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Conquistando a América

Novas 
câmeras 
no SAI

Guarujá 
reabre 
licitação

Salve 
Nossa 
Senhora 
da Lapa

A vez das 
empreiteiras

O adeus a 
Edy Ferrih

Humorista Paulinho Gogó 
traz todo o seu humor para 
o Guarujá em três apresen-
tações neste � nal de semana. 
Ingressos estão a venda. B2

Prontos para a campanha
Desistências! 
Cubatão terá cinco 
candidatos. Donizete vai 
apoiar Fábio Inácio e 
Jesus acolhe Ademário

Lula!
Ex-presidente mostra que 
ainda tem muita força, no 
lançamento de seus pupilos 
em Cubatão e Santos

Fim do suspense! 
PRB confi rma apoio a 
Wagner Moura mesmo sem 
a vaga de vice que fi cou com 
o médico Paulo Rosa (PPS)

Pérola do Atlântico! 
Convenções da semana 
confi rmam enxurrada 
de candidatos a prefeito 
em Guarujá

Santos e SV! 
Em São Vicente Billi 
desiste da reeleição. Já 
em Santos PAB anuncia 
ampla coligação

02
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Sonia Onuki apresenta ‘Musicalização na 
1ª Infância’ para professores e pesquisado-
res no Fórum Latino Americano de Educa-
ção Musical em Buenos Aires. B1

No 
gogó 
do 
Paulinho

Município republica edital 
de licitação do Aeroporto 
Civil Metropolitano após 
suspensão de duas sema-
nas para readequação e 
respostas a questionamen-
tos feitos ao texto ante-
rior. Publicado no DO da 
cidade no último dia 04, 
texto estará disponível no 
site da Prefeitura a partir 
da próxima segunda para 
consulta de empresas e 
pessoas interessadas. 03

Igreja Matriz tem 
programação espe-
cial para celebrar o 
dia da Padroeira da 
Cidade, no próximo 
dia 15. Atividades 
começam no sábado 
com missa e apre-
sentação especial 
do Coral Zanzalá e 
Banda Marcial. B4
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Ciesp e ACIC anunciam 2ª 
Rodada de Negócios para 
o � nal deste mês. Foco 
será a aproximação do co-
mércio com as empresas 
que prestam serviços às 
industrias do Polo. 05

Ecovias inicia testes com 
câmeras infravermelho 
nas rodovias que inte-
gram o Sistema Anchie-
ta-Imigrantes. Ao todo 
serão 16 câmeras de uso 
exclusivo da Policia Mili-
tar. Enquanto isso, assal-
tos continuam na Anchie-
ta, que teve 3 ocorrências 
registradas no último � nal 
de semana, uma delas le-
vou a pediatra do Hospi-
tal Municipal de Cubatão 
a óbito. 05

04

Veja mais sobre os cursos na página B4
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Lula comparece 
às convenções de 
Santos e Cubatão

Semana foi tensa com 
articulações de última hora
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Eram mais de dez, mas na semana das convenções, alianças e desistências, derrubaram para 05 o número de
candidatos a prefeito em, Cubatão. Na semana que vem, Acontece mostra as composições para vereador.  

Na tarde desta quinta, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva esteve presente na Baixada Santista para prestigiar as 
convenções do PT em Santos e Cubatão. A primeira parada foi 
para homologar a candidatura do cubatense Fábio Inácio ao 
Executivo com Pedro Hildebrando (PSD) como vice. Diante 
de aproximadamente 2500 pessoas, Lula parabenizou Inácio 
pela candidatura e exaltou as realizações do Partido eda admi-
nistração de Marcia Rosa. Na sequência, Lula foi a Santos par-
ticipar da convenção de Carina Vitral, candidata pelo PCdoB, 
que tem como seu vice o petista Reinaldo Martins. Carina e 
Reinaldo também receberam os parabéns do ex-presidente, 
que desejou sorte e sucesso aos candidatos.

Fábio Inácio e 
Pedro Hildebrando 
O vereador Fábio Iná-

cio (PT) terá como vice 
o engenheiro Pedro Hil-
debrando (PSD), mes-
mo partido do atual vice 
Donizete, que retirou a 
candidatura. Os governis-
tas apresentaram a maior 
coalização, que inclui o 
PT, PV, Prós, PDT, PEN, 
PSD, PCdoB e PTN. 

Doda e Geraldo Guedes 
O vereador Doda (PSB) terá como vice o ex-

presidente da Câmara Geraldo Guedes (PR). Com 
a de� nição do G6, Carlos de Freitas (PSDC), 
Maurici Aragão (PMN) e Adalberto Ferreira 
(PSC), desistiram da candidatura, para apoiar a 
dupla. A segunda maior coalizão deste pleito terá 
PSB, PR, PSDC, PMN, PSC, PMB e PHS.

Ademário e Pedro Sá 
O vereador Ademário, do PSDB con� rmou o nome de Pedro de Sá (PTB), 

terceiro colocado na última eleição, como vice. Balula do DEM, retirou a 
candidatura para apoiá-los, seguido dos ex-prefeituráveis Jesus, do PTdoB e 
Cosipinha do PRTB.  Ficou PSDB, PTB, DEM, PTdoB e PRTB.

Wagner Moura e Paulo Rosa
Con� rmado: o médico Paulo Rosa (PPS) será o 

vice de Wagner Moura (PMDB). 
O PRB se manteve no grupo, mesmo sem a vaga 

de vice. A coligação partidária inclui PMDB, PPS, 
PRB, PP e PPL.

Dinho e Joaquim da Santista 
O Partido é o único a sair com chapa pura, 

apresentando 23 candidatos a vereador. O vereador 
Dinho e Joaquim da Santista, são do Solidariedade.

Donizete vai apoiar Fábio Inácio
Atual vice-prefeito, Donizete Tavares, do PSD, retirou, na 

quinta-feira sua candidatura a prefeito, homologada na con-
venção do Partido, no sábado anterior. Ele não concorrerá nas 
eleições deste ano e sua � lha mais nova Kely Tavares represen-
tará a família, como candidata a vereadora, pelo PSD. O vice 
Pedro Hildebrando, é a indicação do partido de Donizete.  A 
desistência surpreendeu os bastidores da política local, por ser 
considerado um dos principais nomes para a disputa. Porém 
era inevitável, considerando o bom senso, pois seria incoer-
ente, a esta altura, uma coligação de Donizete com grupos de 
oposição. Por outro lado, se mantivesse a candidatura majori-
tária, Donizete não teria grupo su� ciente para atingir o coe� -
ciente e faria naufragar as candidaturas de vereadores do seu 
Partido.

PRB ameaçou ir, mas ficou
Semana passada a notícia destaque em Acontece cau-

sou alvoroço na cidade. O PRB deixava a base governista 
para indicar o vice do principal desafeto do atual governo; 
Wagner Moura. Mas durante a semana, a situação � cou 
tensa com a não con� rmação do nome de Edinho, como 
vice de Moura. O Partido ameaçou romper mas, no � nal, 
tudo se acertou. Aos ‘45 do segundo tempo’, o PRB o� cia-
lizou o apoio à candidatura de Moura com o médico Paulo 
Rosa, do PPS, de vice.

Desistências a favor
de Ademário
Uma divergência em torno da indicação do vice 

do G6 (de Doda) levou o terceiro colocado na última 
eleição, Pedro de Sá, a abandonar o grupo. Ele foi 
o primeiro a desistir de sua candidatura a favor de 
Ademário (PSDB). Já na convenção tucana, domingo 
passado, o pré-candidato do DEM, Sérgo Balula 
declinou, em apoia à dupla. Por � m, os candidatos 
do PTdoB, Jesus e Cosipinha do PRTB, desistiram 
da dobradinha, prefeito e vice, para apoiar a outra 
dupla, Ademário e Pedro de Sá.



“Os questionamentos são 
compreensíveis devido à 
importância do projeto. Com 
este novo edital, será possível 
uma ampla e total condição de 
apresentação das informações 
necessárias, para que todos 
possam participar do processo 
com isonomia”, justi� cou.

Lima salienta ainda que 
a Prefeitura entendeu que 
era preciso encaminhar estas 
respostas adequadamente, de 
forma a dar continuidade ao 
projeto. Por isso, a Secretaria 
decidiu por uma suspensão 
temporária, como expediente 
legal que durou duas semanas. 
Para ele, o tempo foi su� ciente 
para analisar as questões de forma 
adequada. Esta concorrência 
tem como mudança de maior 
impacto, alguns itens relativos 
à habilitação técnica, e outros 
critérios que a Prefeitura 
entende ser relevantes.

0305 de agosto de 2016digital.com.br

Adilson 
de Jesus 
e  Cristina 
Brandão

Santos e São Vicente definem

Santos
O atual prefeito santista 

Paulo Alexandre Barbosa foi 
con� rmado no último sábado 
(30) como o candidato tucano. 
O vice-prefeito será Sandoval 
Soares, também do PSDB. 

Com a presença de Lula, o PT 
anunciou que depois de décadas 
deixará de ter uma candidatura 

Mais de 2 mil correligionários atenderam 
ao chamado da prefeita Antonieta, para 
apresentação do candidato governista 
à reeleição. A coligação “Novo Rumo” 
homologou, dia 31, no Tegereba, a 
candidatura a prefeito do engenheiro e 
empresário Adilson de Jesus, do PMDB. A 
Frente partidária é composta por PMDB, 
PP, PMN e PPL. Será vice na chapa, a 
empresária Cristina Brandão, do PP, esposa 
do empresário Ribamar Brandão, candidato 
derrotado pelo PSB na última eleição. Serão 
56 candidatos a vereador, sendo 5 já com 
mandato na atual legislatura.
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Batalha final!?
Embora pareçam alinhados com Farid, marcando presença na convenção, os partidos 

DEM, PR, PSD, PT e PTN, não coligaram o� cialmente, na composição majoritária.  O ex-
prefeito, atualmente no PPS, disputou os pleitos de 2008 e 2012, mas perdeu para Antonieta. 
Farid mostrou força política com a presença de mais duas mil pessoas, no lançamento de 
candidatura, na Quadra São Miguel. O vice será o advogado Miguel Calmon.

PSDB entra forte
Com apoio do deputado estadual da cidade, Squassioni, o vereador Gilberto Benzi, da 

coligação “Avança Guarujá”, tem apoio do PTB e PRB, e 52 candidatos a vereador. O vice será 
o ex-prefeito (88/92) Waldyr Tamburus (PTB). Correndo por fora, o candidato do Partido 
do governador do Estado, ameaça ofuscar a ‘grande batalha � nal’, esperada entre o candidato 
governista e o ex-prefeito Farid.
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Prefeito: 
Valter Suman  
Vice:
Renato do Gama
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majoritária e indicou Reinaldo 
Martins, como vice de Carina 
Vitral do PCdoB. 

O PDT anunciou o jornalista 
Paulo Schi�  e o PPS indicou o 
vereador Marcelo del Bosco, 
como candidato a prefeito. O 
administrador Helio Hallite 
encabeça a chapa do PRTB, com 
o advogado Eduardo Dardaqui 
como vice. A advogada de  36 
anos Débora Camilo vem para a 
disputa pelo PSOL, com o músico 
Maurão, como vice. 

O jornalista Edgar Boturão, 
do PROS. O nome de Boturão 
será anunciado na convenção 
do partido, que acontece nesta 
sexta (05).

São Vicente
Com 08 nomes já de� nidos 

em São Vicente, o ex-deputado 
estadual Luciano Batista (PTB) 
anunciou nesta semana a sua 
candidatura para a disputa à 
prefeitura nas eleições desse 
ano. O nome do vice da chapa 

ainda não foi divulgado e deverá 
ser feito ainda nesta sexta. O 
vereador Pedro Gouvea (PMDB) 
anunciou a sua candidatura no 
último � nal de semana e terá 
a professora Maria de Lourdes 
(PSDB) como vice.

Outros três vereadores 
concorrem ao executivo vicentino. 
Alfredo Martins pelo PT, anunciou 
a candidatura na última sexta. Pelo 
Solidariedade, Paulinho Alfaiate 
também anunciou essa semana 
que está na disputa e nesta sexta 
(05), o PSD anuncia o nome de 
Junior Bozzella como candidato a 
prefeito.

Os outros três nomes da disputa 
em São Vicente são o do cientista 
político Kayo Amado (Rede), que 
tem como vice Maykon Santos 
(Psol). Concorrem ainda estão 
o pastor Davi Morgado (PSC) e 
Marcelo Omena (PCO).

Diante da má avalição do seu  
governo, o prefeito luiz Claúdio 
Billi (PR), não  concorrerá à 
reeleição.

Prefeita: 
Angélica Mariano 
Vice: 
Carlinhos Patativa

Prefeito: 
Rogerio Lima

Prefeito: 
Duíno Fernandes

Prefeito: 
Valter Batista
Vice: 
Isabelle Cunha

Prefeito: 
Valdemir Santana 
(Val Advogado)
Vice Profª Diana

Prefeito: 
Jonatas Nunes
Vice: 
Osvaldo Junior

Prefeito: 
Sidnei Aranha

Os nomes foram divulgados até o fechamento 
desta edição. Sujeito a alteração.

Santos e São Vicente já 
vivem o clima eleitoral. 
As duas cidades já têm 
seus candidatos defi nidos 
e que se preparam para o 
período de campanha, que 
começa no próximo dia 16. 
Enquanto o santista P.A.B 
anuncia ampla coligação, 
o vicentino Billi, não 
disputará reeleição

Luciano 
Batista 
interage com 
correligioná-
rios durante 
convenção 
do PTB

Guarujá reabre 
licitação 

AEROPORTO

A Prefeitura do Guarujá 
republicou na última quinta (04) 
em seu Diário O� cial, o edital de 
licitação de concorrência pública 
para concessão, construção, 
exploração e manutenção do 
Aeroporto Civil Metropolitano 
de Guarujá. O edital também 
poderá ser conferido no site 
da Administração Municipal 
(www.guaruja.sp.gov.br) a partir 
de segunda (08). O prazo � nal 
para entrega ddas propostas é 
23 de setembro.

A republicação do edital 
veio após uma reavaliação do 
edital que foi motivada por 
questionamentos feitos por 
empresas interessadas em 
participar do certame. 

Segundo o secretário-
adjunto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Logístico da 
cidade, Dário de Medeiros 
Lima, as dúvidas se devem 
à complexidade da obra.  

Edital foi republicado pela administração após 
readequação e fi ca para consulta no site da 
Prefeitura até 23 de setembro
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CRECI 57407

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 - 
IMPECAVEL, REFORMADO - 180 
MIL ACEITA FINANCIAMENTO
V.NOVA - CASA ISOLADA 2 DOR 
- TERRENO 8 X 21 - PÇA. FREI 
DAMIÃO -  250 MIL
31 MARÇO - CASA 2 DORMITORIOS 
- RUA LARGA, PROX. COLEGIO - 250 
MIL, ACEITA PROPOSTA
JD.CASQ. TERRENO 10 X 30 - 
CENTRO COMERCIAL, PROXIMO 
AO EXTRA 380 MIL

3361-4894 / 3372-7409 
almeidasimoveis.com.br 

R. Armando Sales de Oliveira, 371-Centro-Cubatão

CONSÓRCIO RESIDENCIAL E AUTO 
ABERTURA DE CONTA CORRENTE

 POUPANÇA 

FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, 
MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS

DESCONTE EM FOLHA DE PAGAMENTO 
OU CONTA CORRENTE

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

3361-8019

imóveis
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Hospital sob impasse
SAÚDE DESPEDIDA

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
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Fiesta prata ano 1998, completo 

com ar condicionado e direção 

hidráulica por R$ 5.500,00 con-

tato com 988432933

VENDO

RUA ARMANDO SALES DE 
OLIVEIRA,Nº-101-CENTRO 

CUBATÃO

Figura caricata, bastante 
conhecida em Cubatão, 
o locutor Edy Ferrih, não 
des� lará mais sua simpatia 
e sua conhecida voz em 
Cubatão. Com a pressão 
elevada, ele não resistiu 
ao infarto e morreu nesta 
segunda (01). Ele também 
participava do Movimento 
Cultural da Cidade. Sua 
missa de sétimo dia 
acontece no domingo 
(07), a partir das 19 horas, 
na Igreja Matriz Nossa 
Senhora da Lapa.

Descanse em paz

EDY FERRIH

A juíza Suzana Pereira 
da Silva concedeu liminar, 
formulado pelo Ministério 
Público do Estado,  
impedindo a Prefeitura de 
gerir  o Hospital Municipal 
Doutor Luiz de Camargo da 
Fonseca e Silva. Segundo o 
despacho, a gestão deverá 
ser exercida, por até 180 
dias pelo governo do Estado. 
Depois disso a gestão voltaria 
para o município, de forma 
direta ou indireta. 

Em nota, emitida na 
noite desta quinta, (04), 
a Prefeitura informou 
que ainda não havia sido 
noti� cada, mas que serão 
mantidos os atendimentos, 
as equipes médicas e a 
programação de pagamentos 
de� nidas entre a Prefeitura e 
a gestora AHBB. O contrato 
com a AHBB foi prorrogado 
emergencialmente em 
julho de 2016 por mais 90 
dias, até outubro, podendo 

ser rescindido a qualquer 
momento antes desse prazo, 
conforme forem concluídos 
os trâmites necessários 
à escolha de uma nova 
entidade gestora do hospital.

A Administração 
municipal manifestou 
preocupação com os termos 
em que foi acatada pelo 
Ministério Público a Ação 
Civil Pública. Primeiro 
porque no dia 29 de julho 
havia recebido solicitação 

PS tem nova administração
A Prefeitura de Cubatão 

publica nesta sexta-feira a 
rescisão do contrato com 
a OSS Revolução para o 
gerenciamento do Pronto-
Socorro Municipal. O 
Instituto Alpha de Medicina 
para a Saúde, de Alphaville, 
em Barueri, na Grande São 
Paulo, foi quali� cada no 
procedimento licitatório 
emergencial, realizado nesta 
semana, e deve assumir o 
novo contrato.

A Secretaria Municipal 
de Saúde informou que está 
monitorando o processo 
de transição, e colocando 
médicos de seu quadro 
funcional para evitar a falta 
de médicos pelo menos 
de urgência e emergência 
neste � nal de semana. 
Com a normalização dos 
pagamentos, a Prefeitura  
prevê que a situação se 
normalize nas próximas 
semanas.

do mesmo MP para, no 
prazo de 30 dias, apresentar 
documentos relacionados 
à gestão do hospital, 
destinados a instruir os 
procedimentos jurídicos. 
Em nota a administração 
reclamou da ausência do 
prazo mínimo de 72 horas, 
para se manifestar.

A nota é � nalizada com o 
argumento que a Prefeitura 
continua trabalhando para 
que a Saúde pública de 

Cubatão seja uma das mais 
completas da Baixada. Para 
isso, segue tratando com 
outros entes da Federação 
a responsabilidade de cada 
um.

Estado 
Até o fechamento desta 

edição O Departamento 
Regional de Saúde da 
Baixada Santista não tinha 
sido noti� cado sobre a 
decisão. 

Prefeitura diz 
que ainda não 
foi notificada 
e que manterá 
atendimento e 
equipes médicas

M
��

��
� N

��
��

��



Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: DEVAIR MAIA DA SILVA e ROSA DO NASCIMENTO CAMARGO. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de subestação, RG n.º 
40989223 - SSP/SP, CPF n.º 42950934838, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP, nascido no dia quatorze de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (14/10/1994), 
residente na Rua 2, 254, Cota 95, Cubatão - SP, fi lho de ADMIR MAIA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
MARIA IZABEL SANTOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 56 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
estagiária em enfermagem, RG n.º 453573162 - SSP/SP, CPF n.º 43436205818, com 21 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e 
noventa e cinco (17/01/1995), residente na Rua Rio Grande do Sul, 110, Vila Light, Cubatão - 
SP, fi lha de ANEZIO ANTONIO CAMARGO, de nacionalidade brasileira, chefe de turma, com 
53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JACITARA MARIA DO NASCIMENTO 
CAMARGO, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativa, 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 afi xado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de agosto de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1525 do Código Civil Brasileiro: PAULO SÉRGIO DA SILVA OLIVEIRA e SARA SILVA DOS 
SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 
46954341 - SSP/SP, CPF n.º 32960775880, com 31 anos de idade, natural de LOANDA - PR 
(Loanda-PR  Livro nº 27, fl s. nº 141, Termo nº 6739), nascido no dia quatro de outubro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (04/10/1984), residente na Rua São Francisco de Assis, 31, 
Altos, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO DE OLIVEIRA, falecido há 1 ano e 5 
meses e de NATALIA DA SILVA OLIVEIRA, falecida há 22 anos . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 437590355 - SSP/SP, CPF n.º 37952456806, 
com 28 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP, nascida no dia treze de março de mil 
novecentos e oitenta e oito (13/03/1988), residente na Rua João Oléa Aguilar, 321, Jd. 
31 de Março, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ BAHIA DOS SANTOS FILHO, de nacionalidade 
brasileira, motorista, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSIMERY 
SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP. Divorciada de Eduardo Souza dos Santos, conforme sentença datada aos 
19/03/2014, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de 
nº0002579-47.2014.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de agosto de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: GUSTAVO ADELINO DE LIMA RAMOS e ATIANE SILVA DE SOUZA LIMA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 485768574 - SSP/
SP, CPF n.º 41799438830, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro 
de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (01/01/1992), residente na Rua Beira Mar, 370, Vila 
dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ ADELINO RAMOS, de nacionalidade brasileira, 
pedreiro, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de BERNADETE FERREIRA DE 
LIMA, de nacionalidade brasileira, faxineira, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, do lar, RG n.º 333722917 - SSP/SP, CPF 
n.º 34566935833, com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezesseis de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e um (16/02/1981), residente na Rua Beira Mar, 370, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de OLIMPIO ANTENOR DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
instrumentista, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de INDAQUIM DE JESUS SILVA 
DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, ajudante de cozinha, com 58 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Viúva de Heriberto Araujo de Lima, falecido aos 14/06/2009, no livro C-206, fl s.284-v, 
sob o N°132930,no 1º Subdistrito de Santos-SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de agosto de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: GABRIEL FLÁVIO DE OLIVEIRA e HAYANNE DOS SANTOS DE 
JESUS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, agente de trânsito, RG n.º 
33434082 - SSP/SP, CPF n.º 23056559839, com 28 anos de idade, natural de SANTOS - SP, 
nascido no dia três de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (03/10/1987), residente na Rua 
Machado de Assis, 287, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de ALBERTO FRANCISCO 
DE OLIVEIRA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 67 anos de idade, 
residente em SANTOS - SP e de ELEIDE DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
de limpeza, com 58 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, RG n.º 40724217 - SSP/SP, CPF n.º 
02644299586, com 29 anos de idade, natural de ARACAJU - SE, nascida no dia vinte e um de 
março de mil novecentos e oitenta e sete (21/03/1987), residente na Rua Machado de Assis, 
287, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ VALIDO DE JESUS, de nacionalidade 
brasileira, taxista, com 60 anos de idade, residente em ARACAJU - SE e de EDJANE FAUSTINO 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 56 anos de idade, residente em 
RIO DE JANEIRO - RJ. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de agosto de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: IVANILDO OLIVEIRA LIMA e DANIELA SILVA DOS SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 34961493 - SSP/SP, 
CPF n.º 35975193850, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 
113, fl s. nº 352, Termo nº 27423), nascido no dia onze de março de mil novecentos e oitenta e 
seis (11/03/1986), residente na Rua Moacir Taraban, 34, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de 
EDMILSON OLIVEIRA LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ROQUELINA VITORINA DE JESUS, falecida há 15 anos 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 45898821 - 
SSP/SP, CPF n.º 39271478851, com 27 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos 
- 1º Subdistrito  Livro nº 127, fl s. nº 40, Termo nº 77133), nascida no dia três de janeiro de 
mil novecentos e oitenta e nove (03/01/1989), residente na Rua Moacir Taraban, 34, Ilha 
Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de ADEMIR ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DO SOCORRO 
SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de cozinha, 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 afi xado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de agosto de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: EDIVALDO SEVERINO DA SILVA e DALVA SOARES DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, inspetor de segurança, RG n.º 304897991 - SSP/SP, CPF n.º 29178751861, 
com 35 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascido no dia oito de agosto de mil novecentos e 
oitenta (08/08/1980), residente na Rua Marquês de São Vicente, 1071, Vila 02, Parque Bitaru, SÃO VICENTE 
- SP, fi lho de ERALDO SEVERINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, 
residente em SÃO VICENTE - SP e de JULIA DA CONCEIÇÃO BATISTA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 73 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SPDivorciado de Cinthia Marinho Espíndola, conforme 
sentença datada aos 18/07/2016, proferida pelo Juiz de Direito Titular da 1ªVara da Família e das Sucessões e 
Coordenador Adjunto do Centro Judiciário de Solução de Confl itos e Cidadania da Comarca de São Vicente-SP, 
nos autos do proc. de nº331/16. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, vigilante, RG 
n.º 283006420 - SSP/SP, CPF n.º 21286802806, com 37 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no 
dia dois de janeiro de mil novecentos e setenta e nove (02/01/1979), residente na Av. 9 de Abril, 1713, Centro, 
Cubatão - SP, fi lha de JOÃO SOARES DE OLIVEIRA, falecido há 20 anos e de GENI ALVES FARIAS, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 71 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Divorciada de Ronaldo 
Augusto da Silva, conforme sentença datada aos 05/02/2015, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara do 
Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0005968-40.2014.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de agosto de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: MARCIO RICARDO DOS SANTOS e VANESSA OLIVEIRA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 29501397 - SSP/SP, CPF 
n.º 30243104871, com 34 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascido no dia seis de 
novembro de mil novecentos e oitenta e um (06/11/1981), residente na Rua Frei Caneca, 40, Jardim 
Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de HERMINIA MERCEDES AZENHA 
DOS SANTOS, falecida há 9 mesesDivórciado de Luciene de Oliveira, através de Escritura Pública, 
lavrada no 5ºTabelião de Notas de Santos-SP, datada de 23/02/2012, registrada no livro 1344, fl s.175.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 268425243 - SSP/SP, CPF 
n.º 27774695800, com 39 anos de idade, natural de CONGONHAS - MG (Congonhas-MG  Livro 
nº 26, fl s. nº 39, Termo nº 23690), nascida no dia doze de abril de mil novecentos e setenta e sete 
(12/04/1977), residente na Rua Frei Caneca, 40, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de ELÍ 
DA CONCEIÇÃO SILVA, de nacionalidade brasileira, ambulante, com 63 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARISETE DE OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
66 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 Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de julho de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: LEVI FIRMINO DO NASCIMENTO e DAYANE ALVES LIMA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 44396040 - SSP/SP, CPF 
n.º 34570377874, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 118, 
fl s. nº 243, Termo nº 29304), nascido no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e 
oitenta e seis (25/11/1986), residente na Rua das Violetas, 347, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de 
ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 59 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de SONIA MARIA ELOI FIRMINO, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de limpeza, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativa, RG n.º 485793635 - SSP/SP, CPF n.º 
23221762810, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 140, fl s. nº 
223, Termo nº 38039), nascida no dia dezessete de abril de mil novecentos e noventa (17/04/1990), 
residente na Rua das Violetas, 347, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ROBERTO PEREIRA 
DE LIMA, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 46 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de DELIANE REIS ALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 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 Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de julho de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: CLEONES GOMES DA SILVA e ADELAIDE RIBEIRO DE SOUZA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 1126796356 - SSP/RS, CPF n.º 15920998822, 
com 42 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 43, fl s. nº 123, Termo nº 33342), 
nascido no dia quinze de agosto de mil novecentos e setenta e três (15/08/1973), residente na Caminho 
São Lourenço, 50, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL GOMES DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 77 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DO 
CARMO SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 72 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, diarista, RG n.º 236000172 - SSP/SP, CPF 
n.º 14687270875, com 45 anos de idade, natural de RIBEIRA DO POMBAL - BA (Ribeira do Pombal-BA  
Livro nº 12, fl s. nº 49, Termo nº 11292), nascida no dia dezoito de agosto de mil novecentos e setenta 
(18/08/1970), residente na Caminho São Lourenço, 50, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de 
JOSÉ ZACARIAS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 87 anos de idade, residente 
em RIBEIRA DO POMBAL - BA e de DIVA RIBEIRO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
66 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 Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de julho de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: RODRIGO LAGE AMBIRES e JULIANA SANTOS BARRETO. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de montagem, RG n.º 429240636 
- SSP/SP, CPF n.º 41733882847, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido 
no dia trinta de junho de mil novecentos e noventa e quatro (30/06/1994), residente na Rua 
João Pessoa, 585, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de EDSON CARLOS AMBIRES, falecido há 
07 anos e de SAMARA CHRISTINA LAGE AMBIRES, de nacionalidade brasileira, professora, 
com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 457679402 - SSP/SP, CPF n.º 23751323864, com 20 anos 
de idade, natural de GUARULHOS - SP (Guarulhos - SP (1ºsubdistrito)  Livro nº 641, fl s. nº 02, 
Termo nº 357505), nascida no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e noventa e 
cinco (24/11/1995), residente na Rua B, 501, Alemoa, SANTOS - SP, fi lha de NAILTON SOUZA 
BARRETO, desaparecido há 05 meses e de IZILDA APARECIDA DOS SANTOS BARRETO, 
falecida há 04 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 02 de agosto de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1525 do Código Civil Brasileiro: EDSON DE JESUS MATHIAS e ELIANA FÉLIX BARRÊTO. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pintor letrista, RG n.º 251118824 
- SSP/SP, CPF n.º 16959193869, com 41 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido 
no dia quinze de agosto de mil novecentos e setenta e quatro (15/08/1974), residente na Rua 
Caminho São Paulo, 289, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO MARQUES MATHIAS, 
falecido há 33 anos e de MARIA DE LOURDES DA SILVA MATHIAS, de nacionalidade 
brasileira, pensionista, com 72 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, RG n.º 599219361 - 
SSP/SP, CPF n.º 01521219516, com 33 anos de idade, natural de GENTIO DO OURO - BA 
(Gentio do Ouro  Livro nº 1, fl s. nº 37, Termo nº 1162), nascida no dia oito de maio de mil 
novecentos e oitenta e três (08/05/1983), residente na Rua Caminho São Paulo, 289, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO ALVES BARRÊTO, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 66 anos de idade, residente em GENTIO DO OURO - BA e de ADIR FÉLIX 
BARRÊTO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 62 anos de idade, residente em 
GENTIO DO OURO - BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de julho de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: EMERSON DE JESUS SILVA e MANUELA NIEDJA ALVES DE 
BRITO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado de caldeiraria, 
RG n.º 439222060 - SSP/SP, CPF n.º 22102145808, com 33 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascido no dia trinta de março de mil novecentos e oitenta e três (30/03/1983), residente 
na Rua Jaime Duarte, 50, Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lho de HELENO JOSÉ DA 
SILVA, falecido há 20 anos e de MARIA APARECIDA QUIRINA DE JESUS, falecido há 20 
anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. administrativa, RG n.º 
449269826 - SSP/SP, CPF n.º 33981423895, com 29 anos de idade, natural de JUAZEIRO - 
BA (Juazeiro - BA - 1º distrito  Livro nº 40, fl s. nº 119, Termo nº 118097), nascida no dia dez 
de novembro de mil novecentos e oitenta e seis (10/11/1986), residente na Rua Jaime Duarte, 
50, Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL BRITO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 53 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP e de GIVONEIDE 
ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, diarista, com 49 anos de idade, residente 
em VITÓRIA - ES. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 de julho de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

0505 de agosto de 2016digital.com.br

Acic e Ciesp promovem 
2ª Rodada de NegóciosEcovias instala 

infravermelho no SAI

ENTRE PRESTADORES DE SERVIÇOREFORÇO NA SEGURANÇA

Atendendo a pedidos dos 
comerciantes e representantes 
das industrias, o Centro das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo (Ciesp) em parceria 
com a Associação Comercial 
e Industrial de Cubatão 
(ACIC) a 2ª Edição da 
Rodada de Negócios.

O evento vai colocar 
juntos à mesa representantes 
das empresas que prestam 
serviços às indústrias do Polo 
com os comerciantes locais. O 
Intuito é mostrar ao comércio 
todas as necessidades dessas 
empresas, para que elas 
passem a comprar seus 
produtos dos comerciantes 

da cidade.
A iniciativa atende a um 

dos tópicos da Agenda 21, 
dentro do tema “Indústria, 
Comércio e Serviços – 
Projetos e Ações – Fomento 
ao Comércio Local”

Inscrições 
Os comerciantes e 

empresários interessados em 
participar da 2ª Rodada de 
Negócios devem se inscrever 
na sede da ACIC (Rua Bahia – 
171, Vila Paulista – Cubatão). 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone (13) 
3361-1519 ou pelo e-mail: 
acic@litoral.com.br 

M����� N������

1ª Rodada aproximou indústria e comércio

Todo ano os motoristas 
proprietários de veículos 
pagam o chamado seguro 
obrigatório, o DPVAT. Mas 
muitos ainda não sabem como 
e quando devem solicitar esse 
recurso.

O DPVAT é um seguro 
de responsabilidade civil 
para terceiros, responsável 
pela indenização de vítimas 
de acidentes causados por 
veículos de via terrestre. Foi 
instituído pela lei 6.194174 e 
seu recolhimento é obrigatório.

Como em toda regra, o 
DVPAT tem algumas que 
devem ser observadas antes da 
sua solicitação. Quem a� rma 
isso é o advogado especialista 
em direito do trânsito Josiel 
Brito. “O seguro pelos termos 

O Seguro DPVAT
MOTORISTA, É SEU DIREITOda lei, só pode ser acionado em 

casos de acidentes com vítimas. 
Ele não se aplica a casos de 
roubo, colisão ou incêndio do 
veículo”, a� rma.

A obrigatoriedade 
do pagamento garante 
às vítimas de acidentes o 
recebimento de indenizações, 
independentemente da apuração 
de culpa, da identi� cação 
do veículo ou de outras 
averiguações.

Brito também a� rma que 
não são todos os veículos que 
tem cobertura do seguro DPVAT 
“Vale observar que bicicletas, 
trens, aviões e barcos não 
são cobertos pelo DPVAT. O 
seguro trata apenas de veículos 
regulamentos nos termos da lei 
como sendo de uso terrestre, 

como carros, caminhões e 
motos, por exemplo” comenta.

O seguro DPVAT oferece três 
coberturas: Morte decorrente de 
acidente, Invalidez permanente 
total e  Invalidez permanente 
parcial 

O valor da indenização é 
calculado com base no percentual 
da invalidez enquadrado na 
tabela de normas de acidentes 
pessoais. Para isso, leva – se em 
consideração o Laudo Médico 
emitido ao � m do tratamento e 
conforme a necessidade, o Laudo 
Pericial. Despesas de Assistência 
Médica e Suplementar – D A M 

S - decorrentes de tratamento 
realizado sob orientação 
Médica, por motivo de acidente 
envolvendo coberturas (D A M 
S) prevê o reembolso desde que 
sejam comprovadas.

JOSIEL RODRIGUES DE BRITO
Advogado, Despachante 

Documentalista, Advogado 
da ACIC Cubatão, Membro 

Instituto dos Advogados de 
São Paulo IASP e Diretor 
Grillo Direito do Trânsito

Buscando novas formas 
de combater a violência que 
assola as rodovias do Sistema 
Anchieta Imigrantes, a Ecovias, 
concessionário que administra 
o SAI, começou nessa semana 
a fase de testes de câmeras com 
infravermelho.

Ao todo serão instalados 
16 equipamentos em pontos já 
escolhidos pela Policia Militar 
Rodoviária. A primeira delas 
já está funcionando em fase 
de testes próximo ao Centro 
de Controle Operacional da 
Ecovias, no trecho de planalto 
da Rodovia dos Imigrantes. 
Segundo a Ecovias, durante 
a fase experimental, estão 
sendo analisados alguns como 
alcance, visão diurna e noturna, 
integração com sistemas 
internos da concessionária 
e com o projeto Detecta 
da Secretaria de Segurança 
Pública.

Ainda segundo a 
Concessionária, as demais 
câmeras vão ser instaladas 
assim que chegarem ao Brasil. 
A previsão é de que até o � nal 

deste mês todas elas já estejam 
instaladas. As câmeras serão 
de uso exclusivo da Polícia 
Militar, que terá um espaço 
para realizar o monitoramento 
no CCO da Ecovias.

Violência 
continua
A rodovia Anchieta teve um 

� nal de semana violento. Na 
última sexta (29) três casos de 
assalto foram registrados dois 
na altura de Cubatão e um na 
altura do Jardim Piratininga, 
em Santos.

Em Cubatão, o primeiro 
caso ocorreu perto das 22 
horas, na altura da Vila Fabril. 
Um carro estava parado no 
meio da pista de descida da 
Anchieta, abordando carros 
exigindo seus pertences. No 
meio da ação um carro da 
Polícia passou no sentido 
oposto e afugentou os ladrões.

Já no segundo caso 
aconteceu na altura do Jardim 
31 de março, perto da meia 
noite. Duas mulheres, uma de 
30 anos e a outra de 35 anos. 

Elas seguiam de moto pela 
rodovia quando um caminhão 
que estava à frente reduziu a 
velocidade. O motorista do 
caminhão, ao perceber uma 
situação de roubo na rodovia, 

acelerou e, então, elas viram 
vários marginais saindo da 
frente de um carro. Com medo, 
as duas mulheres pararam 
a moto e foram abordadas 
por diversos assaltantes, 
que levaram todos os seus 
pertences. A moto não foi 
levada.

O caso mais trágico 
aconteceu no � nal da tarde 
de sexta, quando a pediatra 
do Hospital Municipal de 
Cubatão, dra. Harolda Pacheco 
veio a óbito após registrar o 
boletim de ocorrência. Ela 
foi rendida por bandidos 
quando ia embora para casa, 
na marginal da Anchieta, no 
Jardim Piratininga, em Santos. 
Os meliantes levaram pertences 
e dinheiro, que manobrou o 
carro e voltou para Cubatão 
para registrar ocorrência. Após 
fazer o BO, a pediatra voltou ao 
seu local de trabalho e passou 
mal, falecendo horas depois 
por conta de um infarto. Em 
ambos os casos, ninguém foi 
preso e a Policia segue com as 
investigações.

Dra Harolda Pacheco, 
pediatra que sofreu 
infarto após registrar 
BO do assalto sofrido 
na Marginal da 
Anchieta, em Santos
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Projeto conquista a América
Idealizado pela regente do Coral Canto Mágico, Sonia Onuki, 

o projeto de educação musical “Musicalização na 1ª Infância” foi 
apresentado em um dos simpósios mais importantes da América 
Latina, o FLADEM (Fórum Latino Americano de Educação 
Musical), realizado entre os dias 24 e 28 de julho, em Buenos 
Aires. O programa usa a música para alfabetização de crianças de 
01 a 03 anos, que estudam na rede de ensino de Cubatão.

Iniciado em 2009, o projeto recebeu aplausos das participantes 
do FLADEM, que pediram a continuação do projeto e uma nova 
apresentação na próxima edição do evento, “O projeto foi muito 
bem aceito, o que me deixou feliz, pois a grande maioria dos 
participantes são professores e pesquisadores da área. Fico muito 
satisfeita em ver que estamos no caminho certo”, comenta Sonia 
Onuki. 

Na apresentação que ocorreu no dia 26, durante uma das mesas 
temáticas do FLADEM, Sonia explicou o processo de criação do 
projeto, desde a formação dos professores e execução 
das aulas. A explanação despertou a curiosidade dos 
presentes, que a questionaram sobre a implantação 
do projeto como política pública e a formação dos 
professores, que precisa ser diferenciada. 

Sonia ressalta que a preocupação 
é utilizar a música como meio  de 
alfabetização. “As pessoas acham que 
vamos ensinar as crianças a serem 
músicos, mas na verdade, nós utilizamos a 
música como meio de aprendizado. 
Com isso podemos trabalhar aspectos do 
desenvolvimento da criança de forma lúdica”, 
a� rma.

A iniciativa também ganhou destaque por ser um 
projeto que está em execução por longo período. “Dos 
comentários que ouvi, o mais curioso é sobre o fato de 
ser um dos poucos projetos em execução e que agora parte para 
o lado acadêmico, ao contrário da  maioria, que faz o caminho 
inverso” conta a idealizadora do projeto.

MUSICALIZAÇÃO NA 1ª INFÂNCIA

Apresentação do 
projeto ao município 
e formação dos 
profi ssionais que 
ministrariam as aulas

 Início das aulas na 
UME Pucciarello, 
com as crianças de 
01 a 03 anos Ampliação do 

projeto para a UME 
Maria Liberata, na 
Vila dos Pescadores

Projeto chega 
a UME Celita 
Tertuliano, no 
Jardim das 
Indústrias

 Início das 
atividades na UME 

Lucy Montoro, na 
Vila Paulista

 Projeto passa a 
ser realizado em 
todas as UME’s 
da cidade de 
Cubatão 

 Seguindo em todas as unidades, 
projeto é apresentado no 
Congresso Paulista de Educação 
Infantil (COPEDI), realizado na 
cidade de São Carlos, em outubro

Sonia Onuki leva o ‘Musicalização 
na 1ª infância’ para o Fórum Latino 
Americano de Educação Musical 
(FLADEM), em Buenos Aires, na 
Argentina. 

Professora realiza atividades com crianças durante aula do projeto, atualmente realizado em todas as 
escolas da rede municipal de Cubatão

F���� A������ P������

Na entrada do FLADEM, Sônia se 
prepara para sua apresentação
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Divulgação

O humorista Mauricio Manfrini, conhecido pelo seu 
personagem Paulinho Gogó da Praça é Nossa, desembarca no 
Guarujá no próximo final de semana para três shows imperdíveis 
no Teatro Procópio Ferreira.

No sábado (06), são duas sessões. A primeira às 21 horas e 
a segunda as 23 horas. Já no domingo (07), a risada começa a 
partir das 19 horas. Os ingressos estão à venda na bilheteria do 
Teatro Procópio Ferreira (Av. Dom Pedro I, 350 – Tejereba) ou 
pelo site www.compreingresso.com. A entrada custa R$ 80,00 
(inteira) ou R$ 40,00 (meia entrada). Mais informações pelo 
telefone 3387-7016

Paulinho Gogó se apresenta no Teatro Procópio 
Ferreira neste final de semana

'No gogó do Paulinho'

Dia dos Pais especial
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Boa gargalhada

Brisamar
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No próximo dia 14 nós celebramos 
aqueles que nos educam e nos 
auxiliam na caminhada da vida. O 
Dia dos Pais é um dia de festa, de 
lembrar dos nossos heróis de todos 
os dias.

Pensando nisso, o Brisamar 
Shopping preparou um cantinho 
todo especial para que os filhos 
surpreendam seus pais com uma bela 

cartinha totalmente personalizada. 
No espaço, as crianças vão encontrar 
materiais para a confecção das 
cartinhas e uma série de outras 
atividades voltadas aos pais e filhos.

A campanha já está acontecendo 
e segue até o próximo dia 14, sempre 
das 15 às 21 horas, no 3º piso, ao 
lado da loja Ri-Happy Brinquedos. 
A ação é gratuita.

Pela segunda vez, a cubatense 
Samantha Silva vai representar o 
Brasil em um Congresso Internacional 
Mundial de Estética, que será realizado 
na cidade de Córdoba, na Argentina, 
entre os dias 09 e 11 de setembro.  

Proprietária da clínica Corpo 
Belo Estética, com mais de 8 anos 
de tradição na cidade, Samantha 
conseguiu novamente a oportunidade 
de ir como bolsista para o congresso, 
fato que já aconteceu em 2015 quando 
foi convidada para participar do 
Congresso Mundial de Estética pela 
empresa Sveltia. 

Apaixonada por tecnologia, a 
empresária sempre buscou as mais 
inovadoras técnicas na área de 
eletroterapia, como a lipocativação e a 
radiofrequência,  foi uma das pioneiras 
na Região a usar a Criolipolise, técnica 
que resulta na eliminação de gordura 

localizada através do congelamento. 
A esteticista já fez diversos cursos 

sobre essas técnicas fora do país, 
e ainda neste ano pretende ir ao 
Congresso Internacional de Estética 
e SPA, que será realizado na cidade 
americana de Miami, na Flórida, no 
mês de novembro.

Novidades 
A Corpo Belo Estética vem com mais 

uma novidade, a técnica já consagrada 
em outros países, o microagulhamento, 
que acompanhada do uso de fatores 
de crescimento prometem excelentes 
resultados em estrias, sequelas de acne 
e rejuvenescimento facial. A clínica 
fica na rua Assembleia de Deus, 39 -  
sala 108. Para agendar um horário ou 
mais informações sobre tratamentos 
ligue 3372-1071 ou acesse o site www.
corpobeloestetica.com.br
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A cantora sertaneja Layandra Victoria vem agitando as noites de 
quinta no Bodegaia, na Rua XV de Novembro, centro histórico 
de Santos. Pra quem procura música boa e comida de qualidade, 
super vale a dica. A casa, que oferece delícias da gastronomia 
brasileira, tem música ao vivo toda quinta, sexta e sábado. Na 
foto, Layandra com o proprietário do Bodegaia, Luiz Araújo

CAUSA NOBRE
A comissão de Proteção de Defesa Animal OAB Cubatão, 
tem realizado intenso trabalho com o objetivo principal de 
conscientizar a população sobre a proteção aos animais. 
Orientações práticas e divulgação da legislação de proteção 
são algumas das ferramentas usadas no processo de 
esclarecimentos. Nesta sexta, 05, a comissão realiza noite 
do Caldo Verde na Casa do Advogado, e convida os amantes 
dos animais para, além de saborear um delícioso caldo verde, 
bater um papo sobre  cuidados e proteção. O encontro visa 
identificar as necessidades mais constantes para auxiliar 
em soluções viáveis. A casa do Advogado fica na Avenida 
Joaquim Miguel Couto, 106.

Richard do 
Speed Car Bar e 
Espetaria e Zinho 
do Tempero, 
comemoram 
o sucesso da 
Feijoada Speed 
Car, todo sábado 
com o melhor do 
samba ao vivo. 
Preço fixo e comida 
a vontade. A casa 
tá lotando! Fica na 
Avenida Senador 
Feijó, 700 em 
Santos

Sucesso de público 
e animação, o 

Arraía do Cadeq 
reuniu centenas 

de pessoas no 
salão da Acic, com 

muita animação, 
apresentações de 

dança e música 
típica. Organizado 

por amigos 
da entidade e 

encabeçado pelo 
atuante Alessandro 

Oliveira, o arraiá 
rendeu comentários 

e deixou um 
gosto de quero 

mais. Alessandro 
agradece a 

dedicação dos 
amigos em prol da 

causa

O pequeno 
Cauã 
completou 9 
anos e já anda 
enchendo 
os pais de 
orgulho. Com 
talento nato 
para o futebol, 
o pequeno 
atleta posa 
sorridente 
ao lado da 
mãe Gisela 
e do pai, o 
fisioterapeuta 
Alex Tavares

Karina recebeu o carinho dos pais Luiz, o popular Ceará da Banca e Iraene  e 
do amigo Gilvan Guimarães, durante a comemoração de mais um aniversário

Em recente evento do Rotary Club Jardim Casqueiro, bate papo entre o empresário 
Sérgio (Sérgio Calçados) e os engenheiros Célio Lacerda e Wagner Moura
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A Festa de Nossa Senhora da Lapa, santa 
padroeira da cidade de Cubatão começa 
oficialmente neste sábado (06), com a missa 
de início da novena com apresentação 
especial da Banda Marcial de Cubatão e do 
Coral Zanzalá, que farão a liturgia musical 
da celebração, que começa às 19 horas, na 
Igreja Matriz Nossa Senhora da Lapa.

No repertório estão músicas como De 
alegria vibrei no Senhor", na entrada; Ato 
penitencial - "Tende Piedade de Nós", 
"Glória - Gloria A Deus nos altos céus", "Irmã 

nossa senhora da lapa

Começa a festa da Padroeira
Divulgação Aniversariam...

Popular Tião, do Mini 
Mercado Nações Unidas

Tradicional 
cirurgião 
dentista, 
dr. Edson 
Cambaúva

Maria, "Salmo"; Aclamação - "Aleluia! Disse 
a Mãe de Jesus; e durante as Ofertas - "De 
mão estendida"; Santo - "Santo", "Santos", 
"Santo Senhor Deus do Universo"; Paz - "A 
paz esteja contigo", "O Cordeiro de Deus". 
Durante a comunhão - "Venham todos 
para a Ceia do Senhor"; e Ação de Graças - 
"Nossa Senhora", música de Roberto Carlos 
e Erasmo Carlos.

As missas da novena em homenagem 
à Padroeira prosseguem durante toda a 
semana, sempre as 19 horas, na Igreja Matriz.

Dia da Padroeira 
Já no dia 15, o dia de Nossa Senhora 

da Lapa, haverá três missas. A primeira 
começa às 09 horas da manhã, seguida de 
11 horas e 15 horas.  As 18 horas tem início 
a tradicional procissão de Nossa Senhora 
da Lapa, que sairá da Praça do Colégio 
Anchieta e se encerra na Igreja Matriz. 
Em seguida será celebrada uma missa em 
homenagem à Padroeira. Após a missa, será 
realizado um grande show com o Ministério 
Som e Vida, também na Igreja Matriz.

Estudar pagando menos
sintracomos e ctep

Os trabalhadores da construção civil e da indústria 
tem a oportunidade de aumentar seus conhecimentos 
nas suas áreas. O Sintracomos oferece, em parceria com 
o CTEP (Centro Técnico de Especialização Profissional), 
diversos cursos profissionalizantes.

Dentre os cursos oferecidos pelo CTEP estão: 
Eletricista instalador I e II; Comandos elétricos; 

Drywall; Solda eletrodo 
revestido; Instalador de ar 
condicionado; Instalador de 
aquecedor solar; Instalador 
hidráulico (encanador); NR 
10 e NR 10-Reciclagem. Os 
cursos variam entre 20 e 120 
horas de duração e os preços 
entre R$ 200,00 e R$ 600,00. 

Para se inscrever, 
o interessado deve ir até a CTEP, que fica na Júlio 
Conceição, nº 100, na Vila Mathias em Santos, portando 
seu RG, CPF e comprovante de residência. Para mais 
informações, basta ligar na CTEP – 3326-0212/3326-
0213/3221-2050.

Centro Técnico de Especialização Profissional

Oportunidade para trabalhadores da construção civil na Baixada

20%
de desconto em  
qualquer curso para 
filiados do Sintracomos


