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4 mil demissões

CPI do BNDES 
ouve comando 
da Usiminas

Nesta quinta-feira a 
CPI do BNDES ouviu os 
depoimentos dos pre-
sidentes da diretoria 
e do Conselho Admi-
nistrativo da Usiminas. 
Para a prefeita Marcia 
Rosa o depoimento 
confirma as obriga-
ções da Companhia 
com os trabalhadores. 

Prefeita passou a se-
mana em peregrinação 
na capital do Brasil, 
mobilizando lideranças 
na tentativa de impedir 
as iminentes demissões 
de 4 mil trabalhadores 
(sem contar os indire-
tos). Companhia culpa a 
China e crise pelo anún-
cio dos cortes. 3

Vale Fertilizantes e Anglo 
American anunciam estágio 

Oportunidade 8

Emprega São Paulo tem
vagas para a Baixada

Obras 5

Guarujá conquista 
20 milhões para 
obras nos bairros

Recursos liberados 
pelo Dade,  vão possibi-
litar obras de infraestru-

tura em ruas e importan-
tes avenidas em diversos 
bairros da cidade.

Obra da Policlínica do ‘Santa 
Maria’ em Santos; fase final

Pavimentação  do Estradão da 
Vila Esperança começa terça

Depoimento foi convocado pelo deputado Marcelo Squassoni, um dos vices da CPI 

A secretária estadual 
do Meio Ambiente es-
teve no Condesb, onde 
assinou convênio dos 
municípios com o Pro-
grama Litoral Sustentá-
vel. Extensão do ‘Serra 
do Mar’ também  prevê 
reassentamento de fa-
mílias em situação de 
risco e o combate efeti-
vo de novas invasões. 2

Litoral 
Sustentável 

Richard Durante

Quintino concorre ao 
‘Oscar’ do jornalismo 
esportivo

Setorista do Santos 
FC, o radialista cubaten-
se foi indicado em duas 
categorias na premia-
ção mais importante do 
jornalismo esportivo do 
estado de São Paulo. 

Repórter da Radio Capi-
tal, de São Paulo, tenta 
prêmios nas categorias 
de Repórter Esportivo e 
Blog. Cerimônia aconte-
ce na próxima terça, em 
São Paulo. 4

Identidade Cultural em debate 
Programa Cubatão 

Plural realiza seminário 
para discutir sobre re-

lação entre a cultura e 
educação na identidade 
cultural da cidade. 

Evento que acontece 
no próximo dia 09, no 
Auditório da Câmara,  

é aberto a professores, 
agentes culturais e pú-
blico interessado. 4

Thiago Macedo

Divulgação
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fatos & tendências

CONDESB

Prefeituras assinam 
Litoral Sustentável

Voltado para pre-
servação do meio 
ambiente e reas-
sentamento de 
famílias em áreas 
de risco, progra-
ma deve comba-
ter novas invasões, 
evitando a migra-
ção de uma cidade 
para outra.

Prefeitos e represen-
tantes das cidades da 
Baixada Santista assi-
naram convênio dos 
municípios com o go-
verno do Estado, para 
implementação do 
programa Litoral Sus-
tentável. 

O ato aconteceu na 
sede do Conselho de 
Desenvolvimento da 
Região Metropolita-
na da Baixada Santis-
ta (Condesb), com a 
presença da secretária 
do Meio Ambiente do 
Estado, Patrícia Lemos 

Iglecias. O Litoral Sus-
tentável pretende desen-
volver sistemas de infor-
mações ambientais para 
a integração de agentes 
públicos, para a aplica-
ção de instrumentos de 
planejamento ambiental 
territorial, em Unidades 
de Conservação, Zonas 
de Amortecimento e 
áreas de interesse am-
biental no litoral. Cada 
convênio terá especifi-

cidades em cada cida-
de.  “A responsabilidade 
é grande e tem que ser 
compartilhada com os 
municípios. Há tam-
bém uma necessidade 
de uma educação am-
biental com a popula-
ção, que consciente do 
problema se torna, tam-
bém, um fiscalizador”, 
diz a secertária.

A expectativa da 
Secretaria é de que os 

Representantes das prefeituras da região durante a assinatura do convênio, no Condesb

convênios comecem a 
ser implementados em 
até quatro meses, ou 
menos, caso os municí-
pios entreguem as do-
cumentações necessá-
rias, logo.

O secretário de Meio 
Ambiente de Guaru-
já e coordenador da 
Câmara Temática do 
Condesb, Adilson Ca-
bral, destacou o traba-
lho realizado pela CT 

na discussão de forma 
regional das invasões 
irregulares e a atuação 
de forma conjunta dos 
municípios para deba-
ter e atuar para evitar a 
migração dos invasores 
de uma cidade para a 

outra. Cabral destacou 
também a atuação da 
Câmara para a elabora-
ção do Plano Regional 
de Resíduos Sólidos.

Geoprocessamento

WItem aprovado pelos 
prefeitos e conselheiros 
do Condesb, a conti-
nuação da elaboração 
do projeto da Câmara 
Temática de Tecnolo-
gia da Informação e 
Comunicação (TIC), 
do Condesb, sobre a 
implementação de so-
luções por meio do 
Geoprocessamento nos 
municípios da Região.

O projeto prevê a 
assinatura de um ter-
mo de cooperação téc-
nica entre a Agem e a 
Fundação de Ciência, 
Aplicações e Tecnolo-
gia Espaciais (Funca-
te), que já desenvolveu 
projeto similar em par-
ceria com a Prefeitu-
ra de Santos, em 2003, 
para a implementação e 
melhorias das soluções 
de geoprocessamento 
sustentávei sna Baixada 
Santista.

Encontro
regional do PPS

O Anfiteatro da Câ-
mara sediou encontro 
regional do PPS, com a 
presença do dirigente re-
gional Rogério Barreto 
que tem a orientação da 
Executiva Nacional, para 
reestruturar os diretórios 
municipais na região. 
Participaram do encon-
tro os vereadores Ivan 
(PDT), Wagner Moura e 
Roxinho (PMDB) e Fá-
bio Moura (Pros). Em 
Cubatão o PPS é presi-
dido pelo ex-presidente 

da Câmara Luizinho, que 
é politicamente ligado 
a Wagner Moura. Num 
discurso claramente opo-
sicionista, o PPS deixou 
claro a opção por futura 
composição em torno da 
pré-candidatura  de Mou-
ra pelo PMDB, ao Execu-
tivo. 

Nero em
Cubatão

O presidente muni-
cipal do PDT estaria de-
cidido a romper com os 
governistas e se tornar 
um forte aliado oposicio-

nista. A coluna não con-
seguiu entrar em contato 
com Passarelli Júnior, on-
tem à noite, para confir-
mar o assunto, mas tem 
a informação de que os 
rumores que permeiam 
os senadinhos políticos, 
desde a semana passada, 
teriam assumido um tom 
mais sério, ontem. O fato 
é que eventual racha com 
Juninho, traria danos ir-
reparáveis à administra-
ção municipal, gerando 
turbulências,  inclusive, 
para o processo de suces-
são.

Brahmeiros

No dia 5 de dezembro 
acontece mais uma edição 
da Festa dos Brahmeiros, 
no Espaço Jair Terras. O 
tradicional evento  reú-
ne a cúpula política, dos 
servidores e comercian-
tes cubatenses, para des-
contração, confirma o 
sucesso. Nem começou a 
divulgação e os convites 
já estão esgotados

Orçamento
Guarujá

A Câmara aprovou em 
segundo turno, o Pro-

jeto de Lei que estima a 
Receita e Fixa a Despesa 
do Município para 2016”. 
O valor total previsto é 
de R$ 1,4 bilhão (0,4% 
a mais do que previsto 
para este ano). Educação 
ficará com 25% e Saú-
de 15, de acordo com a 
Constituição. O texto 
original teve 18 emendas 
incluídas, cerca de R$ 20 
milhões em recursos de-
finidas pelos próprios ve-
readores. Oito de autoria 
do vereador e líder do go-
verno, Jaiminho (Pros), e 
soma aproximadamen-
te R$ 7 milhões a serem 
investidos em obras e 
melhorias no bairro do 
Perequê incluindo cre-
ches, academia ao ar li-
vre, píer, revitalização e 
iluminação.

Emendando

Toninho Salgado em-
placou emenda de R$ 4,5 
milhão para macrodre-
nagem e infraestrutura 
na Av. Santa Maria e Rua 
Santo Antonio. Benzi: R$ 
1,2 milhão para  futu-
ro ‘estacionamento para 
carretas’ em V.C; R$ 2 
milhões para construir 
centro comunitário no 

Santo Antônio e R$ 1,5 
milhão no Areião.; Nel-
sinho Filho emendou 
R$ 2,0 milhões para o 
Carnaval 2016 e manu-
tenção de equipamentos 
culturais. Luciano China 
R$ 2 milhões, incluindo: 
canil municipal e R$ 500, 
obrigações patrimoniais 
da Prefeitura, fomento a 
entidades culturais e ar-
tísticas; e congressos gas-
tronomicos e turísticos. 
Nicolaci: R$ 2 milhões, 
para construção de hos-
pital público veterinário.

Fundo
Metropolitano 

Durante a reunião do 
Condesb  foram aprova-
dos três solicitações de 
projetos que terão utiliza-
ção de recursos disponi-
bilizados pelo Fundo Me-
tropolitano. A Prefeitura 
de Santos irá utilizar R$ 
1.092.886,52 na amplia-
ção do monitoramento – 
etapa 05: acesso às praias, 
processo Fundo 010/15.

Praia Grande;
a festa

Paulo Alexandre Bar-
bosa puxou aplausos para 

Mourão: ‘levou tudo’, 
brincou.  Praia Grande 
teve dois projetos apro-
vados: R$ 1.302.248,00 
para  recapear a avenida 
Marcos Freire, e autori-
zação da reserva de R$ 
1.983.633,87 de recursos 
do Fundo para o projeto 
de reforma da Base de 
Radiopatrulhamento Aé-
reo da Baixada Santista, 
em Praia Grande.

PCdoB
confirmado

Conforme especulado 
pela coluna, na semana 
passada, o PCdoB cuba-
tense vai mesmo para 
o controle de Chico da 
Adegada, aliado do go-
verno municipal.

Os trâmites burocrá-
ticos para a ascensão do 
novo presidente e Execu-
tiva provisória, já estão 
em andamento

Cristina Oliveira

Richard  Durante Junior
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Para Marcia Rosa, CPI
confirma obrigações
da Usiminas com 
trabalhadores

Acontece na web
A partir de hoje, essa 

sessão trará as notícias 
que foram destaque no 
Portal de Noticias do 

Acontece (acontecedigi-
tal.com.br). Você pode 
ler todas as matérias na 
integra no site e acompa-

- André Izzi é o novo presidente da 
OAB de Cubatão

 Advogado comemorou a vitória nas urnas e promete 
muito trabalho pela entidade na cidade. Trabalhos para 
transição dos presidentes já começou.

- Santos abre inscrições para programa de 
Incubação de empresas

Empreendedores de Santos tem até junho de 2016 
para apresentar seus projetos para seleção.

- Bertioga recebe última etapa da 
Aquathlon Series 2015

Evento acontece na tarde deste sábado, no cantão do 
Indaiá. Mais de 150 atletas disputarão os títulos em di-
versas categorias

- Cubatão presta homenagem a servidores

Encontro celebrou funcionários que construíram 
carreira no funcionalismo público da cidade.

- Guarujá recebe 1º Seminário de Preven-
ção e Segurança de Voo da Baixada

Evento quer discutir a segurança das aeronaves e 
aeroportos da região e as melhores formas de prevenir 
acidentes aéreos.

- Vovós da Praia Grande lançam livro 
de receitas

35 receitas foram selecionadas para o primeiro livro 
de receitas feito pelas vovós dos projetos da cidade. Li-
vro pode ser adquirido por telefone

DEMISSÕES

Para a prefeita Marcia 
Rosa, que acompanhou 
a reunião da CPI, o con-
trato prevê e estabelece 
obrigações da Usiminas 
com os trabalhadores.  
“A Usiminas obteve em-
préstimos de um ban-
co público, dinheiro do 
povo brasileiro, e tem 
obrigações para com 
os trabalhadores e para 
evitar uma crise social 
na região. A CPI poderá 
esclarecer isso”, senten-
ciou a prefeita.

Marcia Rosa também 
lembrou que pela pri-
meira vez os dirigentes 
da empresa se mani-
festaram publicamente 
sobre as medidas que 
afetarão a economia da 
Baixada Santista. 

“O presidente ne-
gou que irá transformar 
parte da indústria em 
área retroportuária, mas 
não nega a intenção de 
usar o porto localizado 
dentro da empresa para 
movimentação de ou-
tras cargas. Isso é preo-
cupante.”

Apesar de insatisfeita 
com o posicionamento 
da Usiminas, a prefeita 
continua confiante na 
reversão do quadro. 

“Estamos mobilizan-
do lideranças e todos 
os entes públicos nessa 
luta. Ontem a presiden-
ta Dilma Rousseff se 
reuniu com empresá-
rios do setor e iniciou o 
estudo de uma série de 
medidas para aumentar 

a competitividade da si-
derurgia brasileira. 

Com a união de to-
dos, poderemos encon-
trar saídas”.

Durante a noite, Mar-
cia Rosa se reuniu com 
o ministro do Trabalho, 
Miguel Rossetto, que de-
verá ser indicado coor-
denador do grupo de 
trabalho que irá prepa-
rar esse estudo.

A criação do grupo foi 
definida durante reunião 
da presidenta Dilma 
com representantes do 
setor siderúrgico, como 
o Instituto Aço Brasil e a 
própria Usiminas. 

O objetivo é prepa-
rar um diagnóstico que 
aponte as medidas ne-
cessárias para proteger a 
produção de aço nacio-
nal e a preservação dos 
empregos do setor, in-

cluindo a possibilidade 
do aumento da alíquota 
para importação do pro-
duto. 

Esse diagnóstico de 
orientação ao Governo 
Federal deverá ficar pron-
to em algumas semanas.

Prefeita participou da reunião da CPI e fez 
peregrinação em Brasília, mobilizando lide-
ranças para impedir demissões. Na foto com 
deputados e secretaria de governo.

Thiago Macedo

CPI do BNDS ouve 
comando da Usiminas

Em depoimento à CPI 
do BNDES, na manhã des-
ta quinta, 26, o presidente 
da Usiminas, Rômel Erwin 
de Souza, foi questiona-
do sobre os investimentos 

realizados com o emprés-
timo de R$ 3,7 bilhões 
feito pelo banco e sobre 
as obrigações contratuais 
previstas nesse contrato e 
que determinam a reco-

locação dos trabalhadores 
demitidos.  A convocação 
foi proposta pelo depu-
tado Marcelo Squassoni 
(PRB-SP), que vem ques-
tionando as anunciadas 

demissões de 4.000 traba-
lhadores até o final de ja-
neiro, mesmo depois de a 
empresa ter recebido uma 
série de empréstimos, com 
recursos públicos. 

“Culpa é da 
China”

Crise
é pior

Demissões
A Usiminas foi obri-

gada a paralisar a produ-
ção primária de aço na 
em Cubatão por causa da 
queda do mercado interno 
e da concorrência do aço 
chinês. Esta foi a síntese do 
depoimento da cúpula da 
Usiminas, à CPI.

De 2006 a 2013, o BNDES 
emprestou R$ 3,7 bilhões, 
dos quais ainda falta pagar 
R$ 674 milhões, e pagamen-
to que está dentro do prazo, 
segundo os depoentes.

O presidente justificou 
que a Usiminas fez investi-
mentos com a perspectiva 
de crescimento econômico 
e da demanda de aço pela 
indústria automobilística e 
naval  – mas nada disso se 
confirmou.

Para o presidente da 
Usiminas, a crise atual da 
economia é muito pior 
que a de 2008. “A queda no 
mercado interno é muito 
maior, o período é mais 
longo e o mercado exter-
no, por causa da China, 
está muito mais competiti-
vo”, os executivos disseram 
que a empresa está sendo 
obrigada a demitir 4 mil 
trabalhadores para preser-
var outros 16 mil empre-
gos gerados pela Compa-
nhia. “Essas demissões vão 
atingir milhares de pessoas 
em uma região que já está 
afetada pelo desemprego e 
pode ter impacto profun-
do nos serviços básicos 
do município de Cubatão”, 
disse Squassioni.

Durante o depoimento, 
o presidente da Usiminas 
admitiu que a empresa não 
apresentou ainda ao sindi-
cato dos trabalhadores da 
unidade de Cubatão (SP) 
qualquer plano para dimi-
nuir o impacto das 4 mil 
demissões.

Segundo obrigações 
contratuais previstas no 
contrato de empréstimo do 
BNDES, existe a exigência 
da Usiminas recolocar os 
trabalhadores no caso de 
demissão. Mas na interpre-
tação da Usiminas, o con-
trato exige que a Compa-
nhia auxilie na recolocação 
dos trabalhadores demi-
tidos apenas se as demis-
sões ocorrerem em função 
do investimento feito com 
o empréstimo. “Não é isso 

que aconteceu”, disse Rô-
mel Souza. A parcela de 
financiamento do BNDES 
destinada à unidade de 
Cubatão, segundo ele, foi 
de R$ 870 milhões, empre-
gados em um laminador 
de tiras a quente, área que 
vai continuar a produzir.

O deputado defendeu 
medidas protecionistas 
para dificultar a entrada, 
no Brasil, de aço produzi-
do na China, que tem um 
excedente de 400 milhões 
de toneladas do produto 
e está vendendo a preços 
baixos no mercado inter-
nacional. Mas, de acor-
do com o executivo, nem 
medidas protecionistas, 
atualmente, resolvem o 
problema, pois o mercado 
interno caiu.

nhar as atualizações diárias 
através da nossa página no 
Facebook (facebook.com/
acontecedigital) e do nosso 

Twitter (twitter.com/acon-
tecedigital). 

Veja as mais acessadas 
da semana.

Thiago Macedo

“A Usiminas obteve 
empréstimos de banco pú-
blico, dinheiro do povo bra-
sileiro, e tem obrigações 
para com os trabalhadores 
e para evitar uma crise so-
cial na região”. 

Marcia Rosa
prefeita de Cubatão

PEREGRINAÇÂO

Thiago Macedo

Prefeita se reuniu com o ministro do trabalho, 
na noite de ontem, depois da CPI
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esporte
por Washington Luiz

jornalacontece@acontecedigital.com.br

Jogo Rápido
Rally a pé
Modalidade pouco co-

nhecida, mas que vem con-
seguindo arregimentar cen-
tenas de participantes, o rali 
a pé chega a Cubatão, no 
dia 28 de novembro, com a 
realização da última etapa 
do Campeonato Paulista de 
Rally a Pé de Regularidade. 

A competição, segundo 
o empresário Bêni Becker, 
idealizador e organizado, é 
aberta a qualquer pessoa, 
não precisa ser atleta, “basta 
gostar de caminhada, natu-
reza e fazer amigos”, garante 
o organizador. Bêni informa 
ainda que as inscrições con-
tinuam abertas a todos os 
interessados “Qualquer pes-
soa, a partir dos sete anos de 
idade, pode participar. 

Basta entrar no site: www.
rallyape.com.br, e fazer sua 
inscrição”, informou. A pro-
va será realizada das 19h às 
24 h, no Jardim Casqueiro, 
com largada e apoio na sede 
do Grupo Escoteiro do Mar 
Albatroz, que fica na Aveni-
da das Américas, 591, e con-
ta com apoio da Prefeitura 
de Cubatão.

Canoagem
O canoísta santista Kleber 

Gonçalves (Turma do Remo/
Semes) venceu a quinta e úl-
tima etapa do Circuito Bra-
sileiro de Canoagem Oceâ-
nica, disputada no último 

domingo (22), em Praia 
Grande. Com a vitória, Kle-
ber terminou a competição 
na terceira colocação geral, 
com 709 pontos conquista-
dos. O campeão foi José An-
tônio da Silva, de Caragua-
tatuba, com 800, com João 
Pedro Miguel foi o segundo 
com 710.

Karatê Rebouças
Cerca de 500 crianças fi-

zeram uma grande festa no 
Centro Esportivo e Recrea-
tivo Rebouças, com o Santos 
Karate Festival, na última 
quinta-feira (19). Evento re-
uniu alunos das escolas da 
modalidade mantidas pela 
Secretaria de Esportes (Se-
mes) e do programa Escola 
Total.  Vice- campeã pana-
mericana e primeira do ran-
king brasileiro, Erica Santos 
fez apresentação e falou à 
garotada. “Eu já passei por 
isso, iniciei no caratê ain-
da criança e hoje estou na 
seleção brasileira. É muito 
importante para inserir os 
alunos no esporte”.

Quintino está no ‘Oscar’ 
da crônica esportiva Ayrton Senna

 Racing Day
O atleta José Uilton 

(Grupo Mendes/Ao Fiel 
Barateiro/Unip/Fupes/AC 
Assessoria Esportiva) ficou 
com o segundo lugar na 
Maratona de Revezamento 
Ayrton Senna Racing Day, 
no domingo (22), no Au-
tódromo de Interlagos, em 
São Paulo. O resultado foi 
na categoria quarteto. Com-
pletaram a equipe do atleta 
da Fupes: Rodrigo Sobral, 
Marciano Choco e Jonatas 
Gama. O tempo dos santis-
tas para perfazer os 42 km 
foi de 2h26min27. Em pri-
meiro lugar ficou a equipe 
da Drogaria São Paulo com 
2h23min24.

Prata da Casa, Ademir Quintino, também 
repórter da Rádio Capital, foi indicado 
em duas categorias no Troféu Ford 

Pela primeira vez, um 
cubatense é indicado 
como finalista do Troféu 
Ford ACEESP (Associa-
ção dos Cronistas Espor-
tivos do Estado de São 
Paulo), que premia os 
destaques do jornalismo 
esportivo no ano. Trata-
-se do jornalista e radia-
lista - Ademir Quintino. 
O Troféu ACEESP é o 
“Oscar” da categoria. Ele 
concorre nas categorias 
repórter de rádio e blog 
esportivo.

Os vencedores serão 
conhecidos no dia 1 de 
dezembro, a partir das 
19h30, em evento de co-
memoração dos 74 anos 
da entidade, na sede do 
Esporte Clube Sírio, em 
São Paulo. Em entrevis-
ta cedida ao Acontece na 
tarde desta quarta (25), 
Quintino comentou so-
bre as indicações. “Fiquei 
surpreso para ser hones-
to, principalmente pela 
indicação na categoria 
de repórter. Estava mais 

certo da indicação na cate-
goria blog, já que a torcida 
do Santos FC acompanha o 
trabalho. Fiquei muito feliz 
pelas indicações. É o reco-
nhecimento de todo um 
trabalho que começou em 
1997, quando estreei com 
um boletim esportivo den-
tro do programa Cido Bar-
bosa; um programa político 
de grande audiência à épo-
ca”, lembra Quintino.

Os outros concorrentes 
na categoria repórter de rá-
dio são Frank Fortes e Le-
andro Quesada da Rádio 
Bandeirantes. Já na categoria 
Blog, os outros finalistas são 
os jornalistas Flávio Gomes 
(Fox Sports) e Luis Ademar 
(Sportv).

Os finalistas foram indi-
cados através de votos diretos 
de leitores, telespectadores, 
ouvintes e internautas em 
página específica do prêmio 
no site oficial da ACEESP.

A Rádio Capital, emis-
sora que Quintino trabalha 
e transmite todos os jogos 
do Peixe, tem quatro fina-

listas em cinco categorias. 
O locutor Paulo Sodate, o 
comentarista Luís Ademar 
(blog e comentarista de rá-
dio), o apresentador Tatá 
Muniz, Ademir Quintino 
(repórter e blog),  além do 
narrador Hélio Claudino, 
homenagem aos 50 anos de 
carreira. Quintino agradece 
o carinho do torcedor san-
tista: “Agora é conter a an-
siedade. Sabia que uma hora 
meu esforço poderia ser re-
compensado. Estou bastan-
te esperançoso. Aproveito 
para agradecer ao torcedor 
santista. Independente do 
resultado foi o torcedor alvi-
negro, o mesmo que me dá 
a audiência de 20 mil visitas 
diárias no Blog, que me deu 
essa condição. A todos, mi-
nha eterna gratidão”.

MÚSICA

Cubatão Plural realiza 
seminário sobre 
Identidade Cultural

Uma re-
flexão sobre a 
relação entre 
a cultura e 
educação na 
i d e nt i d a d e 
cultural da 
cidade. É esse 
o foco central 
do Seminário 
que será pro-
movido pelo 
p r o g r a m a 
Cubatão Plu-
ral no próxi-
mo dia 09 de 
d e z e m b r o , 
no auditório 
da Câmara Municipal.

O programa, que é 
uma parceria entre as Se-
cretarias de Cultura, re-
presentada pelo Depto 
de Políticas Públicas para 
a Diversidade Cultural e 
Educação,Pedagógico e 
Formação Continuada, 
Programa Mais Educação/
Educação Integral e Unida-
des Escolares, quer avaliar e 
aprimorar as atividades de-

senvolvidas desde 2014, ano 
da criação do projeto.

A pauta abrange ainda 
leis e diretrizes que apresen-
tam a relevância desta con-
fluência como a lei 10.639, 
a qual determina a inclusão 
da história e cultura afro e 
afro-brasileira ao currículo 
escolar; o Plano Nacional 
de Cultura, instituído pela 
Lei 12.343, o qual prevê a 
proteção e valorização dos 
conhecimentos e expres-

sões das culturas populares 
e tradicionais bem como a 
ênfase em cultura brasileira, 
linguagens artísticas e patri-
mônio cultural na discipli-
na de Artes.  O encontro é 
aberto a professores, agentes 
culturais e publico interes-
sado a partir de 14 anos, as 
inscrições podem ser feitas 
através do email redepela-
diversidadeculturalcub@
gmail.com ou pelo telefone 
33620844.

Projeto Música de Câmara 
faz recital na Pinacoteca

O projeto Música de 
Câmara, desenvolvido na 
Escola Técnica de Músi-
ca e Dança (ETMD) Iva-
nildo Rebouças da Silva, 
fará neste sábado, dia 
28, a partir das 17 h, seu 
recital de encerramento 
na Pinacoteca Benedicto 
Calixto (Avenida Barto-
lomeu de Gusmão, 15 - 
Boqueirão - Santos). 

Coordenado pelos pro-
fessores Antonio Eduardo, 
Silas Palermo e Fernanda 
Lopes, o projeto Música de 
Câmara tem como objetivo 
criar grupos instrumentais 
diversos entre os alunos da 
escola. Segundo o mestre 
Antonio Eduardo, ao lon-
go do ano, após pesquisa 
de repertório específico, 
análise e alguns trabalhos 

em conjunto, foram sendo 
criados os grupos que se 
apresentarão na Pinacote-
ca. A programação do reci-
tal será aberta com a apre-
sentação da aluna Ellen 
Castro Dias, que se está se 
formando no curso técnico 
em piano. Em seu repertó-
rio estarão composições de 
Sérgio Vasconcelos Correa 
e de Frederico Monpou.

Divulgação
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PACTO

obras
Policlínica do ‘Santa 
Maria’ em fase final

Unidade tem 95% 
das obras concluí-
das e deve ser en-
tregue em breve. 
No Gonzaga, re-
modelação está em 
fase de ajustes finais

Um prédio com dois 
pavimentos acessíveis, 
elevador e cerca de 738 
m² vai abrigar a mais nova 
policlínica de Santos.  Os 
beneficiados serão os mo-
radores do Morro Santa 
Maria que, em breve, con-
tarão com a unidade de 
saúde, que já tem 95% da 
obra executada.

Na manhã da última 

quarta (25), operários rea-
lizavam trabalhos de aca-
bamento na parte interna 
e externa do edifício, que 
contará com quatro consul-
tórios médicos e um odon-
tológico - com duas cadeiras 
de dentista -, além de espa-
ço para atividades coletivas 
com capacidade para cerca 
de 30 pessoas. A obra tem 
custo total de R$ 1,4 milhão.

Novos prédios
A Prefeitura está erguen-

do dez novos prédios para 
policlínicas. Somadas aos 
equipamentos do Gonzaga 
e Monte Serrat, em 2013 e 
2014, Santos contará com 
12 novas unidades de saúde, 
em 2016. A melhoria inte-
gra o PROSaúde, programa 
de Reformas e Obras Novas, 
para ampliação da capacida-
de de atendimento da rede.

Remodelação 
no Gonzaga

O bairro do Gonzaga 
será o próximo a ser remo-
delado. O projeto de elé-
trica para embutimento de 
fiação, preparativo para a 
reurbanização das avenidas 
Marechal Deodoro e Flo-
riano Peixoto, foi executa-
do e entregue à CPFL para 
aprovação. Estão sendo 
realizados os últimos ajus-
tes e a estimativa é que os 
serviços tenham início dia 
4 de janeiro.

Na intervenção, a Pre-
feitura vai empregar R$ 4,6 
milhões, verba proveniente 
do Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento das 
Estâncias (Dade), do Go-
verno do Estado. 

A proposta é comple-
mentar a remodelação já 
implementada na Av. Ana 
Costa, trecho entre a Praça 
da Independência e a praia. 

Guarujá conquista 
R$ 20 milhões para 
infraestrutura 
Obras irão reestruturar ruas e impor-
tantes avenidas em diversos bairros

A prefeita Maria Anto-
nieta  assinou convênios 
junto ao governador Geral-
do Alckmin, no Palácio dos 
Bandeirantes, onde obteve 
R$ 19,8 milhões em recursos 
para obras de infraestrutura 
em diversos bairros de Gua-
rujá. Serão beneficiadas as 
Avenidas Acaraú, Antenor 
Pimentel, Raphael Vitiello e 
Lidio Martins Correia, além 
de ruas dos bairros Pae Cara 
e Jardim Boa Esperança.

 “É uma intervenção 
muito importante na re-
gião de Vila Zilda, Morri-
nhos e Vila Edna, por onde 
passam os turistas que vão 
para a Enseada. Além das 
intervenções em Vicente de 
Carvalho nas vias que dão 
acesso ao Porto e ao comér-
cio do Distrito. Acredito que 
dará uma qualidade de vida 
melhor às pessoas e deixará 
a cidade estruturada para 
receber bem os turistas, com 
iluminação pública, pavi-
mento, calçadas, acessos e 
mobilidade. Ainda aguarda-
mos de sete a oito milhões, 
que estão contingenciados, 

para os projetos que já estão 
encaminhados”, disse a pre-
feita.

Avenida Brasil O secre-
tário de Planejamento, Mar-
cos Damin explicou que na 
Raphael Vitiello (conhecida 
Avenida Brasil), que atende 
os bairros Vila Edna, Vila 
Zilda, chegando à Avenida 
Lídio Martins e ao Parque da 
Montanha, serão feitas obras 
de drenagem, pavimentação 
do solo, sinalização de trân-
sito, acessibilidade, calçadas, 
travessias, guias e sarjetas.

 Já a Avenida Antenor 
Pimentel, principal via de 
acesso aos Morrinhos, terá 
asfaltos, guias, sarjetas, ilu-
minação, sinalização de 
trânsito vertical e horizontal. 
“O canal desta Avenida será 
coberto e sobre ele haverá 
uma ciclovia, rampas para 
acesso à ciclovia e pontos de 
ônibus que serão elevados, 
facilitando o ascesso”, expli-
cou Damin.

 Também haverá pavi-
mentação, guias e drenagem 
de ruas do Jardim Boa Espe-
rança e outras no Pae Cará.

Avenida principal da Vila 
Esperança, em Cubatão, 
começa a ser asfaltada 
nesta terça (01). As obras 
fazem parte do Progra-
ma Prefeitura em Ação. A 
previsão é de que a pavi-
mentação esteja pronta em 
quatro meses.

Vila
Esperança

Divulgação

Hospital Municipal vai 
empregar cubatenses

A Associação Hospi-
talar Beneficente do Bra-
sil (AHBB), gestora do 
Hospital Municipal de 
Cubatão aderiu ao Pacto 
Pelo Emprego, criado em 
2010 pela Prefeitura para 
incentivar a geração de 
empregos para os mora-
dores da cidade. 

Pelo acordo, a entida-
de compromete-se a pri-
vilegiar a mão-de-obra 
cubatense na contratação 
de novos funcionários, 
em especial as mulhe-
res, primeiro emprego e 
pessoas com deficiência. 
Para o recrutamento, a 
AHBB recorrerá ao ca-
dastro do PAT. 

A prefeita Marcia Rosa 
elogiou a postura que da 
entidade. “Não conheço 

nenhum caso em que uma 
Prefeitura foi obrigada judi-
cialmente a manter um hos-
pital em funcionamento e, 
ao mesmo tempo, encontrar 
um novo gestor no prazo de 
48 horas. Nós conseguimos 
e, para isso, contamos com 
a seriedade e dedicação da 
AHBB”, disse a prefeita.

O presidente da AHBB, 
Antonio Carlos Pinotti, des-
tacou os méritos da Prefei-
tura na transição em curto 
prazo, que qualificou como 
um ato de coragem da pre-
feita. “Nossa missão é dar 
segurança aos pacientes e 
nesse trabalho, mais impor-
tantes são os trabalhadores 
do que os equipamentos mé-
dicos. Por isso, estamos em-
penhados na valorização de 
todos eles”. disse o diretor.

Prefeitura e a AHBB, assinam ‘Pacto pelo 
Emprego’ em solenidade no auditório do 
Hospital.

Servidores recebem 
‘Educação Inclusiva

Dedicados 190 servi-
dores que atuam em diver-
sas secretarias municipais 
de cubatão receberam, na 
última terça (24), os seus 
certificados de conclusão 
de um dos seis cursos na 
área de educação inclusi-
va, promovidos pelo Cen-
tro de Apoio Pedagógico 
e Formação Continuada 
(CAPFC) este ano. 

Os servidores munici-
pais participaram das for-
mações em Libras (Língua 
Brasileira de Sinais), Prá-
ticas Inclusivas, Orien-
tações sobre Deficiência 
Intelectual, Orientações 
sobre Deficiência Visual, 
Orientações sobre Defi-

ciência Auditiva e Orien-
tações sobre Transtorno 
do Espectro Autista.

A solenidade, que 
aconteceu no Bloco Cul-
tural, teve a emocionante 
participação especial do 
Coral de Servidores Mu-
nicipais, regido por Nail-
se Machado, e ainda do 
Coral de Libras, formado 
pelos alunos concluintes 
do curso de Libras, com 
regência das professoras 
que ministraram a forma-
ção.

Ao cumprimentar os 
formandos, a professora 
Cássia de Oliveira Espi-
nosa, coordenadora da 
área de Educação Inclusi-

va do CAPFC, falou sobre 
a importância dos cursos 
e sobre o empenho de to-
dos em participar efeti-
vamente, demonstrando 
interesse em conhecer as 
diferentes maneiras de in-
teragir com o outro.

Oportunidade

Entre os formandos do 
curso de Libras estavam 
a técnica administrativa 
Ana Paula Reis Carlos e 
a relações públicas Aline 
Saboya, que trabalham 
juntas na Secretaria Mu-
nicipal de Comunicação. 
“Sempre tive vontade de 
aprender Libras e quan-do vi que estavam abertas 

as inscrições quis aprovei-
tar a oportunidade”, conta 
Ana Paula.

Segundo ela, não é tão 
fácil aprender Libras e é 
importante praticar para 
não esquecer e ter fluên-
cia como se faz com qual-
quer outra língua. Sobre a 
importância de ter feito o 
curso, Ana Paula garante 
que vai aproveitá-lo não só 
no seu trabalho como tam-
bém em outras situações 
de seu dia a dia.  “Espero 
poder ajudar as pessoas 
com deficiência a se co-
municar e fazer a diferen-
ça na vida de alguém onde 
for preciso”, destacou.

Divulgação

Isabela Carrari

Certificação

Divulgação
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NOVEMBRO AZUL

No mês voltado ao 
homem,Upa sensibiliza 
para a saúde

Durante todo o mês de 
novembro, a Unidade de 
Pronto Atendimento- UPA 
de Cubatão, está chamando 
a atenção do público mas-
culino para a  importância 
dos cuidados com a saúde. 
Com o tema ‘Cuidar da saú-
de é pensar no futuro’, a ação 
tem por objetivo alertar não 
apenas sobre o câncer de 
próstata, mas lembrar que a 
prevenção ainda é o melhor 
remédio contra qualquer 
doença. Por isso, todo ho-
mem a partir dos 30 anos, 

que passa em atendimen-
to pela unidade neste mês, 
está recebendo um folder 
alusivo à campanha e um 
brinde. “Com a correria do 
dia a dia acabamos nos es-
quecendo, mas muitas vezes 
também não sobra tempo 
e acabamos vindo apenas 
quando ficamos doentes. Por 
isso, ações como essa, de nos 
lembrar que precisamos nos 
cuidar quando também esta-
mos bem, ou aparentemente 
bem, são muito importan-
tes”, comenta Paulo da Cos-

ta, morador do Bolsão 8.
Ele, que ficou surpre-

so com a sensibilização, e 
não poupou elogios à UPA. 
“Fiquei muito feliz com o 
gesto. Sempre fui bem tra-
tado aqui, o pessoal é exce-
lente, sempre orienta sobre 
os cuidados com a saúde 
e hoje vim e ainda ganhei 
um brinde, é muito bom ser 
lembrado. Todos estão de 
parabéns!”, fala com alegria 
o pedreiro de 42 anos.

O material também está 
sendo entregue para todo 
o munícipe que passa pelo 
local. O objetivo é permitir 
que a informação chegue 
a todas as famílias, possi-
bilitando o despertar da 
conscientização em todas 
as pessoas, independente 
da faixa etária.

OUTUBRO ROSA- No 
mês passado, para lembrar 
as mulheres sobre os cui-
dados com a mama e a im-
portância de se procurar um 
médico aos primeiros sinais 

de alteração no corpo, ro-
sas e materiais explicativos 
foram distribuídos na UPA 
durante todo o período

NATAL
SOLIDÁRIO
A Organização Social 

Saúde Revolução (OSS Re-
volução), responsável pela 
UPA, realizará a partir da 
próxima terça 1, até 15 de 
dezembro a campanha Na-
tal Solidário OSS Revolu-
ção. O objetivo é arrecadar 
alimentos não perecíveis 
e brinquedos novos para 
instituições beneficentes 
de Cubatão; os donativos 
poderão ser colocados nas 
caixas disponíveis na UPA
    Mariana - Uma mobiliza-
ção em prol das vítimas da 
tragédia de Mariana, em Mi-
nas Gerais, também foi rea-
lizada. Na segunda-feira, 30, 
um grupo de voluntários se-
guirá para a cidade mineira 
levando a segunda remessa 
de donativos. A primeira foi 
entregue no último dia 23.

Elisangela Bezerra
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Carro e Moto

Vendas de peças 
e Acessórios
Manutenção

3372-6727
Av. Martins Fontes, 343 

Vila Nova - Cubatão

sandrinhomoto-pecas@hotmail.com

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

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 Dezem-
bro, 260 - Vila 

Natal  Cubatão

98838-2872

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

Imóveis

São Vicente

VENDE
Vale Verde - So-
breposta Alta e 
Baixa - 2 dorm. 
c/suite e 1 vaga. 
Aceita financia-
mento. 
210 mil - ref 1004
Vila Nova - So-
breposta Alta 2 
dor/suite, sl. 2 
amb. área gour-
met. Aceita fi-
nanc.
270 mil - ref. 999

3361-4894
3372-7409

Rua Armando Sales 
de Oliveira, 371 - 
Centro - Cubatão

almeidasimoveis.com.br

CRECI 57407

Vila Nova - So-
breposta TERREA 
2 dorm.  Aceita 
financ.
230 mil - ref. 998
Vila Nova - ap 2 
dorm, aceita 
financ.
220 mil - ref 1022
Costa Silva - casa 
2 dorm, aceita 
financ.
335 mil - ref 1015

ALUGA
Jardim Casqueiro 
- Apto 02 dorm 
com garagem 
pacote R$ 1.000
Vila Nova - Apto 2 

VENDE
Apartamento novo 02 
dorms, 1 vaga. Prédio 
com elevador, próx. a 
comércios, hospitais, 
escolas e etc. Entrada: 
20% restante financia-
mento

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

3363-2209
Casqueiro

   3361-8686
Vila Nova

    3221-5910

R$ 221.000,00
Apartamento na Vila 
Nova 2 dormitórioss, 
s/garagem - Térreo. 
Ótimo estado, aceita fi-
nanc. FGTS, CC.
R$ 180.000,00
Apartamento novo 2 
dormitórios. Minha 
Casa Minha Vida úl-
timas unidades. R$ 
190.000,00
Apartamento no Cas-
queiro 2 dormitórios, 
em construção. Entra-
da: 19 mil + parcelas 

dorm, gar colet, 
pacote R$ 1.000 
Costa e Silva - 
casa 1 quarto , 
sala coz wc  
R$ 750,00
Centro - Loja 
térrea  com 
mezanino - 240 
m² 
R$ 10.000,00

mensais que cabem 
em seu bolso. R$ 
200.000,00
Apartamento novo no 
Casqueiro, 2 dormitó-
rios. grande, 1 vaga. 
aceita financiamento, 
FGTS, CC. R$ 240.000,00
Cotato:
7820-4982 / 7806-2562

ALUGO SALÃO COMERCIAL
450 mts em frente ao Extra da Rua São Paulo

8 VAGAS de estacionamento para carros.

Contato: (19) 99819-2196

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

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 

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

3363-2207

Manutenção 
e revisão de 
motos 

Nacionais e 
importados 

AV. Brasil, 557 
- Jd. Casqueiro 
- Cubatão
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CARTÓRIO DE REGISTRO 
CIVIL DE CUBATÃO 
Rua São Paulo, 316 - Centro 
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: REGINALDO ANTONIO TEIXEIRA PINTO e VANESSA BRANDÃO DAMASCE-
NO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, gerente administrativo, RG n.º 
23218053 - SSP/SP, CPF n.º 16949973837, com 41 anos de idade, natural de São Paulo - SP, nas-
cido no dia vinte e nove de março de mil novecentos e setenta e quatro (29/03/1974), residen-
te na Rua Ademar Otero Neves, 22, casa 1, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filho de HELIO 
TEIXEIRA PINTO, falecido há 2 anos e de DEOLINDA FOGAÇA TEIXEIRA, de nacionalidade brasi-
leira, do lar, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Maria Iris Abreu da 
Silva, conforme sentença datada de 25/11/2015, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara 
Judicial desta Comarca, nos autos de n°157.01.2010.006119-9/000000-000.. Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de enfermagem, RG n.º 28364252X - SSP/
SP, CPF n.º 26500293827, com 38 anos de idade, natural de Salvador - BA (Camaçari-BA  Livro nº 
35, fls. nº 34, Termo nº 1333), nascida no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e seten-
ta e sete (25/06/1977), residente na Rua Ademar Otero Neves, 22, casa 1, Jardim Nova Repúbli-
ca, Cubatão - SP, filha de FRANCISCO ADEMAR DAMASCENO, de nacionalidade brasileira, tecnico 
de refrigeração, com 65 anos de idade, residente em Morada Nova - CE e de MANOELINA BEN-
TO BRANDÃO, falecida há 4 anos. 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, 19 de novembro 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: JAMES WILLIANS EURIPEDES DA CRUZ SILVA e JULIANA ARAGÃO DE FREITAS BRI-
TO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 48611184 - SSP/SP, 
CPF n.º 39296380880, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 141, fls. 
nº 305, Termo nº 38519), nascido no dia nove de junho de mil novecentos e noventa (09/06/1990), 
residente na Av. Nossa Senhora de Fátima, 932, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de EDSON FER-
REIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 57 anos de idade, residente em 
Vitoria da Conquista - BA e de MARIA APARECIDA DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, cozinheira, 
com 59 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, assistente administrativa, RG n.º 42946391 - SSP/SP, CPF n.º 44173622899, com 21 
anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 176, fls. nº 292, Termo nº 
106753), nascida no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e noventa e três (17/12/1993), 
residente na Av. Nossa Senhora de Fátima, 932, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de RENA-
TO MOTA DE BRITO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de EDNEIDE ARAGÃO DE FREITAS BRITO, de nacionalidade brasileira, do lar, 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, 19 de novembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: EDILSON DE SOUZA SILVA e ÉRICA DA SILVA SOUZA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 45758606 - SSP/SP, CPF n.º 
33775003835, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove de maio 
de mil novecentos e oitenta e cinco (29/05/1985), residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, 48, 
fundos, Vila São José, Cubatão - SP, filho de SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ZELITA SABINO DE 
SOUZA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, agente de vendas, RG n.º 441173548 
- SSP/SP, CPF n.º 36555799854, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
dezessete de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (17/06/1985), residente na Rua Santo An-
tonio de Pádua, 26, fundos, Vila São José, Cubatão - SP, filha de VALDETO ALVES DE SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de NEDIR 
FERREIRA DA SILVA, falecida há 1 ano. 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, 19 de novembro 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 GUIDO DA SILVA e MARIA HELENA FERREIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 57392547 - SSP/SP, CPF n.º 18377335972, 
com 65 anos de idade, natural de São Joaquim do Monte - PE (São Joaquim do Monte-PE  Livro 
nº 19, fls. nº 37, Termo nº 7632), nascido no dia vinte de março de mil novecentos e cinquenta 
(20/03/1950), residente na Rua Maria Graziela, 1025, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de JOSÉ 
ODILON DA SILVA, falecido há 09 anos e de MARIA ASSUNÇÃO SILVA, falecida há 02 anos . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aposentada, RG n.º 376165388 - SSP/SP, CPF n.º 
25650151865, com 79 anos de idade, natural de Santa Luzia - PB (Santa Luzia-PB  Livro nº 61, fls. nº 
25, Termo nº 9865), nascida no dia doze de fevereiro de mil novecentos e trinta e seis (12/02/1936), 
residente na Rua Maria Graziela, 1025, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de MARIA SEVERI-
NA DA CONCEIÇÃO, falecida há 22 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, 21 de novembro 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: SERGIO FLAVIANO e EROTILDES BATISTA DA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, caldeireiro, RG n.º 244997408 - SSP/SP, CPF n.º 25469630668, com 
58 anos de idade, natural de Nova Lima - MG, nascido no dia dois de agosto de mil novecentos e cin-
quenta e sete (02/08/1957), residente na Travessa São Jorge, 2979, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho 
de SEBASTIÃO FLAVIANO ELIDIO, falecido há 56 anos e de MARIA ALVES DA CRUZ, falecida há 15 anos-
Divorciado de Ana Maria Chever Mião Flaviano, conforme sentença datada de 03/03/2008, proferida 
pelo MM.Juiz de Direito do 4º Ofício Judicial desta Comarca, nos autos de °310/2007.. Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cuidadora de idosos, RG n.º 20238343X - SSP/SP, CPF 
n.º 08051071859, com 50 anos de idade, natural de Sertânia - PE (Sertânia-PE  Livro nº 60, fls. nº 318, 
Termo nº 21412), nascida no dia vinte de dezembro de mil novecentos e sessenta e quatro (20/12/1964), 
residente na Travessa São Jorge, 2979, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de CICERO BATISTA DA SILVA, 
falecido há 20 anos e de IVANIL PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 83 
anos de idade, residente em Arco Verde - 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, 23 de novembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: EVERTON DOS SANTOS GOIS e DANIELE COSTA DO CARMO DO ANJOS. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de cabeamento, RG n.º 576641686 - SSP/SP, com 32 
anos de idade, natural de Itaporanga d’Ajuda - SE (Itaporanga d’Ajuda-SE  Livro nº 11, fls. nº 156, Termo nº 
9566), nascido no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (01/02/1983), residente na 
Rua Caminho Espirito Santo, 2126, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de JOSÉ DE SOUZA GOIS, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em Itaporanga d’Ajuda - SE e de MARIA 
JOSEFA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em Itanhaém 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 592744012 - SSP/SP, 
com 16 anos de idade, natural de Aracaju - SE (Aracaju/SE - 7ºOfício  Livro nº 208, fls. nº 108, Termo nº 
100024), nascida no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e noventa e nove (25/05/1999), residen-
te na Rua Caminho da Sociedade, 1401, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de GILVAN DIAS DOS ANJOS, 
desaparecido há 16 anos e de ELENILDA COSTA DO CARMO, de nacionalidade brasileira, aux. de serviços 
gerais, com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de novembro 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: GILSON RUFINO EDUARDO e MARIA CÉLIA VELOSO MARCELINO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 383239539 - SSP/SP, com 36 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 66, fls. nº 370, Termo nº 8736), nascido no dia quatro de 
agosto de mil novecentos e setenta e nove (04/08/1979), residente na Rua Caminho Principal, 8, Vila 
Noel, Cubatão - SP, filho de ANTENOR EDUARDO, falecido há 21 anos e de MARIA DAS NEVES RUFINO 
EDUARDO, falecida há 22 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, cozinhei-
ra, RG n.º 192071488 - SSP/SP, CPF n.º 07936072802, com 58 anos de idade, natural de Ubá - MG, 
nascida no dia cinco de junho de mil novecentos e cinquenta e sete (05/06/1957), residente na Rua 
Caminho Principal, 8, Vila Noel, Cubatão - SP, filha de JOSÉ MARCELINO, falecido há 10 anos e de EFI-
GÊNIA LÚCIA VELOSO MARCELINO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 85 anos de idade, residente 
em Ubá - MG. Divorciada de Milton Manoel Joaquiml, conforme sentença datada de 21/09/2012, pro-
ferida pela MM. Juiza de Direito da 2ª Vara e Familia e Sucessões da Comarca de São Vicente-SP, nos 
autos de N° 590.01.2012.020201-1/000000-000. 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 novembro 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: CRISTOFER DA SILVA SANTOS e ANA CARLA SILVA PENHA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 44845622 - SSP/SP, CPF n.º 35234438813, 
com 27 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 124, fls. nº 169, Termo 
nº 75598), nascido no dia vinte de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (20/09/1988), residente 
na Rua Engenheiro Ernesto Otto Stock, 81, Jardim Caraguatá, Cubatão - SP, filho de AILTON CERQUEIRA 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
VANIA DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 47224548X - SSP/SP, 
CPF n.º 39266368822, com 25 anos de idade, natural de Catolé do Rocha - PB (Catolé do Rocha-PB  Li-
vro nº 16, fls. nº 199, Termo nº 17375), nascida no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e 
noventa (24/10/1990), residente na Rua Engenheiro Ernesto Otto Stock, 81, Jardim Caraguatá, Cubatão 
- SP, filha de JOSÉ ANTÔNIO DA PENHA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 51 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de MARLENE DOS SANTOS SILVA PENHA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, 
com 48 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, 23 de novembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSIMAR FLORENTINO DA SILVA e NÚBIA FERNANDA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, mecânico, RG n.º 509788671 - SSP/SP, com 26 anos de idade, natural 
de Quipapá - PE, nascido no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (23/10/1989), 
residente na Rua 15, 33, Bloco J, Ap 2, Bolsão 9, Cubatão - SP, filho de JOÃO FLORENTINO DA SILVA, fa-
lecido há 18 anos e de EDLEUSA FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de 
idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Daiane Estfane de Oliveira Santos, conforme sentença 
datada aos 05/11/2014, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de 
nº0006809-35.2014.8.26.0157 ordem nº940/14. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ra, operadora de sac, RG n.º 1203971 - SSP/RO, CPF n.º 01764367235, com 20 anos de idade, natural de 
Rolim de Moura - RO (Rolim de Moura-RO  Livro nº 65, fls. nº 281, Termo nº 25881), nascida no dia vinte 
e oito de novembro de mil novecentos e noventa e quatro (28/11/1994), residente na Rua 15, 33, Bloco J, 
Ap 2, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de JAMIL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 54 anos 
de idade, residente em Guapó - GO e de TEREZINHA FIGUEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, cos-
tureira, com 52 anos de idade, residente em Guapó - GO. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ANDERSON TAVARES DE BASTO e KAMILLA VALENTE MATEUS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 434154465 - SSP/SP, CPF n.º 33613980886, com 31 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de julho de mil novecentos e oitenta e qua-
tro (13/07/1984), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 121, apto.34 A, Vila Natal, Cubatão - SP, filho 
de MANOEL TAVARES DE BASTO, falecido há 4 anos e de MARILENE TAVARES DE BASTO, falecida há 25 
anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de telemarketing, RG n.º 
54277088X - SSP/SP, CPF n.º 71438165234, com 35 anos de idade, natural de Itacoatiara - AM (Itacoa-
tiara/AM  Livro nº 47, fls. nº 206, Termo nº 18834), nascida no dia trinta de julho de mil novecentos e oi-
tenta (30/07/1980), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 121, apto.34 A, Vila Natal, Cubatão - SP, filha 
de GUILHERME LUCAS MATEUS, de nacionalidade brasileira, diretor, com 64 anos de idade, residente 
em Manacapuru - AM e de MARIA LUIZA FERNANDES VALENTE, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 48 anos de idade, residente em Manaus - AM. 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 novembro 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 PROCOPIO DOS SANTOS e ALINE CRISTINA BARBOSA DE LIMA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 443961475 - SSP/SP, CPF n.º 38441784817, 
com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e oito (29/02/1988), residente na Rua das Palmas, 120, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de JOSÉ 
BATISTA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, coletor, com 58 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de SANDRA HELENA PROCOPIO, de nacionalidade brasileira, gari, com 49 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 489813021 
- SSP/SP, CPF n.º 44196212816, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia sete de 
junho de mil novecentos e noventa e três (07/06/1993), residente na Rua das Palmas, 120, Vila Natal, 
Cubatão - SP, filha de HELIO SILVA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 51 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de VILMA CELIA BARBOSA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, 
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, 24 de novembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

OPORTUNIDADES

Vale Fertilizantes 
anuncia Programa 
de Estágio 2016

A Vale Fertilizantes está 
com inscrições abertas para 
o processo seletivo do Pro-
grama de Estágio 2016. Se-
rão oferecidas vagas para 
estudantes do Ensino Supe-
rior e Técnico em Cubatão, 
São Paulo e Cajati (SP). Os 
interessados devem se ins-
crever no site da Vale, na 
seção Carreiras, até dia 18 
de dezembro. 

Podem se inscrever no 
programa alunos que estão 
cursando graduação nas 
áreas de Administração, 
Assistência Social, Ciências 
Contábeis, Ciências Econô-
micas, Sistema de Informa-
ção, Jornalismo, Relações 
Públicas, Publicidade e 
Propaganda e Engenharias 
Elétrica, Ambiental, Mecâ-
nica, Produção, Computa-
ção, Ciências da Computa-

ção, com formação prevista 
entre dezembro de 2016 e 
dezembro de 2017. 

Além disso, podem con-
correr às vagas estudan-
tes do ensino técnico com 
formação prevista para 
agosto de 2016 ou recém-
-formados na parte teórica 
que não tenham cumprido 
o estágio obrigatório nas 
áreas de Química, Edifica-
ções, Elétrica, Eletrotécni-
ca, Mecânica, Mecatrônica, 
Mineração, Segurança do 
Trabalho e Instrumentação. 

O processo de seleção 
inclui diversas etapas e a 
empresa oferece ao esta-
giário bolsa-auxílio, vale-
-transporte ou transporte 
da empresa, vale-refeição 
ou alimentação no local,  
assistência médica e segu-
ro de vida.

Anglo American abre 
vagas no programa 
Mina de Talentos

A Anglo American está 
com cerca de 40 vagas aber-
tas para seu programa de 
estágio, chamado Mina de 
Talentos. As inscrições po-
dem ser feitas até o dia 26 
de novembro, pelo site da 
empresa (www.angloame-
rican.com), no menu Car-
reiras, por estudantes de 
diversas áreas, como Enge-
nharias, Geologia, Ciências 
Gerenciais, Tecnologia da 
Informação, Comunicação 
e Direito.

O diretor de Recursos 
Humanos da Unidade de 
Negócio Minério de Ferro 
Brasil, Wagner Silva, afirma 
que o processo seletivo será 
robusto. “Nosso objetivo é 
selecionar estudantes com 
alto potencial, que possam, 
no futuro, se tornar um 
profissional da Anglo Ame-

rican”, explica.
Serão realizados dois 

processos seletivos e duas 
admissões por ano, poden-
do contemplar, de acordo 
com a necessidade, as cida-
des onde a Anglo American 
tem operação.

O estágio terá duração 
de 12 meses, com possibili-
dade de renovação. Os sele-
cionados poderão vivenciar 
na prática o que aprende-
ram na universidade. O 
programa prevê ações de 
desenvolvimento, incluin-
do a elaboração de projeto 
com supervisão do gestor, 
acompanhamento periódi-
co pela equipe de Recursos 
Humanos da companhia, 
assim como oportunidades 
formais de exposição do 
trabalho realizado para as 
lideranças da empresa.

Emprega São Paulo 
tem vagas para o 
Litoral

O programa Emprega 
São Paulo/Mais Emprego, 
agência deempregos pú-
blica e gratuita gerenciada 
pela Secretaria do Empre-
go e Relações do Trabalho 
(SERT), em parceria com 
o Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), oferece 
nesta semana 267 vagas de 
trabalho divididas entre as 
áreas de construção civil.

Como se 
cadastrar 
Para ter acesso àsopor-

tunidades basta acessar o 
site:  www.empregasaopau-

lo.sp.gov.br   criar login, 
senha e informar osdados 
solicitados. 

Outra opção é compa-
recer a um Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) com RG, CPF, PIS e 
Carteira de Trabalho. 

O cadastramento do 
empregador também po-
derá ser feito no site do 
Emprega São Paulo ou 
PAT. Para disponibilizar 
vagas no sistema, é neces-
sária a apresentação do 
CNPJ da empresa, razão 
social, endereço e o nome 
do solicitante. 

Confira abaixo algumas oportunidades em destaque:

     Ocupação     Local/Vagas
  Técnico de enfermagem  Baixada Santista   25 
   Vendedor    Praia Grande  20 
   Açougueiro    Bertioga  5 

A Família do querido 
FABIANO TAVARES PINHO,

agradece o conforto recebido e convida paren-
tes, amigos e pessoas de suas relações, para a 

missa que fará celebrar em sua intenção

Quinta-Feira, 03 de dezembro de 2015 ás 18h, na Paróquia São Judas 
Tadeu, 28 - Casqueiro. Sensibilizados, agradecem 

antecipadamento a quantos comparecerem.

HOMENAGEM A MESSIAS
Acontece nesta sexta-feira, 

27, ás 19h na Paróquia São Judas 
Tadeu, no Casqueiro, a missa de 
7 dia em intenção a Manoel Mes-
sias de Oliveira. O celebrante será 
o padre Eniroque, que também 
celebrou a missa de corpo presen-
te, na capela do Cemitério, sába-
do, 21, quando uma multidão se 
emocionou junto aos familiares. 

Nesta terça-feira, 24, a Câ-
mara encerrou a Sessão ordiná-
ria (de acordo com o artigo 104, 
alínea B, do Regimento Interno), 
em homenagem ao ex-vereador 
- 1993-1996. “Era dono de um 
carisma incomparável e deixou 
inúmeros amigos nesta Casa e 
em toda cidade”, justificou o pre-
sidente Aguinaldo Araújo.

Natural de Mineiros do Tie-

tê (SP), tinha 81 anos. Dono da 
Messias Materiais para Constru-
ção, empreendimento familiar 
há 47 anos. Extravagante e bem 
humorado, estava sempre sor-
rindo e contando piadas e, era 
sempre motivo de ‘sarro e festa’, 
onde chegava. Esta certamente é 
a lembrança que fica na memória 
de todos que o conheceram.    
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PMS

O presidente do Conse-
lho de prefeitos da Bai-
xada – Condesb, Paulo 
Alexandre Barbosa com 
a secretária de Meio 
Ambiente do Estado 
Patrícia, durante assi-
natura do Programa Li-
toral Sustentável, esta 
semana, em Santos.

Esse é um espaço para 
divulgar aqueles que inves-
tem e acreditam na cidade. 
O Kanashiro Restaurante 
Japonês que fica na Av. 
Joaquim Miguel Couto 
850, tem um belo espaço, 
comida boa, wi fi. 
Fábio Inácio, Ly, Camila e 
Júlia almoçaram e aprova-
ram. Vale a pena conhecer.

Valorize Cu-

Adenilson Amorim 
e esposa recebem 
amigos e lideranças, 
para comomorar 
seu aniversário. 
Na foto Vanilson 
‘Street Point’, Daniel 
Ravanelli, vereador 
Ademário e Valdir 
Coopertransp. “Coin-
cidência ou destino? 
PSDB 45!!!  45 anos”

A Global Fisio 
preparou 
um Café da 
Manhã em 
incentivo a 
Campanha 
Novembro 
Azul. A 
Global apoia 
esta causa. 
Bela inicia-
tiva!

Ana Dantas 
Figueiredo 
em ‘mais uma 
primavera’. 
Comemoração no 
Salão Equipe II.

A Chapa 1 - OAB Santos por 
Você comemora a proclamação 
da vitória pela comissão eleito-
ral. Sucesso ao advogado Luiz 
Fernando Afonso Rodrigues, 
novo presidente para o triênio 
16-18.
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