessete de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e sete (17/02/1987), residente na Rua Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 513, 
Vila Ponte Nova, Cubatão - SP, filha de JOÃO DE FREITAS LIMA, de nacionalidade brasileira, encanador, com 56 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de RUTE DE OLIVEIRA FREITAS LIMA, de nacionalidade brasileira, aux. 
de enfermagem, com 56 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, 03 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: THIAGO NERY ROCHA e LAÍS BRITO ALMEIDA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 46016901 - SSP/SP, CPF n.º 38415768850, com 27 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatorze de setembro de mil novecentos e 
oitenta e oito (14/09/1988), residente na Av.Bandeirantes, 190, Vila São José, Cubatão - SP, filho de 
CARLOS ALBERTO ROCHA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 52 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de JANE APARECIDA NERY ROCHA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, auxiliar administrativa, RG n.º 485859397 - SSP/SP, CPF n.º 41611824818, com 23 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezessete de junho de mil novecentos e noventa e dois 
(17/06/1992), residente na Rua Itajubá, 79, aptº14, Jd.Guilhermina, Praia Grande - SP, filha de CEL-
SO ASSIS DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 50 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de SANDRA DE BRITO ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 
47 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, 03 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: JOSÉ ANTÔNIO DE SALES MÉLO e LENILDA BENTO PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, vulcanizador, RG n.º 383254176 - SSP/SP, CPF n.º 02045405427, com 40 anos de ida-
de, natural de Catende - PE, nascido no dia três de abril de mil novecentos e setenta e cinco (03/04/1975), 
residente na Rod. Piaçaguera, Km 65, Nº29, Mantiqueira, Cubatão - SP, filho de ANTONIO HERCULANO DE 
MÉLO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 80 anos de idade, residente em Catende - PE e de EDITE 
MARIA DE SALES MÉLO, falecida há 3 anosDivorciado de Edilene Pereira da Silva, conforme sentença datada aos 
14/07/2015, proferida pela Juíza de Direita da Vara Única da Comarca de Catende-PE, nos autos de nº0000707-
17.2014.8.17.490. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 5360980 - SSP/PE, 
CPF n.º 02467420469, com 38 anos de idade, natural de São Lourenço da Mata - PE (São Lourenço da Mata - PE  
Livro nº 93, fls. nº 218, Termo nº 6859), nascida no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e setenta e sete 
(14/02/1977), residente na Rod. Piaçaguera, Km 65, Nº29, Mantiqueira, Cubatão - SP, filha de ALBERES BEN-
TO PEREIRA, falecido há 21 anos e de MARIA SEVERINA BERNARDO, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 68 anos de idade, residente em São Lourenço da Mata - PE. 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, 03 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: GEOVALDO SANTOS NASCIMENTO e CLEONILDES OLIVEIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 39813274 - SSP/SP, CPF n.º 03220382517, com 29 
anos de idade, natural de Ribeira do Pombal - BA (Ribeira do Pombal-BA  Livro nº 24, fls. nº 89, Termo nº 
25839), nascido no dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e oitenta e seis (25/07/1986), residente 
na Rua Rio de Janeiro, 414, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de ISRAEL DO NASCIMENTO, de nacionalidade 
brasileira, agricultor, com 57 anos de idade, residente em Ribeira do Pombal - BA e de ADILZA COUTINHO 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 55 anos de idade, residente em Ribeira do Pom-
bal - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 57539124 - SSP/
SP, CPF n.º 04641767513, com 28 anos de idade, natural de Ribeira do Pombal - BA (Ribeira do Pombal-BA  
Livro nº 28, fls. nº 180, Termo nº 30997), nascida no dia dezoito de junho de mil novecentos e oitenta e 
sete (18/06/1987), residente na Rua Rio de Janeiro, 414, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de JOSÉ MILTON 
DA SILVA, falecido e de CLEONICE MARIA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 49 
anos de idade, residente em Ribeira do Pombal - BA. 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, 03 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: RICK FERNANDO DA SILVA SANTOS e SUE HELLEN APARECIDA DE LIMA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de eletroeletrônica, RG n.º 
44397238 - SSP/SP, CPF n.º 32976015821, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nasci-
do no dia cinco de maio de mil novecentos e oitenta e quatro (05/05/1984), residente na Av. Prin-
cipal, 3441, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de ADIONE TINEL SANTOS, desaparecido há 30 anos 
e de SEBASTIANA PAULA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. de enfer-
magem, RG n.º 42177053 - SSP/SP, CPF n.º 31182113850, com 33 anos de idade, natural de Santos 
- SP (São Vicente - SP  Livro nº 130, fls. nº 118, Termo nº 3259), nascida no dia quatorze de abril 
de mil novecentos e oitenta e dois (14/04/1982), residente na Av. Principal, 3441, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, filha de LEILA DE FATIMA LIMA, de nacionalidade brasileira, salgadeira, com 52 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de outubro 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: FABIO FRANCISCO DA SILVA e ENISIA APARECIDA DA SILVA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado de calderaria, RG n.º 29160582 - SSP/SP, CPF n.º 
26511520803, com 38 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia sete de março de mil no-
vecentos e setenta e sete (07/03/1977), residente na Av.Beira Mar, 789, apt.5, Jardim Casqueiro, Cuba-
tão - SP, filho de JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 73 anos 
de idade, residente em Peruíbe - SP e de IVONILCE FRANCISCA DA SILVA, falecida há 27 anos . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, assistente administrativa, RG n.º 38913954 
- SSP/SP, CPF n.º 13386856861, com 47 anos de idade, natural de Sarzedo-Ibirité - MG, nascida no dia 
vinte e quatro de novembro de mil novecentos e sessenta e sete (24/11/1967), residente na Av.Beira 
Mar, 789, apt.5, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de DIVINO MARIANO DA SILVA, de nacionalida-
de brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente em Mario Campos - MG e de HELENA DE 
OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 74 anos de idade, residente em Mario 
Campos - MG. Divorciada de Ronaldo Antônio Campos, em 26/05/2006, conforme sentença proferida 
pelo Juízo de Direito da Comarca de 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, 05 de outubro 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: PEDRO DOS SANTOS e JÉSSICA DOS SANTOS VILA VERDE. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 20588861 - SSP/SP, CPF n.º 07021082860, com 
46 anos de idade, natural de Brejo Grande - SE (Ilha das Flores-SE  Livro nº 5, fls. nº 38, Termo nº 
4556), nascido no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e sessenta e nove (28/06/1969), re-
sidente na Rua 17 de Outubro, 72, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filho de AMADEU FRANCIS-
CO DOS SANTOS, falecido há 5 anos e de MARIA AUXILIADORA SANTANA, falecida há 13 anos . Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 358613139 - SSP/SP, CPF n.º 
38327547844, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 144, fls. nº 316, 
Termo nº 39724), nascida no dia quatorze de janeiro de mil novecentos e noventa e um (14/01/1991), 
residente na Rua 17 de Outubro, 72, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filha de JOSÉ MARCOS DE 
OLIVEIRA VILA VERDE, de nacionalidade brasileira, almoxarife, com 46 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de EDNA MARIA DOS SANTOS VILA VERDE, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
45 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: VAGNER DOS SANTOS LINS e PRISCILA DE ARAÚJO. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, administrador, RG n.º 33434260 - SSP/SP, CPF n.º 32393086811, com 32 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezoito de junho de mil novecentos e oitenta e três 
(18/06/1983), residente na Rua José Gonçalves Torres, 65, Pq. Fernando Jorge, Cubatão - SP, filho de REGI-
NALDO AGOSTINHO LINS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente em 
São Vicente - SP e de HELOISA HELENA HONORIO DOS SANTOS LINS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 54 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, esteticista, RG n.º 334344049 - SSP/SP, CPF n.º 38522383820, com 26 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e oitenta e nove (26/06/1989), resi-
dente na Rua José Gonçalves Torres, 65, Pq. Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de JOEL CALISTA DA SIL-
VA, de nacionalidade brasileira, metalurgico, com 58 anos de idade, residente em Praia Grande - SP e de 
CECÍLIA CASSIMIRO DE ARAÚJO, falecida há 24 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, 06 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: AILTON RIBEIRO DE NOVAIS JUNIOR e SUELEN NATHALI DOS SANTOS SOA-
RES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador, RG n.º 464332588 - SSP/
SP, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 138, fls. nº 184, Termo nº 
37204), nascido no dia seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (06/12/1989), resi-
dente na Av. Cruzeiro do Sul, 511, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de AILTON RIBEIRO DE NOVAIS, de 
nacionalidade brasileira, vigilante, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CÁTIA 
APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 44 anos de idade, residente em Praia 
Grande - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 46014921 
- SSP/SP, CPF n.º 38743441858, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro 
nº 130, fls. nº 168, Termo nº 34004), nascida no dia trinta e um de agosto de mil novecentos e oi-
tenta e oito (31/08/1988), residente na Rua Paraiba, 455, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de GERAL-
DO WALDYMAR SOARES, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 56 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
57 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, 06 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: EDUARDO CASTRO DA SILVA e PHÂMELA ALICE GONÇALVES TOLEDO. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 40299909 - SSP/SP, CPF n.º 22829475844, com 29 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(28/10/1985), residente na Rua Acácia dos Santos Pereira, 527, Bloco 42, Ap.407, Bolsão 9, Cubatão - SP, 
filho de ORLANDO GONÇALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, segurança, com 57 anos de idade, resi-
dente em São Paulo - SP e de EFIGÊNIA MARIA DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, aux. de cozinha, com 
54 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Maria Jeane da Silva, conforme sentença datada 
aos 18/06/2015, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara do Foro de Cubatão/SP, nos autos de nº0008652-
35.2014.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 489802370 
- SSP/SP, CPF n.º 44437760875, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dois de junho 
de mil novecentos e noventa e três (02/06/1993), residente na Rua Acácia dos Santos Pereira, 527, Bloco 42, 
Ap.407, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de SEBASTIÃO FERRAZ TOLEDO, de nacionalidade brasileira, encarrega-
do, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELIZAMA MARIA GONÇALVES, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 44 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, 06 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: EDIVALDO PEREIRA DA SILVA e MARINALVA FERREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, isolador, RG n.º 180639742 - SSP/SP, CPF n.º 06647141880, com 50 anos de idade, natural 
de Rio Largo - AL, nascido no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e sessenta e cinco (27/04/1965), residente 
na Rua Cubatão, 14, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de MAURO PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 72 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ESTELITA SILVINO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 72 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Valdina Francisca da Cruz, con-
forme Escritura Pública Lavrada no 1º Tabelião de Notas e de Protestos desta Comarca, no livro 203, pags.173/174, 
aos 02/10/2014.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, promotora de vendas, RG n.º 
18272069X - SSP/SP, CPF n.º 07621408871, com 50 anos de idade, natural de Gravatá - PE, nascida no dia vinte 
e um de fevereiro de mil novecentos e sessenta e cinco (21/02/1965), residente na Rua Gigino Aldo Trombino, 
213, aptº33, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de ANTONIO FERREIRA DA SILVA, falecido há 9 anos e de DALVI-
NA ANDRÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP. 
Divorciada de Florivaldo Martins Eulálio, conforme sentença datada de 15/04/2004, proferida pela MM. Juiza de 
Direito da 1ª Vara Cível desta Comarca, nos autos de n°1063/2003. 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, 06 de outubro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA torna público que recebeu 
da CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 25001045 , válida 
até 30/09/2017, para Gases elementares (oxigênio, nitrogênio, hidro-
gênio, etc); fabricação à RODOVIA DOM DOMENICO RANGONI, KM 6, 
JARDIM DAS INDUSTRIA, CUBATÃO.

A Secretaria de Educa-
ção cubatense (Seduc) vai 
implantar um novo mo-
delo de educação integral 
em 2016.  

O Projeto Crescer Mais 
comtemplará 1.946 alu-
nos da creche até o 5º ano 
do Ensino Fundamental 
em período integral nas 
unidades da Prefeitura. 
Além disso, a mudança 
vai garantir a abertura de 
1.149 novas vagas em cre-
ches para alunos de zero a 
três anos. 

Cubatão vai atender crianças da creche 
ao Fundamental, em educação integral
Em 2016, crianças serão atendidas em 
educação integral desde a creche até o 
5º ano. Também serão criadas mais 1.149 
vagas em creches

A reorganização na 
rede municipal criará oito 
escolas de ensino integral, 
onde os alunos, além das 
aulas, terão diversas ativi-

dades extracurriculares, 
de reforço escolar, práti-
cas esportivas e culturais.

As novas vagas em cre-
ches serão viabilizadas 
devido a simples mudan-
ças na rede municipal. 

“As creches do Cen-
tro serão destinadas às 
crianças que necessitam 
permanecer nos dois pe-
ríodos. 

Nos bairros, serão 
atendidas as crianças que 
estudam em período par-
cial e ainda estarão dispo-
níveis vagas nas creches 
conveniadas”, destacou o 
secretário de Educação 

César Pimentel, lembran-
do que as mudanças estão 
sendo apresentadas aos 
pais e responsáveis em to-

Crescer Mais

Mais alunos serão aten-
didos em tempo integral 
dentro da própria escola, 
evitando o transporte 
das crianças de unidade 
para outra, como vem 
acontecendo no con-
traturno

O ‘Crescer Mais’ funcio-
nará nas unidades: UMEs  
Rio Grande do Sul, Ama-
zonas, Ceará, Piauí, Lucy 
Montoro, Dilce Ferreira 
Campos, CEU Marta Josete 
Ramos Impalea e Projeto 
Crescer

- Projeto Crescer será 
transformado em uma es-
cola de 1º a 5º ano com at-
endimento de 225 crianças 

Principais   Mudanças

em período integral
- Alunos de educação 

integral deixarão de ser 
transportados da escola 
para os locais de atividades 
extracurriculares.

- Ampliação em 1.149 
o número de vagas para 
creches de crianças de 
zero a três anos, em perío-
do parcial.

das as escolas da rede mu-
nicipal. 

“Queremos evitar os 
boatos que circulam e 
mostrar que essas mudan-

Na Câmara
Durante sessão na Câ-

mara, vereadores recebe-
ram uma comissão de pais 
que reclamaram da reorga-
nização na rede para 2016.  
A argumentação é de que 
algumas crianças terão que 
se deslocar da creche do 
bairro em que moram para 
uma mais distante e que as 
creches conveniadas que 
receberão as crianças esta-
riam em más condições.

O presidente da Câmara, 
Aguinaldo Araújo (PDT), 
garantiu à comissão de pais 
que a Câmara irá realizar, 
em caráter de urgência, 
uma audiência pública para 
discutir o assunto. A data 
ainda será definida entre o 
Legislativo e a Prefeitura

ças irão representar um 
ganho na qualidade de 
ensino e no atendimento 
aos estudantes”, disse o 
secretário.
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Carro e Moto

Imóveis

São Vicente

VENDE

Apartamento na Vila Nova 
2 dorm R$ 180.000,00

Casa na Vila Couto de 2 
dorm R$ 330.000,00

Apartamento 2 dorm Vila 
Nova na Rua Frei Damião 
R$ 200.000,00

Sala Comercial no Centro
R$ 160.000,00
ALUGA

Apartamento 2 dorm na 
Rua XV de Novembro - Vila 
Nova - R$ 883,00 mais con-
domínio

Apartamento 3 dormitó-
rios no Jardim Casqueiro 
R$ 1.303,00 

Apartamento de 1 dormitó-
rio no Jardim Casqueiro - R$ 
853,00

Apartamentos Semi Mod-
biliados - R$ 1.503,00

Comercial - Galpão no Pq. 
São Luis 620M² 

Comercial - Salão na Pça 
dos Andradas (Santos)

Comercial - Salão no Jd. 
São Francisco

Comercial - Salas a apartir 
de R$ 703,00

VENDE

LANÇAMENTO  
AVENIDA HENRY 
BORDEN

Apartamentos de 1 
e 2 dormitórios, sala, 
cozinha, 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

3361-4894
3372-7409

Rua Armando Sales 
de Oliveira, 371 - 
Centro - Cubatão

www.almeidaimoveis.com.br

CRECI 57407

Apartamento Praia 
Grande 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, 
banheiro e garagem. 
R$ 350.000,00

Sobrepostas com 3 
dormitórios, 1 suíte, 
sala, cozinha, banhei-
ro e garagem. No 
bairro Vila Nova, em 
Cubatão
R$ 320.000,00

ALUGA

Casa na Vila Nova 3 
dormitórios, sala, 
cozinha banheiro e 
garagem.
R$ 1.300,00

VENDE

Apartamento novo 
02 dorms, 1 vaga. 
Prédio com eleva-
dor, próx. a comér-
cios, hospitais, es-
colas e etc. Entrada: 
20% restante finan-
ciamento
R$ 221.000,00
Apartamento na 

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

3363-2209
Casqueiro

   3361-8686
Vila Nova

    3221-5910

Vila Nova 2 dormi-
tórioss, s/garagem 
- Térreo. Ótimo es-
tado, aceita financ. 
FGTS, CC.
R$ 180.000,00
Apartamento novo 
2 dormitórios. Mi-
nha Casa Minha 
Vida últimas unida-
des. R$ 190.000,00
Apartamento no 
Casqueiro 2 dor-
mitórios, em cons-
trução. Entrada: 
19 mil + parcelas 
mensais que cabem 
em seu bolso. R$ 
200.000,00
Apartamento novo 
no Casqueiro, 2 

Alojamento com 
19 dormitórios 
Rua Belarmino do 
Amaral. 
R$ 14.000,00

Apartamento no 
Casqueiro 2 dormi-
tórios, sala, coz-
inha, banheiro e 
garagem. 
R$ 1.300,00 

dormitórios. gran-
de, 1 vaga. aceita fi-
nanciamento, FGTS, 
CC. R$ 240.000,00
Casa Sobreposta na 
Vila Nova 2 dormi-
tórios. 1 vaga, em 
construção.
R$ 250.000,00

Cotato:
7820-4982
 7806-2562

Vendas de peças 
e Acessórios
Manutenção

3372-6727
Av. Martins Fontes, 343 

Vila Nova - Cubatão

sandrinhomoto-pecas@hotmail.com

PROMOÇÃO DA SEMANA:

Capa chuva    R$ 55,00 

3361-7316
id: 129*6500

Vidros e
Tapeçaria
para autos

- Epecializadas 
em:
- Motores
- Câmbios
- Injeção
 Eletrônica

3361-4252
7807-5768
id: 129*3960

Mecânica em 
Geral

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

3361-8145
98876-7227
98193-2481

Direção: Rubens Alves

Av. Nações 
Unidas, 90 Vila 
Nova - Cubatão

Carros Nacionais 
e Importados     

Rua 1° de Maio, 
130 – Vila Nova 
Cubatão – SP

autovidroscristal@hotmail.com.br rsilva1238@ig.com.br

Especializada em:
Injeção Eletrônica 
de Carros Nacio-
nais e Importados

3361-3038     
99*9176

arpcsouza@ig.com.br

3363-2207

Manutenção 
e revisão de 
motos 

Nacionais e 
importados 

AV. Brasil, 557 
- Jd. Casqueiro 
- Cubatão

3361-5312
id: 45*2*171254
Especializada 
em concertos 
e colocação de 
Máquinas 
De vidros elétri-
cos e manual

 
Colocação de:
- Vidros
- Borrachas 
- Palhetas
- Calhas
- Insulfilm 
- Instalação de 
Som e alarmes 

3372-1191
id: 35*32*2829

- Peças Nacionais
- Acessórios em 
geral

Rua 25 de 
Dezembro, 

260 - Vila Natal  
Cubatão

(ao lado do rei 
do X-Salada)

- Oficina
- Peças
- Mecânicas
- Acessórios

Trabalhamos 
com 

SHENERAY

Rua 25 de 
Dezembro, 

260 - Vila Natal  
Cubatão

98838-2872

Rua 1° de Maio,  702 - Vila 
Nova - Cubatão

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

digital.com.br09 de outubro de 201509



Baixada tem 
programação especial 
para as crianças 

Dia das Crianças

A criançada tem um fi-
nal de semana para come-
morar. No próximo sábado, 
dia 10, as cidades da região 
prepararam uma progra-
mação toda especial e vol-
tada para a diversão delas.

Brincadeiras, pintura de 
rosto, apresentações mu-
sicais, teatrais e um dia da 
cidadania estão na agenda 
da população da região.

Em Santos, a ‘Gonzale-
gria’ terá diversas apresen-
tações e brincadeiras diri-
gidas ao público infantil. 

As atividades acontecem 
na avenida Ana Costa, en-
tre a Praça da Independên-
cia e a Avenida Presidente 
Wilson.

Já em Cubatão, a atra-
ção fica por conta da volta 
dos teleféricos do Parque 
Novo Anilinas. Além deles, 
diversas atividades estão 
programadas, todas elas no 
parque.

Guarujá preparou um 
dia voltado para a diversão, 
mas não esqueceu da cida-
dania. Enquanto as crian-

ças brincam nas estruturas 
montadas para elas, os pais 
podem cuidar de outros as-
suntos, como cartão SUS, 
carteira de trabalho e ou-
tros documentos e serviços 
essenciais. As atividades 
são gratuitas e acontecem 
no bairro Morrinhos II.

Em Cubatão e Guarujá, 
a programação começa às 
10 horas da manhã e segue 
até as 16 horas. Já em San-
tos, as atividades começam 
as 14 horas e seguem até as 
20 horas. 

14h - Oficinas de dese-
nhos, maquiagem infantil 
e escultura em balões 
- Projeto Leia Santos –  
Incentivo à Leitura
14h  -  Caravana de danças 
de Ricardo Andrade
14 às 17h -  Ensaio da 
Orquestra na Rua (Praça 
Independência)
15h  -  Espetáculo da Cia 
Panthanas de Circo
15 às 19h -  Estátuas Vivas
16h -   Cortejo Quiloa 
Maracatu
17h30 – Show da  Orques-
tra na Rua
19h -  Show Musical: Kika 
Willcox & Orquestra de 
Sopros da Banda Marcial 
de Cubatão
Das 14 às 20h - Brinque-
dos infláveis e distribuição 
de pipoca e algodão doce.

10 hs  - Abertura do  par-
que
11hs  - Espetáculo infantil 
- João e o pé de feijão-CIA.
BACANTE DE TEATRO
13 hs  - Contação de histó-
rias, com Fernando Rino
13:30 hs - Início escolinha 
de trânsito com os mini 
Buggys da CMT
14 hs  - Exibição no cine 
roxy da  4ª Mostra Eco-
falante, com a animação  
“RANGO”
15 hs- Espetáculo infantil - 
João pé de feijão
15:30 hs  - Contação de 
histórias, com Fernando 
Rino
16 hs  - Espetáculo infantil 
- João pé de feijão
17:30hs  - Apresentação da 
banda escola de Cubatão -  
BEC, formada por  alunos 
de 13 a 16 anos. 

SANTOS
Sábado, das 14h às 20h - Av. 
Ana Costa, entre a Praça da  
Independência e Av. Presiden-
te Wilson

CUBATÃO
Local: Parque Novo Anilinas – 
Avenida 09 de abril, s/nº

GUARUJÁ
Local: Av. Antenor Pimentel, 
s/n – Morrinhos II. Das 10 às 
16 horas

- Espaço Cidadão: Com 
emissão de documentos e 
serviços básicos. 
- Espaço Criança: pintura 
de rosto, pula-pula, tobogã, 
piscina de bolinhas, cas-
telinho, touro mecânico e 
boliche humano e distribui-
ção de doces. 
- Apresentações: grupos de 
capoeira e caratê do Centro 
de Atividades Educacionais 
e Comunitárias (Caec) 
André Luiz Gonzalez, e dos 
grupos de dança.

Programação

Rogério Bonfim
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