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Liminar de 
Marcia Rosa 
vai para julga-
mento no plená-
rio do TSE

PSB estadual 
confirma 
candidatura 
própria com 
Doda

Câmara terá 
maior percentual 
de candidatos 
a prefeito da 
história

Fábio Inácio 
ignora vaias 
da oposição 
e inaugura 
‘escolinha’

D
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Patinadora cubatense 
volta do Pan Americano 

com três medalhas e se 
prepara para novos desa-

fios. Segunda etapa do 
Campeonato Brasileiro 

de Patinação Artística 
está na mira da atleta 

de apenas 8 anos 
de idade. 10

Melissa 
Passareli patina 
pela América

Esperada há mais de 
uma década, começou 
a circular nesta segun-
da (20) a linha metro-
politana 954, que vai 
do Vale Verde até o 
centro de Santos. Além 
do Vale Verde, estão 
no itinerário da linha 
os bairros do Jardim 
Casqueiro e Centro de 
Cubatão. 05

Depois de intensas 
turbulências, Cubatão 
teve um dia de boas 
notícias. O Ministro 

Estado e Prefeitura 
programam vistoria. 
Acidentes, falta de ilu-
minação e problemas 

Novo presidente da 
Usiminas visitou a pre-
feita, para dar a boa 
notícia. Ele detalhou o 

Entidade voltada para 
assistência de depen-
dentes químicos cele-
brou na última quarta 
(22) no bloco cultu-
ral com homenagens 

Vale Verde agora tem 
ônibus para Santos

Viaduto abriu, mas 
cheio de problemas

Aporte de 1 bi 
promete salvar 
usina de Cubatão

Repasse de R$ 3 milhões 
deve encerrar greve no Hospital

Cadeq celebra 
15 anos de luta

Arraiá no 
Lar Fraterno

aos seus fundadores 
e entregou prêmios 
aos vencedores do 
concurso cultural de 
Prevenção ao Uso In-
devido de Drogas. 07

Para celebrar seus 35 
anos, o Lar Fraterno 
de Cubatão realiza um 
grande Arraiá Junino e 
convida toda a comu-
nidade para participar 
em espaço montado 
em frente a sede. 06

Isaias Correia

Alè Souza/PMC

da Saúde confirmou à 
prefeita Marcia Rosa, 
o repasse de 3 milhões 
de reais, para o Fundo 

com os acessos à região 
do Casqueiro e para a 
Rodovia Anchieta, es-
tão no foco. 06

plano de recuperação 
que prevê resultados 
positivos até outubro 
deste ano. 03

Municipal de Saúde, 
nesta quinta, 23. A pre-
feita determinou que 
o valor seja repassado 

integralmente, nesta 
sexta, à gestão do Hos-
pital Municipal, para 
ajudar a amenizar a 

grave crise que atinge 
o complexo hospitalar. 
Em outra reunião, co-
merciantes, Ecopag e 

Prefeitura parecem ter 
chegado a um entendi-
mento com relação ao 
acerto de débitos. 03

Fortalecido, Blocão muda 
cenário para sucessão

Eram 4, agora 5 com 
a chegada de Geraldo 
Guedes. Grupo já tem 80 

pra vereador. Quem tiver 
melhor na pesquisa leva 
o apoio do time inteiro.
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Coluna do Cido Barbosa

Na última edição, Aconte-
ce anunciou o projeto político 
fundamentado na união do 
PSDC, PMN, PSD e PTB, to-
dos com pré-candidatos à Pre-
feitura e cerca de 60 pré-can-
didatos à vereança. O projeto 
tomou corpo e Geraldo Gue-

Marcel Nobrega

AGORA 5

Blocão ganha força e muda 
cenário para sucessão

Escolhinha do 
Professor Inácio
Assumindo o mandato de 

vereador na última sessão da 
Câmara, o professor Fábio 
Inácio usou a didática para 
pontuar sua postura � rme 
em defesa do governo.  Dan-
do um choque de realidade 
na oposição acostumada a 
deitar e rolar, na Casa.

Primeiro foi o Dinho que 
ao falar sobre ata de registro 
de preço, criticou a prefeita 
por gastar 22 milhões: “ata 
de registro de preço é um ato 
administrativo de previsão  
e não tem nada a ver com o 
que foi gasto”, explicou o pro-
fessor. Depois Doda entrou 
na linha de tiro ao criticar a 
prefeita que mesmo tendo 
a AHBB, agora fez um con-
trato emergencial com outra 
entidade, a Associação Hos-
pitalar Be-
neficente 
Brasil. Aí 
o profes-
sor deu 
um pito: 
“ P r e s t e 
atenção na 
a b r e v i a -
ção: não 
são duas, é 
a mesma, 
vereador.”

 
Sob vaias
Uma coisa � cou clara, 

agora a oposição vai ter que 
fundamentar melhor suas 
críticas ao governo; sob o ris-
co de pagar mico.

Inácio mostrou que vai 
mesmo pro embate e não tem 
medo de cara feia.

Mesmo diante da plateia 
hostil, ligada a grupos oposi-
cionistas e pronta para vaiá-
-lo, ele não baixou o tom, em 
defesa do governo.

As vaias pareciam com-
bustível para a didática do 
professor.

 
Liminar no TSE
E a judicialização da polí-

tica cubatense terá novo capí-
tulo. Já está na Assessoria de 
Plenário do Tribunal Superior 
Eleitoral, o processo que pede 

a cassação do mandato da 
prefeita e o vice. A expectati-
va é que vá a julgamento, já na 
próxima terça-feira, 28. Mas 
se houver algum adiamento, 
ou algum magistrado pedir 
vistas, por exemplo, é muito 
provável que o julgamento � -
que para agosto. É que 1º de 
julho começa o recesso.

Este é o processo onde o 
TRE chegou a afastar a pre-
feita do cargo em 2014, mas a 
alcaide conseguiu voto favo-
rável no TSE, retornando ao 
cargo sob liminar.

 
Cagé oposição
Conforme Acontece no-

ticiou à época, Cagé ensaiou 
debandar para o PPS de Luizi-
nho e Wagner Moura, duran-
te a janela partidária de mar-
ço; mas � cou no PT. Porém, 
por causa de ‘falha processual’ 
ele, na realidade, permaneceu 
� liado ao PPS. Já que lá estou, 
lá � carei, por inteiro, justi� ca 
o pré-candidato a vereador. 
Em suma, ao invés de fortale-
cer as � leiras do PT, como es-
perado, Cagé será candidato a 
vereador pela oposição.

Câmara de prefeitos
Tudo indica que 4 dos 11, 

vereadores; (cinco contando 
com Wagner Moura), serão 
candidatos a prefeito nas elei-
ções deste ano. O espantoso 
crescimento do nome de Di-
nho, praticamente inviabiliza 
uma desistência. O anúncio 
do PSB com Doda, foi um 
balde de água fria nos que o 
paparicavam para vice. Ade-
mário é o nome do PSDB 
que, certamente participará 
majoritariamente da eleição 
cubatense e, por � m, o nome 
de Fábio Inácio  é tido como 
certo para representar o go-
verno. Nunca na história da 
cidade houve um percentual 
tão grande de prefeituráveis 
na Casa.

Noiva diz não
Considerado o mais con-

tunde e � rme na oposição 
a Marcia Rosa, ele foi obje-
to de paparico de todos os 
grupos oposicionistas. Mas 
‘a noiva’ das últimas edições 
desta coluna, disse que não 
vai casar, frustrando os pre-
tendentes. Conforme Acon-
tece antecipou na última 
semana, o PSB bateu o mar-
telo em torno de seu nome.

 

Prefeito do PSB
Tudo indica que Doda 

será mesmo candidato a pre-
feito pelo PSB, nas eleições 
deste ano. Na semana pas-
sada a Executiva estadual da 
pombinha decidiu por � m às 
especulações e anunciou que 
o Partido terá candidatura 
própria em Cubatão. E Doda 
tem o apoio do cacique Már-
cio França para a empreita-
da. Neste caso; tá falado.

Além da chegada de Geraldo Guedes, mais um nome expressivo 
negocia aderir ao blocão. Do jeito que vai, grupo que já tem 80, 
pode arregimentar metade dos candidatos a vereadores da Cida-
de. O acordo prevê realização de pesquisa, sendo que o melhor 
colocado terá apoio de todo o grupo, com os demais pré-candida-
tos a prefeito desistindo, para apoiá-lo. 
Já estão no grupo 2º (como vice) e 3º colocados, na última eleição

des, do PR, segundo colocado 
na disputa da última eleição, 
como vice de Nei Serra, anun-
ciou a adesão ao grupo. Um 
outro expressivo pré-candida-
to, que pediu para não divul-
garmos o nome por enquanto,  
está em de� nição e pode anun-

ciar adesão ao grupo, nos próxi-
mos dias. 

Nessa união estão envolvidos 
os pré-candidatos do PTB, Pedro 
de Sá Filho; do PSDC, Carlos de 
Freitas; do PSC, Adalberto Fer-
reira; do PMN, Maurici Aragão 
e Geraldo Guedes do PR. 

Adalberto Ferreira

Geraldo Guedes

Pedro de Sá

Carlos de Freitas

Maurici Aragão

Funcionário público de carreira, Adalberto foi linha de frente nas últi mas adminis-
trações municipais, devido ao seu perfi l técnico. Desde a época de Nei Serra, quando 
chegou a ser o homem forte do governo até Marcia Rosa, de quem foi secretário de 
planejamento, antes de rachar e parti r para o PSDB, quando se tornou um dos repre-
sentantes do governador, na Baixada à frente do DAEE. É o pré-candidato do PSC

É um dos políti cos mais tradicionais em ati vidade. Vereador por três vezes e 
presidente da Câmara, Geraldo Guedes começou na políti ca como vereador pelo 
exti nto PGT e nunca mudou de parti do, sendo atualmente do PR, devido as fusões 
parti dárias. Respeitada liderança do PR na região foi o candidato cubatense a depu-
tado federal em 2006 conquistando 12329 votos, a maior votação de um candidato a 
deputado federal na cidade. É o pré-candidato a prefeito pelo PR

Candidato a prefeito pelo PTB na últi ma eleição, ele conseguiu 6993, 10% dos vo-
tos válidos e se credenciou como nome de peso na políti ca local, porém sua coligação 
bateu na trave e não elegeu vereador. Conhecido do eleitor cubatense, Pedrinho foi 
candidato a deputado estadual em 2010 e 2014. Permanecendo na oposição desde a 
últi ma eleição seu nome sempre foi cotado para disputar a sucessão de Marcia Rosa.

É o pré-candidato do PTB. 

Ele foi o secretário que fi cou no governo Clermont do 1º ao últi mo dia, passando 
pelas secreti as de Cultura e Agove (hoje Comunicação). Foi um dos arti culadores 
políti cos do projeto que levou Clermont ao primeiro mandato e posterior reeleição.

Morador da Vila Nova e histórico líder do PSDC na cidade, disputou eleição como 
candidato a deputado federal. É o pré-candidato do PSDC

O médico Maurici Aragão é um dos representantes do novo na políti ca e pretende 
parti cipar da disputa pela primeira vez, sendo pré-candidato a prefeito pelo PMN.

O fato de ser ‘marinherio de primeira viagem’, acaba contando a seu favor, uma 
vez que a classe políti ca atual sofre um forte desgaste. Ele personifi ca a promessa da 
reedição de um médico popular e carismáti co na campanha, o que sempre deu bons 
resultados junto ao eleitorado cubatense.  
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FEDERAL RECUPERAÇÃO

ECOPAG

R$ 3 milhões para 
Saúde em Cubatão

Aporte de 1 bilhão 
promete salvar 
Usiminas Cubatão

Comerciantes receberão 
em duas parcelas

O Ministério da Saú-
de repassou nesta quin-
ta-feira (23) ao Fundo 
Municipal de Saúde de 
Cubatão R$ 3.073.000,00. 
O valor será repassado 
integralmente à gestão 
do Hospital Municipal, 
para ajudar a amenizar 
a grave crise que atinge 
o complexo hospitalar. 
Com o repasse à AHBB, 
os salários dos funcioná-
rios poderão ser pagos e 
a greve encerrada.

A confirmação da li-
beração do recurso foi 
anunciada pelo minis-
tro da Saúde, Ricardo 
Barros, num telefonema 
à prefeita Marcia Rosa. 

Marcia Rosa manda repassar o valor integralmente ao Hospital, nesta sexta

Divulgação

Os recursos haviam sido 
prometidos ainda na ges-
tão da presidenta Dilma 
Rousseff, mas só foram 
liberados após audiência 
da prefeita com o atual 
titular da pasta, há cerca 
de 15 dias. “O ministro 
ficou sensibilizado com 
a situação do Hospital 
e entendeu que precisa-
mos de apoio para man-
tê-lo aberto. A Prefeitura 
não conseguirá fazer isso 
sozinha. Precisamos do 
apoio dos governos Fe-
deral e Estadual”, explica 
a chefe do Executivo.

O Hospital Municipal 
de Cubatão custa men-
salmente R$ 4,4 milhões 

e atende pelo SUS não 
somente os moradores 
da cidade, mas de toda 
a região. Atualmente, a 
Cidade é responsável por 
83,4% do custeio do sis-
tema de saúde local.

Greve 
Antes da liberação 

dos recursos federais, 
em audiência realizada 
nesta quinta no Tribu-
nal Regional do Traba-
lho da 2ª Região, em São 
Paulo, funcionários e a 
gestora do hospital não 
conseguiram chegar a 
um acordo. Foram con-
cedidos pelo desembar-
gador Wilson Fernandes 
20 dias de prazo para as 

PROFESSORES 
Os professores retor-

naram às salas de aula, 
conforme determinação 
da Justiça que obrigou a 
presença de 90% dos pro-
fissionais em cada escola. 
Em nota enviada ao Jor-
nal a Prefeitura diz que 
não há nenhuma razão 
para a greve, uma vez que 
não há atraso salarial, e 
que além disso, qualquer 
aumento é proibido por 
lei por conta da crise e 
dos limites estabelecidos 
pela Lei de Responsabili-
dade Fiscal que limita os 

Greves Gratificação de nível 
superiorgastos com a folha de pa-

gamento de funcionários 
públicos. 

MARVIN 
Com a atualização dos 

pagamentos a greve da 
Marvin foi encerrada esta 
semana. Ainda na sema-
na passada foi encerrada 
a greve da Cursan

HOSPITAL 
Com o repasse, esti-

ma-se a possibilidade de 
que, na próxima semana, 
a situação seja controlada 
e a greve encerrada.

partes se manifestarem 
e complementarem do-
cumentação. Nesse tem-
po, a Prefeitura pode se 
manifestar no dissídio e 
então o processo segue 
para o Ministério do Tra-
balho.

O Hospital está fun-
cionando com 30% dos 
funcionários, conforme 
determinação do TRT. O 
impasse foi gerado pela 
falta de pagamento aos 
funcionários pela gestora 
do Hospital, a Associação 
Hospitalar Beneficente 
do Brasil (AHBB), mes-
mo com o repasse parcial 
realizado pelo Município 
em 13 de junho.

A Prefeitura desmente 
os boatos de que preten-
deria cancelar a gratifica-
ção salarial de 30% a qual 
todo servidor com curso 
superior tem direito. Ao 
contrário, a Administra-
ção diz estar preparando 
recurso à ação proposta 
pela Procuradoria-Geral 
de Justiça do Estado ao 
Tribunal de Justiça ques-
tionando a constitucio-
nalidade da lei municipal 
2037/92, que criou a con-
cessão do benefício. “Tra-

balharemos pela conti-
nuidade da gratificação. 
Esse é o compromisso de 
nosso Governo. As gra-
tificações continuam em 
vigor”, explica o secretá-
rio de Gestão, Marco Fer-
nando da Cruz.

Segundo o secretário, 
caso perca essa ação, a 
Administração já prepara 
uma alternativa: o envio 
de um projeto à Câmara 
para incorporação do be-
nefício ao salário do fun-
cionário.

Há tempos não se ou-
via uma boa notícia, con-
creta, com relação a Usi-
minas, um dos principais 
pilares da crise econômi-
ca na cidade.

Mas nesta quinta, 23, 
o novo presidente da 
Usiminas, Sérgio Leite 
de Andrade esteve no 
gabinete da prefeita Mar-
cia Rosa para apresentar 
a nova diretoria da em-
presa e seus planos de re-
cuperação da produção 
e do potencial da side-
rúrgica na Cidade. Eles 
comunicaram à prefeita 
um aporte de R$ 1 bilhão 
para a nova fase da em-
presa, na cidade.

 Sérgio Leite sinalizou 
a possibilidade de pagar, 
em cota única, as par-
celas restantes do IPTU 
deste ano.

IPTU 
Com cerca de 1.800 

funcionários e outros 
1.000 contratados, a usi-
na de Cubatão paga R$ 
30 milhões de IPTU. A 
prefeita fez um apelo 
para que as parcelas res-

Os comerciantes par-
ticipantes do programa 
Cartão Servidor aprova-
ram a proposta feita pela 
Prefeitura de repasses à 
Ecopag para a quitação 
dos débitos existentes, 
em duas parcelas. R$ 
4,2 milhões será pago à 
empresa em duas vezes, 
para regularizar a dívida 
com o comércio local. Os 
pagamentos serão feitos 
em duas datas: 30 de ju-

Plano da nova diretoria é recuperar 
produção e tornar a usina de Cubatão 
sustentável e equilibrada

Prefeitura repassará R$ 4,2 milhões em 2  parcelas à 
empresa, que regularizará situação com comércio local

tantes do IPTU sejam pa-
gas em uma única cota, 
possivelmente na próxi-
ma semana. A adminis-
tração pretende direcio-
nar esses recursos à área 
da Saúde, que já recebeu 
um repasse do Governo 
Federal, nesta semana, e 
luta por maior participa-
ção do Estado, cujo re-
passe é inexpressivo. 

O plano da nova di-
retoria é tornar a usina 
de Cubatão sustentável e 
equilibrada até outubro 
para gerar novamente re-
sultados positivos. “Va-
mos comprar placas de 
aço da CSA e intensificar 
o trabalho de laminação. 
Este mês, já estamos pro-
duzindo 75 mil tonela-
das. Nosso plano é che-
gar a produzir 120 mil 
toneladas ao mês, o que 
dará 1,5 milhão de tone-
ladas de aço laminado ao 
ano”, explicou.

Marcia Rosa destacou 
ainda a importância da 
parceria da Municipali-
dade com a Usiminas e 
elogiou a vinda em seu 
gabinete da nova direto-
ria da siderúrgica. “Isso 
demonstra compromisso 
da equipe, que tem meta 
e objetivos para enfrentar 
esses problemas econômi-
cos. Enquanto gestora, es-
tou à disposição para con-
tribuir para o crescimento 
da empresa para que reto-
me com pujança e compe-
titividade”, destacou.

nho e 15 de julho.
A proposta foi apre-

sentada pela Administra-
ção aos comerciantes em 
reunião nesta quinta-feira 
(23), comandada pelos se-
cretários de Finanças, José 
Roberto Baldini; Gover-
no, Edison Aguiar Jr; Em-
prego e Desenvolvimento, 
Benincasa; e de Gestão, 
Marco Fernando  Cruz. 
Também participaram o 
presidente da Acic, Antô-

Nova diretoria visitou a prefeita com ‘boa nova’

nio Teixeira, e os vereado-
res Fábio Moura (PMDB), 
Fábio Inácio (PT), Jair do 
Bar (PT), Ivan Hildebran-
do (PSB) e Doda (PSB).

A proposta foi feita 
à direção da Ecopag em 
reunião realizada no iní-
cio desta semana na sede 
da empresa, em Ribeirão 
Preto. Após assembleia 
dos comerciantes, o cro-
nograma foi aprovado 
pela categoria.  

Com o repasse, expectativa é que salários sejam acertados e greve encerrada na próxima semana 

Alê Souza/PMC

outubro
é quando a usina já 
deve ter equilibrio 
para gerar novos 
resultados positivos
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ÁLEFI ALVES GONÇALVES e RAFAELA BOTELHO HURTADO SIERRA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, educador fí sico, RG n.º 16475920 - SSP/SP, 
CPF n.º 44222988871, com 22 anos de idade, natural de DIVINO - MG, nascido no dia quatro de 
junho de mil novecentos e noventa e quatro (04/06/1994), residente na Av. Dr. Joel Gonçalves de 
Oliveira, 225, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de ALTAMIR JOSÉ GONÇALVES, de nacionalidade 
brasileira, professor, com 56 anos de idade, residente em DIVINO - MG e de MARIA APARECIDA 
ALVES GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 52 anos de idade, residente 
em DIVINO - MG . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, secretária, RG n.º 
42812476 - SSP/SP, CPF n.º 41803455870, com 22 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida 
no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (23/02/1994), residente na 
Av. Dr. Joel Gonçalves de Oliveira, 225, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de DARIO HURTADO 
SIERRA, de nacionalidade brasileira, projeti sta, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de ROSANGELA BOTELHO HURTADO SIERRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de junho de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: LUCAS ARAÚJO CHIARI e HAGDA CRISTINA MONTEIRO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, RG n.º 423109078 - SSP/SP, CPF n.º 41166427897, com 
22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dois de março de mil novecentos e noventa 
e quatro (02/03/1994), residente na Rua Dom Pedro I, 610, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de ODAIR 
CHIARI, de nacionalidade brasileira, op. de empilhadeira, com 56 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de GECY ARAÚJO CHIARI, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 509397220 
- SSP/SP, com 22 anos de idade, natural de CORONEL FABRICIANO - MG (Coronel Fabriciano-MG  Livro 
nº 70, fl s. nº 130, Termo nº 33591), nascida no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e noven-
ta e três (28/06/1993), residente na Rua Paraiba, 710, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de VALDECI NO-
NATO MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 48 anos de idade, residente em PRAIA 
GRANDE - SP e de SOLANGE GOMES HONORIO MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, diarista, com 
42 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de junho de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JONATHAN IGNACIO PEREIRA e MAYARA LUIZA DA SILVA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 435735305 - SSP/SP, CPF 
n.º 37270101850, com 28 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente - SP  Livro nº 
197, fl s. nº 080, Termo nº 143160), nascido no dia seis de maio de mil novecentos e oitenta e oito 
(06/05/1988), residente na Rua Professora Terezinha Silva, 161, Jd. Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de 
EDEMILSON AUGUSTO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, carreteiro, com 57 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP e de SONIA MARIA IGNACIO, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 
60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, comerciante, RG n.º 357716267 - SSP/SP, CPF n.º 40741937875, com 25 anos de idade, natu-
ral de Cubatão - SP, nascida no dia trinta de março de mil novecentos e noventa e um (30/03/1991), 
residente na Rua Professora Terezinha Silva, 161, Jd. Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de LUIS ROBERTO 
DA SILVA, falecido há 11 anos e de NEUSA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, diarista, 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 afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de junho de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 
do Código Civil Brasileiro: GILMAR DE JESUS CLÁUDIO PIO e SOLANGE FLORENCIO DA SILVA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 574315597 - SSP/
SP, CPF n.º 11035206870, com 51 anos de idade, natural de ANTÔNIO GONÇALVES - BA (An-
tônio Gonçalves-BA  Livro nº 10, fl s. nº 192, Termo nº 3439), nascido no dia vinte e seis de 
julho de mil novecentos e sessenta e quatro (26/07/1964), residente na Rua José de Castro, 
625, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de GERMANIO CLÁUDIO PIO, de nacionalidade bra-
sileira, aposentado, com 84 anos de idade, residente em SENHOR DO BONFIM - BA e de ISA-
BEL MARIA DE JESUS, falecida há 15 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 221171277 - SSP/SP, CPF n.º 10825658810, com 49 anos de idade, na-
tural de PINDOBAÇU - BA (Cubatão  Livro nº 33, fl s. nº 99, Termo nº 24861), nascida no dia 
dezessete de fevereiro de mil novecentos e sessenta e sete (17/02/1967), residente na Rua 
José de Castro, 625, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ FLORENCIO DA SILVA, de na-
cionalidade brasileira, aposentado, residente em Cubatão - SP e de DJANIRA IDELFONSO DOS 
SANTOS, falecida há 23 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de junho de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: EDSON AUGUSTO VIEIRA NETO e SUELEN FLORENCIO DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 33147329 - SSP/SP, CPF n.º 38329187870, com 
28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezessete de maio de mil novecentos e oi-
tenta e oito (17/05/1988), residente na Rua Flávio Cardoso, 89, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de 
EDSON JOSÉ VIEIRA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 60 anos de idade, residente em SÃO 
VICENTE - SP e de HELENA AMELIA VIEIRA, falecida há 12 anos . Sendo a pretendente, de nacionalida-
de brasileira, divorciada, balconista, RG n.º 485857923 - SSP/SP, CPF n.º 42084181844, com 24 anos 
de idade, natural de SENHOR DO BONFIM - BA, nascida no dia quinze de julho de mil novecentos e 
noventa e um (15/07/1991), residente na Rua José de Castro, 645, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha 
de SOLANGE FLORENCIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP. Divorciada de Alex Sandro Dias Pio, conforme sentença datada aos  06/03/2012, pro-
ferida pela Juíza de Direito da 3ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº834/11, do 
processo nº157.01.2011.006758-6/000000-000. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de junho de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: ESDRAS CAMPOS DOS SANTOS e CAMILA NICOLE SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 3122464781 - SSP/RS, com 25 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 146, fl s. nº 289, Termo nº 40493), nascido no dia cinco 
de maio de mil novecentos e noventa e um (05/05/1991), residente na Rua Sinval Duarte Pereira, 80, 
Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de CLAUDIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, mecanico, 
com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EDIJANE CAMPOS DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, cabeleireira, com 36 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, caixa, RG n.º 352694907 - SSP/SP, com 21 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Santo Amaro-29ºSubdistrito  Livro nº 580, fl s. nº 284, Termo nº 404279), nascida no dia 
vinte e oito de maio de mil novecentos e noventa e cinco (28/05/1995), residente na Rua João Damaso, 
420, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lha de CELIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de junho de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ROGÉRIO MARIANO DE CARVALHO e VERONICA ALVES DE JESUS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, RG n.º 37172228 - SSP/SP, CPF n.º 31591931878, 
com 32 anos de idade, natural de CUSTÓDIA - PE (Custódia-PE  Livro nº 12, fl s. nº 130, Termo nº 
13409), nascido no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e oitenta e três (22/08/1983), 
residente na Rua do Curtume, 68, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de VALDECI ANSELMO DE CARVA-
LHO, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 53 anos de idade, residente em CUSTÓDIA - PE 
e de JOSEFA MARIANO DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, 
residente em CUSTÓDIA - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 415893446 - SSP/SP, CPF n.º 37357493806, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 113, fl s. nº 384, Termo nº 27455), nascida no dia nove de março de mil nove-
centos e oitenta e seis (09/03/1986), residente na Rua do Curtume, 68, Vila Natal, Cubatão - SP, 
fi lha de JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 55 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MIRIAN ALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de junho de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: PEDRO ALVES DA SILVA e SUELI DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, divorciado, vendedor, RG n.º 21745859 - SSP/SP, CPF n.º 09777035845, com 44 anos de 
idade, natural de GUARUJÁ - SP, nascido no dia vinte e nove de junho de mil novecentos e setenta 
e um (29/06/1971), residente na Rua Bahia, 223, casa 4, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lho de MARIA 
SANTOS DA SILVA, FALECIDA HÁ 24 ANOSDivorciado de Cristi na dos Santos, conforme sentença datada 
de 10.06.2015, proferida pelo MM.Juíz de Direito da 1ª Vara, da Comarca de Cubatão-SP, nos autos 
nº:0008696-54.2014.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, mani-
cure, RG n.º 349616504 - SSP/SP, CPF n.º 35925748840, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia oito de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (08/10/1987), residente na Rua Bahia, 
223, casa 4, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lha de CARLOS ALBERTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
caminhoneiro, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de IVANETE DA SILVA, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Willians Vinicius 
Andrade Silva, conforme sentença datada de 18/10/2006, proferida pela MM.Juíza de Direito da 3ª Vara 
da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº:622/06. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de junho de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

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

editais de casamento

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 
1525 do Código Civil Brasileiro: ALEX MARTINS DE OLIVEIRA e GEOVANA SOUZA AMORIM 
NUNES. Sendo o pretendente, motoboy.

Cubatão, 25 de maio de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

CONSÓRCIO 
RESIDENCIAL E 

AUTO ABERTURA 
DE CONTA CORRENTE 

E POUPANÇA 

FINANCIAMENTO 
DE IMÓVEIS

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

VENDA
CENTRO CUBATÃO - LANÇAMENTO 
01 E 2 DORM - 20% ENTRADA. FALE 
CONOSCO
V.VERDE- SOBREP ALTA E BAIXA - 2 
DORM. C/SUITE, 1 VAGA ACEITA 
FINANC 190 MIL
V.NOVA-AP 01 DORMITORIO - IM-
PECAVEL, REFORMADO - 180 MIL 
ACEITA FINANCIAMENTO
V.NOVA - CASA ISOLADA 2 DOR 
- TERRENO 8 X 21 - PÇA. FREI DA-
MIÃO -  250 MIL
31 MARÇO - CASA 2 DORMITORIOS 
- RUA LARGA, PROX. COLEGIO - 250 

3361-4894 
3372-7409 

Rua Armando Sales de Oliveira, 
371 - Centro - Cubatão

almeidasimoveis.com.br

CRECI 57407

MIL, ACEITA PROPOSTA
JD.CASQ. TERRENO 10 X 30 - CEN-
TRO COMERCIAL, PROXIMO AO 
EXTRA 380 MIL

LOCAÇÃO
J.CASQ. APART 02 DORM COM 
GARAGEM PACOTE R$ 1.000
V.NOVA APTO 2 DORM, GAR COLET, 
PACOTE R$ 1.000 
C.SILVA - CASA - 1 QUARTO , SALA 
COZ WC R$ 750,00

VENDE
• SALA COMERCIAL NO CENTRO 160.000,00
• APARTAMENTO DE 2 DORMS NA VILA VALEN-

ÇA EM SÃO VICENTE  200.000,00
• APARTAMENTO DE 2 DORMS NO ITARARÉ EM 

SÃO VICENTE PRÓXIMO A PRAIA – 380.000,00
• APARTAMENTO EM SANTOS DE ALTO PA-

DRÃO COM ÁREA DE LAZER COMPLETA NOS 
BAIRROS GONZAGA, APARECIDA A PARTIR DE 
1.100.000,00

• APARTAMENTO TÉRREO NO JD. CASQUEIRO 
320.000,00

• SOBREPOSTA DE 2 DORMS SENDO 1 SUÍTE E 
CHURRASQUEIRA NA VILA NOVA 310.000,00 

• APTO DE 2 DORMS NA VILA VALENÇA EM SÃO 
VICENTE 200.000,00

• SÃO VICENTE – SOBRADO DE 2 DORMS SEN-
DO 2 SUÍTES, CHURRASQUEIRA E 1 VAGA DE 
GARAGEM 325.000,00

ALUGA
• APTOS DE 2 DORMS NA VILA NOVA – 703,00 

mais encargos
• APTO SEMI-MOBILIADO JD CASQUEIRO com 

closet e hidromassagem – 1.503,00 pacote
• SOBRADO DE 3 DORMS (1 SUÍTE) NA PONTE 

NOVA – 1603,00
• APTO DE 2 DORMS EM SANTOS (GONZAGA) – 

2800,00 pacote 
• COMERCIAL (SÃO VICENTE) – LOJA E SALA DE 

140M² NO CENTRO
• COMERCIAL (SÃO VICENTE) – SALA NA LINHA 

AMARELA 1.103,00
• COMERCIAL (CUBATÃO) - GALPÃO NO PQ SÃO 

LUIS 620M² 
• COMERCIAL (SANTOS) – SALÃO NA PÇA DOS 

ANDRADAS 
• SALÃO COMERCIAL NOS BAIRROS V. NOVA, JD. 

SÃO FRANCISCO E NA V. PAULISTA
• COMERCIAL – SALA - 703,00

EMPRÉSTIMOS 
CONSIGNADOS

PARA FUNCIONÁRIOS 
PÚBLICOS, MUNICIPAIS, 
ESTADUAIS E FEDERAIS, 

APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS DO INSS

DESCONTE EM FOLHA 
DE PAGAMENTO 

OU CONTA CORRENTE

CRECI: 147.855

13 3361-1665 / 7805-5252

Casqueiro 3363-2209
   Vila Nova 3361-8686

    Säo Vicente 3221-5910

imóveis

Casa c/ 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, 
área de serviço, churrasqueira, edícula com 
banheiro e 2 cômodos, 150m de área cons-
truída à 300m da praia. Interessados falar 
com Zequinha. (13) 3507-5582. Mongaguá.

CASA EM MONGAGUÁ

ANUNCIE AQUI
3361-5212
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3361-7316
id: 129*6500

Vidros e
Tapeçaria
para autos

Av. Nações 
Unidas, 90 Vila 
Nova - Cubatão

autovidroscristal@hotmail.com.br

comunidade

Conforme antecipado 
em Acontece, na edição 
de 20 de maio, começou 
nesta segunda (20) a cir-
culação da linha 954 da 
EMTU, que faz o traje-
to entre o Vale Verde e 
Santos. Fruto de intensa 
articulação do presiden-
te da Câmara Aguinaldo 
Araújo, desde o ano pas-
sado, a conquista é dese-
jo antigo dos moradores, 
que antes precisavam se 

ÔNIBUS NA RUA

Linha do Vale 
Verde começa 
a operar

deslocar até o centro de 
Cubatão para pegar ôni-
bus para Santos.

A linha funciona de 
segunda a sexta com o 
primeiro ônibus saindo 
as 05h30min da manhã e 
o último às 21h. A tarifa 
é de R$ 4,15. Nesse iní-
cio de operação, não há 
ônibus operando nos sá-
bados, domingos e feria-
dos. O trajeto leva cerca 
de 50 minutos, e passa 

Ônibus da linha 954 no ponto � nal do Vale Verde

pelo centro de Cubatão, 
pelo Casqueiro e depois 
segue para Santos, tendo 
seu ponto � nal na rua 
João Pessoa, no bairro 
do Paquetá. O itinerário 
completo e os horários 

de saída dos ônibus (ho-
rários válidos para saída 
do ponto � nal) podem 
ser consultados no site 
da EMTU (http://emtu.
sp.gov.br/emtu/itinera-
rios-e-tarifas/).

A Sociedade de 
Melhoramentos do 
Parque São Luiz se 
reuniu para tratar 
dos problemas do 
novo viaduto Rubens 
Paiva, que vem acar-
retando transtornos 
na vida dos morado-
res do Casqueiro e 
região. O presidente 
Toninho Vieira con-
duziu as discussões, 
pontuando algumas 
propostas e sugestões 
como mobilidade ur-
bana e segurança.  

A pauta será envia-
da para o DER ,  Eco-
vias e CMT, na tentai-
va de diálogo com o 
poder público.

NOTA - DIREITO E RESPEITO
À MANIFESTAÇÃO PÚBLICA  

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, Subseção 
de CUBATÃO, expressa seu apoio às manifestações que 
vem ocorrendo nos últimos dias, no que tange a greve dos 
PROFESSORES e dos profi ssionais da área da SAÚDE, 
que protestam e reivindicam desde reajustes, a melhores 
condições de trabalho, e até mesmo o pagamento de sa-
lários e outros direitos que não estão sendo cumpridos, 
destacando o direito do cidadão externar sua indignação 
com o atual momento da vida institucional do país, além 
do gravíssimo quadro recessivo de nossa economia com 
aumento de desemprego, infl ação elevada, queda da ativ-
idade empresarial e do PIB do país.  
A OAB CUBATÃO conclama para que as manifestações 
sejam pautadas pelo respeito às diferenças, e sejam man-
tidos o ânimo democrático e o comportamento pacífi co de 
todos aqueles que comparecerem às ruas para demon-
strar insatisfação, indignação e apoio às causas. A Cidade 
está acima das conveniências partidárias e grupais.  
A OAB CUBATÃO reafi rma a sua crença na JUSTIÇA 
como instrumento de pacifi cação social e de combate aos 
males de nosso país, notadamente à corrupção, por meio 
de julgamentos promovidos com independência e isenção, 
e sempre tendo como parâmetro os preceitos constitucio-
nais do direito à ampla defesa, presunção de inocência e 
devido processo legal.  
É hora de UNIÃO para resolver todos os impasses e a OAB 
CUBATÃO anuncia que se coloca à disposição da SOCIE-
DADE CUBATENSE para intermediar o debate entre a 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL, 
PROFESSORES, PAIS, ALUNOS e os profi ssionais da 
área de SAÚDE sobre as medidas a serem adotadas, em 
conjunto, para sanar a crise, já em especial na área da 
Saúde o município é responsável por 83,4% do custeio do 
sistema hospitalar, sendo que o Governo Federal custeia 
16,48% e o Governo do Estado apenas 0,13%.  
A Comissão de Direitos e Prerrogativas fi cará atenta para 
que advogados e advogadas, que precisem intervir na de-
fesa dos manifestantes, tenham suas garantias profi ssion-
ais respeitadas.  

ANDRÉ  MOHAMAD  IZZI 
Presidente OAB Cubatão

• Liberação da en-
trada da Rua Carlos Go-
mes.

• Liberação de en-
trada e saída do bairro 
Ponte Nova.

• Sinalização do 
Bairro Parque São Luiz 
(Entrada e Saída do bair-
ro).

• Continuar duas 
mãos na marginal.

• Acessar a Via An-
chieta do lado da Via 
Imigrante (à direita).

• Iluminação do 
Novo viaduto.

• Recapeamento do 
viaduto.

• Saída do Parque 
São Luiz para a Anchieta.

• Remover a lom-
bada sentido Jardim 
São Manoel.

• Alargamento da 
rotatória.

• Divulgação das 
mudanças das vias no 
trecho.

• Retirada  da 
mureta.

• Na Av. Brasil 
eliminar carros atrás 
do SAMU.

• Fazer uma 3° 
entrada e saída na Ave-
nida das Américas sen-
tido Marginal.

• Fazer uma saída 
sentido Av. Brasil para 
dar acesso à Via An-
chieta. 

Moradores reclamam do viaduto

Grupo de cubaten-
ses ligados ao PEN 
realizou nesta quin-
ta (23) uma coleta de 
assinaturas para en-
caminhar ao deputa-
do Paulo Correa Jr, 
do mesmo partido, 
um pedido de inter-
venção do Estado no 
Hospital Municipal. 
Grupo quer que o go-
verno estadual passe a 
administrar o equipa-
mento. Na ação, quase 
2 mil assinaturas fo-
ram colhidas. Alvo é 
chegar aos 25 mil para 
enviar pedido ao par-
lamentar.
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FESTA JUNINA

Prefeitura e Estado 
vão vistoriar novo 
Viaduto do Casqueiro
Vistoria técnica foi marcada para avaliar problemas encontrados durante fase 
de funcionamento experimental do viaduto

Os novos acessos do 
Sistema Anchieta-Imi-
grantes ao Jardim Cas-
queiro serão alvo de uma 
vistoria técnica detalhada 
na próxima terça (28) com 
a presença de técnicos da 
Prefeitura e de represen-
tantes da Ecovias, do De-
partamento de Estradas 
de Rodagem (DER) e da 
Agência de Transporte do 
Estado de São Paulo (Ar-
tesp). Monitorado desde a 
sua abertura em fase expe-
rimental no último dia 16, 
o viaduto vem sendo alvo 
de diversas reclamações 
por parte dos moradores 
do Casqueiro e de bairros 
próximos.

IMBRÓGLIO

O objetivo da vistoria é 
avaliar, no local, as causas 
dos problemas surgidos 
nestes dias de funciona-
mento experimental, nos 
quais foram registrados 
alguns acidentes. Segundo 
técnicos da Companhia 
Municipal de Trânsito 
(CMT), eles foram causa-
dos, principalmente, pela 
falta de sinalização nos 
acessos e de iluminação no 
viaduto.

A realização da vistoria 
foi decidida em reunião re-
alizada nesta quinta (23), 
convocada pela Prefeitura 
e coordenada pelo secre-
tário municipal de Obras, 
Luiz Carlos dos Santos. 

Ele explicou que alguns 
problemas na área urbana 
do Jardim Casqueiro per-
sistiram, mesmo com a 
existência dos novos aces-
sos, que foram projetados 
para acabar com os con-
gestionamentos na área e 

com o isolamento de uma 
região onde reside metade 
da população da cidade.

Para comemorar os 
35 anos de existência, 
o Lar Fraterno de Cu-
batão realiza no próxi-
mo domingo (26), das 
14 às 19 horas, o seu 
grande ‘Arraiá Junino’ 
em frente à sede da 
entidade, na Avenida 
Joaquim Miguel Couto, 
1130. A festa contará 
com comidas típicas e 
trajes a rigor da tradição 
junina, além da apre-
sentação da quadrilha 
do Grupo da Terceira 
Idade do Espaço Con-
viver.

O evento tem o apoio 
de comerciantes, em-
presários e parceiros do 
Lar Fraterno, além da 
contribuição da CMT, 
que interditará o trecho 
da Miguel Couto, entre 
as ruas Tamoyo e Fer-
nando Costa durante o 
evento.

O presidente da In-

Lar Fraterno comemora 35 
anos com grande Arraiá

stituição, José Rubens 
Marino se diz grato por 
estar à frente do Lar em 
uma data tão especial e 
expressiva. “Quando as-
sumi aqui, em agosto de 
2010, a pedido da famí-
lia da saudosa e eter-
na presidenta Creusa 
Tibúrcio, me senti mui-
to honrado e também 
cheio de responsabi-
lidade”, relata Marino e 
completa: “Não era um 
público o qual eu era 
acostumado a trabalhar, 
no entanto, procurei 
me cercar de assessores 
e pro� ssionais da área, 
com experiência e com-
petências comprovadas, 
para que o trabalho 
pudesse � uir de forma 
positiva durante esses 
últimos anos”.

Ao � nalizar, Rubão 
convidada a todos para 
o evento e fazer a alegria 
dos nossos idosos.

Divulgação

Alê Souza

Técnicos detalham problemas do viaduto do Casqueiro durante reunião realizada nesta quinta (23)

R$ 48,6 
milhões foi o valor 
da obra, iniciada
 em julho de 2013

O ponto crítico é a li-
gação entre as avenidas 
Brasil e Nossa Senhora de 
Fátima, principal acesso à 
pista marginal da Rodovia 
Anchieta.  Ali, as di� cul-
dades para conversão à es-
querda e à direita tornam 
o local perigoso e provo-
cam congestionamentos.

A reunião desta quinta 
contou com a participação 
de  técnicos da Prefeitu-
ra, do Alexandre Ribeiro, 
gerente de engenharia da 
Ecovias; Ailton Brandão, 
gerente de operações da 
Artesp e Paulo Manto-
arelli, responsável, pelo 
DER, pela � scalização das 
obras dos novos acessos.



0724 de junho de 2016digital.com.br

Os 15 anos de existên-
cia do Centro de Apoio, 
Desenvolvimento e Qua-
li� cação (Cadeq), entida-
de voltada ao atendimento 
de dependentes químicos, 
foram comemorados na 
manhã desta quarta (22) 
com homenagens e entre-
ga de prêmios aos vence-
dores do 11º Concurso de 
Prevenção ao Uso Indevi-
do das Drogas.

Os vencedores, na ca-
tegoria Redação, foram: 
Matheus Alves da Sil-
va Teixeira, 9º ano C, da 
UME Ulysses Guimarães; 
Lara Costa de Novaes, 
do 8º ano A da UME Ruy 
Barbosa e Lavínia Santa-
na, do 8º ano C, da UME 
Ulysses Guimarães.

Maria Isabelly, do 7° 
ano C da UME Ruy Bar-

Fotos: ADERBAU GAMA

15 anos transformando vidas
CADEQ

bosa, e Júlia Alixandre 
da Silva, do 6 º ano D, 
da UME Padre Anchie-
ta, venceram na catego-
ria Cartazes. Cada um 
recebeu de prêmio uma 
bicicleta, doada pelas 
empresas HS Funilaria e 
Pintura, CIEN - Escola 
de Enfermagem, Doceria 
Fanny, Hidromar - Indús-
tria Química, Comunida-
de Terapêutica Vila Nova 
(Mongaguá) e pelo Cen-
tro de Tratamento Litoral 
Sul (Itariri).

Homenagens
Além da premiação 

do concurso, a cerimô-
nia prestou homenagem 
a pessoas importantes na 
história e no dia a dia do 
Cadeq.

O presidente Severino 

Eleno, um dos homena-
geados, disse que � cou 
surpreso com a homena-
gem. "Fico muito feliz e 
estendo a homenagem a 
todos que fazem ou já � -
zeram parte do Cadeq e  
lutando para acolher bem 
os dependentes e suas fa-
mílias. Isso dá mais força 
para que continuemos o 
trabalho", a� rma.

Alessandro Oliveira, 
um dos fundadores do  
Cadeq, também comen-
tou a homenagem. "É 
grati� cante ter esse reco-
nhecimento por parte da 
instituição. É maginí� co 
saber que você colaborou 
direta e indiretamente na 
transformação de vidas 
que não tinham pers-
pectiva alguma", � naliza 
Oliveira.

1. Um dos fundadores do Cadeq, 
Alessandro Oliveira recebeu ho-
menagem em reconhecimento aos 
trabalhos realizados na entidade.
2. O presidente Severino Eleno, 
também foi surpreendido com 
a gratidão da equipe Cadeq, em 
homenagem.
3. Durante a premiação, Gisela 
Greco da Escola de Enfermagem 
Cien, entrega uma das cinco bici-
cletas sorteadas. A escola também 
colaborou, doando uma bike.

1 2

3
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Para os apreciadores de uma boa 
comida em um cenário deslumbrante, 
começa no próximo dia 01 de julho 
a 39ª Edição da Festa da Tainha de 
Bertioga, que acontece na Praça de 
Eventos da cidade (Avenida Thomé de 
Souza, ao lado do Parque dos Tu-
piniquins e Forte São João – Praia da 
Enseada - Centro). Os convites custam 
R$ 85,00 e dão direito à tainha servida 
assada na brasa (inteira ou espalma-
da), com acompanhamento de arroz 
quentinho, farofa bem temperada, 
vinagrete e pão. Os convites podem ser 
comprados na hora. A festa acontece 
as sextas, a partir das 19 horas e aos 
finais de semana, a partir do meio dia.

O popular Chico da Adega posa ao lado do retrato do seu 
conterrâneo, Ariano Suassuna, durante o Festival Cubatão 
Danado de Bom. “Muito mais que um conterrâneo, é um 
exemplo do quanto o nosso povo é forte, é guerreiro, mas 
também é capaz de ser doce e leve, como uma boa leitura 
num entardecer de domingo. Tenho orgulho da minha João 
Pessoa, da minha Paraíba e de todos os filhos dessa terra. 
São lutadores e não temem os desafios da vida, mas sim 
acham um jeito leve de ultrapassar as barreiras por ela 
imposta”

Liberato, Deodoro, 
Armando Campinas e 
Michajlo. No informal e 
despretensioso encon-
tro dos ex-vereadores, 
a história nos relembra 
a Câmara de Cubatão, 
como palco de grandes 
embates ideológicos, 
em alto nivel. Velhos 
tempos...

Priscila Merilin 
comemora mais 
um aniversário. 

Recebe o carinho 
da filhota Sarah e 

do esposo AlexA bela Emanuella 
comemorou 6 ani-
nhos rodeada de 
amor. Na foto com 
o pai Leandro Sil-
va santos, a mãe 
Deise e o irmão 
Miguel Henrique



Um ‘Mar de Cerveja’ ao seu dispor
Uma novidade chegou às ruas de Cubatão e da 

Baixada Santista. É o Beer Truck ‘Mar de Cerveja”, do 
empreendedor e sommelier cubatense Wesley Ribei-
ro. A sua Kombi personalizada tem mais de 100 esti-
los de cerveja artesanal que podem ser compradas e 
apreciadas nos mais diversos pontos da cidade.

Para investir em uma das suas maiores paixões, 
Wesley deixou o seu trabalho em uma empreiteira 
no Polo Industrial. “Trabalhava em uma empreiteira 
que presta serviços à RPBC (refinaria Presidente Ber-
nardes) e, com o contrato perto do fim e desmotiva-
do com a carreira, resolvi começar a investir em algo 
que gosto. Fiz cursos de Sommelier e de produção de 
cervejas artesanais em São Paulo e a partir daí pas-
sei a investir no ramo”, comenta o proprietário.

Após os cursos, Wesley começou a modelar o seu 
empreendimento, que no início, seria uma distribui-
dora de cerveja artesanais, mas que, conforme ele 
trabalhava na ideia, foi se moldando o Beer Truck, 
que hoje circula pelas cidades da Baixada levando 
a cultura da cerveja artesanal para todos. “A cerve-
ja artesanal tem um diferencial de que cada uma é 
única. É muito diferente de tomar uma cerveja que 
você compra no mercado. É uma experiência gastro-
nômica”, afirma.

BEER FEST 
INVERNO
O ‘Mar de Cer-

veja’ já prepa-
ra seu primeiro 
festival gastro-
nômico. O Beer 
Fest Inverno 
será realizado 
no próximo dia 
16 de julho, na Praça Januário Esteves de Lara Dan-
tas, na altura do número 216, próximo próximo à 
Academia Vip One. O festival começará às 13 horas 
e segue por todo o dia, se encerrando às 22 horas.

No Festival, além de seis tipos de chopps artesa-
nais especialmente escolhidos para a ocasião e ven-
didos à R$ 8,00, o visitante poderá apreciar diversos 
tipos de comida. Terá um Food Truck com as melho-
res guloseismas da culinária mexicana, acarajé e 
hamburguer caseiro com o chef Danilo Rocha, parti-
cipante do programa ‘Batalha de Food Trucks, do ca-
nal GNT. Além da gastronomia, o Beer Fest Inverno 
terá música ao vivo, com Anderson Borges, que fará 
homenagem à Legião Urbana e com os DJ’s Cigano 
e Miguel Couto. 

Sempre com destaque em suas ações, a escola ABC Master  
participou pela primeira vez das Olimpíadas Canguru de 
Matemática, e já obteve um excelente resultado. O aluno 
Julliano Angelotti Giacomini, do 5º ano foi medalhista, 
para alegria de toda diretoria da escola.
A escola acredita que o incentivo dos professores, junta-
mente com o estimulo dos alunos e as atividades propostas 
pelo material Anglo, é o resultado do sucesso de todos os 
desafios em que a escola se propõe em participar.
Parabéns a todos os alunos 
participantes e em especial ao 
Julliano. 
#SomosMasterSomosAnglo

Azúcar inovando
Buscando inovação e comprometimento, a Ótica Azúcar 
inicia nesta semana o Delivery Azúcar. Para mais comodi-
dade dos seus clientes, a ótica disponibiliza o serviço de 
maneira rápida e eficiente. Basta entrar em contato via 
WhatsApp 13 9 9643 4358 e um funcionário irá até você 
para retirar a receita e levar modelos de armação para 
escolha, de acordo com a solicitação. A entrega dos óculos, 
depois de confeccionados, também é feita através do ser-
viço de delivery. E não para por aí, esta semana a equipe 
Azúcar iniciou atendimento oftalmológico na própria loja. 
Se você precisa de exames de vista para trocar os óculos ou 
simplesmente checar se está tudo bem, basta agendar um 
horário através do 3372-6798. Pelo valor de apenas 
R$ 70,00 você sai de lá com o óculos novo encomendado. 

Feliz Aniversário!

Carol
Que você nunca deixe de 

sonhar e que Deus esteja 

sempre contigo, te dando 

forças para realizar!
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Melissa Passarelli 
conquista 03 
medalhas no 
Pan Americano 

A patinação artística 
do Brasil tem uma re-
presentante cubatense 
� gurando entre as me-
lhores da América. A 
pequena Melissa Passa-
relli, de oito anos, con-
quistou três medalhas 
no Pan Americano de 
Patinação Artís-
tica, realizado no 
último � nal de se-
mana na cidade de 
São Leopoldo, no 
Rio Grande do Sul. 
A competição con-
tava com a patina-
dora, que integra a 
equipe gaúcha Pa-
tinart, levou a me-
dalha de prata na 
modalidade solo 
dance, na categoria 
pre-mini avança-
do. Na modalida-
de free dance solo, 
Melissa � cou com 
o terceiro lugar, e 
no combinado solo 
e free dance, onde 
as notas das duas 

PATINAÇÃO ARTÍSTICA

Patrocínio
A pequena Me-

lissa também está 
em busca de pa-

trocínio, para 
ajudar no 

custeio da 
carreira. 

“A l é m 
d o 

transporte, 
para cada 

competição são 
novas rodas para os 

patins, e para cada mo-
dalidade é um tipo de pa-

tins diferente, então o custo 
de manutenção é bem alto. 
Sem falar de toda a produ-
ção, além dos hotéis e via-
gens, que sempre consomem 
uma alto investimento,” ga-

rante a mãe, Patrícia Passarelli. 
Para quem tiver interesse em 
patrocinar ou apoiar a atleta, 
basta entrar em  contato com a 
mãe, que também empresaria a 
carreira artistica da patinadora, 

pelo telefone (13) 98151-4897.

Com 
apenas 

08 anos de 
idade, ela 
já acumula 

medalhas e 
muita vontade 

de continuar 
no esporte

modalidades são soma-
das, a cubatense � cou 
com o vice-campeonato.

“Foi emocionante 
participar do campeo-
nato. Entrei para pati-
nar e fazer o melhor que 
pude e � co feliz que os 
resultados tenham apa-

recido. O mais impor-
tante para mim é patinar 
e se divertir. Agradeço 
muito aos meus técni-
cos por acreditarem em 
mim”, conta a pequena 
Melissa, em visita à re-
dação do Acontece.

A atleta, que hoje 
compete pela 
equipe Pati-
nart, do Rio 
Grande do Sul, 
começou a pa-
tinar aos quatro 
anos, na Portu-
guesa Santista. 
Em agosto de 
2015, Melissa 
recebeu o con-
vite da sua téc-
nica, Janaína 
Baccarat, para 
disputar com-
petições pela 
equipe gaúcha, 
por onde ga-
nhou medalhas 
na Copa Mer-
cosul em 2015, 
v i c e - c amp e ã 

D
an

ie
l N

ev
es

brasileira e campeã gaúcha 
em 2016 e agora conquista 
três medalhas no Pan Ame-
ricano.

Próximos desafi os
De volta a Cubatão, 

Melissa intensi� ca os 
treinos se prepara 
para o próximo de-
sa� o, a segunda 
etapa do Campeo-
nato Brasileiro de 
Patinação Artís-
tica, que será 
realizado na 
cidade de 
Santos, no 
mês de 
julho. 

Marcel Nobrega


