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Concorra a ingressos para 
o show de Ana Carolina

Master

Ana Carolina volta à Baixada para um show 
recheado de sucessos e o Acontece te leva na 
FAIXA. Veja como ganhar ingressos na pág  B3

Instrutor da Flexion Acade-
mia, o judoca Ivan Ferreira 
comemora o título de cam-
peão brasileiro, de olho na 
disputa internacional do ano 
que vem  06

Através das lentes de Marcus Cabaleiro 
A foto retrata a natureza nos mangues de Cubatão e foi registrada pelo fotógrafo Marcus 
Cabaleiro. Com essa imagem, foi premiado em um dos festivais de fotografi a mais popular 
do país: o ‘Brasília Photo Festival’. Essa não foi a única imagem premiada do fotógrafo, que 
também levou em outra categoria B4

COLUNA DO CIDO BARBOSA 02

O adeus a Tércio Garcia, 
ex-prefeito de São Vicente
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Cubatão anuncia 
Pacto pela Cidade

Suman anuncia 
secretariado e 
plano emergencial

Usuários aprovam novo sistema

Cidade chega ao � nal do ano 
diante do agravamento da crise. 
Aguinaldo Araújo propõe o Pac-
to pela Cidade, objetivando criar 
uma agenda positiva, com pacote 
de ações, em parceria com a co-
munidade, até o natal. 02

Prefeito eleito do Guarujá revela 
o restante do secretariado nesta 
segunda, (12). Suman também 
anunciou ‘plano emergencial para 
resgatar a cidade’. Veja o per� l dos 
principais secretários que compo-
rão a administração em 2017. 03

Ademário 
confi rma 
‘choque de gestão’
Em reunião com empregado-
res de Cubatão, prefeito eleito 
rea� rma austeridade, diz que 
começará o ano com um cho-
que de gestão e que seu governo 
dará exemplo ‘cortando na pró-
pria carne’. 02

Aguinaldo Araújo retira projeto 
da Taxa de Iluminação

Anúncio dos secretários de Santos 
e Cubatão, fi ca pra depois

Notáveis na administração cuba-
tense: linha de frente em Guarujá

Santa Casa garante atendi-
mento à Caixa de Previdência

TRANSLÍDER

Entrevistados dizem que ponto � nal no 
Cruzeiro facilitou a integração trazendo 
mais conforto e agilidade, no transporte 
coletivo municipal em Cubatão. Linha 
06 muda ponto � nal, a partir deste sá-
bado. Outras linhas já circulam com no-
vidades. 05
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Prefeitura anuncia Pacto pela cidade
AGENDA POSITIVA

Taxa de Iluminação
Foi o assunto da semana nos bastidores 

da política de Cubatão. Aguinaldo Araújo 
retirou da Câmara o projeto de lei que 
estabelece a taxa de iluminação municipal. 
O ofício solicitando a devolução do 
projeto ao Executivo para reavaliação, 
foi protocolado na quarta-feira (07), 
inviabilizando sua implantação em 2017, 
já que di� cilmente voltará a pauta este 
ano.

No ofício, Araújo explica que, com a 
proximidade do novo governo, que toma 
posse no próximo dia 01 de janeiro, é 
necessário rever os detalhes do projeto 
para que ele possa então ser enviado à 
Câmara para análise e votação.

Movimento político
Depois de realizar coquetel para 

apresentar suas propostas à sociedade e 
comerciantes, o Grupo Inova Cubatão 
marcou presença na Câmara de Cubatão, 
revelando também a intenção de interagir 
nos rumos políticos da cidade. Uma das 
justi� cativas para a presença do Inova 
era o projeto que implantava a Taxa de 
Iluminação, no Município. 

Santa Casa
Ao que tudo indica, o atendimento da 

Santa Casa de Misericórdia de Santos aos 
associados da Caixa, está assegurado, ao 
menos, até o � nal deste ano. A garantia 
foi dada ao prefeito em exercício pelo 
superintendente da Santa Casa, Augusto 
Capodicasa. O hospital também negociará 
com a equipe do prefeito eleito Ademário, 
com vistas às de� nições para 2017.

Acompanhado dos secretários de 
Finanças, Baldini, do Jurídico, Passarelli 
Jr. e da superintendente da Caixa, Marlene 
de Araújo, Aguinaldo Araújo de� niu com 
a administração do hospital que, até o dia 
15, será feito o pagamento de nova parcela 
dos valores conveniados. A Santa Casa 
assegurou a continuidade dos serviços 
durante, pelo menos, o restante deste ano.

Santos e Cubatão
O prefeito reeleito de Santos Paulo 

Alexandre Barbosa, anuncia na tarde 
desta sexta, (09) parte do secretariado 
para o novo mandato. Já o tucano 
cubatense Ademário frustou a expectativa 
dos politiqueiros ansiosos pela lista o� cial 
de secretários. Embora o prefeito eleito 
provavelmente já tenha de� nido todos 
os nomes que comporão o governo, o 
anuncio o� cial vai � car pra depois.

Adeus a Tercio
O ex-prefeito de São Vicente, Tercio 

Garcia, foi sepultado na tarde desta quarta-
feira (7) no Cemitério Metropolitano do 
município.

Vítma de câncer, ele faleceu na terça-
feira (6), aos 54 anos, 
depois de internado 
há algumas semanas 
no Hospital A.C 
Camargo, em São 
Paulo, onde tratava a 
doença.

A Prefeitura de 
São Vicente decretou 
três dias de luto 
o� cial após a morte 
do ex-prefeito.

Cubatão chega ao � nal do ano 
diante do agravamento da crise e com 
risco de colapso nos serviços públicos 
essenciais. Diante disso, o prefeito em 
exercício Aguinaldo Araújo anunciou 
na tarde desta quinta, (08) o Pacto Pela 
Cidade. No entendimento de Araújo só 
há um caminho para a superação deste 
momento de di� culdades: a união de toda 

Marcel Nobrega

Representantes do setor hoteleiro e 
restaurantes da cidade se reuniram nesta 
quinta-feira, (08), com o prefeito eleito 
de Cubatão Ademário Oliveira (PSDB). 
O an� trião do encontro foi o empresário 
Toninho Silva, da Pousada Santista. Também 
esteve presente o futuro líder do governo 
tucano, na Câmara, Toninho Vieira.

Na avaliação do líder governista, o 
encontro foi positivo para o governo, 
empresários e principalmente para a cidade.

O prefeito Ademário foi � rme em seu 
discurso. Garantiu que vai dar um choque de 
gestão e implantar austeridade no governo, 
começando a ‘cortar na carne, para dar o 
exemplo’, deixando subentender que pode 
haver cortes na estrutura administrativa da 
Prefeitura.

A postura agradou os empresários 
que garantiram apoiar Ademário na 
implementação das medidas, inclusive 
se forem impopulares, mas necessárias. 
O consenso é de que Cubatão precisa 

Cubatão terá choque de gestão, 
garante Ademário

‘fechar as torneiras’ e se reorganizar 
administrativamente para retomar o ciclo de 
crescimento.

Entre as principais queixas apresentadas 
na reunião estavam a desordem que teria se 
estabelecido na cidade com a industria das 
invasões, comércio e construções clandestinas 
e prática de locações irregulares envolvendo, 
inclusive, imobiliárias. Diante do quadro 

apresentado, o prefeito tranquilizou: “A 
organização e controle administrativo 
da cidade, nos permitirá organizar toda 
a cidade, em curto espaço de tempo. 
Chegou a hora! Vamos implantar o 
mesmo modelo de governar que deu 
certo em Santos e Praia Grande”, disse 
o tucano, numa alusão ao seu vitorioso 
discurso de campanha. 

a sociedade, para recuperar a autoestima 
do município. “O Pacto pela Cidade é 
uma iniciativa que visa unir Cubatão em 
torno de um bem comum: a melhoria 
da qualidade de vida das pessoas. Ações 
grandes ou pequenas, com grandes ou 
pequenos investimentos”, diz Araújo.

A proposta visa unir todos os segmentos 
provocando uma grande onda de ações, 

reunidas em uma agenda positiva, 
para mostrar o valor da população 
cubatense, atrelado à sua força e 
potencial em busca de dias melhores.

Nos próximos dias deverá haver o 
anúncio o� cial da iniciativa, que deve 
reunir governo, indústria, comércio e 
comunidade. O calendário de ações 
deve durar até a véspera de Natal.

Cubatenses na Pérola
André Guerato e Adalberto 

Ferreira são nomes marcantes da 
história recente, no alto escalão 
da administração cubatense. 
Adalberto foi o responsável 
pelo Planejamento cubatense 
em quase todas as últimas 
administrações, de 20 anos para 
cá e recentemente estava fora da 
administração municipal, à frente 
do Dade, órgão do governo do 
Estado. A ascensão dos dois à alta 
cúpula administrativa da Pérola 
do Atlântico (veja na página 03) 
foi assunto de grande repercussão 
nos senadinhos políticos da 
cidade.

Novos secretários
Cubatão empossou nesta 

segunda-feira (5) dois novos 
secretários. A novidade é Josiane 
Lobo Soares Silva, que assume 
a Educação  no lugar de César 
Pimentel. Na secretaria de Obras 
o novo titular é Airton Batista 
dos Santos (ex-superintendente 
da CMT), que assumiu no lugar 
de Luiz Carlos dos Santos. Na 
sexta-feira (2) o advogado André 
Takagochi Rinaldi (Taka) deixou 
a secretaria de Assuntos Jurídicos 
para assumir o Turismo, no 
lugar de Elaine Gama Rocha do 
Nascimento. Eles se juntam aos novos secretários que assumiram, na semana passada: Passarelli 
Júnior no Jurídico; Áureo Tupinambá (Gabinete), e Almir Júnior (Comunicação).

”
Chegou a hora! Vamos 
implantar o mesmo modelo 
de governar que deu certo 
em Santos e Praia Grande
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Suman anuncia secretariado e plano emergencial
GUARUJÁ

Nesta segunda, (12) o novo prefeito anuncia os titulares as demais secretarias; faltam 7

O prefeito eleito de 
Guarujá, Válter Suman 
(PSB), anunciou os 
nomes que comporão seu 
secretariado, além de um 
cronograma de ações para 
os próximos dias. Nesta 
sexta (09) acontece a última 
reunião da comissão de 
transição. Todo secretariado 
se reúne com o prefeito 
eleito no dia 14, um dia 
antes da cerimônia de 
diplomação dos eleitos, que 
ocorrerá dia 15 às 17h na 

Câmara Municipal. A esposa 
do prefeito Edna Maria Mota 
Suman, � cará responsável 
pelas ações do Fundo Social 
de Solidariedade.

Na próxima sexta (16) 
Suman e sua equipe se reúnem 
com os vereadores. Para 
o dia 17, está programado 
um amplo encontro entre 
imprensa e sociedade civil, 
para expor a situação em 
que está a Cidade. Sua meta 
é divulgar, no próximo dia 
21 de dezembro, o plano 

emergencial de governo 
para os 30, 60 e 90 dias.

FALTAM 7
Os titulares das 

pastas de Administração, 
Controladoria Geral do 
Município, Desenvolvimento 
e Assistência Social, 
Turismo, Cultura, Habitação 
e Esportes serão anunciadas, 
nesta segunda, dia 12.

“O que estamos 
formando a partir de hoje 
é um time, uma comunhão 

de forças para colocar 
em prática tudo aquilo 
que as pessoas esperam 
de nós. Existe uma 
expectativa positiva 
muito grande. A 
Cidade espera sair de 
um marasmo, de uma 
estagnação, e temos esse 
grande dever. Procurei 
convidar pessoas com 
capacidade técnica, 
qualidade, competência 
e o mérito para ocupar 
esse espaço”

Arquiteto e urbanista, 63 anos, terá como atribuições a 
gestão sobre uso e ocupação do solo, além de obras e � scalização 
de posturas. Já foi secretario municipal de Planejamento de 
Guarujá,  possui ampla experiência no setor da construção, 
inclusive no exterior, e tem quali� cação em administração 
pública. O secretário adjunto será o arquiteto e urbanista 
Cláudio Paes Rodrigues. Importante � gura política de Guarujá, 
tem 61 anos, farta experiência em administração municipal e 
foi um dos coordenadores da campanha.

 “Agradeço ao prefeito e estou pronto para trabalhar.  Vai ser 
muito difícil recuperar a cidade, mas a boa vontade e o empenho 
serão grandes. A prioridade é recuperar a Cidade toda”.

Engenheiro civil nascido em Guarujá, 48 anos, nasceu em Guarujá 
e é formado em Engenharia Civil e Matemática. Foi professor na rede 
estadual de ensino durante 18 anos, além de professor efetivo na rede 
municipal de Cubatão. Tem forte atuação no setor e atualmente, é o 
vice-prefeito eleito de Guarujá. A pasta terá como secretário adjunto 
o experiente professor João Pechiori, com 70 anos, que é especialista 
em gestão do ensino.

Advogado, 67 anos, terá sob sua responsabilidade a gestão sobre 
tributação, contabilidade e tesouraria pública.

 Foi presidente da EMAE, além de ocupar cargos de direção 
nas Eletropaulo e ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico. 
Foi secretario de Administração, Governo e Transportes de São 
Vicente, secretário de Administração de Santos, diretor da Prodesan 
e superintendente da Cosipa. 

Psicólogo, 51 anos, especialista em Psiquiatria Social pela 
Fiocruz e especialista em Gestão de Serviços de Saúde pelo 
Ministério da Saúde e Hospital Sírio Libanês. Foi coordenador 
regional de saúde mental  e diretor técnico do departamento 
regional da Saúde. Foi secretário adjunto de Saúde em Santos 
onde atua como chefe do departamento de especialidades. Terá 
como adjunto o � sioterapeuta Everton Lopes Rodrigues, 39 
anos.

 “É preciso ter um SAMU adequado, com as viaturas em 
ordem, assim como o pré-hospitalar, com pronto-socorro e 
UPA”.

O futuro secretário vai aproveitar essa época, em que os 
apartamentos estão normalmente abertos, para fazer ações 
contra o Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e 
chikungunya. 

Comerciante de Vicente de Carvalho, 56 anos, e com estreita 
ligação com os segmentos sociais, além de experiência na gestão de 
obras e manutenção de próprios públicos. Fundador e presidente 
da CDL e dirigente do Sindicato do Comércio Varejista da Baixada. 
Ao seu lado, terá, como adjunto, o engenheiro eletromecânico 
Rogério de Lima Netto, de 73 anos e trajetória em importantes 
cargos em órgãos do Estado e  município

 “Faltam equipamentos, pessoal, e não há contratos para tapa 
buraco, por exemplo. Está tudo abandonado. Estamos dependendo 
das informações que vão chegar para montar  equipes e atender a 
população”.

Advogado e professor, com especialização em direito 
processual, 48 anos, terá sob sua responsabilidade o 
planejamento, proteção ambiental e gestão sobre políticas de 
sustentabilidade. Candidato a prefeito pelo PCdoB, é militante 
na área de direitos difusos, coletivos e na defesa da sociedade, 
por meio de ações civis públicas e conscientização popular. 
Foi � nalista da 10ª edição do prêmio do Instituto Innovare de 
abrangência nacional, que premia as práticas jurídicas que têm 
por � nalidade melhorar a vida das pessoas, ampliando o acesso 
à justiça.

“O time é muito bom. Estou em Guarujá desde 1979, fui 
candidato a prefeito duas vezes e penso que nós temos o melhor 
time de todos os tempos. Estamos aqui para fazer com que 
Guarujá volte a brilhar e sorrir”.

Capitão da PM, advogado, 49 anos, será responsável pelos serviços 
de Trânsito, Guarda Municipal, Defesa Civil e Contenção de Invasões. 
O presidente da Comissão de Segurança Pública, Trânsito e Transportes 
da OAB-Guarujá, também tem formação em gestão e ensino, além de 
quali� cação na prevenção e controle de eventos e distúrbios civis. 

 “A Guarda Civil Municipal tem que fazer  o seu papel na prevenção 
primária da ocorrência de crimes. O prefeito pediu extrema seriedade e 
honestidade com a coisa pública, e esse será nosso maior compromisso”.

Arquiteto Urbanista,  60 anos, terá sob seu comando a pasta 
vital para o funcionamento da máquina pública. É formado pela 
Unisantos e Gerente de Cidades pela FAAP. Iniciou sua trajetória 
na Prefeitura de Cubatão, em 1978, onde foi gerente da cidade e 
secretário de Planejamento, por várias administrações. Na área 
acadêmica, lecionou Planejamento Estratégico Municipal no Curso 
de Especialização em Gerenciamento de Cidades da Universidade 
Estadual de Pernambuco. Coordenou e ministrou aulas no curso 
de MBA em Planejamento Municipal na Unimonte, foi diretor do 
Instituto de Arquitetos do Brasil e por último,  diretor do– DADE, 
órgão público ligado à Secretaria Estadual de Turismo, entre 2015 
e 2016.

Presidente municipal do PSB de Guarujá, e é membro da executiva 
estadual do partido, 38 anos. Tem ampla experiência na condução de 
temas ligados à política e gestão pública. Foi coordenador de campanha 
do deputado estadual Caio França e assessor parlamentar do deputado 
federal Márcio França, atual vice-governador do Estado. Foi secretário 
estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação e atualmente, é assessor de 
Caio França.

Jornalista formado pela UniSantos em 1986, atuou como assessor 
de imprensa e propaganda de empresas de porte internacional e órgãos 
públicos. Tem 56 anos e experiência em redação e edição de jornais e 
revistas, além de já ter ocupado o cargo de diretor de Comunicação 
da Prefeitura de Guarujá, quando foi o criador do Diário O� cial do 
Município de Guarujá, em 2001.

Infraestrutura e 
Obras – Dirceu 

Marçal

Saúde 
Renato Pastorello

Operações 
Urbanas e 

Regionais – 
Hassen Hammoud

Meio Ambiente - 
Sidnei Aranha

Educação 
Renato 

Pietropaolo

Finanças – Márcio 
Nascimento 

Magalhães

Defesa e 
Convivência Social 

– Luiz Cláudio 
Venâncio Alves

Planejamento e 
Gestão- Adalberto 

Ferreira da Silva

Gabinete do Prefeito - 
Fabrício Henrique

Assessoria de Imprensa e 
Comunicação - Valdir Dias

Arquiteto e urbanista, 59 anos, terá a função de coordenar, 
acompanhar e sistematizar as ações de todas as secretarias, como 
suporte ao prefeito. 

Especializado em atividades de planejamento urbano, com 
ampla experiência em gestão administrativa e acompanhamento de 
obras estruturais, mobilidade urbana e sustentabilidade. Formado 
pela FAU/Santos, coordenou projetos e obras no setor de logística 
operacional, inclusive como gerente de licitações, em empresas 
nacionais de grande porte. 

 “Pela primeira vez Guarujá tem um grupo de trabalho que conhece 
bem seus projetos e seus problemas. O grande desa� o é conciliar a 
questão política com a parte técnica para trabalhar na recuperação da 
nossa Cidade, e todos estamos preparados para isso”.

Coordenação 
Governamental 
Darnei Cândido

Terá sob sua responsabilidade importantes setores da economia 
local, como o comércio, serviços, porto, tecnologia e aeroporto.

É empresário do segmento de transporte de cargas, com 
atuação no setor sindical e amplo conhecimento na área portuária. 
Vereador pelo segundo mandato consecutivo e candidato a prefeito 
pelo PSDB, aos 48 anos, se tornou umas das principais � guras 
políticas da cidade e seu apoio foi um dos pontos determinantes 
para o sucesso da campanha.

É autor do projeto que cria e reconhece o Porto de Guarujá, 
antes conhecido como Margem Esquerda do Porto de Santos, 
dando início a uma luta pela autonomia do cais guarujaense.

 “O prefeito tem dado liberdade para tratar desse assunto, 
assim como do aeroporto. Em um futuro próximo teremos um 
cronograma de ações para anunciar”.

Desenvolvimento 
Econômico e 

Portuário - Gilberto 
Benzi

Coordenador da Comissão de Transição indicada pelo prefeito 
eleito, Guerato será o responsável por  defender e representar, em 
juízo ou fora dele, e através das unidades vinculadas à procuradoria 
municipal, os direitos e interesses do Município, inclusive dos órgãos 
da administração direta e indireta.

Advogado especializado em direito administrativo, tem 42 anos. 
Foi assessor  técnico do Gabinete da Prefeitura de Cubatão, onde 
também foi secretário de assuntos jurídicos. Diretor jurídico da 
Prefeitura de Mongaguá e Advogado Geral do Município de Guarujá.

 “A transição tem revelado motivos para preocupações, mas temos 
a con� ança do prefeito e da população. Vamos mudar o retrato da 
Pérola do Atlântico, a partir de 1º de janeiro”.

Advocacia Geral 
do Município - 

André Noschese 
Guerato
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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: ANDERSON DA SILVA e CAMILA DA SILVA MARTINS. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteiro, frenti sta, RG n.º 466666287 - SSP/SP, CPF n.º 34405340811, com 30 anos de idade, 
natural de BOCA DA MATA - AL (Boca da Mata-AL  Livro nº 17, fl s. nº 127, Termo nº 19567), nascido no 
dia vinte e três de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (23/8/1986), residente na RUA Santa Bárba-
ra, 563, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de CICERO DA CONCEIÇÃO SILVA, de nacionalidade brasileira, 
caminhoneiro, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de BENEDITA DA SILVA CONCEIÇÃO, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de enfermagem, RG n.º 292089281 - SSP/RJ, CPF 
n.º 16533630709, com 22 anos de idade, natural de VOLTA REDONDA - RJ (Volta Redonda-RJ  Livro nº 
187, fl s. nº 73, Termo nº 89987), nascida no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e noventa 
e quatro (28/10/1994), residente na RUA Santa Bárbara, 563, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de 
AMÉRICO DA CUNHA MARTINS, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 49 anos de idade, residente 
em ANGRA DOS REIS - RJ e de KÁTIA MALAQUIAS SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 anos 
de idade, residente em BARRA DO PIRAÍ - RJ. 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, 01 de dezembro 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: DOGIVAN PAULINO DOS SANTOS e BÁRBARA BLASCKE RODRIGUES. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, RG n.º 490655968 - SSP/SP, CPF n.º 05148803509, 
com 24 anos de idade, natural de ARAPIRACA - AL (Arapiraca-AL  Livro nº 77, fl s. nº 139, Termo nº 
89676), nascido no dia seis de novembro de mil novecentos e noventa e dois (6/11/1992), residen-
te na Avenida Marti ns Fontes, 430, apt.24, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de DORGIVAL PAULINO DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 48 anos de idade, residente em ARAPIRACA - AL 
e de MARIA JOSÉ TAVARES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, 
residente em ARAPIRACA - AL . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudan-
te, RG n.º 404885688 - SSP/SP, CPF n.º 42467570800, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 171, fl s. nº 256, Termo nº 50410), nascida no dia vinte e três de junho de mil nove-
centos e noventa e cinco (23/6/1995), residente na Avenida Marti ns Fontes, 430, apt.24, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lha de FLÁVIO RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARTA BLASCKE, de nacionalidade brasileira, bordadeira, com 
47 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de dezembro 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: MANUEL GOMES DA SILVA e ELUIZA MENEZES DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, pedreiro, RG n.º 326758082 - SSP/SP, CPF n.º 26542835857, com 61 
anos de idade, natural de TRAIPU - AL, nascido no dia primeiro de março de mil novecentos e cinquenta 
e cinco (1/3/1955), residente na RUA Isabel Angelina Gomes, 52, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de PEDRO 
SIMIÃO GOMES DA SILVA, falecido há 22 anos e de MARIA BENEDITA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 85 anos de idade, residente em PIAÇABUÇU - ALDivorciado de Maria Eva 
Santos Coêlho, conforme sentença aos 26/08/2015, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara da Comarca 
de Cubatão-SP. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, do lar, RG n.º 138860300 - SSP/
SP, CPF n.º 16958609859, com 56 anos de idade, natural de INHAPI - AL, nascida no dia dezoito de ju-
nho de mil novecentos e sessenta (18/6/1960), residente na RUA Isabel Angelina Gomes, 52, Bolsão 9, 
Cubatão - SP, fi lha de JOÃO JOSÉ DOS SANTOS, falecido há 19 anos e de MARIA MERCES MENEZES DOS 
SANTOS, falecido há 18 anos. Viúva de Edival de Lemos Ribeiro, falecido aos 16/04/2013, no livro C-58, 
fl s.344, sob o nº18527, no Cartório de 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, 02 de dezembro 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: EDIMAR MOREIRA DO NASCIMENTO e MARIA JOSÉ DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de armazém, RG n.º 349615639 - SSP/SP, CPF n.º 27688176867, 
com 38 anos de idade, natural de MOMBAÇA - CE (Mombaça-CE  Livro nº 57, fl s. nº 63, Termo nº 14446), 
nascido no dia três de fevereiro de mil novecentos e setenta e oito (3/2/1978), residente na RUA Cami-
nho São Judas Tadeu, 90, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de EDILSON GOMES DO NASCIMENTO, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 69 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
JOSÉ MOREIRA DA SILVA, falecida há 22 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ra, do lar, RG n.º 264176212 - SSP/SP, CPF n.º 18471246821, com 43 anos de idade, natural de SURUBIM 
- PE (Surubim-PE  Livro nº 9, fl s. nº 211, Termo nº 10949), nascida no dia vinte e um de abril de mil nove-
centos e setenta e três (21/4/1973), residente na RUA Caminho São Judas Tadeu, 90, Vila dos Pescado-
res, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ALEIXO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE LOURDES DA SILVA, 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, 02 de dezembro 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: KELVI CESAR SILVA e FERNANDA SANTOS NASCIMENTO. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 36614280 - SSP/SP, CPF n.º 41485737826, 
com 23 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 176, fl s. nº 64, Termo 
nº 106296), nascido no dia dezoito de novembro de mil novecentos e noventa e três (18/11/1993), 
residente na Rua 25 de Dezembro, 536, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de CÍCERO LOPES DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de DENISIA 
SOUZA SANTOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 472856224 - SSP/
SP, CPF n.º 38556646840, com 26 anos de idade, natural de VOLTA REDONDA - RJ (Volta Redonda-RJ  
Livro nº 100, fl s. nº 163, Termo nº 54203), nascida no dia dezessete de setembro de mil novecentos e 
noventa (17/9/1990), residente na Rua 25 de Dezembro, 536, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JORGE 
DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 58 anos de idade, residente em VOLTA 
REDONDA - RJ e de VERA LUCIA DOS SANTOS NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, faxineira, com 
50 anos de idade, residente em EUNÁPOLIS - BA. 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, 03 de dezembro 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 Bra-
sileiro: DARIO SANTOS DE OLIVEIRA e MÁRCIA DA HORA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, técnico de enfermagem, RG n.º 322721246 - SSP/SP, CPF n.º 33348009898, com 31 anos de idade, 
natural de SÃO PAULO - SP, nascido no dia três de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (3/4/1985), residente 
na Rua Caminho do Papa, 250, A, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de CICERO SERGIO DE OLIVEIRA, de nacionali-
dade brasileira, aposentado, com 76 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP e de MARIA NOVA DOS SANTOS 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 66 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SPDivorciado 
de: Patricia Soares de Lima, conforme escritura pública lavrada aos 09/11/2016 pelo 1º Tabelião de Notas e de 
Protestos de Letras e Titulos da Comarca de Cubatão-SP, no livro 221, folhas 159/160.. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar administrati va, RG n.º 477699844 - SSP/SP, CPF n.º 00921503571, 
com 32 anos de idade, natural de ITABAIANA - SE, nascida no dia primeiro de agosto de mil novecentos e oitenta 
e quatro (1/8/1984), residente na Rua Caminho do Papa, 250, A, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de CICERO 
BARBOSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de JANETE EUGÊNIO DA HORA SILVA, de nacionalidade brasileira, jardineira, com 56 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Divorciada de: Douglas Fabricio Gomes da Silva, conforme escritura pública lavrada aos 22/09/2016, 
pelo 1º Tabelião de Notas de Cubatão/SP, no livro 220, ás Fls.128/129. 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, 03 de dezembro 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: ALCIDES CUNHA NETO e MARIA BENILDE DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, encarregado de andaime, RG n.º 34245677 - SSP/SP, CPF n.º 
30498066304, com 48 anos de idade, natural de MIGUEL ALVES - PI, nascido no dia quatro de julho 
de mil novecentos e sessenta e oito (4/7/1968), residente na RUA Josefa Araujo Oliveira, 55, Parque 
São Luis, Cubatão - SP, fi lho de SEZOSTE CUNHA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 80 anos 
de idade, residente em MIGUEL ALVES - PI e de FRANCELINA FERREIRA DA CUNHA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 69 anos de idade, residente em MIGUEL ALVES - PIDivorciado de Giselda 
Rodrigues de Sousa, conforme Escritura Pública lavrada no 2º Tabelionato de Notas da Comarca Bela 
Vista-GO, no livro n°188, fl s.073/075, aos 12/08/2016.. Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, auxiliar de limpeza, RG n.º 391432886 - SSP/SP, CPF n.º 28417451803, com 40 anos 
de idade, natural de MORADA NOVA - CE (Morada Nova-CE  Livro nº 2, fl s. nº 97, Termo nº 1006), 
nascida no dia oito de abril de mil novecentos e setenta e seis (8/4/1976), residente na RUA Josefa 
Araujo Oliveira, 55, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de RAIMUNDO ELADIO DA SILVA, de naciona-
lidade brasileira, aposentado, com 69 anos de idade, residente em MORADA NOVA - CE e de FRAN-
CISCA BENTO DA SILVA, falecida há 15 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, 05 de dezembro 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: OTAVIO DE AZEVEDO ARAUJO e MARIA APARECIDA MONTEIRO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 441173755 - SSP/SP, CPF n.º 31443739820, com 
32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de março de mil novecentos e oitenta e 
quatro (13/3/1984), residente na RUA Roberto Mario Santi ni, 346, Bloco F2, Ap.408, Bolsão 9, Cubatão 
- SP, fi lho de ABSALÃO DE ALMEIDA ARAUJO, de nacionalidade brasileira, encanador industrial, com 57 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSANGELA SOUZA AZEVEDO ARAUJO, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciada, líder, RG n.º 32378700 - SSP/SP, CPF n.º 27191586826, com 37 anos de idade, 
natural de DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE, nascida no dia oito de setembro de mil novecentos e se-
tenta e nove (8/9/1979), residente na RUA Roberto Mario Santi ni, 346, Bloco F2, Ap.408, Bolsão 9, Cuba-
tão - SP, fi lha de ORACIO MARTINS MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 73 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA SIDALIA NASCIMENTO MONTEIRO, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Jamilson Alves dos 
Santos Filho, conforme sentença datada aos 12/04/2010, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara Cível 
da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº404/10. 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, 05 de dezembro 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: DOUGLAS FELIPE DE SOUZA e MARLI DE LIMA ROCHA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 29731796 - SSP/SP, CPF n.º 22828718808, com 30 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia doze de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
seis (12/1/1986), residente na RUA João Veiga, 361, bl.3, apt.44, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho 
de CARLOS ROSALVO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, contador, com 55 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de CILENE BARBOSA DO NASCIMENTO SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, motorista, RG n.º 40826842 - SSP/SP, CPF n.º 31339899876, com 33 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (15/12/1982), 
residente na RUA João Veiga, 361, bl.3, apt.44, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ MARTINS 
DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residente em MONTES 
CLAROS - MG e de MARIA BEZERRA DE LIMA ROCHA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 67 anos 
de idade, residente em MONTES CLAROS - MG. 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, 05 de dezembro 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: ROBSON ALVES QUIRINO e ANA CARLA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, pintor industrial, RG n.º 25249579 - SSP/SP, CPF n.º 26623424806, com 39 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 52, fl s. nº 103, Termo nº 2005), nascido no 
dia sete de janeiro de mil novecentos e setenta e sete (7/1/1977), residente na Rua do Alojamento, 
38, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO QUIRINO SOBRINHO, de nacionalidade brasileira, aposen-
tado, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MIRIAN ALVES QUIRINO, falecida há 16 
anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 305259519 - SSP/SP, 
CPF n.º 28177033832, com 39 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão  Livro nº 52, fl s. nº 
100, Termo nº 1992), nascida no dia seis de dezembro de mil novecentos e setenta e seis (6/12/1976), 
residente na Rua do Alojamento, 38, Fabril, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ GERALDO DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LEONTINA 
MARIA MARTINS DA SILVA, falecida há 11 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, 02 de dezembro 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: MÁCIO ANDRÉ DA SILVA e KEROLEINE DA SILVA ARAUJO. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, armador, RG n.º 9266485 - SSP/PE, CPF n.º 11192522451, 
com 22 anos de idade, natural de BOM JARDIM - PE (Bom Jardim-PE  Livro nº 17, fl s. nº 14, Termo 
nº 20402), nascido no dia cinco de junho de mil novecentos e noventa e quatro (5/6/1994), re-
sidente na Rua Caminho Boa Vista, 13, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de MARIA FRANCISCA DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 404476089 - SSP/SP, CPF n.º 
12010158474, com 22 anos de idade, natural de PRAIA GRANDE - SP (Praia Grande-SP  Livro nº 37, 
fl s. nº 148, Termo nº 26940), nascida no dia quatro de setembro de mil novecentos e noventa e qua-
tro (4/9/1994), residente na Rua Caminho Boa Vista, 13, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ 
DE ARIMATEIA DA SILVA ARAUJO, de nacionalidade brasileira, marceneiro, com 46 anos de idade, re-
sidente em TERESINA - PI e de JOSEFA DOMERINA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
41 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, 03 de dezembro 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: EDIVALDO HORTENCIO PEREIRA e CRISLAINE DA SILVA DE JESUS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, comerciante, RG n.º 333724434 - SSP/SP, CPF n.º 31043719890, 
com 31 anos de idade, natural de JOÃO ALFREDO - PE (João Alfredo-PE  Livro nº 20, fl s. nº 188, Ter-
mo nº 20665), nascido no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (18/2/1985), 
residente na AVENIDA Principal, 164, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de PEDRO HORTENCIO PEREI-
RA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de 
SALOMÉ MARIA BARBOZA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 58 anos de idade, 
residente em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
453920482 - SSP/SP, CPF n.º 38534749850, com 27 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos 
- 1º Subdistrito  Livro nº 137, fl s. nº 286, Termo nº 83600), nascida no dia dois de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e nove (2/12/1989), residente na AVENIDA Principal, 164, Vila Esperança, Cuba-
tão - SP, fi lha de REINALDO DOS SANTOS DE JESUS, de nacionalidade brasileira, saqueiro, com 50 anos 
de idade, residente em SANTOS - SP e de ELIANA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
42 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, 05 de dezembro 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: LEONARDO DA SILVA BORGES e RUBERLÂNIA ALVES DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, desenhista, RG n.º 330857538 - SSP/SP, CPF n.º 40534411886, com 
26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 141, fl s. nº 6, Termo nº 38220), nascido 
no dia seis de maio de mil novecentos e noventa (6/5/1990), residente na Rua Santa Terezinha, 529, 
Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ BORGES DA SILVA, falecido há 8 anos e de MARILENE DA SILVA 
BORGES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, RG n.º 446930337 - SSP/SP, 
CPF n.º 39233598888, com 28 anos de idade, natural de CAMPINA GRANDE - PB (Campina Grande-PB  
Livro nº 70, fl s. nº 159, Termo nº 80406), nascida no dia três de julho de mil novecentos e oitenta e oito 
(3/7/1988), residente na Rua Santa Terezinha, 529, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ FRANCIS-
CO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 47 anos de idade, residente em CAMPINA 
GRANDE - PB e de MARIA BETÂNIA ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos 
de idade, residente em CAMPINA GRANDE - PB. 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, 02 de dezembro de 2016
O Ofi cial: Fabio Capraro.

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

imóveis

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

Este aparelho 
foi perdido na 
terça, 29/11, 
no Auto Aten-
dimento do 
Banco Santader 
ao lado da 
Caixa Econômi-
ca. Grati fi ca-se 
quem o encon-
trou, pois o 
aparelho não 
é de chip. Info: 
99727-8834

GRATIFICA-SE 
QUEM ENCONTRAR

ABANDONO DE EMPREGO
A Organização Social Social Saúde REVOLUÇÃO. CNPJ nº 
07.106.879/0002-80, situado à Avenida Henry Borden, 400 - casa 4 
– Vila Santa Rosa – Cubatão/SP convoca a Sra. MARCIA DE OLIVEIRA 
GALES, Carteira Profi ssional nº 02296 e série 00346/SP a retornar ao 
trabalho no prazo de 72 (setenta e duas) horas, estando sujeito a ABAN-
DONO DE EMPREGO. E o seu não comparecimento ou falta de justi -
fi cati vas implicará em rescisão contratual por Abandono de Emprego, 
conforme o Arti  go 482 letra I da CLT.

Cubatão, 09 de Dezembro de 2016.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A ASSOCIAÇÃO LOGÍSTICA DE TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CUBATÃO 
E REGIÃO – ALTACUB, devidamente representada pelo seu Presidente 
Fausto William Pinto CONVOCA através do presente edital todos os AS-
SOCIADOS, para parti ciparem da Assembleia Geral Extraordinária, que 
será realizada no dia 17 de dezembro de 2016, na Av. Engenheiro Plinio 
de Queiroz, s/n – Jardim São Marcos – Cubatão/SP (Restaurante anexo 
Posto Locatelli).

A primeira CONVOCAÇÃO dar-se-á às 16:15min.

E a segunda CONVOCAÇÃO ás 16:30min, com ou sem quórum para ab-
ertura do presente edital, com a seguinte ordem do dia.

Discussão em pauta.

1. METAS PARA 2017;
2. TRABALHOS NOVOS PARA 2017;
3. ASSUNTOS GERAIS

Cubatão, 06 de dezembro de 2016.

Fausto William Pinto
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A ASSOCIAÇÃO LOGÍSTICA DE TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CUBATÃO 
E REGIÃO – ALTACUB, devidamente representada pelo seu Presidente 
Fausto William Pinto CONVOCA através do presente edital todos os AS-
SOCIADOS, para parti ciparem da Assembleia Geral Extraordinária, que 
será realizada no dia 17 de dezembro de 2016, na Av. Engenheiro Plinio 
de Queiroz, s/n – Jardim São Marcos – Cubatão/SP (Restaurante anexo 
Posto Locatelli).

A primeira CONVOCAÇÃO dar-se-á às 14h45min.

E a segunda CONVOCAÇÃO ás 15h15min, com ou sem quórum para ab-
ertura do presente edital, com a seguinte ordem do dia.
    
Discussão em pauta.

1. Alteração estatutária;

  Cubatão, 06 de dezembro de 2016.

Fausto William Pinto
Presidente
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Novo sistema agrada usuários
Ponto fi nal do Cruzeiro, linhas novas e modifi cação no trajeto de linhas trazem conforto e agilidade aos passageiros

Translíder

As novas linhas
Duas novas linhas começaram a circular nesse segundo semestre. A primeira delas foi 

a linha 15, que faz o trajeto Cruzeiro – Morro do Índio. Essa linha é um 
desmembramento da linha 05, que fazia o trajeto Jd Costa e Silva – 

Morro do Índio, passando pela Vila Natal e que agora saí do 
Costa e Silva e vai até a Vila Natal.

Já a linha 16, faz um trajeto rápido entre a Fabril e o 
Ponto Final do Cruzeiro. A linha está em circulação há 

cerca de um mês e já caiu nas graças da população 
do bairro, que vê a linha como uma excelente 

opção. Moradora da Fabril, Isis Daiana, de 34 
anos, usa a linha com frequência: “trouxe 

mais ônibus para o bairro e facilitou muito 
a vida da gente. O trajeto até o Cruzeiro 

é bem rápido e dali a gente pega ônibus 
para qualquer lugar. Para mim, que 
trabalho no Casqueiro é uma ótima 
opção, � co menos tempo esperando 
ônibus”. 

06 
A linha 06 vai passar por 

mudanças neste sábado (10):o ponto 
� nal também será no Cruzeiro, 
facilitando a integração com as outras 

linhas. No percurso nada muda. Ela 
continua atendendo o bairro dos Pilões 

normalmente.
10 e 14 

No próximo dia 17, será a vez das linhas 
10 – Vale Verde e 14 – Agua Fria. passarem a 

ter ponto � nal no Cruzeiro.

Auxiliares de Bordo
Em Cubatão ‘auxiliares de bordo’ (cobradores) A 

Translíder é a única empresa da Baixada que manteve o 
posto de trabalho. Agora, com a lei que obriga o retorno dos 

cobradores, a Translíder já está na vanguarda: pronta e dentro da 
lei. Dentro da proposta humanizada da empresa, os Auxiliares de Bordo, 

além de cobrar a passagem, auxiliam os passageiros com informações sobre o 
trajeto e ajudam as pessoas com de� ciência e os idosos a subir e descer do ônibus. 

Ponto Final do Cruzeiro Quinhentista
Implantado há pouco mais de dois meses, o Ponto Final do Cruzeiro é uma das novidades 

que a Translíder trouxe para a cidade. O local conta com banheiros, água e guaritas, 
para dar aos motoristas, cobradores e usuários uma estrutura mínima 
de confortoe a empresa já iniciou as tratativas para melhorar a 
infraestrutura, de� nitivamente. O local também funciona 
como centro de controle da empresa, que tem � scais e 
controladores resolvendo, com mais agilidade, eventuais 
problemas que possam ocorrer nas linhas de ônibus. 

Integração 
das linhas
Outra facilidade desde a implantação do 

Sistema de Embarque Inteligente (SEI) é a 
integração gratuita entre as linhas, que � cou 
mais fácil com a centralização no Cruzeiro. 
A integração funciona da seguinte forma: 
O usuário que pega o ônibus na Cota 
200 (Linha 8) e desce na Avenida Nossa 
Senhora da Lapa, por exemplo, pode 
pegar qualquer ônibus que passe por ali 
para ir para a Avenida Nove de Abril de 
forma gratuita dentro do prazo de uma 
hora. Esse procedimento é válido para 
qualquer linha, a qualquer hora do dia, 
desde que sejam respeitados o prazo de 
uma hora e o sentido da viagem. 

Gratuidade garantida
Idosos e pessoas com de� ciência tem sua 

viagem garantida. A Translíder, seguindo o que 
diz a legislação, assegura a gratuidade nas viagens 
dessas pessoas. Para os idosos basta apresentarem 
seu RG ao cobrador ou usar seu Cartão SEI - Idoso 
no validador e aguardar a liberação do cobrador. Já os 
de� cientes precisam fazer seu cadastro e de seu acompanhante 
para ter direito ao benefício. O cadastro é simples e pode ser feito 
na Loja Comercial (Av. Miguel Couto, 817). O usuário que possui a 
Carteirinha EMTU devem apresentar a mesma ao cobrador.  Os estudantes 
também têm direito. Sempre que fazem a matrícula a Secretaria de Educação, que 
tem parceria com a empresa e encaminha o cadastro para que seus cartões sejam confeccionados.

“O novo trajeto da linha 08, agiliza a 
chegada no trabalho. Acho importan-
te que se dê alternativas de trajeto. 
As pessoas aqui do bairro também 
estão gostando. Com a integração e a 
locomoção está mais prática”

João Carlos, 57 anos, morador da 
Cota 200

“A frequência de ônibus 
está melhor, eles saem 
sempre nos mesmos horá-
rios. Para nós, da Cota 200 
as coisas estão indo bem, 
espero que continuem”

João Elias, 59 anos, 
morador da Cota 200

“O tempo de espera diminuiu. Para 
quem mora na Ilha Caraguatá, e 
usa ônibus todo dia, foi uma gran-
de melhoria. Existem pontos que 
podem ser melhorados, mas está 
num bom caminho”

Aparecida Silva, 29 anos, mora-
dora da Ilha Caraguatá.

Na Fabril tem a linha 08 e a 11 que 
passam com muita frequência e 
agora também a 16, que leva para 
o Cruzeiro. O tempo de espera é 
bem curto e a integração facilita 
bastante a circulação pela cidade”

Jucélio Silva, 37 anos, morador 
do Pinhal do Miranda

Duas novas linhas começaram a circular nesse segundo semestre. A primeira delas foi 
a linha 15, que faz o trajeto Cruzeiro – Morro do Índio. Essa linha é um 

desmembramento da linha 05, que fazia o trajeto Jd Costa e Silva – 
Morro do Índio, passando pela Vila Natal e que agora saí do 

Costa e Silva e vai até a Vila Natal.
Já a linha 16, faz um trajeto rápido entre a Fabril e o 
Ponto Final do Cruzeiro. A linha está em circulação há 

cerca de um mês e já caiu nas graças da população 
do bairro, que vê a linha como uma excelente 

opção. Moradora da Fabril, Isis Daiana, de 34 
anos, usa a linha com frequência: “trouxe 

mais ônibus para o bairro e facilitou muito 
a vida da gente. O trajeto até o Cruzeiro 

é bem rápido e dali a gente pega ônibus 
para qualquer lugar. Para mim, que 
trabalho no Casqueiro é uma ótima 
opção, � co menos tempo esperando 

linhas. No percurso nada muda. Ela 
continua atendendo o bairro dos Pilões 

normalmente.

No próximo dia 17, será a vez das linhas 
10 – Vale Verde e 14 – Agua Fria. passarem a 

ter ponto � nal no Cruzeiro.

Auxiliares de Bordo
Em Cubatão ‘auxiliares de bordo’ (cobradores) A 

Translíder é a única empresa da Baixada que manteve o 
posto de trabalho. Agora, com a lei que obriga o retorno dos 

cobradores, a Translíder já está na vanguarda: pronta e dentro da 
lei. Dentro da proposta humanizada da empresa, os Auxiliares de Bordo, 

além de cobrar a passagem, auxiliam os passageiros com informações sobre o 

Implantado há pouco mais de dois meses, o Ponto Final do Cruzeiro é uma das novidades 
que a Translíder trouxe para a cidade. O local conta com banheiros, água e guaritas, 
para dar aos motoristas, cobradores e usuários uma estrutura mínima 
de confortoe a empresa já iniciou as tratativas para melhorar a 
infraestrutura, de� nitivamente. O local também funciona 
como centro de controle da empresa, que tem � scais e 
controladores resolvendo, com mais agilidade, eventuais 
problemas que possam ocorrer nas linhas de ônibus. 

Outra facilidade desde a implantação do 
Sistema de Embarque Inteligente (SEI) é a 
integração gratuita entre as linhas, que � cou 
mais fácil com a centralização no Cruzeiro. 
A integração funciona da seguinte forma: 
O usuário que pega o ônibus na Cota 
200 (Linha 8) e desce na Avenida Nossa 
Senhora da Lapa, por exemplo, pode 
pegar qualquer ônibus que passe por ali 
para ir para a Avenida Nove de Abril de 
forma gratuita dentro do prazo de uma 
hora. Esse procedimento é válido para 
qualquer linha, a qualquer hora do dia, 
desde que sejam respeitados o prazo de 

Idosos e pessoas com de� ciência tem sua 
viagem garantida. A Translíder, seguindo o que 
diz a legislação, assegura a gratuidade nas viagens 
dessas pessoas. Para os idosos basta apresentarem 
seu RG ao cobrador ou usar seu Cartão SEI - Idoso 
no validador e aguardar a liberação do cobrador. Já os 
de� cientes precisam fazer seu cadastro e de seu acompanhante 
para ter direito ao benefício. O cadastro é simples e pode ser feito 
na Loja Comercial (Av. Miguel Couto, 817). O usuário que possui a 
Carteirinha EMTU devem apresentar a mesma ao cobrador.  Os estudantes 
também têm direito. Sempre que fazem a matrícula a Secretaria de Educação, que 

Acompanhado de assessores, o prefeito Aguinaldo Araújo vistoriou  o ponto 
final e ouviu a população sobre as mudanças

LINHA 08

Itinerário Antigo 
(50% dos carros da linha fazem esse trajeto)
IDA
• Cota 200 
• Rodovia Anchieta (Pista Norte)
• Retorno km 52 Anchieta
• Rua Faixa do Oleoduto (Fabril)
• Rua da Igreja
• Rua do Alojamento
• Rua Direita
• Rua do Trevo
• Rua do Clube (acesso Anchieta)
• Rodovia Anchieta
• Alça de acesso a Av. Miguel Couto
• Av. Miguel Couto
• Av Nossa Senhora da Lapa
• Av Nove de Abril
• Cruzeiro Quinhentista
• Avenida Nove de Abril (ponto � nal)

VOLTA
Avenida Nove de Abril
Avenida Martins Fontes
Avenida Nossa Senhora da Lapa
Avenida Cruzeiro do Sul (trevo)
Acesso Rodovia Anchieta (pista norte)
Rodovia Anchieta
Cota 200 (UBS José Carlos Mariano) (Ponto Final)

Itinerário Novo
IDA
• Cota 200 (UBS José Carlos Mariano)
• Acesso a Pista Sul Rodovia Anchieta
• Rodovia Anchieta (pista Sul)
• Rua Faixa do Oleoduto (Fabril)
• Rua da Igreja
• Rua do Alojamento
• Rua Direita
• Rua do Trevo
• Rua do Clube (acesso Anchieta)
• Rodovia Anchieta
• Acesso ao Anel Viário
• Av. Miguel Couto
• Cruzeiro Quinehntista
• Avenida Nove de Abril (ponto � nal)

VOLTA
• Avenida Nove de Abril (Ponto Final 

Cruzeiro)
• Acesso a Rodovia Cônego Domênico 

Rangoni (sentido Oeste)
• Rodovia Cônego Domênico Rangoni
• Acesso Rodovia Anchieta (pista 

norte)
• Rodovia Anchieta (pista norte)
• Cota 200 (UBS José Carlos Mariano) 

(Ponto Final)
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ESPORTES

Eleito com 236 votos como 
representante do Segmento 
“Esportes Coletivos”, Sérgio 
José dos Santos, o Serjão, foi 
eleito por aclamação como o 
novo presidente do Conselho 
Municipal de Esportes e Lazer 
de Cubatão, o Comelc. A 
eleição aconteceu na manhã 
da última segunda (05), no 
miniauditório da Câmara 
Municipal, durante a posse 
dos novos membros do órgão 
para o mandato de dois anos.

Em seu discurso de posse, 
Serjão destacou que a primeira 
providência a ser tomada pelo 
Conselho será manter reunião 
com o prefeito eleito de 
Cubatão e com os vereadores 
para traçar alguns planos 
voltados ao esporte da cidade. 
Ele pretende aproveitar a 
experiência de dois mandatos 

Depois de se consagrar 
campeão brasileiro de judô 
master, o atleta Ivan Ferreira 
da Silva já se prepara para 
desa� os maiores. “Este ano 
tive a felicidade de faturar as 
principais disputas em São 
Paulo, até faturar o brasileiro. 
Agora me preparo para 
participar de todo calendário 
competitivo do master, de olho 
no mundial, que é a principal 
meta”.

Com o perfeito desempenho 
no campeonato brasileiro, 
realizado na Bahia em 
novembro, Ivan ocupa agora a 
liderança no ranking nacional 
da categoria M1 até 81 quilos.

Formado em educação 
física, instrutor de musculação 
da Flexion Academia e 
professor de judô no projeto 
Integrar Arte e Vida/ Vale 
Verde, o cubatense pratica judô 
desde os 15 anos de idade e 
acredita na prática esportiva 
como fonte de inclusão social e 
qualidade de vida. 

Serjão do karatê é o novo 
presidente do Comelc

como vereador e a experiência 
adquirida como atleta, na 
modalidade do Karatê, que 
rendeu importantes títulos 
nacionais e internacionais.

Junto com Serjão, a nova 
mesa diretora será composta 

por Luis Antonio Alexandre 
dos Santos, o Lula do Karatê; 
como vice-presidente; 
Reginaldo Freitas dos Santos, 
o Pimpolho, 1º Secretário, 
e Edilson Araújo Pereira, 2º 
Secretário.

MEMBROS 
Foram empossados nesta segunda, os novos conselheiros por 
cada segmento: 
ESPORTES INDIVIDUAIS 
Donizete dos Santos, o Granami (ti tular) e Fábio de Oliveira Reis, 
o Cabrito (suplente); 
ESPORTES COLETIVOS 
Sérgio José dos Santos, o Serjão (ti tular), Wagner Pereira da 
Silva, o Magrão (suplente); 
ENTIDADES ADMINISTRAÇÃO ESPORTIVA 
Associação Unidos do caratê (ti tular); 
PROPRIETÁRIOS DE ACADEMIAS/MEMBROS DA ACIC 
Academia Ofi cina do Físico, André Luiz Cravo (ti tular); 
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 
Edilson Araújo Pereira (ti tular), Edson Vitalino de Souza, o 
Ferrugem (suplente); 
TÉCNICO DESPORTIVO 
Reginaldo Freitas dos Santos, o Pimpolho (ti tular) e Carlos 
Alberto Felix da Silva (suplente).

Campeão brasileiro master 
de olho no mundial/ 2017

Paratleta campeão
No último domingo 

(4), o guarujaense Carlos 
Pierre sagrou-se campeão 
na 18ª Volta Internacional 
da Pampulha, em Belo 
Horizonte. O paratleta 
conquistou o 1º lugar após 
completar a prova em 42 
minutos e 58 segundos, 
competindo na categoria 
“Corrida de Cadeira de 
Rodas”, em um percurso de 
18 quilômetros.

A próxima competição do 
guarujaense será a “92ª São 
Silvestre”, no próximo dia 31, 
em São Paulo.

Ciesp em confraternização

Em clima de festa, o CIESP realizou na 
noite desta quinta (08) a sua tradicional 
confraternização de � nal de ano, que contou 
com a presença de autoridades e representantes 
de todas as indústrias do Polo.
Durante o jantar, um delicioso churrasco era 
servido junto com um bu� ett que contava com 
saladas e outros acompanhamentos. 
Alguns sortudos ainda saíram da 
confraternização com mimos, que foram 
sorteados durante o decorrer da noite.
Na foto, Valdir Caobianco, Valmir Ruiz, Raul 
Elias e Luiz Vinagre, do CIESP, dividem a mesa 
com o prefeito Aguinaldo Araújo e o secretário 
Carlos Alberto Benincasa.

M����� N������



B109 de dezembro de 2016digital.com.br

A excelência no ensino é 
indispensável para aqueles 
que querem dar o melhor 
para seu � lho. Melhor ainda, 
é quando a proposta didática 
considera aspectos de caráter 
e visão social daqueles que 
são o futuro do país.

Na última semana, 
pais de alunos da 

FAZENDO ACONTECER

'Fazer o bem sem olhar a quem'
escola Ateneu Cubatão 
foram especialmente 
surpreendidos com mais 
um dos trabalhos em grupo 
desenvolvidos pelos alunos 
na escola.  Diante dos olhos 
lacrimejados dos pais, 
os pequenos ensinaram 
por que era importante 
‘fazer o bem sem olhar a 

quem’. Nas coreogra� as, 
peças e dissertações, as 
crianças convenciam seu 
emocionado público da 

importância de combater a 
corrupção, defender o meio 
ambiente e propagar a paz e 
o amor, entre outros valores 

mais nobres, do ser humano.
A apresentação, que 

foi fruto de um trabalho 
pedagógico junto aos alunos 

durante o ano letivo, revela 
que ainda há verdadeiros 
motivos para continuar 
acreditando no futuro. 

Frutos do mar no 
‘Rainha das Serras’

Na próxima quinta (15), 
a gastronomia do ‘Rainha 
das Serras’ vai ter um sabor 
de praia. O tema do próximo 
almoço gastronômico no 
Hotel do Farol será: Frutos 
do mar. No cardápio, a 
entrada será: palmito in 
natura assado com manteiga 
de ervas, seguido de um 
bobó de camarão com 
farofa de dendê e arroz e 
de sobremesa, mousse de 
maracujá

E para celebrar as festas 

de � nal de ano, o ‘Rainha das 
Serras’ tem uma promoção 
especial. Os clientes que 
efetuarem a reserva até o 
próximo dia 13 (terça), serão 
recebidos com uma taça 
de Prosecco especialmente 
escolhido para a ocasião. 

Para reservas, ou mais 
informações sobre o almoço, 
basta ligar ou mandar 
mensagens no whatsapp 
para 13 99154-0321.  O hotel 
� ca na Av. Joaquim M Couto, 
315, Centro de Cubatão.

NA ÚLTIMA 
EDIÇÃO, A 
CULINÁRIA 
AUSTRALIANA 
INVADIU O 
‘RAINHA DAS 
SERRAS’ COM BOM 
GOSTO E MUITA 
CRIATIVIDADE. O 
RESULTADO FOI 
SENSACIONAL



por jaque barbosa
jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

Os sócios da Vale Verde Provençal em MDF e Artigos para festas, 
Kelly Donnarumma e Clovis Amoroso comemoram o sucesso de 
mais um empreendimento de alta qualidade em Cubatão. A loja 
que fica na Martins Fontes, 535, oferece grande variedade de de-
coração em madeira e artigo para festas, com bom gosto e preço 
justo, além de excelência no atendimento.

O deputado estadual Márcio Ca-
margo (PSC), ao centro, visitou 

Cubatão onde colocou seu man-
dato à disposição da cidade. 

A foto, no gabinete do prefeito,  
com Gilberto Victor, o prefeito 

Aguinaldo Araújo, o assessor 
Welington e o atuante Batoré, 

representante do deputado na 
região.

Além de conhecer importantes 
redutos e projetos da cidade, 
o deputado também visitou o 
presidente da Câmara, Dinho, 
o diretor presidente do Jornal 
Acontece Cido Barbosa, além 

de lideranças e vereadores da 
cidade.

A promoção ‘Habilitação Premiada’ da Autoescola Prisma continua fazendo 
a alegria de dois sortudos todo mês. Os premiados do mês de dezembro são 
Kennedy Felipe Alves Tusen, da unidade do Jardim Casqueiro e Rosemeiry da 
Silva Barbosa, da unidade do Centro. Parabéns aos sortudos que vão poder 
tirar a habilitação na faixa
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Na cerimônia de posse da Associação Brasileira de 
Jornalistas de Turismo - Abrajet, o colunista social de 
Guarujá Marcos França com o amigo Litz, presidente 
da Abrajet de Natal. O requintado coquetel foi no Ho-
tel Vale do Sonho, em Guararema.

Parabéns!

Auto Posto São Jorge, contrata
TROCADOR DE ÓLEO (com experiência)
Interessados deixar curriculo no posto. 

Tratar com William
Informações: 3361-3377

A cantora Ana Carolina volta à Santos para apresentar 
seu show “Grandes Sucessos”, com os principais hits 
de seus mais de 15 anos de carreira.
Conhecida pela técnica impecável e potência de sua 
voz, Ana apresenta um novo show que vem embalan-
do as plateias do Brasil.
O show acontece nesta sexta (09), no Mendes Conven-
tion Center. Os ingressos custam entre 80 e 130 reais 
e podem ser adquiridos na bilheteria do local ou pela 
internet, no site da Ticket Fácil.  
Mais informações pelo telefone (13) 98866-7156. Pro-
dução: Marcelo Ricky & Bigmar Eventos.

Acontece te leva para o show de Ana Carolina, na faixa
Para participar do sorteio, basta se cadastrar no link da promoção no Facebook do Jornal Acontece

Reserva Team é a mais nova opção de bar e 
restaurante em Cubatão

E para você que está doido para curtir de perto todos os 
grandes sucessos da Ana Carolina, o Jornal Acontece 
vai te levar pro Mendes na FAIXA.
Serão três ingressos sorteados na página do Facebook 
do Acontece  (facebook.com/acontecedigital).
Para participar é fácil: basta curtir a página do Jornal, se 
cadastrar no link da promoção que está junto com a foto 
da Ana Carolina e clicar em ‘Quero Participar’, e pronto. 
Você já está concorrendo.
O sorteio será às 13h e o resultado será divulgado na 
própria página. Fique ligado! Chame seus amigos e boa 
sorte.

Thais Terras, 
da Auto Escola 
Família

Caio Vinícius, 
coordenador de 
Programação 
da VTV/SBT

A Vila Nova ganhou mais uma opção 
de Happy Hour e restaurante. Desde a 
última segunda, o Reserva Team Bar 
e Restaurante começou a atender ao 
grande público. Com porções, cerve-
ja gelada e deliciosos pratos, o local 
oferece um ambiente agradável para 
se reunir com os amigos e bater um 
papo.
Além das opções de bebidas (cervejas, 
drinks e destilados), petiscos de bote-
co e porções, um diferencial que os 
proprietários destacam são os pratos 
diet e light que serão incorporados ao 
cardápio na próxima etapa, quando 
abrirão para servir almoço.
O Reserva Team, dos sócios Emer-
son, Edmilson e Ana, funciona nas 
dependências do Clube Crevin (Pra-
ça Januário Estevão Lara Dante, 130, 
Vila Nova, Cubatão)
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Comprando nas lojas abaixo, você pode participar da promoção

Festival de PrêmiosNATAL PREMIADO
Basta  juntar R$ 100 reais em notas fi scais ou comprovantes 
de compra nos comércios cadastrados (veja abaixo) e 
trocar na ACIC (Rua Bahia, 171, Centro), de segunda à 
sexta, das 10h às 12:00 e das 14h às 17h. Entre os prêmios, 
Uma moto, bicicleta, Tv’s e diversos eletrodomésti cos

ATRAVÉS DAS LENTES
Marcus Cabaleiro conquista prêmios em Brasília

Imagens da cidade de 
Cubatão feitas pelo fotografo 
santista Marcus Cabaleiro, 
conhecido como Cabal, 
receberam na última semana 
uma grande honra em um 
dos festivais de fotogra� a 
mais respeitados do país, o 
‘Brasília Photo Festival’.

O fotógrafo, que é 
funcionário da Cursan, em 
Cubatão, foi premiado em 
duas categorias. A primeira, 
com uma imagem que 
retrata o Guará Vermelho 
nos mangues de Cubatão 
(vide capa) que � cou entre as 
melhores na categoria Ouro 
e a segunda, que mostra sob 
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um olhar poético a antiga 
ponte da linha do trem 
na Vila dos Pescadores se 
destacou na categoria bronze.

"Sempre, desde criança, 
andava com uma máquina 
fotográ� ca na mão. Claro 
que não tirava nenhuma foto 
direito, mas, desde então, 
já sabia qual pro� ssão iria 
seguir. Minha fotogra� a 
chamo de autoral, artística, 
pois, sai do convencional. 
Gosto de retratar rostos, 
arquitetura, esportes e 
cotidiano em si, pelo motivo 
de estar na rua e poder ter a 
liberdade de criar e ver tudo 
ao natural, sem pose, saindo 

da mesmice dos padrões 
convencionais”, conta o 
fotógrafo

Para conhecer um pouco 

mais sobre os trabalhos 
do artista e projetista, que 
também é daltônico, mas 
em nada atrapalha suas 

pro� ssões, basta entrar na 
página do seu blog: http;/
marcuscabaleiro.blogspot.
com.br ou na página 

do Facebook: Marcus 
Cabaleiro. O fotógrafo 
também faz trabalhos em 
eventos e aniversários.
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