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“Cubatão é do 
Senhor Jesus”
Milhares de fiéis lo-

tam as ruas de Cuba-
tão para declarar o 
senhorio de Jesus 

Cristo, na cidade. Na 
sua 18ª edição, a tra-
dicional Marcha para 
Jesus teve oração, ar-

recadação de alimen-
tos e um culto-show 
com o cantor gospel 
David Quinlan.  04

Esperança na Vila
Conforme Aconte-

ce anunciou no mês 
passado, as obras de 
pavimentação da Ave-
nida Principal da Vila 
Esperança começaram 
nesta terça (01). Dre-
nagem e preparação 
do solo para receber 

o asfalto estão sendo 
desenvolvidas duran-
te os próximos dias. 
Previsão da conclusão 
dos serviços é de qua-
tro meses, podendo 
ser maior dependen-
do das condições cli-
máticas. 05

Quintino fatura dois 
prêmios no Troféu 
ACEESP

Radialista cubaten-
se levou o prêmio em 
duas categorias no 
‘Oscar da Crônica Es-
portiva Paulista’. Dis-
putando com grandes 
nomes e emissoras, o 
setorista do Santos FC 

da Rádio Capital fa-
turou os prêmios de 
melhor Blog Esportivo 
e de Repórter de Rá-
dio. Quintino visitou o 
Acontece para contar 
a emoção de receber 
os prêmios.

Esporte 04

Sintracomos reelege Macaé

Em eleição realizada na 
semana passada, atual 
presidente do Sintraco-

Hospital de Cubatão 
vai zerar fila de
espera em cirurgias

Faz pouco mais de 
um mês que a Prefeitu-
ra rompeu com a Pró-
-Saúde, antiga adminis-
tradora do Hospital, e 
os resultados já come-
çaram a aparecer.  Não 
há mais espera para in-
tervenções ortopédicas 
e a meta agora é zerar 
fila de espera nas cirur-
gias do Hospital até fe-
vereiro. 03 

mos venceu a sua adver-
sária com larga vanta-
gem. Macaé fica no cargo 

por mais quatro anos e 
promete ainda mais tra-
balho para os associados

Vespaziano Rocha

Divulgação

Divulgação

Aprovado! 07

Nova gestão
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Quase chorei junto com o Beto

Cido Barbosa
relações públicas, jornalista e 

administrador de empresas 
diretor presidente do

 Jornal Acontece

fatos & tendências

Articulando

Motivo de comentários na 
cidade o almoço protagonizado 
por peças fundamentais para o 
processo de sucessão municipal 
2016. Ninguém sabe qual foi o 
cardápio mas o presidente do 
PDT Júnior Passarelli (foto), e os 
prefeituráveis Donizete (PSD) e 
Geraldo Guedes (PR), certamen-
te falaram sobre política.

Há alguns dias Acontece espe-
culou que já haveria um ensaio 
de aliança proporcional do PDT 
(do prefeiturável Ivaniel) com o 
PSD (de Donizete): quem estiver 
melhor encabeça a chapa. Teria 
sido Guedes convidados para o 
projeto?

PDT e a Tempestade

Gerou muitas conversas de-
sencontradas, nas redes sociais, 
durante a semana, a intimação 
do vereador César Nascimento, 
num processo de desfiliação do 
PDT. O fato é que o vereador 
foi intimado a se manifestar no 

processo movido pelos próprios 
vereadores César e Ivan (PDT), 
mas que já que perdeu a razão 
de ser, pois os dois desistiram 
da ação. O motivo da confusão, 
é que falta mero trâmite proces-
sual, ou seja, a homologação da 
desistência dos vereadores, junto 
ao desembargador, para o cance-
lamento da referida ação, da qual 
o vereador foi intimado.

Em copo dágua

Em setembro, Ivan e César se 
precipitaram em justificar a saí-
da do PDT, pois acabaria o pra-
zo de filiação para que pudessem 
concorrer em novo Partido, nas 
eleições de 2016. Porém a altera-
ção na legislação eleitoral abriu a 
‘janela partidária’ para março de 
2016, quando os vereadores po-
derão trocar de partido, sem ris-
co de perderem os mandatos; por 
este motivo, desistiram da ação. 

Testemunhas

O mais interessante é que um 
político arrolado na defesa do 
PDT, não sabia que estava no rol 
das testemunhas. Indagado sobre 
o assunto, o presidente do PDT, 
também advogado Passarelli Jú-
nior, ponderou: “não existe a ne-
cessidade de combinar antes, com 
as testemunhas. Elas são intima-
das pela Justiça e foram indicadas 
pela defesa por serem peças chaves 
pois estavam na cena dos fatos ale-
gados pelos autores, na inicial”.

Educação

Nesta sexta acontece uma re-
união para debater os rumos do 
Plano Municipal de Educação. 
A pauta foi levantada na última 
sessão ordinária da Câmara. O 
debate gerou um impasse entre 
os edis, que obstruíram a sessão. 
A reunião desta sexta terá a pre-
sença do secretário de Educação, 
César Pimentel, de representan-
tes do Sindicato dos Professores 
e de todos os vereadores. 

No PPS

Na semana passada o PPS 
realizou encontro em Cubatão 
com a presença do coordena-
dor regional da legenda Rogério 
Barreto. O presidente Luiz Car-
los Costa reafirmou proposta 
do Partido no sentido de apoiar 
o pré-candidato a Prefeito pelo 
PMDB,  Wagner Moura. O PPS 
filiou nomes de destaque na ci-
dade, entre eles: Brizola, Zezi-
nho do Estrela, Sérgio Calçados; 
Dr. Paulo Rosa, o ex gerente da 
Cosipa Lopes e a líder comuni-
tária Marly.

Dissidentes

Brizola e Lopes já tiveram 
destaque na militância do PDT, 
mas romperam  com os pedetis-
tas por não concordarem com 
a nova direção. Os precederam 
nesta postura o vice do PPS Cé-

lio Lacerda e o secretário Manoel 
Maraca.  “Estamos estruturando 
o Partido com nomes de peso e 
credibilidade na Cidade, inclusi-
ve para discussão futura visando 
o cargo de vice-prefeito na chapa 
do Wagner”, sentenciou Lacerda.

Desconto no IPTU

 O reajuste de tributos munici-
pais em Cubatão, em 2016, será 
de 10,33%. O percentual incide 
sobre o IPTU, ISS, ITBI e taxas 
de serviços e licenças. Os carnês 
deverão ser distribuídos até o fi-
nal de dezembro. Os contribuin-
tes poderão optar pelo pagamen-
to dos impostos à vista - e, neste 
caso, terão direito a 5% de des-
conto sobre o total - ou em até 12 
parcelas. O índice de reajuste, foi 
baseado no Indice Geral de Pre-
ços ao Consumidor (INPC), do 
IBGE, relativo ao período de no-
vembro de 2014 a outubro deste 
ano.

Licênça Prêmio

A CEI que apura irregulari-
dades no pagamento de licenças-
-prêmio, concedidas pela prefei-
tura, apresentou o relatório final 
das investigações. O documento 
foi encaminhado ao Ministério 
Público Estadual (MPE-SP) para 
aprofundar as investigações, por 
parte do Judiciário. O presidente 
da CEI, Doda (PSB), e os mem-
bros Dinho (SDD), I Hildebran-

do (PDT) e Roxinho (PMDB), 
estão convictos sobre a existên-
cia de irregularidades. A CEI foi 
instalada depois que a Prefeitura 
fez B.O, abriu sindicância e in-
formou à imprensa que houve o 
pagamento de valores vultuosos 
com assinaturas, provavelmente 
falsas. 

Esquisito!

O documento revela contra-
dições entre os depoimentos do 
ex-diretor do departamento de 
RH Rafal e o ex-chefe de Gabi-
nete, Zé Carlos, que seria o res-
ponsável pela anuência dos pe-
didos de licença-prêmio. 

Outra questão que também 
deverá ser melhor investigada 
pelo MP é o suposto tráfico de 
influência para a liberação da 
grana. A comissão também quer 
saber se o exame grafotécnico foi 
feito a fim de comprovar a alega-
da falsidade das assinaturas. 

Sigilo

 “Existem questões que exi-
gem uma melhor investigação 
por parte do Judiciário a quem 
caberia, dentre outras tarefas, a 
adoção de uma eventual quebra 
de sigilo bancário e de uma aca-
reação entre os envolvidos”, disse 
o vereador Doda.  A CEI escutou 
mais de quarenta pessoas, entre 
secretários e servidores. 

Acontece na web
As mais lidas no Portal do 

Jornal Acontece – acontecedigi-
tal.com.br. Você pode ler todas 
as matérias na integra no site e 
acompanhar as atualizações diá-

- Praia Grande anuncia novo concurso público

Novo concurso aberto no último dia 30 está com inscrições 
abertas até o dia 04 de janeiro na cidade de Praia Grande. Ao 
todo, são 20 vagas para os cargos de cuidador de idosos e edu-
cador físico.

- Macaé é reeleito presidente do Sintracomos

Com vantagem esmagadora, presidente do Sintracomos 
fica no cargo por mais quatro anos. Resultado da eleição saiu 
na sexta à noite e foi muito comemorado.

- Marcha para Jesus reúne milhares de fiéis nas 
ruas de Cubatão

Tradicional evento contou com shows, uma caminha pela 
avenida Nove de Abril e barracas com comes e bebes. Show do 
cantor David Quinlan encerrou o evento.

- Começa pavimentação da Avenida Principal 
da Vila Esperança

Obras de pavimentação da Avenida Principal da Vila Es-
perança começaram na manhã desta terça (01). Previsão de 
entrega da obra é de quatro meses.

- Nova Aliança e Vila Parisi decidem o título 
do Cubatense de Futebol

Equipes disputam jogo decisivo neste domingo (06) no cam-
po do Parque Fernando Jorge. Partidas amistosas estão pro-
gramadas para acontecer antes da final.

rias através da nossa pági-
na no Facebook (facebook.
com/acontecedigital) e 
do nosso Twitter (twitter.
com/acontecedigital)

Sem o apoio de congres-
sistas do PT para barrar sua 
própria cassação, o presiden-
te da Câmara dos Deputados 
se vingou: acatou o pedido de 
cassação da presidente da Re-
pública, sob o subterfúgio de 
‘pedaladas fiscais’, fundamen-
tado por juristas notadamen-
te preteridos e pessoalmente 
revoltados com o partido go-
vernista. 

‘Mais sujo de que pau de 
galinheiro’, Eduardo Cunha 
nem fica com a cara verme-
lha: afinal ‘vergonha é para 
os fracos’. Enquanto isso, nós 
assistimos passivos e incrédu-
los a este nefasto espetáculo 
nacional, com consequências 
diretas em nossas vidas. Num 
momento em que se prenun-
cia o agravamento da crise e 
que seria necessário um pac-
to de governabilidade para 
salvar o País, o que prevalece 
mesmo é o jogo de interesses 
nada republicanos e o escan-
carado toma lá dá cá. Mas 
alguém precisa pagar a conta 
desta insensatez: nós com im-
postos e a ruína do País. E o 
pior, se o impeachment pros-
perar trocaremos a Dilma do 
PT, pelo Temer do PMDB, al-
guém consegue dizer quem é 
‘mais santo’? 

Recentemente a prefeita de 

Cubatão e demais lideranças fize-
ram lobby em Brasília, para tentar 
reverter as demissões na Usiminas, 
que trará consequências irrepa-
ráveis para a cidade e região. Mas 
duvido que haja espaço na agenda 
da capital brasileira para, doraven-
te, discutir este assunto “de menor 
importância”. Dilma precisa con-
centrar energia para salvar sua pele 
e do governo e a oposição precisa 
do caos, para encurtar a chegada 
ao poder. Entre um e outro, está 
quem não esconde seu compro-
misso com o poder, o PMDB de 
Temer, E Cunha e Renan. Quem os 
move não é nenhuma consciência 
ética ou ideológica. Tanto Cunha 
e a cúpula pemedebista, quantos 
os demais oposicionistas estão 
pouco se lixando se as pautas no 
Congresso vão travar de vez e nós 
brasileiros que já perdemos o ano 
de 2015, vamos perder também o 
de 2016, com o provável mergulho 
na miséria. Sem a confiança neces-
sária para conquistar os 342 votos 
necessários para fazer prosperar 
o impeachment no Congresso, a 
oposição decidiu defender a ma-
nutenção do recesso parlamentar 
de janeiro. Conclusão: nada mais 
anda neste país antes do carnaval. 
O que interessa  mesmo é ganhar 
tempo para que o governo sangre, 
e o povo, na vala, se revolte. 

Na fase formal do espetáculo, 
com a voz  embargada, o deputado 

Beto Mansur (PRB), primeiro 
secretário da Câmara, eleito gra-
ças aos votos do Russomano, leu 
por mais de duas horas o acolhi-
mento do pedido: “verás que um 
filho teu não foge á...(lágrimas) 
luta”, e se emocionou ao térmi-
no da leitura, no trecho do Hino 
Nacional. Confesso; quase cho-
rei junto com ele, em sua enfática 
defesa republicana. Lembrei do 
compromisso de abnegados de-
putados, como ele, em defesa do 
País. Começei a lembrar das ví-
timas de trabalho em regime de 
escravidão e exploração infan-
til. Mas mudei os pensamentos, 
para não mergulhar em prantos. 
Ao fim, do espetáculo, com o 
plenário da Câmara quase vazio, 
Cunha  determinou a instalação 
da comissão de 65 deputados, a 
partir da próxima segunda-feira 
(7) para analisar o assunto. 
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Nova Gestão

Nova gestora, AHBB, fez 
acordo com os médicos que 
haviam pedido desliga-
mento por causa de ‘calote 
da Pró-Saúde’. 

Divulgação

Ouvidoria da Saúde 
vai até usuários

A partir de janeiro, até 
junho de 2016 será realiza-
da a terceira edição da Ou-
vidoria da Saúde Itinerante. 
O Programa tem a intenção 
de ampliar a participação 
dos usuários e adotar ações 
que resultem em melhor 
atendimento. Desta forma, 
quem utiliza as unidades 
de Saúde de Cubatão terá a 
oportunidade de conversar 
diretamente com a ouvido-
ra Lúcia Piedade Francisco 
Rocha e apresentar solici-
tações, sugestões, elogios 
ou até mesmo registrar 
uma reclamação

“Cada vez mais quere-
mos divulgar e aproximar 
a Ouvidoria da comuni-
dade”, disse Lúcia Rocha, 
informando que o aten-
dimento ocorrerá das 8 às 
12 horas, de acordo com 
a programação detalhada 
abaixo. “A partir do contato 
inicial, fazemos uma ava-
liação contínua da qualida-
de dos serviços prestados, 
por assunto e por unidade. 
Os usuários sempre têm 
um retorno sobre as pro-
vidências tomadas. Todos 
os casos são analisados e 
encaminhados aos setores 
responsáveis”.

O retorno ocorre no 
prazo de até 60 dias, con-
forme a prioridade da 
demanda. “Alguns casos 
resolvemos na hora, por 
telefone. Ou seja, o retor-
no é imediato”, destacou 
Lucia Rocha. “Muitas vezes 
o usuário necessita apenas 
de uma orientação ou quer 
solucionar uma dúvida, 
entender como funciona o 

serviço de Saúde”.

Atendimento
Independentemente da 

ação itinerante, o usuário 
do serviço público de Saú-
de pode acessar a Ouvido-
ria pelos telefones 0800-
7724132 e 3372-4132, das 
9 às 16 horas; ou ainda por 
correio eletrônico, ouvido-
riadasaude@cubatao.sp.gov.
br. O usuário também pode 
comparecer à Avenida Mar-
tins Fontes, 328, Vila Nova, 
de segunda a sexta-feira, das 
9 às 16 horas. A Ouvidoria 
da Saúde atua em Cubatão 
desde março de 2011.

Rede Municipal Cubatão 
conta atualmente com 11 
Unidades de Saúde da Fa-
mília e 7 Unidades Básicas 
de Saúde. Para atendimento 
de urgência e emergência, o 
atendimento se dá na Unida-
de de Pronto Atendimento 
(UPA) e nos dois prontos-so-
corros, Central e Infantil. Há 
ainda dois Centros de Aten-
dimento Psicossocial, um 
deles voltado ao tratamento 
de álcool e drogas; o Centro 
de Especialidades Odonto-
lógicas (CEO); o Serviço de 
Referência à Saúde do Traba-
lhador (Serest); o Serviço de 
Referência do Idoso (SRI); o 
Serviço de Atenção Integral 
à Saúde da Mulher (Saism); 
a Policlínica e o Ambulatório 
de Saúde Mental. 

Ação itinerante co-
labora para a me-
lhoria do atendi-
mento

Hospital de Cubatão 
vai zerar fila de espe-
ra em cirurgias

Aos poucos as consequências da desastrosa gestão da Pró-
-Saúde em Cubatão estão sendo superadas. Já não há mais 
espera para intervenções ortopédicas e meta agora é zerar fila 
de espera nas cirurgias do Hospital até fevereiro

A Secretaria Municipal 
de Saúde estabeleceu como 
meta zerar a fila de espe-
ra nas cirurgias realizadas 
no Hospital Municipal 
Dr.Luiz Camargo da Fon-
seca até fevereiro de 2016.

A retomada dos pro-
cedimentos começou há 
pouco mais de um mês, 
quando o Hospital pas-
sou a ser administrado 
pela Associação Hospita-
lar Beneficente do Brasil 
(AHBB), em contratação 
emergencial que pôs fim 
a administração da Pró 
Saúde. “A demora na reali-
zação das cirurgias foi jus-
tamente uma das razões, 
que levaram à mudança da 
gestão do hospital. Nas úl-
timas semanas foram reali-
zadas várias intervenções e 
já acabamos com a espera 
nas cirurgias ortopédicas” 
explica o secretário de Saú-
de, Benjamin Rodriguez 
Lopez. 
O secretário alertou que o 
prazo de normalização das 
cirurgias eletivas depende 
de cada especialidade, mas 
grande parte deve aconte-
cer no início do próximo 
ano. Benjamim Lopez es-
clareceu que o Hospital 
Municipal não realiza to-
dos os tipos de cirurgias, 
estando autorizado a rea-
lizar as de baixa e médi-
ca complexidade, como 
pediátricas e ginecológi-
cas. Benjamin Lopez ci-
tou como exemplo de alta 
complexidade as cirurgias 
ortopédicas. “Nós reali-
zamos essas cirurgias no 
hospital local porque te-
mos uma equipe excelente; 
no entanto, há limitações”. 
Em relação ao trabalho da 
AHBB, Lopez afirmou que 
a fiscalização continuará 
intensa. O contrato estabe-
lece metas. E o não cum-

primento pode resultar em 
cortes de repasse. “Vamos 
acompanhar esse contra-
to passo a passo. Fizemos 
isso no Pronto-Socorro 
Central e a qualidade me-
lhorou bastante. O mesmo 
ocorreu na UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento), 
que foi reconhecida como 
a melhor do Estado de São 
Paulo. Já o nosso hospital 
se tornará novamente um 
hospital modelo, o que tra-
rá orgulho a Cubatão”.

UTI Neonatal 
 Depois da interrupção dos 
serviços por dias, a UTI 
Neonatal do Hospital Mu-
nicipal  já está funcionan-
do normalmente, desde a 
tarde desta quinta-feira, 
(3). Os partos estão sendo 
realizados na unidade e a 
UTI especial está prepa-
rada para receber os bebês 
que precisem de atendi-
mento específico.
“A suspensão no recebi-

mento de novos pacientes 
na UTI Neonatal do Hos-
pital de Cubatão foi um 
problema pontual, não 
houve maiores transtor-
nos na unidade por conta 

disso”, afirmou o secretá-
rio da Saúde. O problema 
aconteceu após um grupo 
de médicos desta UTI e da 
Maternidade pedir o desli-
gamento de seus postos por 
enfrentarem problemas 
com a antiga gestora do 
Hospital, a Pró-Saúde. De 
acordo com os médicos, a 
Pró-Saúde não pagou três 
meses de honorários.
A AHBB, atual gestora do 
Hospital, informou que 
entrou em acordo com os 
médicos que decidiram 
permanecer no Hospital 

e estes normalizaram o 
atendimento na unidade. 
A AHBB garante, ainda, 
que já está contratando 
um novo corpo médico 
para a UTI Neonatal.

Salário dos médicos – Em 
posicionamento oficial, 
a Prefeitura de Cubatão 
esclarece que não exis-
te atraso nos salários dos 
médicos do Hospital Mu-
nicipal de Cubatão, hoje 
administrado pela orga-
nização social AHBB. Os 
débitos existentes são de 
responsabilidade da an-
tiga contratada pelo Mu-
nicípio, a Pró Saúde. Vale 
lembrar que, até outubro, 
a Prefeitura de Cubatão 
realizou diversos repasses 
à organização social Pró-
-Saúde que, a princípio, 
serviriam para a quitação 
dos honorários médicos. 
Porém, a Pró-Saúde, de 
forma reiterada, optou 
por não realizá-los, argu-
menta a Prefeitura.

Ouvidoria Itinerante:

JANEIRO   Local (Unidade)
Dia  

   05 (terça-feira)          USF Vila Esperança/CAIC
   12 (terça-feira)             USF Ilha Caraguatá
   15 (sexta-feira)          USF Água Fria
   19 (terça-feira)           UBS Vila Natal
   27 (terça-feira)          USF Morro do Índio

Veja a programação de fevereiro a junho no 
acontecedigital.com.br  

Viaduto do Casqueiro: 
agora só no fim de janeiro

Só Jesus na causa

Menos ruim. No come-
ço do ano a obra do Viadu-
to Rubens Paiva, conheci-
do Viaduto do Casqueiro, 
em Cubatão, chegou a pa-
rar de vez, para a descon-
fiança geral dos cubaten-
ses. 

Retomadas, depois de 
seis meses, agora as obras-
caminham para a con-
clusão.  No mês  passado 
Acontece publicou com 

destaque a promessa do 
Estado de entregar o via-
duto em novembro deste 
ano. Como já estamos em 
dezembro, e a obra conti-
nua, o governo do Estado 
deu novo prazo; mais dois 
meses: ou seja, deve ficar 
pronto no final de janeiro.

 Esta é a quinta vez que 
o DER adia a entrega

A previsão inicial era 
julho de 2014. Não deu 

e ficou para dezembro de 
2014; depois, março de 
2015; e por último, no-
vembro passado.

Além de aliviar a vida 
dos cubatenses que resi-
dem na região do Jardim 

Casqueiro, o Viaduto Ru-
bens Paiva vai minimizar 
um dos piores gargalos 
no Sistema Anchieta-I-
migrantes, em direção ao 
Porto de Santos. Também 
são diretamente afetados 

os moradores dos Bolsões 
e os motoristas que se des-
locam  da Praia Grande e 
São Vicente em direção ao 
centro cubatense.

O novo viaduto terá 
três faixas de rolamen-

to com sentido único do 
Casqueiro para o centro 
de Cubatão. Já as duas pis-
tas do viaduto que atual-
mente são mão dupla, es-
tarão no sentido Cubatão/
Casqueiro.

Novembro não deu e Estado adia entre-
ga pela quinta vez. Moradores da região 
do Casqueiro são os que mais sofrem 

Marcel Nobrega
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esporte
por Washington Luiz

jornalacontece@acontecedigital.com.br

Jogo Rápido
Futebol
 O Campeonato Cuba-

tense de Futebol Amador já 
tem definidas as duas equi-
pes finalistas. O Vila Pari-
si, que venceu o Unidos na 
disputa dos pênaltis, por 6 x 
5, e o Jardim Nova Aliança, 
que venceu o Colônia, por 1 
x 0. A decisão do título irá 
acontecer no próximo do-
mingo, dia 6, também no 
campo do Unidos do Par-
que Fernando Jorge. Antes 
da disputa do título, acon-
tece uma partida amistosa 
entre as equipes Sub-16 do 
Unidos e Só Bolado, com 
início previsto para as 9h.

Basquete
Masculino
 A equipe adulta mascu-

lina do Basquete Cubatão 
teve um final de semana 
extremamente proveitoso. 
No sábado, dia 28, jogando 
em São Paulo, contra o CE 
Penha, pelas semifinais da 
Copa Paulista de Basque-
te, os cubatenses venceram 
por 76 x 58, pontos marca-
dos por: Renato (8), Thia-
go (21), Renan (10), Diego 
(6), Bruno (8), Carlão (21), 
e Luiz (2). A equipe foi di-
rigida pelo técnico Renato 
Osis. O resultado coloca o 
Basquete na final contra o 
Mogi On Fire Falcons, que 
na outra semifinal, bateu o 
EC Banespa. A expectativa 

agora é a definição da data 
e local da final.

Basquete
feminino 
 A equipe feminina da 

Associação Cubatense de 
Basquete (Semes/PMC) 
disputou no sábado, dia 28, 
as finais do Novo Basquete 
Paulista (NBP) nas catego-
rias Sub 17 e Adulto, contra 
as equipes do SESI/SP. Os 
jogos foram realizados no 
Centro Esportivo Arman-
do Cunha, no Jardim Cas-
queiro, que recebeu bom 
público para torcer pelas 
meninas da cidade. No pri-
meiro jogo, pela categoria 
Sub 17, vitória da equipe 
visitante, por 92 x 17, e no 
jogo de fundo, pela cate-
goria Adulto, outra vitória 
dos visitantes, por  50 x 35.

FUTEBOL
FEMININO
O  clube feminino da 

Vila São José( Meninas de 
Ouro) juntou todas as atle-

Quintino leva dois e 
é destaque no Troféu 
ACEESP

tas para uma partida em 
homenagem, ao ex-técnico  
do time o “Robson” e tam-
bem, prestaram uma home-
nagem, para o “Nativo” que 
sempre apoiou o projeto. 
Ambos já falecidos, sempre 
incentivaram o esporte na 
Vila  São José, inclusive o 
futebol feminino. Por isso, a 
presidente do clube , a Ro-
sinha Pink, resolveu prestar 
essa homenagem.

Vale lembrar que esse 
jogo favoreceu as crianças 
do Haiti, com arrecadação 
de pacotes de sopão trazi-
dos pelos próprios atletas 
do time. Esse jogo benefi-
cente ocorreu no campão 
da Vila São José, e mesmo 
debaixo de chuva.

Radialista cuba-
tense ganhou nas 
categorias blog 
esportivo e repór-
ter de rádio.

SÓ JESUS

Cubatão tem mais um 
grande motivo para se 
orgulhar. 

Na noite da última 
terça (01), o radialista 
Ademir Quintino (Ra-
dio Capital, São Paulo) 
conquistou as duas cate-
gorias a que foi indicado 
no Troféu Ford ACEESP, 
durante cerimônia reali-
zada no Clube Sírio, em 
São Paulo.

Quintino venceu nas 
categorias ‘Blog Esporti-
vo’ e ‘Repórter de Rádio’. 
Em ambas, o radialista 
concorria com grandes 
nomes da imprensa es-
portiva do Estado de São 
Paulo, como Leandro 
Quesada, da Rádio Ban-
deirantes. 

O radialista cubaten-
se foi o único profissio-
nal que recebeu premia-

ções em duas categorias 
esse ano. Em entrevista ao 
Acontece na manhã desta 
quarta (02), Ademir Quin-
tino exibia os troféus que 
recebeu e comentou toda a 
emoção de receber os prê-
mios. “Tinha grandes espe-
ranças com o blog e conse-
gui vencer nessa categoria, 
mas confesso que não es-
perava ser eleito o melhor 
repórter de rádio. Foi uma 
grata surpresa”, comenta.

Quintino aproveitou para 

agradecer a torcida do San-
tos, principal responsável 
pelos prêmios que conquis-
tou. “A torcida do Santos 
me abraçou após as indica-
ções. E como é uma votação 
aberta, eles foram a grande 
razão desses prêmios, sou 
muito grato a eles e a todos 
que me ajudaram nessa jor-
nada. Espero que esse seja o 
primeiro de muitos e eu vou 
trabalhar muito para que 
ano que vem eu esteja entre 
os finalistas” , finaliza.

Marcel Nobrega

Marcha reúne milhares 
de fiéis em Cubatão

“Marchamos e oramos 
pelos enfermos, pelo comér-
cio, pela indústria e pelos 
poderes Executivo, Legisla-
tivo e Judiciário. Buscamos 
as bênçãos de Deus”. Essas 
foram as palavras do presi-
dente do Conselho de Pasto-
res e Ministros Evangélicos 
de Cubatão (Unipec), Pastor  
Uziel Gonçalves da Silva, ao 
falar sobre a 18ª edição da 
Marcha para Jesus, realizada 
na tarde do último sábado 

(28), em Cubatão.
A concentração para a 

marcha começou às 14h na 
Praça Januário Estevam de 
Lara Dante, na Vila Nova. 
No palco montado junto ao 
clube Crevin, bandas gospel 
locais tocaram no aqueci-
mento dos participantes, que 
não se incomodaram com as 
pancadas de chuva. 

Representando a prefeita 
Marcia Rosa, o vice-prefeito 
Donizete Tavares participou 

da marcha, que deixou a 
Vila Nova no final da tarde 
e percorreu o trajeto de 2,3 
quilômetros até o Paço Mu-
nicipal, onde um segundo 
palco foi montado para re-
ceber outras bandas e a atra-
ção principal.

“A principal qualidade 
do ser humano é acreditar 
em Deus”, bradou Doni-
zete, ao lado dos pastores. 
“Com oração, acreditando 
em Deus, tudo se conquis-

ta. Para encontrarmos uma 
saída para nosso município, 
primeiro devemos colocar 
tudo nas mãos de Deus. De-
pois, nas mãos dos homens”.

Na platéia, o secretário 
de Governo, Fábio Oliveira 
Inácio, acompanhou a apre-
sentação e elogiou a organi-
zação da Unipec, que contou 
com o apoio da Prefeitura.

“É uma alegria podermos 
apoiar esse evento. Sabemos 
da importância dos traba-
lhos sociais que são reali-
zados, principalmente com 
dependentes químicos”, des-
tacou. Fábio Inácio ressal-
tou o apoio dos ministérios 
evangélicos a causas sociais, 
como a tragédia ocorrida 
em Mariana, Minas Gerais. 
Um dos exemplos dessa ação 
estava no pátio de estacio-
namento transformado em 
praça de alimentação. Algu-
mas das 20 barracas manti-
das por voluntários de enti-
dades ligadas a ministérios 
evangélicos traziam faixas 
informando que a renda se-
ria revertida às vítimas de 
Mariana.

“Ei Jeová, que faxina é essa?
Encerrando a Marcha, o cantor de origem irlan-

desa, David Quinlan, promoveu um culto-show. “Ei 
Jeová, que faxina é essa? Pensei até que fossem 
cancelar o evento. Mas vocês estão aqui! E tudo 
isso é para Ele!”, disse David Quinlan, apontando o 
dedo para o céu enquanto a multidão ovaciona-
va suas palavras debaixo de chuva. E embalou o 
hit “Eu sou livre”, sendo acompanhado pelos fãs.
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obras
Começa pavimentação 
na Vila Esperança
Obra faz parte do programa Prefeitura 
em Ação e vai beneficiar cerca de 20 
mil moradores da região

Conforme Aconte-
ce divulgou nas duas 
últimas edições, a Pre-
feitura iniciou, nesta 
terça-feira, dia 1°, as 
obras de pavimentação 
da Avenida Maria de 
Lurdes Alves Gomes; 
popularmente Avenida 
Principal e mais im-
portante via de acesso à 
Vila Esperança, núcleo 
que, com cerca  de 20 
mil moradores, é o mais 
populoso de Cubatão.

As obras estão a car-
go da empresa Terra-
com e concentram-se, 
no momento, em um 
trecho de cerca de 600 
metros, entre os núme-
ros 300 e 1000, consi-
derado o ponto mais 
crítico da avenida. Ali 
foram realizados, na 
primeira fase, obras de 

drenagem, com instalação 
de tubulações subterrâneas 
e microdrenagem (implan-
tação de sarjetas e poços de 
visita).

O início dos trabalhos 
foi bem recebido pela po-
pulação local, não só por 
causa do cumprimento da 
data fixada, mas princi-
palmente por se tratar de 
uma das maiores reivindi-
cações dos moradores.

Marileide Batista de 
Farias, residente há 23 
anos no bairro e proprie-
tária, há cinco, de uma 
farmácia no número 955 
da avenida, disse ter espe-
rança, agora, de que serão 
definitivamente  solucio-
nados alguns problemas 
crônicos da área, como 
alagações, formação de la-
maçais e dificuldades para 
tráfego de veículos, por 

causa dos buracos.
Segundo explicou, não 

só os motoristas sofrem 
com a existência de bu-
racos na via pública. “Co-
nheço muita gente que 
se machucou seriamente 
tropeçando ou caindo ne-
les”, disse.

Vanda Alves, também 
comerciante na Avenida 
Principal (tem, há 4 anos, 

um bazar no número 965), 
elogiou os serviços por 
considerá-los mais consis-
tentes. “O que foi feito em 
anos passados não resolveu 
muito, porque foi superfi-
cial. Em pouco tempo, por 
causa do tráfego pesado, os 
buracos voltaram”, afrmou.

Residente há 15 anos 
na vila, Vanda alertou que, 
para a solução definitiva 

dos problemas, a empre-
sa responsável pelo ramal 
ferroviário Paratinga-Pia-
çaguera, que cruza o bair-
ro, precisará concluir logo 
as obras de uma passarela 
nas imediações. “Essa obra 
está demorando muito e é a 
principal responsável pela 
formação de lamaçais, em 
dias de chuva, e de poeira, 
quando faz sol, em toda 

essa área. A Prefeitura está 
fazendo a parte dela e espe-
ramos, agora, providências 
da ferrovia”.

Em ação 
A Avenida Principal 

será pavimentada em cerca 
de 1,6 km, quase toda sua 
extensão. Se não houver 
periodos longos de chuva, 
os trabalhos deverão estar 
concluídos em quatro me-
ses, segundo José Carlos 
Ribeiro dos Santos, secre-
tário municipal de Manu-
tenção e Serviços Públicos. 
A obra faz parte do pro-
grama Prefeitura Em Ação, 
que promove ações inte-
gradas de manutenção por 
toda a cidade.

Para que não haja gran-
des transtornos no trânsito 
-  a avenida é o principal 
acesso de ônbus, caminhões 
e automóveis ao bairro- a 
cobertura asfáltica será des-
pejada a cada 100 metros. O 
tráfego, que é feito em mão 
dupla, será disciplinado por 
equipes da Companhia Mu-
nicipal de Trânsito- CMT.  

divulgação/PMC

Educação reabre 
inscrições para 2016

Prefeitura prorroga 
Refis até o dia 15

CDHU faz plantão 
para negociar 
dívidas

Vagas são para creche, pré-escola e en-
sino fundamental e também para esco-
las de educação integral do Crescer Mais

A Secretaria Municipal de 
Educação (Seduc) já reabriu 
as inscrições de novos alunos 
para o próximo ano letivo. 
Há vagas para creche, pré-es-
cola e ensino fundamental e 
ainda para crianças que de-
sejam estudar em escolas de 
educação integral do progra-
ma Crescer Mais.

As inscrições para creche 
serão realizadas até o dia 15 
de dezembro, das 9 às 16 h, 
na própria Seduc,. Podem ser 
inscritas crianças nascidas 
entre 1º de abril de 2012 e 30 
de outubro de 2015. Para efe-

tuar a inscrição é necessário 
apresentar a certidão de nas-
cimento e um comprovante 
de residência recente em 
nome do pai ou responsável.

Pré-escola e Fundamen-
tal - As inscrições para pré-
-escola e ensino fundamen-
tal serão realizadas de 1º a 
15 de dezembro, no Centro 
de Valorização Tecnológica 
(CVT), situado à Rua Fer-
nando Costa, 1.096, na Vila 
Couto, das 9 às 16 h. Para 
a pré-escola, serão acei-
tas crianças com 4 e 5 anos 
completos até dia 31 de mar-

A Prefeitura de Cubatão 
prorrogou até 15 de dezem-
bro, o prazo de adesão ao. 
O decreto 10.421, de 2 de 
dezembro, já está disponível 
no site oficial (www.cuba-
tao.sp.gov.br), oficializando 
a prorrogação.

Nos dias 5, 10 e 12 de 
dezembro, a Secretaria de 
Estado da Habitação, por 
meio da Companhia de 
Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano (CDHU), 
realizará plantão atender 
mutuários inadimplentes, 
em Cubatão:

A ação é para moradores 
que estão com mais de três 
parcelas da casa própria 
em atraso. Serão ofereci-
das condições especiais de 
pagamento e os casos serão 
analisados individualmen-
te, de acordo com a situa-
ção financeira do titular do 
contrato. Para participar 
é necessário ter em mãos: 

RG, CPF e um boleto da 
prestação do imóvel pago 
ou não. 

Principais
causas: 

Segundo pesquisa reali-
zada pela CDHU, as prin-
cipais justificativas dos 
mutuários para o atraso 
nas prestações da casa es-
tão relacionadas à perda de 
renda, separação do casal e 
problemas de saúde. 90,5% 
dos mutuários atendidos 
pela CDHU recebem até 
três salários mínimos e pa-
gam em média R$ 160 de 
prestação mensal. 

05/12/2015 - EMEF Prof. Martim Afonso - Av. Deputado 
Emílio Justo, 50 – Jd. Nova República 10h00 às 15h00
12/12/2015 - CRAS – Centro de Referência de Assistência 
Social - R. Jonas de Souza, s/nº - Jd. Real 10h00 às 15h00

ço de 2016. Já os ingressan-
tes no 1º ano do ensino fun-
damental deverão ter 6 anos 
completos até 31 de março 
de 2016.

Os alunos que desejem 
ingressar nas classes do 2º ao 
9º ano deverão apresentar a 
declaração de escolaridade, 
além de original e cópia da 
certidão de nascimento ou 
da carteira de identidade e 
de um comprovante de resi-
dência recente em nome do 
pai ou responsável.

Crescer Mais - As 
inscrições para vagas nas 
escolas de educação integral 
do programa Crescer Mais 
estarão abertas de 1º a 15 de 
dezembro, das 9 às 16h, no 

CVT. Podem ser inscritas 
crianças do Infantil 4 e 5 e do 
1º ao 5º ensino fundamental, 
nascidas entre 31 de dezem-
bro de 2006 e 31 de março 
de 2012. Para a inscrição, é 
necessário apresentar cópia 
da certidão de nascimento 
da criança ou da carteira de 
identidade.

Maiores primeiro
O Critério utilizado para 

o preenchimento das vagas 
disponibilizadas neste pe-
ríodo será a idade da crian-
ça, tendo prioridade as mais 
velhas, não sendo levada em 
conta a ordem de chegada 
para a inscrição. Mas infor-
mações podem ser obtidas 
pelo telefone 3372-7221.

Conforme estabelecido 
nesse programa, o contri-
buinte - pessoa física ou 
jurídica - pode parcelar as 
dívidas com a Prefeitura 
(entre elas o Imposto Predial 
e Territorial Urbano - IPTU) 
em até 40 vezes, obtendo 

descontos de multas mora-
tórias e juros, ou optar pelo 
pagamento à vista com isen-
ção total desses encargos.  
O acordo com a Prefeitura 
pode ser feito mesmo que 
o débito já esteja sendo co-
brado judicialmente (dívida 

ativa), ajuizado ou não, e 
mesmo que um acordo an-
terior de pagamento tenha 
sido cancelado ou não tenha 
sido quitado integralmente.

Os interessados na re-
pactuação devem se dirigir 
à Procuradoria Fiscal, no 
térreo do Bloco Executivo 
(Prefeitura), na  Praça dos 
Emancipadores s/nº, Cen-
tro, munidos de RG, CPF e 
comprovante de residência.

NOVOS ALUNOS

José Luis da Conceição

PRESTAÇÃO ATRASADA
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SINTRACOMOS

Macaé é reeleito 
presidente 
Aprovado por ampla maioria, presidente 
fica no cargo por mais quatro anos

O Sintracomos reelegeu 
seu atual presidente, Macaé 
Marcos Braz de Oliveira, 
para mais quatro anos de 
mandato. A eleição, realizada 
nos últimos dias 26 e 27, nas 
sedes do Sindicato na região, 
deu a vitória a Chapa 1 en-
cabeçada por Macaé. Foram 
74% dos votos contra 26% 
da Chapa 2, liderada pela 
diretora Bernadete Trajano. 
Dos 2.100 associados aptos 
a votar, participaram 1.096. 
Houve 19 votos nulos e 13 
em branco. Após a conta-
gem dos votos, o presidente 
reeleito reuniu seus diretores 
eleitos, apoiadores e simpati-
zantes, em confraternização.

“Estou muito contente 
com o resultado e agrade-
ço a todos que depositaram 
sua confiança na chapa”, diz 
Macaé, prometendo “retri-
buir com muitas lutas pela 
categoria”.

Sindicato cresceu
O mandato de Macaé à 

frente do Sindicato da Cons-
trução Civil – Sintracomos 
foi marcado por grandes 
embates em defesa da ca-
tegoria através de intensas 
campanhas salariais, greves, 
paralisações, passeatas, con-
centrações e atos públicos. 
Atualmente em dia com as 

finanças, a atual gestão zerou 
a dívida de R$ 4,5 milhões, 
herdada há oito anos. 

O patrimônio de bens 
móveis e imóveis que era de 
R$ 7 milhões, agora tem ava-
liação superior a R$ 30 mi-
lhões. Eram sete funcioná-
rios; hoje 48, chegando a 70, 
incluindo os prestadores de 
serviço. Em 2008 o Sindica-
to conseguiu a carta sindical 
do Ministério do Trabalho 
(MTE) abrangendo os nove 
municípios da região. De-
pois disso o Sindicato cons-
truiu o moderno prédio de 
Vicente de Carvalho, refor-
mou Cubatão e adquiriu as 
bem estruturadas subsedes 
de São Vicente, Praia Gran-
de e Bertioga tornando-se o 
maior sindicato da baixada, 
representando 60 mil traba-

Vespasiano Rocha
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CARTÓRIO DE REGISTRO 
CIVIL DE CUBATÃO 
Rua São Paulo, 316 - Centro 
Tel.: (13) 3361-7172 casamentoed

it
ai

s 
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C A A MOREIRA-AVÍCOLA-ME, torna público que rece-
beu da CETESB a Licença Prévia n° 25000226 e reque-
reu a Licença de Instalação para a atividade de Abate de 
Aves (exceto em aviários), sito à Rua Maria do Carmo, 
642 – Jardim Casqueiro – Cubatão/SP  CEP 11533-050.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: GUILHERME BOMFIM DE OLIVEIRA e JAQUELINE ANGEL CAMPOS AVELINO. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 48686746 - SSP/SP, 
CPF n.º 40155977881, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro 
de março de mil novecentos e noventa e dois (24/03/1992), residente na Rua São Francisco de 
Assis, 52, altos, Vila São José, Cubatão - SP, filho de GENILDO ALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, operador de guindaste, com 45 anos de idade, residente em Santos - SP e de ADRIANA 
ALVES BOMFIM DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 42 anos de idade, re-
sidente em Santos - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
42366573X - SSP/SP, CPF n.º 41813935858, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia quatro de novembro de mil novecentos e noventa e quatro (04/11/1994), residente na Rua 
São Francisco de Assis, 52, altos, Vila São José, Cubatão - SP, filha de NELSON ANDRÉ AVELINO, fale-
cido há 21 anos e de CECILIA MARIA CAMPOS AVELINO, de nacionalidade brasileira, cobradora, com 
59 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, 25 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: EMERSON ROQUE DE LIMA FELIX e FERNANDA CIBELE FERREIRA RIBEIRO. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de frota, RG n.º 30663767 - SSP/SP, CPF 
n.º 35012533895, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 145, fls. nº 
217, Termo nº 40023), nascido no dia seis de março de mil novecentos e noventa e um (06/03/1991), 
residente na Av. Henry Borden, 767, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, filho de EDMIR FELIX, falecido há 16 
anos e de ISABEL CRISTINA DE LIMA FELIX, de nacionalidade brasileira, faxineira, com 45 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 486108478 - SSP/SP, CPF n.º 40434333875, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cuba-
tão-SP  Livro nº 150, fls. nº 295, Termo nº 42091), nascida no dia dez de novembro de mil novecentos 
e noventa e um (10/11/1991), residente na Av. Henry Borden, 767, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, filha 
de FLÁVIO JOSÉ DA SILVA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, mecanico, com 46 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de CIDINÉIA APARECIDA FERREIRA, 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, 25 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 ALOISIO DE ALMEIDA e MARIA DAS GRAÇAS SAMPAIO. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 62601702 - SSP/SP, CPF n.º 
61575429853, com 78 anos de idade, natural de Aracaju - SE, nascido no dia oito de fevereiro de 
mil novecentos e trinta e sete (08/02/1937), residente na Rua Jefferson Damião do Amaral, 116, Vila 
Nova, Cubatão - SP, filho de JOSÉ DIAS DE ALMEIDA, falecido há 41 anos e de DEOCLÉCIA MARCO-
LINA DOS SANTOS, falecida há 17 anos.Divorciado de Zilda Domingos, conforme sentença datada 
aos 09/10/1995, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara da Comarca de São Vicente-SP, nos au-
tos de nº896/95.Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, aposentada, RG n.º 
45414932 - SSP/SP, CPF n.º 51248603834, com 67 anos de idade, natural de Cataguases - MG, nasci-
da no dia vinte e um de março de mil novecentos e quarenta e oito (21/03/1948), residente na Rua 
Jefferson Damião do Amaral, 116, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de JOSÉ THOMAZ SAMPAIO, falecido 
há 41 anos e de MARIA CONCEIÇÃO SOUSA, falecida há 07 anos. Divorciada de Antonio Martins de 
Meneses, conforme sentença datada aos 19/04/2002, proferida pelo Juiz de Direito da 6ªVara Cível 
de Santos-SP, nos autos do proc. de nº695/95. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 de 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: JEFFERSON DOS REIS SANTOS e TAMIRES MATIAS DE SOUZA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de supermercado, RG n.º 489854199 - SSP/SP, 
CPF n.º 41604826860, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e sete 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e três (27/02/1993), residente na Rua Manoel de Oliveira 
Ramos, 283, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de JOSÉ CARLOS DOS REIS SANTOS, de nacionali-
dade brasileira, pedreiro, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MAILZA ALVES 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 43 anos de idade . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, garçonete, RG n.º 455241776 - SSP/SP, CPF n.º 43796142800, 
com 19 anos de idade, natural de Capivari - SP (Monte Mor  Livro nº 10, fls. nº 190vº, Termo nº 
8751), nascida no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e noventa e cinco (28/11/1995), 
residente na Rua Manoel de Oliveira Ramos, 283, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de VANDERLEI 
FERREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, porteiro, com 51 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de TEREZINHA JOANA MATIAS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 de 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: ANGELO ANTONIO CARDOZO DE SOUZA e JULIANA DOS SANTOS SILVA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aux. administrativo, RG n.º 32768674 - SSP/
SP, CPF n.º 42229594800, com 22 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  
Livro nº 171, fls. nº 289, Termo nº 103726), nascido no dia vinte e um de maio de mil novecen-
tos e noventa e três (21/05/1993), residente na Rua Alfredo Pujol, 85, Vila Paulista, Cubatão - SP, 
filho de JOAQUIM CARDOZO DE SOUZA, falecido há 11 anos e de MARCIA REGINA DE SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. administrativa, RG n.º 404532172 - SSP/SP, com 
20 anos de idade, natural de Senhor do Bonfim - BA (Senhor do Bonfim-BA  Livro nº 28, fls. nº 
65, Termo nº 32655), nascida no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco 
(19/01/1995), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 61, Ap 33-H, Conjunto Mário Covas, Vila Natal, 
Cubatão - SP, filha de GIZELIA DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 36 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 26 de 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: HERICK MOREIRA DOS SANTOS e LUCILIA DE JESUS FIRMINO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, aj. de pedreiro, RG n.º 485581577 - SSP/SP, CPF n.º 23069189881, 
com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro de agosto de mil novecen-
tos e oitenta e oito (24/08/1988), residente na Rua Arquiteto Dejalma Fontes de Souza, 121, Bloco D8, 
Bolsão 9, Cubatão - SP, filho de JOSE CARLOS CARNEIRO DOS SANTOS, falecido há 03 anos e de MARIA 
CICERA DO NASCIMENTO MOREIRA, de nacionalidade brasileira, aux. de limpeza, com 51 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. de limpeza, 
RG n.º 423917948 - SSP/SP, com 31 anos de idade, natural de São Vicente - SP (São Vicente - SP  Livro 
nº 147, fls. nº 58vº, Termo nº 113302), nascida no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e oitenta 
e quatro (26/07/1984), residente na Rua Arquiteto Dejalma Fontes de Souza, 121, Bloco D8, Bolsão 9, 
Cubatão - SP, filha de JOSÉ FIRMINO FILHO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 53 anos de idade, 
residente em São Vicente - SP e de DIONETE JESUS DA SILVA FIRMINO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de 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: OLERINDO RODRIGUES VERDEIRO e CLEUZA REGINA TEIXEIRA PEREIRA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 106551279 - SSP/SP, CPF n.º 
00246321806, com 77 anos de idade, natural de Araçuaí - MG (Araçuaí-MG  Livro nº 42, fls. nº 37, Termo 
nº 3007), nascido no dia cinco de julho de mil novecentos e trinta e oito (05/07/1938), residente na Rua 
das Azaléias, 117, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de ANTONIO RODRIGUES VERDEIRO, falecido há 40 anos 
e de CRISTINA PEREIRA DA SILVA, falecida há 30 anosAssina à rogo do contraente que declarou estar im-
possibilitado de assinar, cuja impressão digital do seu polegar direito vai à margem: Luciene Albuquerque 
da Silva, RG:29.731.624-2-SP, CPF: 169.589.658-09, brasileira, casada, agente comunitária de saúde, resi-
dente na Travessa Gemma Rebello, Bloco 13, Ap 02, Chico de Paula, Santos-SP. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, ajudante geral, RG n.º 197613093 - SSP/SP, CPF n.º 08911804860, com 
58 anos de idade, natural de Santo André - SP (Santo André - 1º Subdistrito  Livro nº 55, fls. nº 183, Termo 
nº 50650), nascida no dia dezessete de outubro de mil novecentos e cinquenta e sete (17/10/1957), resi-
dente na Rua das Azaléias, 117, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de CELIO CAMARA PEREIRA, falecido há 30 
anos e de ELISA TEIXEIRA PEREIRA, falecida há 02 anos. 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, 27 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: LAERCIO SANTOS DE SOUZA e CLAUDIA APARECIDA DA SILVA SANTOS. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 34249452 - SSP/SP, CPF n.º 31634247833, 
com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta de abril de mil novecentos e oi-
tenta e três (30/04/1983), residente na Rua Luiz Vaz de Camões, 33, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, 
filho de NIVALDO SERAFIM DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 62 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ANTONIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, viúva, do lar, RG n.º 24401621 - SSP/SP, CPF n.º 15920590823, com 42 anos de idade, natural de 
Itajubá - MG, nascida no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e setenta e três (17/02/1973), 
residente na Rua Luiz Vaz de Camões, 33, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filha de JOSÉ LUIZ DA SILVA, 
falecido há 14 anos e de MARIA DA GLÓRIA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 63 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Viúva de RONILDO SANTOS, falecido aos 24/11/2000, conforme 
livro C-40, fls.371, sob nº11390, em Cubatão-SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de 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 LEAL DE MELO e JOSEFA DA SILVA FERREIRA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, RG n.º 590889047 - SSP/SP, CPF n.º 02701382424, com 37 anos de idade, 
natural de Surubim - PE (Surubim-PE  Livro nº 4, fls. nº 236, Termo nº 5049), nascido no dia vinte e seis 
de março de mil novecentos e setenta e oito (26/03/1978), residente na Rua Caminho Boa Vista, 13, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de COSMO PEDRO DE MELO, falecido há 19 anos e de JOSEFA LEAL 
DE MELO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, residente em Surubim - PE 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 33434430X - SSP/SP, CPF 
n.º 26678325826, com 39 anos de idade, natural de Surubim - PE (Surubim-PE  Livro nº 1, fls. nº 77, 
Termo nº 811), nascida no dia quatorze de janeiro de mil novecentos e setenta e seis (14/01/1976), 
residente na Rua Caminho Boa Vista, 13, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de IZAÇO COSMO FERREI-
RA, falecido há 3 anos e de MARIA DA SILVA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
66 anos de idade, residente em Surubim - 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, 27 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: LUCIANO DOS SANTOS e TATIANE CONCEIÇÃO SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de produção, RG n.º 1481686046 - SSP/BA, CPF n.º 04139737514, 
com 23 anos de idade, natural de Salvador - BA (Salvador-BA  Livro nº 314, fls. nº 185, Termo nº 98727), 
nascido no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (16/01/1992), residente na 
Rua José de Pinho, 283, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de JOSELITO DOS SANTOS, de nacionalida-
de brasileira, segurança, com 43 anos de idade, residente em Salvador - BA e de LÊDA FARIAS COSTA 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 47 anos de idade, residente em Salvador 
- BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 1399050494 - SSP/SP, 
CPF n.º 86199901525, com 24 anos de idade, natural de Salvador - BA (Salvador-BA  Livro nº 155, fls. 
nº 283, Termo nº 119833), nascida no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e noventa e um 
(31/01/1991), residente na Rua José de Pinho, 283, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de EDMILSON 
NASCIMENTO SANTOS, de nacionalidade brasileira, segurança, com 50 anos de idade, residente em 
Salvador - BA e de MIRALVA DOS SANTOS CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, revendedora, com 
48 anos de idade, residente em Salvador - 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, 28 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: FÁBIO ALMEIDA DOS SANTOS e MARILENE MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, rigger, RG n.º 1437537 - SSP/SE, CPF n.º 95420827549, com 36 anos de 
idade, natural de Guarujá - SP (Guarujá-SP  Livro nº 17, fls. nº 214, Termo nº 7835), nascido no dia primei-
ro de fevereiro de mil novecentos e setenta e nove (01/02/1979), residente na Rua dos Cravos, 403, Vila 
Natal, Cubatão - SP, filho de NIVALDO JOSÉ DOS SANTOS, desaparecido há 35 anos e de JOSEFA ALVES DE 
ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em Guarujá - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 451802123 - SSP/SP, com 34 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e oitenta e um 
(28/09/1981), residente na Rua dos Cravos, 403, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de JOAQUIM ANTONIO 
DA SILVA, falecido há 23 anos e de RENILDA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
56 anos de idade, residente em São Vicente - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 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: LEONALDO DOS SANTOS e ALINE ESTELITA FERREIRA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de segurança do trabalho, RG n.º 46014051 - SSP/
SP, CPF n.º 38430526897, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e 
um de abril de mil novecentos e oitenta e oito (21/04/1988), residente na Rua das Rosas, 295, Vila 
Natal, Cubatão - SP, filho de LEONIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 
60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SALVELINA JOAQUIM SANTANA, de nacionalida-
de brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, aj. de cozinha, RG n.º 480471587 - SSP/SP, com 24 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e noven-
ta e um (16/02/1991), residente na Rua das Rosas, 295, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de RINALDO 
MAIA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 47 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de CLAUDIA ESTELITA GUERRA, de nacionalidade brasileira, aj. de limpeza, 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, 30 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: RONALD MOURÃO DOS SANTOS e LAÍS MARQUES EVANGELISTA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de máquinas, RG n.º 281282509 - SSP/RJ, CPF n.º 
16476825763, com 23 anos de idade, natural de Queimados - RJ (Queimados-RJ  Livro nº 33, fls. nº 41, 
Termo nº 19270), nascido no dia oito de maio de mil novecentos e noventa e dois (08/05/1992), resi-
dente na Rua 15, 33, casa 11 I, Bolsão 9, Cubatão - SP, filho de RICARDO LAURENTINO DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, auxiliar de produção, com 48 anos de idade, residente em Japerí - RJ e de SUELI 
SOARES MOURÃO, de nacionalidade brasileira, empregada doméstica, com 45 anos de idade, residente 
em Japerí - RJ . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cuidadora, RG n.º 404988234 
- SSP/SP, CPF n.º 43303608881, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 
164, fls. nº 237, Termo nº 47605), nascida no dia vinte de abril de mil novecentos e noventa e quatro 
(20/04/1994), residente na Rua 15, 33, casa 11 I, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de BARTOLOMEU DE JESUS 
EVANGELISTA, de nacionalidade brasileira, supervisor, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de AUDINETE DOS SANTOS MARQUES EVANGELISTA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de cozinha, 
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, 30 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: LUIZ HENRIQUE DA CRUZ SILVA e GLEYCIENE AZEVEDO SILVEIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 31086254 - SSP/RS, CPF n.º 02366068085, com 23 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 150, fls. nº 274, Termo nº 42070), nascido 
no dia quatro de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (04/01/1992), residente na Rua Adelino 
Francisco, 134, bl.4, aptº35, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de MOACIR DA SILVA, de nacionalida-
de brasileira, vigilante, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA IZABEL DA CRUZ, 
de nacionalidade brasileira, vendedora, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 379476538 - SSP/SP, CPF n.º 46168795839, 
com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 182, fls. nº 214, Termo nº 54718), 
nascida no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (25/02/1997), residente 
na Rua Adelino Francisco, 134, bl.4, aptº35, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de SEBASTIÃO DE 
FREITAS SILVEIRA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 60 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de GIRLENE DE JESUS AZEVEDO SILVEIRA, de nacionalidade brasileira, domestica, 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, 01 de dezembro 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: VAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA e MARIANA CATALANA MELO OLIVEIRA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador, RG n.º 33433777X - SSP/SP, CPF n.º 
22996289838, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia cinco de junho de mil 
novecentos e oitenta e oito (05/06/1988), residente na Rua 14, 120, Cota 200, Cubatão - SP, filho 
de MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA, falecido há 12 anos e de IVANILDA FELISBERTO RODRIGUES DE 
OLIVEIRA, falecida há 26 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 550743637 - SSP/SP, com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e 
quatro de janeiro de mil novecentos e noventa e sete (24/01/1997), residente na Rua 03, 197, Cota 
200, Cubatão - SP, filha de MARIÂNGELA DE MELO OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
54 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de dezembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: SILAS ROCHA MENDONÇA e TALINI DOS SANTOS MARINHO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar, RG n.º 429036887 - SSP/SP, CPF n.º 
42387542800, com 20 anos de idade, natural de São Luís - MA (São Luis-MA  Livro nº 277, fls. nº 67, 
Termo nº 263423), nascido no dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(31/12/1994), residente na Rua Roberto Mario Santini, Bloco 345, Ap 409, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi-
lho de JOÃO DA CRUZ ROCHA MENDONÇA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 42 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de DIOMAR LIMA ROCHA MENDONÇA, de nacionalidade brasi-
leira, do lar, com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 538779135 - SSP/SP, com 18 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e noventa e sete (29/04/1997), 
residente na Rua Santa Barbara, 79, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de CLAUDIANO ROBERTO 
MARINHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 47 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de CLEONICE MARIA DOS SANTOS MARINHO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 40 
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 dezembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Edital de Convocação 
Assembleia Geral Extraordinária

,

Vimos por meio deste, convocar Vossa Senhoria para a reunião Assem-
bleia Geral Extraordinária da Associação Desportiva e Cultural Garotos do 
Futuro, no dia 16 de dezembro de 2015 na Rua Antonio Augusto Barros, nº 
88, Parque Fernando Jorge em Cubatão, São Paulo, com primeira convoca-
ção às 18:30 e a 2ª convocação às 19 horas com a seguinte ordem do dia:

1 - Promover a eleição e posse do Presidente e Vice-Presidente da 
posse da Diretoria Executiva e Membros do Conselho Fiscal

Lazaro Matos do Nascimento
Presidente

Cubatão, 04 de dezembro de 2015.

‘Um Natal de louvor’

O concerto gospel “Um 
Natal de louvor” traz uma 
nova face da Banda Mar-
cial de Cubatão. 

O espetáculo está mar-
cado para o próximo do-

mingo (6), a partir das 
15h, no Vão Cultural do 
Novo Anilinas (Av. Nove 
de Abril, s/nº). O diferen-
cial é a característica do 
repertório, formado basi-

camente por canções reli-
giosas e de natal, editado 
pela Lifeway/Genevox, dos 
Estados Unidos.

Escolhido com todo ca-
rinho pelo maestro Alexan-
dre Felipe Gomes, regente 
da Marcial, e por Iveraldo 
Falcão, membro de uma 
igreja evangélica de Cuba-
tão, o programa conta com 
10 músicas. “Na verdade, a 
Banda Marcial foi presen-
teada com essas partituras. 
Agora, esse repertório faz 
parte do acervo musical do 
Grupo”, comenta o maes-
tro Alexandre que destaca, 
ainda, a importância do 
resgate desses programas 
natalinos. 

CULTURA

Robson Martin Sousa 
lança livro nesta sexta

Mais um escritor começa 
a se destacar nos quadros do 
funcionalismo público mu-
nicipal: o assistente social 
Robson Martinsousa, que 
há 12 anos atua na Prefeitu-
ra, estreia na Literatura com 
o lançamento, nesta sexta, 
(4) do livro “Elucubrações”. 
O evento será a partir das 
19h30, no espaço cultural 
Porto do Saber, e inclui-
rá apresentação de artistas 
e interpretações de vários 
poemas e contos de sua au-
toria. Essa biblioteca fica na 
Av. São Paulo, 900, Boquei-
rão, em Praia Grande.

Robson se formou pela 
Faculdade Paulista de Ser-
viço Social, concluindo 
também o curso da Escola 
de Artes Cênicas Wilson 
Geraldo, de Santos. Com 
37 anos de idade, conside-
ra que sua obra de estréia 
foi fortemente influenciada 
por essas duas formações, 
“pois cada uma delas fo-
menta o diálogo e a amplia-
ção da visão de mundo das 
pessoas, bem como a refle-
xão e a emancipação”.

“Elucubrações” trata do 
amor, com suas possibili-
dades e ausências, os praze-

res e desprazeres do amor 
correspondido ou não, 
com reflexões sobre esse 
tema de alcance universal.

Divulgação

Divulgação
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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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Festa do Donizete; dia 12
A tradicional Festa das Crianças reali-
zada pelo Donizete, atual vice-prefei-
to de Cubatão. Será no dia 12 de de-
zembro, a partir do meio dia. Como 
de costume o evento será na Av Henry 
Borden 631, com muitas atrações in-
fantis, guloseimas e presentes para a 
garotada. 

social
por Cristina Oliveira

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

ID: 35*18*103161

“Aqui se brinca, 
aqui se ensina, 
aqui se aprende”. 
Formatura dos 
queridos alunos(as) 
do Pré II. Primeira 
etapa concluída. 
Parabéns papais, 
mamães e crianças” 

Escola ABC 
Em 2016 com 
Sistema Anglo 
de Ensino.

Pastor Uziel, presidente da Unipec; o presidente da Câmara, Aguinaldo 
Araújo; o pastor presidente da AD Ministério de Cubatão, pastor Josias; 
pastor Carlão e o vice-prefeito Donizete, na Marcha Para Jesus.

Natal Solidário da Upa
Até 15 de dezembro a UPA Casqueiro 
recebe doações para o ‘Natal Solidá-
rio OSS Revolução. Qualquer muní-
cipe pode doar um quilo de alimento 
não-perecível e/ou um brinquedo 
novo, que serão entregues a uma en-
tidade beneficente do município. A 
UPA fica na Rua Dr. Joel Gonçalves 
de Oliveira, 222, no Parque São Luiz.  
“Com pequenos gestos, podemos 
transformar o Natal de uma família 
cubatense. E é por acreditar na força 
da solidariedade, que une pessoas e 
modifica realidades, que a Organi-
zação Social Saúde Revolução - OSS 
Revolução, que administra a UPA, 
está promovendo a campanha” .
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