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Semana da Beleza Economia local

Entrevista com o chefe 
do Cartório Eleitoral

Pacto pelo Emprego: 
nova reunião dia 30

Instituto Juliana Camargo oferece 
diversos procedimentos estéticos 
faciais e corporais a preços populares. 
Confira quais são e os valores de cada

Ciesp e ACIC promovem 2º Encontro 
Local de Negócios para aproximar 
empresas prestadoras de serviços do 
comércio e fomentar economia da 
cidade. B1

Marcel Nobrega

Serão mesmo 5 candidatos a prefeito

Hospital 
Municipal 
continua 
com AHBB

Fundo Social 
entrega 435 
cobertores 

IPEM faz 
plantão do 
taxímetro

Cubatão terá uma eleição verdadeiramente atípica. 
Número de candidatos subiu e a maioria dos can-
didatos a vereador não disputou a última eleição.         

Sem impugnações

Câmara aumenta número de cadeiras e terá a maior 
renovação da história. A cidade terá, pela primeira 
vez, uma eleição com cinco candidatos em chances 

reais de chegar à Prefeitura. 
Minirreforma eleitoral e ‘falta dinheiro na praça’, 
acenam para uma campanha mais tranquila’. 02

Com êxito em recurso, 
Estado derruba liminar 
que o obrigava a assumir 
o gerenciamento do Hos-
pital Municipal de Cuba-
tão. Assim, o Hospital 
continua sob a respon-
sabilidade da Prefeitura 
Municipal, com a gestão 
da Associação Hospita-
lar Beneficente Brasil, a 
AHBB. 
Prefeitura lamenta postu-
ra do Governo Estadual 
e reclama dos valores re-
passados à cidade, que são 
muito inferiores compara-
do com outras cidades da 
Baixada Santista 05

Doação de cobertores da 
Unipar Carbocloro foi en-
tregue a moradores de rua 
e famílias carentes de di-
versos bairros da cidade.
Entregas continuam até a 
próxima terça (30) quando 
serão entregues para mo-
radores da Vila Natal. 06

Taxistas que precisam 
validar o instrumento tem 
oportunidade de realizar 
nessa segunda (29). 
Plantão será na Vila Nova 
e direcionada para  profis-
sionais que trocaram veí-
culo ou equipamento. 04

“Tudo pronto para o gran-
de momento da democra-
cia”. O chefe do Cartório 
Eleitoral cubatense, alerta 

Organizada pelo Sintra-
comos, a luta pela con-
tratação da mão de obra 
local pelas indústrias de 

que Legislação está mais 
rígida e que os candidatos 
precisam ficar atentos às 
mudanças. 02

Cubatão continua, com 
manifestações de desem-
pregados. Próximo encon-
tro entre sindicato, autori-

Marcel Nobrega

Miguel dos Santos Freitas fala ao Acontece

dades e representantes das 
indústrias está marcado 
para a próxima terça (30) 
na Acic. 03

Marcel Nobrega
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Jornal Acontece: onde está o 
maior e menor número de eleitores  
de Cubatão?

Miguel: O menor número de 
eleitores está na escola Mário de 
Oliveira Moreira no Vale Verde, 
com 503 eleitores. Já a escola com 
mais eleitores é o Lorena com 7724 
eleitores.

J.A A Justiça Eleitoral de 
Cubatão trabalha com alguma 
expectativa ou percentual de 
abstenção/brancos e nulos?

Miguel: Nas eleições de 2012 
tivemos uma abstenção de 16,18%, 
mais de 9,39 de brancos e nulos. 
Talvez os números de 2016 � quem 
próximos a estes de 2012, mas a 
Justiça Eleitoral está intensi� cando 
esforços para conscientizar os 
eleitores da importância do voto.

Fotos Marcel Nobrega

Acabou ontem o prazo para apresentação de impugnações e, 
ao contrário do que se esperava, ninguém pediu a impugnação 
de nenhum dos cinco candidatos a prefeito de Cubatão. Nesta 
semana, se intensi� cou o antigo boato de que o candidato Wagner 
Moura(PMDB) seria impugnado; � cou só no boato. Rolou apenas 
alguns pedidos de impugnações de candidatos a vereador, que já 
estão sendo analizados. Pela primeira vez na história de Cubatão 
teremos mesmo cinco candidatos com reais chances de disputa 
pela vaga de prefeito. A maioria dos políticos ameaça indicar a 
polarização entre dois nomes, mas nunca há consenso. Existe 
aquele que aponta o candidato com maior chance, mas não há 
quem ouse dizer que um dos candidatos, não tem chance alguma. 
Com a divisão, até o candidato da situação está viabilizado, apesar 
das di� culdades e rejeição ao atual governo. A esta altura não dá 
para dizer, em sã consciência, que um dos cinco nomes, não tem 
chance alguma de se eleger (Ademário, Doda, Dinho, Fábio Inácio 
e Wagner Moura).

Outro fator preponderante é a disputa legislativa. Mais de 70% 
dos inscritos para a vereança, são nomes novos, que não disputaram 
a última eleição. Muitos dos mais veteranos da Câmara, indicaram 
seus � lhos para assumir o legado, Teremos ‘uma garotada’ com 
sobrenome de peso político. A renovação na Câmara será a maior 
da história. Este ano aumentou para 15 o número de cadeiras e, 
dos atuais 11, somente oito disputam. Se a metade não se reeleger,  
teremos novos 11 vereadores para as atuais 11 cadeiras, além de 
um novo prefeito e um novo vice. Marcia Rosa e Donizete não 
disputarão esta eleição. Doni é outro nome de peso da política a 
indicar herdeiro, no caso a � lha.

Estamos a menos de 40 dias da eleição e o povo pergunta: “ué, 
cadê a campanha”. A resposta é: já começou e não deve ir muito 
além disso. É certo que a minirreforma eleitoral limitou a ação dos 
candidatos, com algumas proibições, mas o que tá pegando mesmo 
é ´que tá faltando grana na praça’. Com a proibição das doações de 
empresas e doadores assustados com as recentes investigações de 
corrupção no país, o dinheiro que jorrava nas campanhas sumiu e, 
sem dinheiro, não dá para fazer muito barulho.

Informações 13 99792-3789

Bom para 
campanha

Palio 2004
R$ 6 mil

ENTREVISTA
EDITORIALNestas eleições municipais, Cubatão terá 97.388 eleitores aptos para votar. Com 

a minirreforma política, o eleitor já sente nas ruas a diferença do comportamento 
dos candidatos e o modo de fazer campanha, que deve ser bem ‘mais tranquila’ 
nesta eleição. Este ano serão 4 cadeiras a mais, portanto 15 vereadores serão 
escolhidos. Mas o número de candidatos aumentou bastante; Serão 251: 174 
homens e 77 candidatas mulheres, 30,6%. Estão registrados 85 candidatos a mais 
que 2012, quando tivemos 166 candidatos. Porém este número deve cair, pois ainda 
há prazos de impugnação e o Jornal considera possíveis desistências.

Os números foram confi rmados com o chefe do Cartório Miguel dos Santos 
Freitas. Figura relevante neste processo, para o município, o funcionário público 
de carreira, desde 03/02/2006 atua na Justiça Eleitoral e assumiu o cartório de 
Cubatão em 13/05/2013.

J.A Quem não votou/justi� cou 
na eleição passada pode votar?

Miguel: Sim, desde que não 
tenha deixado de justi� car por 
três pleitos seguidos, mas é bom 
o eleitor sanar esta dúvida no 
Cartório Eleitoral para evitar 
surpresa no dia da eleição.

J.A Considerando as mudanças 
e proibição de boca de urna, o que 
pode e não pode no dia da eleição? 

Miguel: Não pode haver 
aglomeração de correligionários, 
segundo orientações podem ser 
utilizados nas roupas broches os 
dísticos, bandeiras e adesivos, 
sempre em silêncio.

Com a proibição da Boca 
de urna, a Juíza e a Promotoria 
Pública estarão vigilantes, além das 
policiais e demais autoridades. A 
reunião que vai de� nir a estratégia 
dos trabalhos será dia 23/09 no 
Fórum com a presença da Juíza 
Eleitoral e demais autoridades de 
segurança pública.

J.A Qual impacto mais objetivo, 
decorrente das mudanças na 
Legislação, devem ser observados 
nas ruas de Cubatão, este ano?

Miguel: Além da campanha 
ser mais curta: 35 dias, acredito 
que haverá menos poluição visual 
devido as proibições de pinturas em 
muros fora do padrão de meio metro 
quadrado, proibição de outdoor 
e também de cavaletes, além da 
proibição de doação empresarial e 
a limitação de gastos nos seguintes 
valores:

Prefeito  R$ 595.314, 82 
Vereador  R$   61.238, 80

A Resolução 23.457/ 2015 
do TSE disciplina a propaganda 
eleitoral.

J.A Cubatão já está devidamente 
estruturada para as eleições?

Miguel: Com toda certeza. Já 
estão devidamente armazenadas as 
325 urnas, todas novas, dividas em 
284 seções de votação mais as de 
contigência. Serão 1108 mesários 
e 82 pessoas de apoio. Todos já 
estão em treinamento, que acontece 
diariamente no Paço Municipal. A 
nossa expectativa é de que por volta 
das 21h, se não houver imprevistos, 
já tenhamos o resultado o� cial da 
eleição.

J.A Encontrei uma 
irregularidade, como faço para 
denunciar. É preciso se identi� car?

Miguel: Contra a propaganda 
irregular existe o denuncia online 
disponível na página www.tre-
sp.jus.br. Outras reclamações 
ou questionamentos podem ser 
protocolados pelo interessado 
no Cartório Eleitoral, que até as 
eleições funcionará inclusive nos 
� nais de semana dás 13:00 horas às 
19:00 horas.

Para a denúncia é necessário 
se identi� car, porém o Cartório 
preserva a fonte. Não é revelado o 
nome do denunciante.

7724
é o número de eleitores 
do colégio Lorena, que 
concentra o  maior 
número de eleitores
da cidade

325 urnas, com cheiro de novo. Tudo devidamente 
armazenado, à espera dos 97.388 eleitores cubatenses

Miguel dos Santos esclarece aspectos importantes da ‘disputa’ deste ano

O tipo de eleição 
que ninguém 
nunca viu

Mais um em Guarujá
O candidato a vereador Celso do Transporte foi alvejado com 

dezenas de tiros em frente a sua empresa no Jardim Conceiçãozinha, 
em Guarujá. Celso era um dos nomes mais cotados para assumir 
uma vaga na Câmara guarujaense, pelo PSDB. Crime com motivação 
política ou não, a tragédia aumenta ainda mais o alarmante número 
de crimes envolvendo políticos na cidade.

Fórum na Câmara
Nesta quinta-feira, o Fórum, devido a reformas, realizou no 

plenário da Câmara Municipal, um júri popular. A mudança foi 
motivada por reforma no Fórum.

Rádio e TV
Começa nesta sexta-feira o horário gratuito no rádio e TV. A 

ordem do programa será: Dinho (SD), Doda (PSB), Ademario 
(PSDB), Wagner Moura (PMDB) e Fabio Inácio (PT). A partir do 
segundo programa, haverá revezamento na ordem: o último a falar, 
será o primeiro no dia posterior.

 O cubatense poderá assistir nas TV’s Polo, Câmara e UniSantos, 
às 13h e às 20h30. E ouvir nas rádios CBN (99,7), 100% Vida FM 
(103,7) e Visão FM (92,5) às 7h e ao meio-dia. 
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Nova reunião será 
no dia 30 na Acic

Em mais uma reunião para 
discutir a situação dos cerca de 5 
mil desempregados de Cubatão, 
desta vez no Ciesp, manifestantes 
reclamaram da ausência dos 
representantes das empresas que 
contratam, principalmente a 
Petrobras, no encontro.

Em nota, a Prefeitura informou 
que ‘representantes do poder 
público, das indústrias e sindicalistas 
se comprometeram a ter um diálogo 
contínuo na busca por vagas de 
trabalho que reduzam o desemprego 
na região’. 

Antes da reunião no Ciesp, 
centenas de trabalhadores realizaram 
passeata pelas ruas da região central 
de Cubatão e se concentraram na 
praça Dr. Getúlio Vargas, na frente 
do Ciesp.

Uma nova reunião está marcada 

Acompanhe 
a agenda dos 

candidatos 
a prefeito

PACTO PELO EMPREGO

para a próxima terça-feira, dia 30, 
as 10:30h na sede da Associação 
Comercial e Industrial de Cubatão 
-ACIC. A expectativa é que desta vez, 
representantes da indústrias do Polo 

Industrial compareçam. “A proposta 
da reunião no dia 30 (terça-feira) foi 
colocada pelas indústrias e vai ter 
a participação das indústrias, dos 
comerciantes, Executivo, Legislativo 

e sindicatos. O tripé dessa luta 
sempre foi a Prefeitura, a comissão 
dos desempregados e o Sintracomos. 
Mas é de grande importância a soma 
de mais setores nos esforços”, disse o 
secretário municipal Benincasa 

Em entrevista ao Acontece, 
o presidente do Sintracomos 
Macaé, fez questão de frizar que 
o movimento não está apenas em 
busca das vagas temporárias, que se 
podem surgir nos próximos meses. 
“Nossa luta é pelo emprego � xo. 
Pela conquista de� nitiva dos postos 
de trabalho, para os desempregados 
da região”.

Participaram do encontro dessa 
segunda-feira representantes da 
ACIC, indústrias, e Prefeitura.  Além 
de sindicalistas do Sindilimpeza, 
Metalúrgicos, Químicos e 
Construção Civil.

Trabalhadores farão assembleia 
nesta quarta-feira, às 7h30, no 
Parque Anilinas. Na foto, de Ornilo 
Dias, a assembleia desta terça-
feira, diante do departamento de 
conservação da empresa A greve 
dos 140 empregados da  Cursan 
representados pelo sindicato dos 
trabalhadores na construção civil 
(Sintracomos), será julgada na 
próxima quarta-feira  (31), às 
15h30, no TRT-SP.

A categoria reivindica quitação 
de benefícios em atraso e resposta 

TRT julgará greve
da Cursan no dia 31

às reivindicações da campanha 
salarial com data-base em maio. Os 
trabalhadores retomaram a greve 
na quinta-feira , (11). 

Data-base
Em audiência de instrução e 

conciliação no Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT-SP), no dia 2, 
a juíza Ivani Contini Bramante 
propôs reajuste de 10%, sendo 
5% na data-base de maio e 5% 
em janeiro de 2017, extensivo às 
cláusulas sociais.

A desembargadora propôs 
também o pagamento dos dias de 
greve, a partir de 21 de julho, alegando 
que a paralisação não se deu apenas 
por causa da campanha salarial, mas 
também contra os atrasos.

A empresa não aceitou, 
alegando situação econômica 
difícil, bloqueio judicial de contas 
bancárias e um passivo de R$ 78 
milhões no exercício de 2015. 
Propôs apenas garantia de emprego 
por um ano, sem reajuste salarial 
na data-base.

5 mil
é o número aproximado 
de desempregados 
em Cubatão

Centenas de desempregados se manifestaram pacificamente durante o encontro

Marcel Nobrega

Realizado na sede do Ciesp, encontro era para defi nir medidas que garantam vagas 
para desempregados da região. Mas os diretores das indústrias não foram e imprensa 
foi proibida de entrar. Nova reunião está marcada para terça, 30, 10h na Acic
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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

IPEM-SP realiza plantão de
verificação de taxímetros

TAXISTAS ATENTOS

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

RUA ARMANDO SALES DE 
OLIVEIRA,Nº-101-CENTRO 

CUBATÃO

Ação é voltada para 
taxistas que precisam validar 
o instrumento após mudança 
de veículo, troca ou reparo

Os taxistas de Cubatão 
já podem consultar no site 
do IPEM-SP (www.ipem.

D���������

3361-7316
id: 129*6500

Vidros e Tapeçaria
para autos

autovidroscristal@hotmail.com
Av. Nações Unidas, 90 
Vila Nova - Cubatão

legenda

ANUNCIE AQUI
3361-5212

sp.gov.br) as datas dos 
plantões de taxímetros, 
voltados especi� camente 
para taxistas que precisam 
validar o instrumento após 
mudança de veículo, troca ou 
reparo.  A próxima ação está 

Documentos necessários para a validação
• Alvará de estacionamento fornecido pela prefeitura;
• Certi fi cado de propriedade do veículo;
• Certi fi cado de verifi cação do IPEM-SP, sobre o últi mo exercício;
• GRU quitada;
• Comprovante de endereço;
• Guia de serviço fornecida por ofi cina credenciada pelo IPEM-SP.

programada para a próxima 
segunda (29), a partir das 9h, 
sendo o ponto de partida na 
Avenida Cruzeiro do Sul, 39 
– bairro Vila Nova. 

Os taxistas autuados por 
trafegar com o taxímetro 
irregular têm dez dias para 
apresentar defesa ao órgão. 
As multas podem variar 
de R$ 500 a R$ 5.000 mil, 
dobrando na reincidência.

Atendimento 
Para agendar o 

atendimento é necessário 
acessar o site do IPEM-

SP (www.ipem.sp.gov.br) 
e emitir a GRU (Guia de 
Recolhimento da União) 
para o pagamento da taxa 
de veri� cação. Sem o 
agendamento online e a taxa 
quitada, o atendimento não 
é realizado.

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone (13) 
3235-7815 ou pessoalmente 
na Sede da Delegacia de 
Ação Regional do IPEM-SP 
em Santos, localizada à Rua 
Amazonas, 83, no Campo 
Grande.
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 
1525 do Código Civil Brasileiro: DAVID FRANÇA SANTOS e MARIZE DE JESUS VIEIRA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, técnico em segurança do traba-
lho, com 56 anos de idade, natural de ILHÉUS - BA, nascido no dia primeiro de abril de 
mil novecentos e sessenta (01/04/1960), residente na Rua Marti m Afonso de Souza, 436, 
aptº205, Campo da Aviação, PRAIA GRANDE - SP, fi lho de ARMANDO BISPO DOS SANTOS 
e de VELZE FRANÇA SANTOS . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
secretária, com 41 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia treze de abril 
de mil novecentos e setenta e cinco (13/04/1975), residente na Rua Vereador Paulo Enos 
Pontes, 228, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de MARIVALDO MATOS VIEIRA e de MARIA 
ELIETE DE JESUS VIEIRA. 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 agosto 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: SEMILTON MOISÉS PIVATO e ANA PAULA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, técnico em eletrônica, RG n.º 238324515 - SSP/SP, CPF n.º 15920400803, com 
43 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 47, fl s. nº 168, Termo nº 31926), nascido 
no dia onze de novembro de mil novecentos e setenta e dois (11/11/1972), residente na Avenida das 
Nações Unidas, 774, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de SILVESTRE PIVATO DE ALMEIDA, falecido há 11 
anos e de MARLENE PEREIRA PIVATO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, empresária, RG 
n.º 32614652 - SSP/SP, CPF n.º 30727621807, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 90, fl s. nº 351, Termo nº 18269), nascida no dia dois de outubro de mil novecentos e oitenta 
e dois (02/10/1982), residente na Avenida Cruzeiro do Sul, 856, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de BE-
NEDITO GOMES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de MARIA DORALICE DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
58 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 agosto de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: CARLOS ALBERTO SANTOS e VALDENICE SOUZA FERREIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, encanador, RG n.º 351286743 - SSP/SP, CPF n.º 21607126800, com 
35 anos de idade, natural de CAJATI - SP (Cajati   Livro nº 12, fl s. nº 39, Termo nº 2429), nascido no dia 
doze de setembro de mil novecentos e oitenta (12/09/1980), residente na Rua Vereador Doutor Josafá 
Balbino dos Santos, 25, Bolsão 09, Cubatão - SP, fi lho de ANTONILTO SANTOS, de nacionalidade brasi-
leira, agricultor, com 65 anos de idade, residente em BLUMENAU - SC e de MARIA MADALENA SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, costureira, com 53 anos de idade, residente em ELDORADO - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, cozinheira, RG n.º 226815900 - SSP/SP, CPF n.º 
09782588865, com 45 anos de idade, natural de FORTALEZA - CE, nascida no dia vinte e três de janeiro 
de mil novecentos e setenta e um (23/01/1971), residente na Rua Vereador Doutor Josafá Balbino dos 
Santos, 25, Bolsão 09, Cubatão - SP, fi lha de PEDRO DECLEN FERREIRA, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 71 anos de idade, residente em BELFORD ROXO - RJ e de MARIA DE JESUS SOUZA FERREIRA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Wal-
ter Clemente da Silva, conforme sentença de 26/05/2011, proferida pelo MM.Juiz de Direito da 2ºVara 
Judicial de Peruíbe-SP, nos autos de nº210/2011. 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, 19 de agosto de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: DIOGO JEFFERSON VENTURA NASCIMENTO e ANNE ISABELLE GONZAGA NASCIMEN-
TO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, RG n.º 533427824 - SSP/SP, 
com 24 anos de idade, natural de MOSSORÓ - RN (Mossoró-RN  Livro nº 110, fl s. nº 053, Termo nº 
81091), nascido no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e noventa e um (17/12/1991), re-
sidente na Rua Manoel Mathias de Souza, 305, Bloco 18, Ap.01, Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lho 
de ARNALDO HERCULANO DE NASCIMENTO, falecido há 23 anos e de MARIA CLEANUBIA VENTURA 
PEREIRA, falecida há 14 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente 
de telemarketi ng, RG n.º 493347458 - SSP/SP, CPF n.º 10466431422, com 20 anos de idade, natural de 
SÃO PAULO - SP (Guaianases (Distrito do Município de São Paulo)  Livro nº 151, fl s. nº 081, Termo nº 
72826), nascida no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e noventa e cinco (25/11/1995), 
residente na Rua Manoel Mathias de Souza, 305, Bloco 18, Ap.01, Jd.Nova República, Cubatão - SP, 
fi lha de AILTON HERCULANO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, jardineiro, com 44 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ANA LUCIA GONGAZA, de nacionalidade brasileira, do lar, 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, 19 de agosto 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: RODRIGO EDUARDO RODRIGUES e RENATA VALÉRIA SILVA QUEIROZ. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, RG n.º 43532441X - SSP/SP, CPF n.º 30489246800, 
com 33 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 190, fl s. nº 007, Termo nº 
47536), nascido no dia quinze de outubro de mil novecentos e oitenta e dois (15/10/1982), residente na 
Rua Maria do Carmo, 893, Ap.23, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de CELSO PINHEIRO RODRIGUES, de 
nacionalidade brasileira, vendedor, com 61 anos de idade, residente em CAPIVARI - SP e de EDNA MARIA 
DOS SANTOS RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em SANTOS 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, bancária, RG n.º 34508822 - SSP/SP, CPF 
n.º 35408728846, com 28 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 118, fl s. 
nº 029, Termo nº 71735), nascida no dia vinte de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (20/01/1988), 
residente na Rua Maria do Carmo, 893, Ap.23, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO IÁ DE QUEI-
ROZ, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em JUAZEIRO DO NORTE - 
CE e de SILVANIA APARECIDA DE ABREU DA SILVA QUEIROZ, de nacionalidade brasileira, assistente de RH, 
com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de agosto 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: MARLON SOARES SILVA ROCHA e JULIANA RIBEIRO DOMINGUES. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, analista de faturamento, RG n.º 27879205 - SSP/
SP, CPF n.º 23057212859, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 124, fl s. 
nº 164, Termo nº 31613), nascido no dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e oitenta e sete 
(22/10/1987), residente na Rua Heitor de Oliveira Santos, 79, Conjunto Afonso Schmidt, Cubatão - SP, 
fi lho de RAIMUNDO PEREIRA ROCHA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP e de DENISE SOARES SILVA ROCHA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, secretária, RG n.º 455146305 - SSP/SP, CPF n.º 33636221809, com 29 anos de idade, na-
tural de JACUPIRANGA - SP (Jacupiranga-SP  Livro nº 31, fl s. nº 93, Termo nº 4078), nascida no dia 
quatro de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (04/02/1987), residente na Rua Heitor de Oli-
veira Santos, 79, Conjunto Afonso Schmidt, Cubatão - SP, fi lha de FERNANDO DOMINGUES, falecido 
há 9 anos e de APARECIDA BERNADETE RIBEIRO DOMINGUES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
63 anos de idade, residente em SANTOS - 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, 20 de agosto 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: WESLLEY MARTINS DOS SANTOS e ANGÉLICA LÚCIA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 586028237 - SSP/SP, CPF n.º 48341054825, com 18 
anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente-SP  Livro nº 243, fl s. nº 12, Termo nº 170345), 
nascido no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e noventa e oito (28/01/1998), residente na Rua 
Caminho São Bartolomeu, 57, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JUARES DOS SANTOS, de nacionali-
dade brasileira, ajudante, com 40 anos de idade, residente em NOVA TEBAS - PR e de CELMA TEREZINHA 
MARTINS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 38 anos de idade, residente em NOVA TEBAS - PR . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 48868659 - SSP/SP, CPF 
n.º 43380161837, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 159, fl s. nº 
281, Termo nº 45659), nascida no dia treze de julho de mil novecentos e noventa e três (13/07/1993), 
residente na Rua Caminho São Bartolomeu, 57, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de EDMILSON FAUS-
TO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 51 anos de idade, residente em SÃO VI-
CENTE - SP e de REGINA LUCIA NIÊRO FAUSTO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 
anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de agosto 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: LUIZ CARMO SANTOS e ALINE VIEIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 459124262 - SSP/SP, CPF n.º 31419354833, 
com 33 anos de idade, natural de CASTRO ALVES - BA (Argoim - Castro Alves - BA  Livro nº 16, fl s. nº 
292, Termo nº 4655), nascido no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e oitenta e dois 
(24/10/1982), residente na Rua Caminho São Jorge, 1599, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de 
APRIGIO MOREIRA DE JESUS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de ida-
de, residente em CASTRO ALVES - BA e de VANDETE CARMO SANTOS, falecida há 20 anos . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 480753738 - SSP/
SP, CPF n.º 42260889808, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 151, 
fl s. nº 176, Termo nº 42370), nascida no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois 
(14/02/1992), residente na Rua Caminho São Jorge, 1599, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de 
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 47 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP e de LUCIANA VIEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 
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, 22 de agosto 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 arti go 1525 
do Código Civil Brasileiro: JEFERSON CELESTINO SANTOS DE JESUS e ROSIMARIA SOUSA DOS 
SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, garçom, com 30 anos de 
idade, natural de SALVADOR - BA, nascido no dia cinco de julho de mil novecentos e oitenta 
e seis (05/07/1986), residente na Rua Ernesto Ott o Stock, 10, Jardim Caraguatá, Cubatão - SP, 
fi lho de PEDRO CELESTINO DE JESUS e de JOSENICE BISPO DOS SANTOS . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, cozinheira, com 25 anos de idade, natural de FÁTIMA - BA, 
nascida no dia sete de agosto de mil novecentos e noventa e um (07/08/1991), residente na 
Rua Doutor Tolenti no Filgueiras, 79, Gonzaga, SANTOS - SP, fi lha de JOSÉ ILSON DOS SANTOS 
e de ROSALIA SOUZA DOS SANTOS. 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, 22 de agosto 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: AILTON HERCULANO NASCIMENTO e ANA LUCIA GONZAGA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, jardineiro, RG n.º 579497744 - SSP/SP, CPF n.º 81378815491, 
com 44 anos de idade, natural de JOÃO CÂMARA - RN (Mossoro-RN  Livro nº 88, fl s. nº 150, Termo 
nº 6399), nascido no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e setenta e um (16/11/1971), re-
sidente na Rua Manoel Mathias de Souza, 233, quadra G8 apto.01, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lho de 
FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA HERCULANO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, do lar, RG n.º 599796522 - SSP/SP, CPF n.º 93798148449, com 42 anos de idade, na-
tural de MOSSORÓ - RN (Mossoro-RN  Livro nº 51, fl s. nº 31, Termo nº 5116), nascida no dia vinte 
e sete de novembro de mil novecentos e setenta e três (27/11/1973), residente na Rua Manoel Ma-
thias de Souza, 233, quadra G8 apto.01, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO GONZAGA SOBRI-
NHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 88 anos de idade, residente em MOSSORÓ - RN 
e de MARIA BERNADETE GONÇALVES GONZAGA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 72 
anos de idade, residente em MOSSORÓ - RN. 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, 19 de agosto 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: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA BEZERRA e MANOELA CAVALCANTE DOS SAN-
TOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, analista, RG n.º 44924661 - SSP/SP, 
CPF n.º 36922886895, com 26 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP (Guarujá-SP  Livro nº 48, fl s. 
nº 179, Termo nº 34829), nascido no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(29/09/1989), residente na Rua Sergipe, 452, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de MARIO JOSÉ BEZERRA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de CE-
LIA LOPES DE OLIVEIRA BEZERRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, re-
sidente em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, pedagoga, RG n.º 
42176708 - SSP/SP, CPF n.º 30827284802, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 98, fl s. nº 284, Termo nº 21386), nascida no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos 
e oitenta e três (25/11/1983), residente na Rua Sergipe, 452, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de AURELI-
NO VIEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA SOCORRO CAVALCANTE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
61 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, 20 de agosto 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: HERCULES FARIAS SANTOS e LELIANE DA SILVA PORFÍRIO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, pintor, RG n.º 263576589 - SSP/SP, CPF n.º 25037760860, com 
43 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP, nascido no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos 
e setenta e três (24/07/1973), residente na Rua Vereador Doutor Josafá Balbino dos Santos, 45, bloco 
D3, apt.509, Bolsão 09, Cubatão - SP, fi lho de WILLAMS FARIAS SANTOS, falecido há 7 anos e de MARIA 
DE LOURDES FARIAS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 70 anos de idade, residen-
te em CAMPINAS - SPDivorciado de Osana Marcia dos Santos Silva, conforme sentença de 09/12/11, 
proferida pelo MMºJuiz de Direito da 3ºVara da Família e Sucessões do F. R. I- Santana, Capital, nos 
autos de nº0051653.58.2011.8.26.0001.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar de limpeza, RG n.º 368641740 - SSP/SP, CPF n.º 33951979801, com 34 anos de idade, natural 
de MARAIAL - PE (Jaqueira-PE  Livro nº 6, fl s. nº 47, Termo nº 3583), nascida no dia treze de janei-
ro de mil novecentos e oitenta e dois (13/01/1982), residente na Rua Vereador Doutor Josafá Balbino 
dos Santos, 45, bloco D3, apt.509, Bolsão 09, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO RAMOS PORFÍRIO, de 
nacionalidade brasileira, motorista, com 55 anos de idade, residente em MARAIAL - PE e de MARIA 
JOSÉ DA SILVA PORFÍRIO, falecida há 20 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, 23 de agosto de 2016
Ofi cial: Fabio Capraro.

Justiça suspende intervenção 
do Hospital Municipal

SAÚDE

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: WELLINGTON OLIVEIRA RIBEIRO 
e VALÉRIA PATRICIA DE LIMA OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, porteiro, RG n.º 236706652 - SSP/SP, CPF n.º 
27227099881, com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 61, fl s. nº 387, Termo nº 6763), nascido no dia onze de novembro 
de mil novecentos e setenta e oito (11/11/1978), residente na Rua Arlindo 
Leandro, 255, fundos, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL RIBEIRO 
SOBRINHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 50 anos de idade, 
residente em Bangu - RJ e de EDNA OLIVEIRA RIBEIRO, de nacionalidade 
brasileira, cozinheira, com 45 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de 
serviços diversos, RG n.º 33085768X - SSP/SP, CPF n.º 30184611857, com 
34 anos de idade, natural de UNIÃO DOS PALMARES - AL, nascida no dia 
vinte e oito de dezembro de mil novecentos e oitenta e um (28/12/1981), 
residente na Rua Arlindo Leandro, 255, fundos, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha 
de CRISTOVÃO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 51 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de FRANCISCA ANDRÉ DE LIMA 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, vendedora, com 48 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP. Divorciada de Ricardo Luiz Ferreira, conforme 
Escritura Publica lavrada aos 02/12/2013, pelo 1º Tabelião de Notas e de 
Protesto de Letras e Títulos de Cubatão/SP, no Livro 195, Fls.367/368. 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, 19 de agosto de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-
gidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: DIOGO PINTO SANTOS 
e ANA IARIA FREIRE ALVES. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, técnico em elétrica, RG n.º 333728063 - SSP/SP, CPF n.º 
28295281828, com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no 
dia onze de janeiro de mil novecentos e oitenta e um (11/01/1981), resi-
dente na Rua Santos, 134, Jd.São Francisco, Cubatão - SP, fi lho de ARNAL-
DO DOS SANTOS, falecido há 29 anos e de CECILIA PINTO DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, RG n.º 419469242 - SSP/SP, CPF n.º 35858952801, com 31 anos 
de idade, natural de GUARABIRA - PB (Belém-PB  Livro nº 09, fl s. nº 228, 
Termo nº 8625), nascida no dia vinte e um de maio de mil novecentos e 
oitenta e cinco (21/05/1985), residente na Rua Doutor Zamitti   Mammana, 
251, Jardim Elizabeth, SÃO PAULO - SP, fi lha de MANUEL CÍCERO ALVES, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente em 
SÃO PAULO - SP e de TEREZA FREIRE ALVES, de nacionalidade brasileira, 
diarista, com 60 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de agosto 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: RICARDO SILVA DE 
LIMA e VÍVIAN DE ALMEIDA MARTINS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 353973051 - SSP/SP, CPF 
n.º 33964934860, com 31 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos 
- 1º Subdistrito), nascido no dia cinco de setembro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (05/09/1984), residente na Rua Edson Pereira França, 
64, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de MARCELINO RICARDO DE LIMA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, residente em Cubatão - SP e de 
MARIA GENOVEVA SILVA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposen-
tada, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de escritório, RG n.º 420024979 - SSP/SP, CNH 
n.º 31168935865, com 31 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos 
(2º Subdistrito)), nascida no dia vinte e sete de novembro de mil nove-
centos e oitenta e quatro (27/11/1984), residente na Rua Anadir Dias de 
Carvalho, 106, Jockey Club, SÃO VICENTE - SP, fi lha de JOÃO CARLOS DE 
ALMEIDA MARTINS, de nacionalidade brasileira, aposentado, residente 
em SÃO VICENTE - SP e de MADALENA DE LURDES TOBIAS, de nacio-
nalidade brasileira, aposentada, residente em Cubatão - SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de agosto de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

O Hospital Municipal Dr. Luiz 
de Camargo da Fonseca e Silva vai 
continuar sob a administração do 
Municipio. Na última terça (23), 
o relator Spoladore Dominguez, 
da 13ª Câmara do Direito Público, 
emitiu decisão favorável ao 
Estado e suspendeu a decisão que 
passava ao Estado a administração 
equipamento, expedida no último 
dia 06, pela juíza Suzana Pereira da 
Silva, da 4ª Vara Civil de Cubatão.

O relator acatou as alegações do 
Estado de que “a decisão (de exigir 
a intervenção, constante na liminar 
do processo) é nula, em razão da 
ausência de prévio contraditório”, 
e que a intervenção caracteriza 

ofensa ao princípio constitucional 
da separação dos Poderes

A decisão desagradou a prefeita 
Marcia Rosa, que a� rma que o 
estado segue omisso aos problemas 
da cidade, principalmente na área 
da saúde. “Mais uma vez, o Governo 
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Faço saber que pretendem se casar e apre-
sentaram os documentos exigidos pelo ar-
ti go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOSÉ 
CARLOS FERNANDES BORGES e CREUSA 
BÁRBARA CARDOSO. Sendo o pretenden-
te, de  natural de DUQUE DE CAXIAS - RJ.
   
      Cubatão, 24 de agosto de 2016
 O Ofi cial: Fabio Capraro.

Decisão foi proferida na última terça (23) pelo relator da 13ª Câmara do Direito Público que acatou os argumentos do Estado

do Estado dá as costas para a Saúde 
de Cubatão, principalmente para 
os atendimentos de média e alta 
complexidade”. 

Ainda segundo a chefe do 
Executivo, “essa não é a primeira vez 
que o Estado recusa assumir suas 
responsabilidades no setor”.  Para 
Marcia Rosa, “a omissão do Estado 
com a Saúde de Cubatão vem de 
mais de uma década, mas hoje, 
com uma realidade diferente de 
anos anteriores, por conta do per� l 
econômico da Cidade, � ca cada 
vez mais difícil para o Município 
assumir responsabilidades que são 
do Estado e da União”.

A prefeita ainda lamenta não 
só a judicialização da questão, mas 
também a “frieza do tecnicismo 
jurídico” ressaltando que os 
fundamentos apresentados para a 
decisão foram “meramente jurídicos 
e não entrando no mérito da 
questão”.

Dificuldades 
O relator reconhece que “a 

situação � nanceira do Hospital 
Municipal é muito grave e há, 
até, risco de paralisação de suas 
atividades”. 

Segundo a Prefeitura, esse 
quadro se estende por alguns meses, 
por conta da queda de arrecadação 
tributária do Município. E ressalta 

1,5 mi
é o valor repassado pelo 
Estado para a saúde do 
Município nos últimos 
12 meses

que o atendimento de saúde 
em Cubatão é impactado pelas 
demandas de urgência e emergência 
resultante dos acidentes das estradas 
que cortam a cidade.  

Entretanto, quase todo o custeio 
do setor é feito pelo Município 
(83,4%), com apoio da União 
(16,48%) e praticamente sem 

nenhuma participação do Governo 
do Estado (0,13%). 

Segundo dados o� ciais do Portal 
da Transparência do Governo do 
Estado, Cubatão recebeu nos últimos 
12 meses R$ 1.527.581,00 de repasse 
para a saúde, enquanto Santos 
recebeu cerca de R$ 52 milhões e 
Praia Grande R$ 55 milhões. 

Por habitante, a cidade recebe 
R$ 9,14 por mês, muito abaixo 
dos valores de Praia Grande, que 
recebe R$ 146,00 e Santos, onde o 
Executivo recebe  R$ 109,00 por 
habitante.

Os valores dos repasses podem 
ser consultados através do link 
(https://goo.gl/GOsz8R ). 
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A dengue é uma doença 
causada por um vírus que é 
transmitido pela picada da 
fêmea do mosquito Aedes 
aegypti. São conhecidos qua-
tro sorotipos desse vírus (1, 
2, 3 e 4), sendo que a pessoa 
infectada desenvolve imu-
nidade somente para o tipo 
que contraiu. 

A doença pode ser assin-
tomática ou ter quadros mais 
graves, como de hemorragia 
e choque, podendo até levar 
à morte.

• Dengue clássica: cau-
sa febre alta, dor de cabeça, 
náuseas e vômitos, dores 
musculares e atrás dos olhos, 
manchas vermelhas e cansa-
ço. Dura de 5 a 7 dias.

• Dengue hemorrágica: 
inicialmente, ela apresenta 
sintomas iguais aos da den-
gue clássica, mas depois evo-
luem e há sangramentos no 
nariz, gengiva, vagina ou va-
sos da pele.  

• Síndrome do choque 
associado à dengue: esta é 
a complicação mais grave da 
doença, podendo causar al-
terações neurológicas, sinto-
mas cardiorrespiratórios e le-
var à morte em até 24 horas. 

Já existe vacina, porém 
ainda não foi liberada no 
Brasil e não tem tratamento 
contra o vírus da dengue. Os 
pacientes infectados preci-
sam tomar muito líquido e 
são medicados para contro-
lar os sintomas da doença. 
É extremamente importante 
que o paciente nunca se au-
tomedique, pois alguns re-

médios podem piorar o qua-
dro da dengue. 

Prevenção:
A única maneira de pre-

venir a transmissão da den-
gue é combatendo os focos 
do mosquito Aedes aegypti. 
Veja algumas dicas para se 
proteger:

• Nos pratinhos dos vasos 
de planta, coloque areia ou 
retire a água e limpe-os pelo 
menos uma vez por semana;

• Jogue fora ou guarde de 
cabeça para baixo, em lugar 
coberto, qualquer objeto que 
possa acumular água, como 
garrafas, latas, potes, caixas 
e baldes;

• Mantenha a piscina, 
aquários e lagos caseiros 
limpos;

• Veri� que se os ralos 
não estão entupidos e lim-
pe-os com desinfetante ou 
fechados se não estiverem 
em uso;

• As vasilhas de comida 
e água dos animais precisam 
ser lavadas com sabão pelo 
menos uma vez por semana;

• As caixas d’água devem 
estar sempre fechadas com 
tampa adequada;

• Telas nas janelas, inse-
ticidas e repelentes também 
são úteis para proteger con-
tra os mosquitos;

• Mantenha lixeiras e sa-
cos de lixo bem fechados e 
nunca jogue-os em terrenos 
baldios, valas e córregos;

• Retire folhas e galhos 
que impeçam a passagem da 
água pelas calhas.

Dengue mata! por
Dr. José Luiz Colmenero
CRM: 44.272 - Diretor Técnico

Hospital Municipal de Cubatão 
Dr. Luiz de Camargo da Fonseca e Silva

ESPAÇO SAÚDE

Fundo Social 
entrega 
cobertores 
pela cidade

O Fundo Social de 
Solidariedade começou a 
distribuir pelos bairros da 
cidade os 435 cobertores 
que foram doados na última 
segunda (22), pela Unipar 
Carbocloro, em campanha 
realizada dentro na empresa.

Moradores de rua e 
pessoas carentes que estão 
cadastradas no FSS da Vila 
São José, Pilões, Vila dos 
Pescadores, Bolsão 09 e Vila 
Esperança já receberam os 
cobertores para espantar o 
frio.

Nesta sexta (26), será 
a vez da comunidade da 
Mantiqueira receber os 
agentes do Fundo Social 
para as doações. A Ilha 
Caraguatá recebe as doações 
na próxima segunda (29) 
e a Vila Natal receberá os 
agentes na terça (30).

A presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
Darcy Chumbo informa que 
outras entidades atuantes 
junto às pessoas carentes, e 
que precisem desta doação, 
podem entrar em contato 
com o FSS, para acertar 
os detalhes da entrega. O 
telefone para contato é 3362- 
6121, com Inês

PARA AQUECER O FRIO

435 cobertores 
estão sendo 
entregues nos bairros
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Encontro Local de Negócios
A VEZ DAS PRESTADORAS DE SERVIÇO

Comerciantes locais e representantes das 
empresas prestadoras de serviços do Polo 
Industrial se reuniram nesta quinta (25) 
para a segunda edição do Encontro Local de 
Negócios, realizado na Associação Comercial 
e Industrial de Cubatão (ACIC).

Durante todo o dia, as empreiteiras 
conheceram tudo o que há disponível 
em produtos e serviços no comércio da 
cidade e aproveitaram para apresentar suas 
necessidades para os comerciantes, a � m 
de estabelecer um contato  mais próximo e 
realizar negócios. 

Para esta edição do Encontro Local de 
Negócios, 11 empresas de diversas áreas e 
serviços e 70 comerciantes se inscreveram 
para participar.

O vice-diretor do Ciesp de Cubatão, Raul 
Elias Pinto, espera que bons negócios surjam 
dessas conversas e que o próximo encontro 
tenha adesão ainda maior. “O primeiro 
Encontro de Negócios nos mostrou que a 
inciativa é muito importante e por isso vamos 
persistir na ideia. Assim como na primeira, 
esperamos bons frutos dessa segunda 
edição. E nós queremos continuar com esses 
encontros e torná-lo permanente na agenda 
da cidade”, a� rma.

Muito otimista, o presidente da ACIC 
também espera bons resultados desse segundo 
encontro. “O primeiro encontro gerou 
bastante movimento, comércio e indústria 
estabeleceram um canal de comunicação 
importante. Agora os comerciantes terão esse 
canal também com as empreiteiras. Nossa 
expectativa é que o encontro seja produtivo 
para todos e ajude a reaquecer a economia, 
gerando emprego e na cidade”.

O Encontro Local de Negócios é 
organizado pelo CIDE (Centro de Integração 
e Desenvolvimento da Baixada Santista) e 
Ciesp Cubatão, em parceria com a ACIC e 

Prefeitura. A iniciativa atende a Agenda 21 
de Cubatão, no tema Indústria, Comércio e 
Serviços, Projeto nº 5 – Fomento ao Comércio 
Local. 
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Comerciantes e representantes das prestadoras de serviços negociam durante o Encontro realizado na ACIC

A primeira edição aconteceu no dia 25 
de maio e gerou cerca de 240 atendimentos 
entre comerciantes e representantes da área 
de suprimentos das indústrias do Polo.
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por jaque barbosa
jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

Mesmo com uma chuva 
insistente, centenas de 
pessoas compareceram ao 
lançamento da campanha 
do popular Pádua ao cargo 
de vereador, na noite de 
sábado (20). Todos foram 
ao comitê do candidato, na 
Vila Nova, levar apoio à sua 
candidatura  e aproveitaram 
para cumprimentá-lo pelo 
seu aniversário.
Pádua agradeceu a pre-
sença e o apoio de todos e 
aproveitou a oportunidade 
para receber os amigos em 
tom de agradecimento pela 
lembrança de mais um ani-
versário e por todo o apoio. 
Afi nal, casa cheia é sempre 
um enorme presente

1603 ou ir até lá e agendar pessoalmente. O 
instituto � ca na Rua Assembleia de Deus, nº 
240, no centro de Cubatão.

Sobre o Instituto 
Juliana Camargo
Com quatro anos de trabalho na cidade, o 

Instituto Juliana Camargo nasceu do sonho 
da doutora Juliana Camargo em oferecer, 
num ambiente cheio de alto astral, cuidados 
para que o paciente se sinta cada dia me-
lhor e mais feliz. 'Nosso objetivo é ajudar na 
busca ou reencontro pela auto estima, ofe-
recendo serviços de ótima qualidade, a� nal 
a tendência é sentir-
-se bem. Graças a 
Deus os resultados 
estão sendo muito 
satisfatórios’ cele-
bra a biomédica. A 
clínica traz um dos 
melhores e mais 
inovadores proce-
dimentos estéti-
cos disponíveis no 
mercado, com pro-
� ssionais quali� ca-
dos em constante 
treinamento e atu-
alização e atendi-
mento especial.  

Qual é a pessoa que não gostaria de fazer 
uma bela massagem para aliviar o stress do 
dia a dia, realizar aquele procedimento esté-
tico para ajudar a perder uns quilinhos ou 
então dar aquele ‘up’ na aparência com um 
preço acessível?

O Instituto Juliana Camargo de Beleza e 
Estética realiza até o próximo dia 31, a Se-
mana da Beleza. São diversos procedimen-
tos estéticos pelo preço único promocional 
de R$ 25,00. 

Para cuidar do rosto estão disponíveis 
durante a Semana da Beleza: hidratação, es-
foliação, peling diamante e revitalização ar-
giloterapia. Além do design de sobrancelha 
e aplicação de hena, para o embelezamento 
do olhar. 

Para as amantes do verão, esta é também 
uma ótima oportunidade para fazer uma 
'operação verão' e arrasar com aquele biqui-
ninho, dá pra perder barriga e os indesejá-
veis pneus com alguma sessões dos seguin-
tes tratamentos: lipomanta, lipo sem corte, 
lipoendermo, drenagem linfática, massagem 
modeladora e a massagem relaxante.

Haverá também promoção na depila-
ção com cera. Buço + Axila, Buço + Mento 
(queixo) e virilha simples saem por R$ 25,00.

Para aproveitar este bombardeio de pro-
moção basta ligar no Instituto Juliana Ca-
margo de Beleza e Estética no telefone 3016-

SEMANA DA BELEZA

É hora de cuidar do corpo

Cuidador de Idoso
O presidente da Câmara Aguinaldo Araújo quer que a Prefeitura implante o Programa de Formação do Cuidador de Idoso em Cubatão. O ofício, apresentado na Câmara, foi encaminhado à prefeita Marcia Rosa, so-licitando providências. O vereador justifi ca que o Estatuto prevê, em suas diretrizes, leis de proteção à terceira idade e o direito do idoso. “Nesse sentido, é urgente a Implanta-ção de um Programa para incentivar a forma-ção de profi ssionais para cuidar de pessoas idosas em nosso município”, argumenta.Cuidador É o profi ssional que tem como atri-buição os cuidados com a pessoa idosa no que diz respeito à higiene, conforto, entrete-nimento, alimentação, mobilidade e saúde, de modo a zelar por sua integridade física e social. Atua na relação entre o idoso, seus familiares e os integrantes da equipe profi s-sional de saúde.

Food Trucks, artistas e coletivos culturais estarão reunidos neste fi nal de 
semana na Praça Independencia, no Casqueiro, para a Feira Criativa.
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Pai orgulhoso, Alessandro 
Oliveira deu uma pausa nos 

trabalhos para celebrar o Dia 
dos Pais, durante missa na 

Paróquia São Francisco de Assis. 
O filho Alessandro Junior, foi o 

mensageiro da homenagem aos 
pais, emocioando também o vô 

coruja, sr. Adão (dir.)

Coquetel dançante 
da Loja Acácia de Cubatão
Já estão à venda os convites para o 
Coquetel Dançante da Loja Acácia de 
Cubatão. A grande noite será no Salão 
Nobre da Acic, dia 09 de setembro, 
sexta-feira. O traje é social e a festa 
será embalada pela ótima banda Trilha 
Sonora, com repertório variado e de 
muito bom gosto. Os convites custam R$ 
160,00 para o casal com tudo incluso e 
podem ser adquiridos na Foto Zom (Rua 
Manoel Jorge, 167A). As portas estarão 
abertas para a confraternização as 20h30. 
A Acic fica na Rua Bahia, 131. 
Mais informações: 3372-3617

Festival Beneficente do Grêmio São Manoel
No próximo dia 07 de setembro, o Grêmio São Manoel promove a 

53ª edição do seu tradicional Festival Beneficente. Para participar das 
festividades basta doar um pacote de fraldas adulto tamanho G (pacote 
econômico).

Os jogos serão disputados todos no campo do EC 31 de março, a par-
tir das 09 horas da manhã. Após os jogos, haverá uma churrascada para 
todos os participantes confraternizarem, com animação do Conjunto Be-
lê-Belê. Para mais informações sobre o festival, ligue para Cyro Calixto 
(13) 99722-8127

Parabéns!

Vereador 
Fábio Moura

Eleni Menezes Gonçalves

Gaguinho

Luiz Carlos 
Andrade, vice 
presidente do 
Sintracomos

7ª Festa do Mocotó
O Bolsão 07 vai pular no próximo domin-

go (28) com a sétima edição da Festa do 

Mocotó, que começa a partir das 16 horas. 

Durante todo o evento teremos barracas 

com comes e bebes, brincadeiras e sorteio 

de brindes.
Com apresentação de Moita Show e seus 

convidados, a animação da 7ª Festa do 

Mocotó fica por conta dos shows de Junior 

Ramos, Éd Show, Pedro Paulo, Eri Costa e 

Dinho, Xamego e Xodó, Justino e Marizete, 

Marquinhos de Santos e um show surpre-

sa. O encerramento da festa será com um 

grande show de Sandro e Adriano, os caras 

do arrocha. 

A realização da festa é da Sociedade de 

Melhoramentos do Conjunto João Paulo 

II – Bolsão 07, com organização do popular 

Jotinha e apoio do comércio local, Jornal 

Acontece e Programa Moita Show Radio 

Visão FM. 

26 de agosto de 2016 B3digital.com.br
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CAMPANHA ZIKAZERO

SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

ABC Master na disputa pela final

Exercícios auxiliam tratamento

A Escola ABC Master está concorrendo com outras duas escolas do estado de São Paulo no concurso 
da Campanha Zikazero, do Governo Federal

As escolas enviaram seus vídeos e os três melhores 
foram selecionados para a votação popular, que 
acontece até o próximo dia 04 de setembro. Dos três 
escolhidos no Estado de São Paulo, o mais votado vai a 
� nal, que será realizada em Brasília em data que deve 
ser de� nida em breve.

Com uma animação feita pelos alunos, o vídeo da 
Escola ABC Master fala sobre os perigos do Zika Vírus 
e de outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes 
Aegypti e mostra como fazer para que o mosquito não 
se prolifere. A animação conta com mais de 1.300 
votos (até o fechamento desta edição) e até o momento 
está em primeiro lugar na votação.

Após seguir o passo a passo da votação (ao lado), você 
receberá um email para con� rmar o seu voto. Sem essa 
con� rmação, o voto não será validado. A escola conta com a 
ajuda de toda a população para alcançar a � nal do concurso.

Aos 59 anos de idade, Marta Reis é uma entusiasta 
participante do Grupo de Postura desenvolvido pela Estratégia 
Saúde da Família (ESF) de Cubatão. Moradora da Vila 
Esperança, ela se une duas vezes por semana ao grupo do bairro 
para se exercitar por 50 minutos.

Sob a orientação da � sioterapeuta Ana Cláudia Barros, 
Marta trabalha todos os grupos musculares. Mas quem a vê 
esbanjando saúde, não imagina que há alguns anos ela mal 
conseguia desempenhar tarefas simples, como varrer a casa. 

Com dores na coluna, a vida dela se resumia a visitas ao 
médico e uso constante de medicamentos. “Não tinha ânimo 
e mal conseguia fazer as tarefas em casa. Até que o médico 
da USF (Unidade de Saúde da Família) me orientou a entrar 
no Grupo de Postura. Diminui o número e quantidade de 
medicamentos que tomo e hoje consigo varrer a minha casa, 

1 Acesse o link – www.zikazero.mec.gov.br
2 Clique no item “Parti cipe do Juri Popular”
3 Escolha a categoria Fundamental 2
4 Clique no vídeo da Escola ABC Master

CO
M

O
 V

O
TA

R:

F���� E��������� B������

Exercícios  
ajudam a 
corrigir a 
postura e 
fortalcem 

os mús-
culos

Fisiote-
rapeuta  
observa 
e auxi-
lia seus 

pacientes 
o tempo 

todoA fisioterapeuta Ana Claúdia Barros com as pa-
cientes Marta Reis e Otávia de Oliveira

passar pano. Tenho outra vida. Saio daqui animada”, conta.
Incentivada por Marta, a ajudante de cozinha Otávia de 

Oliveira, 50 anos, também entrou para o grupo e em seis meses 
já percebe melhora na saúde. “Sentia muitas dores no corpo. 
Parecia que estava travando e encolhendo. Hoje até a minha 
postura melhorou e quase não uso mais remédios para dor. 
Antes, era direto”, a� rma.

Com exercícios voltados para o fortalecimento, � exibilidade 
e postura corporal, a atividade reúne técnicas de pilates solo, 
RPG e cinesioterapia. Totalmente gratuita, acontece duas 
vezes por semana e tem como objetivo complementar o 
acompanhamento médico realizado nas Unidades de Saúde da 
Família. 

“As pessoas são encaminhadas por meio das USFs ou pelos 
Agentes Comunitários de Saúde. Antes de iniciarem fazemos 
uma avaliação prévia para saber qual a necessidade de cada 
pessoa e assim trabalhamos na melhoria ou prevenção da 
saúde”, explica a � sioterapeuta Ana Cláudia Barros, da OSS 
Revolução, responsável pela gestão parcial de pessoas do ESF.

Cada movimento desenvolvido pelos pacientes é 
acompanhado de perto pela pro� ssional, que auxilia nos 
exercícios e faz a correção quando necessária. “Os resultados têm 
sido excelentes. Muitos já não sentem dor e atendemos as mais 
variadas idades: adolescentes 
de 13 com escoliose até idosos 
com 80 anos”, comenta.

Quem tiver interesse 
em saber sobre os grupos, 
basta comparecer à Unidade 
de Saúde da Família mais 
próxima ou falar com o Agente 
Comunitário do seu bairro.

2x por semana

é a periodicidade 
das atividades, 
que são gratuitas


