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Artfesta

Prefeitura reserva 
dinheiro para pagar 
funcionários do Hospital

Começam 
parcerias 
com o Estado

Feirão do Esporte
Com amplo espaço e infraestrutura de ponta, Art-
Festa traz para você ótima opção de espaço para 
celebrar aquele momento especial da sua vida. 05

Se a AHBB garantir 
repasse aos trabalhadores, 
a Prefeitura depositará 
1 milhão e 50 mil, nesta 
segunda-feira (23).
 O prefeito não quer correr 
o risco de o dinheiro ser 

A relação de Cubatão 
com o governo do Esta-
do já mudou. Esta sema-
na, o secretário estadual 
de Meio Ambiente veio à 
cidade  para assinar par-
cerias importantes, nas 
áreas de Meio Ambiente 
e Habitação. No mesmo 
modelo do Programa 
Serra do Mar, que des-
favelizou e revitalizou os 
bairros cotas, os novos 
programas estaduais irão 
transformar as vilas Es-
perança e dos Pescado-
res. O Programa Invasão 
Zero já está em vigor.   04

Vem aí a segunda edição do Feirão do 
Esporte, que vai disponibilizar vagas 
para diversas modalidades 09
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Ademário corta na carne e gera economia 
de R$ 3 milhões no primeiro mês
As primeiras medidas do prefeito Ademário, tais como 
corte de 10 secretarias, congelamento de nomeações de 
cargos comissionados e o corte de horas extras, repre-
sentarão economia de RS 3 milhões, apenas em janeiro. 

 Com a cidade em estado de calamidade � nanceira e dí-
vidas que podem chegar  a R$ 1 bilhão, o prefeito impõe 
medidas austeras e inicia o corte de gastos com redução 
no valor de contratos e de imóveis alugados. 

 Mas não são apenas espinhos: esta semana a Prefeitura 
já começou a ‘limpar o nome da cidade’, sujo desde 2009; 
saiu a primeira certidão junto à Receita. Plano para regu-
larizar situação dos servidores sai este mês.  03 

Combate ao 
desemprego

Cursan recebe

Prefeitura, comissão 
de desempregados e 
o Ciesp buscam alter-
nativas para recuperar  
empregos no Polo In-
dustrial. De acordo com 
dados do IBGE, Cubatão 
tem hoje mais de 10 mil 
desempregados.  03

Saiu na tarde desta 
quinta o pagamento do 
salário atrasado dos tra-
balhadores da Cursan. 
De acordo com o gover-
no, até o � nal deste mês, 
será apresentado um 
plano para pagamento 
de atrasados dos servi-
dores públicos.  03

usado  total ou parcialmente, 
para pagamento de 
fornecedores, o que, 
segundo denunciaram 
os trabalhadores,  já teria 
ocorrido anteriormente. 
02
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Cabra Macho!!!
O secretário estadual de meio 

Ambiente Ricardo Salles estava no 
gabinete do prefeito anunciando os 
programas ambientais para cidade, 
quando � cou sabendo que a polícia 
ambiental foi recebida a bala. Ao 
invés de � nalizar a agenda e voltar 
correndo para São Paulo, o cara me-
teu um colete à prova de bala, pediu 
reforço e caiu para dentro. Saiu da 
cidade (que tem maioria de origem 
nordestina) com o apelido de ‘cabra 
macho’. 

A região da Vila Esperança será a 
principal bene� ciada, com congela-
mento de invasões e reurbanização.

Altas horas

De vez em quando Ademário apa-
rece na TV com a barba por fazer e a 
camisa amarrotada; mas não é por-
que a primeira dama o abandonou. 
Diante da crise instalada e debruça-
do em busca de soluções imediatas, 
o prefeito de Cubatão tem estendido 
o horário na Prefeitura às madruga-
das e no dia seguinte, às 8 da manhã, 
já está cobrando seu secretariado. 
Entrando no embalo do chefe, o ho-
mem forte do governo, César Nasci-
mento, já está tomando Red Bull.

Calote na Sabesp
A Prefeitura deve 300 milhões 

para Sabesp, um dos principais moti-
vos da inclusão do Município no Ca-
din. A dívida tem que ser paga, caso 
contrário, a Prefeitura não consegue 
‘limpar o nome’, para retomar o cres-
cimento.

Apesar de estar à vontade no ni-
nho tucano, Ademário tem uma 
negociação dura pela frente. A in-
formação (não con� rmada o� cial-
mente) é de ele quer anistia de 90% 
da dívida, derrubando para 30 mi-
lhões que ainda teria que ser parcela-
da a perder de vistas. O prefeito tem 
a seu favor a possibilidade de renego-
ciação do contrato vencido desde... 
pasmem! 2007. A anistia seria uma 
das contrapartidas ao Munícipio, en-
tre outras apresentadas no pacote de 
reivindicações para a cidade.

Padre Antônio
A Praça da Cidadania localizada 

na Vila São José será denominada 
“Padre Antônio Pereira Luz”. Pelo 
menos é o que pretende o presiden-
te da Câmara Rodrigo Alemão que 
protocolou projeto na Casa Legisla-
tiva, com a tendência de aprovação 
unanime. Em vida, o Padre recebeu, 
em 8 de abril de 2009,  o titulo de ci-
dadão cubatense das mãos do pai de 
Rodrigo, o vereador Alemão. Padre 
Antônio morreu em 09 de dezembro 
de 2015.

  Processo na rede
A internet é uma poderosa e de-

mocrática ferramenta de comuni-
cação, mas está na hora das pessoas 
tomarem mais cuidado com o que 
postam, principalmente com ofen-
sas aos outros, independente de se 

acharam ‘na razão’, a� nal o poder de 
julgamento continua sendo do Judi-
ciário.

Nos últimos dias duas cubatenses 
arrumaram tremenda dor de cabeça: 
O caso grave, foi de uma mulher do 
Bolsão, que castigou a ‘pseuda aman-
te do marido’, levando-a à força para 
exposição nua no bairro, com direi-
to a postagem no whats. Agora, está 
enrolada até o pescoço e responderá 
por vários crimes. 

No âmbito político, uma ‘amiga’ 
detonou o vereador Rafael Tucla nas 
redes sociais. Resultado: vai ter que 
se explicar nos tribunais.

 
Mobral da Câmara
Está aberta a temporada de vol-

ta as aulas no legislativo cubatense. 
Tudo por conta da Reforma Admi-
nistrativa aprovada pela Casa. Além 
de criar mais cargos a Reforma ex-
tinguiu o cargo de assessor jurídico e 
criou o de faculdade de qualquer coi-
sa. Para não aumentar o desempre-
go os interessados (cartas marcadas) 
ganharam dois anos para se adequa-
rem a lei. A Faculdade de Registro já 
abriu o vestibular.

Encarnou o Miúdo
Eram três, mas Miúdo partiu. Fi-

caram Manoel Bispo e Zumbi, ago-
ra secretário municipal de Serviço 
Social. Na reunião de lançamento 
do programa ambiental que bene� -
ciará a Vila Esperança, um � gurino 
chamou atenção. Fiel escudeiro de 
Zumbi, Manoel Bispo esteva lá com 
o emblemático jaleco branco, que foi 
marca registrada do ex-líder comu-
nitário. A homenagem  não passou 
despercebida.

Azedou no Hospital
Fonte tucana de alta plumagem 

con� denciou à coluna que a relação 
do novo governo com a entidade que 
gerencia o Hospital, a AHBB, azedou 
de vez, podendo o imbróglio parar 
na Justiça. Novo governo e a enti-
dade não se entendem na forma de 
conduzir o Hospital Municipal daqui 
pra frente.

Apesar disso, governistas apostam 
na reabertura do Hospital antes no 
aniversário da cidade.

Vereadora
Em outubro de 2016 Acontece 

antecipou que Érika Verçosa Albu-
querque Nunes tomaria posse como 
vereadora, no lugar de César Nasci-
mento que iria para a secretaria de 
Governo. Fato consumado, Verçosa 
já assumiu o mandato e a Câmara de 
Cubatão volta a ter uma mulher des-
de a Legislatura de 2009 com Nêga 
Pieruzzi.

 A parlamentar que obteve 617 vo-
tos nas eleições de 2016 e era a pri-
meira suplente da coligação PSDB/
DEM, posto que agora pertence a 
Carioca. “Como mulher, cidadã e 
idealista, acredito na política como 
instrumento de transformação so-
cial. Quero contribuir para resgatar a 
esperança daqueles que sonham com 
uma cidade melhor”.

PAT será reestruturado

Mutirão para recuperar escolas

Salário dos funcionários 
está garantido

Posto será transferido para anexo da antiga Fábrica da Comunidade e terá novo 
sistema  de informatização, para maior transparência na divulgação de dados

Se a AHBB garantir que o dinheiro  será repassado integralmente aos 
funcionários, Prefeiura deposita  R$ 1 milhão e 50 mil nesta na segunda (23)

O prefeito Ademário de� niu o plano de 
reestruturação do Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT), que será implantado com 
apoio do setor industrial e terá a participação dos 
trabalhadores da cidade nas ações de � scalização. 
O PAT será transferido do atual endereço, na 
Rua Padre Nivaldo Vicente dos Santos, para 
o prédio onde funcionava a antiga Fábrica da 
Comunidade, anexo ao Centro Vocacional 
Tecnológico, na Rua Fernando Costa, 1088.

O Centro das Indústrias do Estado de São 
Paulo (CIESP) comprometeu-se a mobiliar  
e implantar equipamentos de informática, 
além de dar suporte administrativo à unidade, 
segundo informou o diretor da delegacia local 
da entidade, Valdir Caobianco, que participou 
do encontro junto com o gerente regional Valmir 
Ramos Ruiz. Participou também da reunião o 
secretário municipal Benaldo Melo de Souza.

O Ciesp anunciou, ainda, o propósito de 
desenvolver um programa de quali� cação de 
aprendizes, visando possibilitar, a jovens de 
bairros carentes, a oportunidade de conseguirem 

Com o objetivo de preparar todas as escolas 
e seus entornos para a volta às aulas, no dia 6 de 
fevereiro, a Prefeitura está realizando um mutirão 
de limpeza e manutenção, que já percorreu Vila 
Natal e Vila Esperança e neste � nal de semana 
(dias 21 e 22) estará sendo realizado nas escolas do 
Jardim Casqueiro.

Segundo a Diretoria de Obras e Manutenção, 
participam desse mutirão trabalhadores da Cursan, 
funcionários da Prefeitura e voluntários, além do 
apoio da Terracom. Os trabalhos compreendem 
limpeza de galerias, podas, conserto de calçadas e 
capinação nas ruas. Nas escolas, estão sendo feitas 
revisões nas instalações elétrica e hidráulica e 
pequenos reparos em alvenarias, além de roçada e 
limpeza nas áreas verdes internas e externas.

 O prefeito Ademário não quer correr o risco 
de depositar o dinheiro e os trabalhadores não 
receberem. Por isso espera uma garantia, para 
que a Prefeitura deposite R$ 1 milhão e 50 mil, 
na segunda-feira,  para o pagamento dos salários 
de dezembro dos cerca de 400 funcionários do 
Hospital Municipal. Para discutir como será 
possível obter essa garantia, o prefeito Ademário 
da Silva Oliveira se reuniu com representantes 
dos trabalhadores, do sindicato da categoria, 
jurídico da Prefeitura e vereadores.

Segundo denunciaram alguns trabalhadores,  
já ocorreu, em ocasiões anteriores, de parte 
do dinheiro repassado para pagamento dos 
servidores ser usado para pagamento de 
fornecedores.

Segundo o prefeito, não se cogita, pura e 
simplesmente, o rompimento unilateral do 
contrato com a AHBB e a intervenção no Hospital 
Municipal, o que já é possível legalmente. 
“Se � zermos isso, estaremos deixando sob a 
responsabildade única da empresa os pagamentos 
rescisórios e outros, o que não dará nenhuma 
garantia aos trabalhadores”, esclareceu.

FALTAM INFORMAÇÕES Quantos são 
os funcionários da Associação Hospitalar 
Bene� cente do Brasil (AHBB) no Hospital 
Municipal de Cubatão? Quais as suas funções e 
qual o seu salário? A resposta já foi cobrada por 
diversas vezes da entidade gestora do hospital, que 
até agora não respondeu, o que impossibilitava 
a Prefeitura de efetuar o pagamento direto aos 
trabalhadores. Essas informações foram passadas 

o primeiro emprego.
Os trabalhadores foram representados pela 

Comissão dos Desempregados de Cubatão, tendo 
um de seus porta-vozes, Ronaldo Araujo Queiroz, 
manifestando apoio às medidas anunciadas e 
reiterando o compromisso da entidade de ajudar 
na � scalização do processo de aliciamento de 
mão-de-obra na Cidade. “Esperamos que, agora, 
o trabalhador de Cubatão não seja humilhado 
na busca de um emprego para sustentar a sua 
família”, disse.

O prefeito atendeu  indicação da Comissão 
de Desempregados e nomeou o funcionário de 
carreira da Prefeitura, Rogério Vieira, como 
supervisor do PAT. 

“Os compromissos que � rmamos agora não 
signi� cam que se encerra a luta dos trabalhadores 
e do Poder Público em defesa da mão de obra 
cubatense, que é contínua. Mas estamos, neste 
ato, que considero histórico, retomando o PAT 
como instituição governamental, visando a dar-
lhe mais e� ciência e transparência”, a� rmou o 
prefeito.

Nestes sábado e domingo, além de ser completado 
o trabalho nas unidades da Vila Natal, será feito 
mutirão nas ruas e escolas do Jardim Casqueiro. 
Durante esses dias, as equipes percorrerão as escolas 
Antonio Ortega Domingues, Professora Almerinda 
Monteiro de Carvalho, Padre Manoel da Nóbrega, 
Estado de Pernambuco, Padre Antonio Olivieri 
Filho, Casqueiro, Castelo Branco, Nossa Senhora 
de Fátima e Maria do Rosário e Praça João Faustino 
Alvarenga (Praça do Jamboleiro) e Avenida Nossa 
Senhora de Fátima.

Nos próximos dias, inclusive � nais de semana, 
serão também bene� ciados logradouros públicos e 
escolas do Jardim 31 de Março, Vila São José, Vila 
Santa Rosa, Centro, Jardim Costa e Silva/Parque 
Fernando Jorge, Conjunto Afonso Schmidt e Fabril.

aos trabalhadores e líderes sindicais, na Prefeitura, 
pelo secretário de Governo, Cesar Nascimento. 

Intervenção do Estado
Cesar Nascimento também informou que em 

qualquer momento a partir da próxima segunda-
feira (23), com o término das férias forenses, tanto 
o Governo do Estado como a Prefeitura devem 
ser noti� cados da decisão judicial que transfere 
integralmente ao Estado, em caráter provisório, a 
gestão do hospital.

Ainda conforme o documento, após o prazo 
de 15 dias, cabe multa diária de R$ 10 mil pelo 
descumprimento desta decisão, e essa intervenção 
deve ser exercida por até 180 dias, de modo a que 
o Município possa então retomar a gestão.

Como explica o procurador geral do Município, 
Rogério Molina de Oliveira, existe em vigor desde 
10 de outubro de 2016 um contrato com a AHBB, 
por doze meses, prorrogável, estipulando parcelas 
mensais de R$ 3 milhões e 500.

A entidade já tinha celebrado com a Prefeitura 
dois contratos emergenciais, antes de vencer a 
licitação de 2016, e assumiu desde o início as 
obrigações trabalhistas com os funcionários da 
organização Pró-Saúde, que fazia antes essa gestão 
hospitalar, tendo a Prefeitura como corresponsável. 
Porém desde essa época existem pendências, 
principalmente porque a entidade não apresenta 
a documentação necessária para comprovar os 
serviços que a� rma ter realizado. A Prefeitura 
entende ser necessária essa comprovação para 
equacionar os pagamentos, dentro dos critérios 
de� nidos pela própria Justiça.

HOSPITAL
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COMEÇAM AS PARCERIAS COM SÃO PAULO

As 15 mil pessoas da Vila 
dos Pescadores somadas 
às 35 mil da Vila dos 
Esperanças representam 
40% da população local. 
Esse é o público alvo dos 
programas � rmados entre 
o governo do Estado e 
Prefeitura para erradicação 
das favelas na Cidade.

Tucano, o atual prefeito 

Ex-coordenador do Programa Serra do Mar, o 
agora prefeito de Cubatão recebe a benção do 
governador para fazer nas Vilas Esperança e 
Pescadores a mesma transformação das cotas

foi coordenador do 
Programa Serra do Mar, 
que construiu milhares de 
moradias para remoção 
dos moradores de área de 
risco, além da reurbanização 
da Cota 200, erradicando 
o problema das encostas 
da Serra do Mar. Agora 
como prefeito, Ademário 
já conseguiu a benção do 

Estado para repetir o feito 
dentro de um desa� o maior: 
Toda a região das Vilas  
Esperança e dos Pescadores, 
a começar pela retomada 
da construção de unidades 
habitacionais dentro do 
programa de reurbanização 
da Vila Esperança.

Ao lado do secretário do 
Estado de Meio Ambiente, 

Ricardo Salles estado e 
Prefeitura anunciaram as 
novidades nessa quarta-
feira (18). Primeiro com 
a assinatura do decreto 
criando o programa 
municipal Invasão Zero, 
que prevê a formação de 
um grupo de trabalho para 
combater invasões em áreas 
de preservação ou que 

façam parte de programas 
habitacionais.

Em seguida a Prefeitura 
aderiu ao Programa 
Município VerdeAzul 
(PMVA) e o  Projeto 
D e s e n v o l v i m e n t o 
Sustentável do Litoral 
Paulista, ambos do governo 
do Estado. O primeiro auxilia 
as prefeituras na elaboração 
e execução de políticas 
públicas estratégicas 
para o desenvolvimento 
sustentável, enquanto o 
segundo oferece recursos 
e infra-estrutura para 
realocação em áreas de 
risco socioambiental, 
planejamento territorial, 
monitoramento e 
� scalização ambiental.

Vila Esperança 
Após readequar o 

projeto, a Prefeitura deverá 
lançar uma nova licitação 
ainda no primeiro semestre 

O secretário de Estado foi pessoalmente 
à região da Vila Esperança onde serão 
retomadas as construções de moradias. 
Programa Serra do Mar, nas cotas, (foto) foi 
o embrião do Litoral Sustentável que agora 
abraça Vila dos Pescadores e Esperança

Vila Esperança e Vila dos Pescadores (foto) concentram cerca de 
50 mil pessoas, grande parte de maneira precária, em palafitas e 
barracos de madeira, sem esgoto e redes regulares de água e energia 
elétrica. Serviços públicos, como saúde, lazer e educação também 
são insuficientes

É inadmissível que 50 
mil pessoas vivam 
às margens do Estado”

Ademário Oliveira

de 2017. Para isso, conta com 
recursos de R$ 32 milhões à 
disposição do município na 
Caixa Econômica Federal, 
montante que não foi 
executado na gestão anterior. 
“Temos que trabalhar com 

ousadia. Não podemos 
melhorar a qualidade de 
vida das pessoas que ali 
vivem sem congelar novas 
invasões. É inadmissível 
que 50 mil pessoas estejam 
vivendo às margens do 
Estado”, destacou o prefeito, 
referindo-se aos moradores 
da Vila Esperança (35 mil) e 
Vila dos Pescadores (15 mil).

Ademário 
assina as 
parcerias 

iniciando uma 
nova fase de 
trabalho em 

conjunto com 
o governo do 

Estado

Alessandro Atanes/PMC

Divulgação

Divulgação/PMC

Muda relação  
Prefeitura/Estado



0520 de janeiro de 2017digital.com.br

FAZENDO ACONTECER

ArtFesta torna seu 
momento, único

Em algum momento da 
vida, ou em muitos, a gente 
sempre precisa de um local 
para realizar aquela festa es-
pecial. O primeiro aniversário 
do � lho, o baile de debutante 
ou aquela comemoração es-
pecial com os amigos. São 
tantas as ocasiões e esse local 
sempre é um desa� o. Era.

O salão ArtFesta oferece a 
você um local com infraestru-
tura completa, incluindo aces-
sibilidade para os portadores 

de de� ciência física, para que 
a sua festa seja um momento 
marcante. Com capacidade 
para 120 pessoas sentadas, o 
local dispõe de churrasqueira, 
cozinha completa, ar condi-
cionado, televisão de 50 pole-
gadas, sistema de som e tudo 
o que você precisa para fazer 
da sua celebração um grande 
acontecimento.

Diferente dos outros 
salões de festa, o ArtFesta te 
dá a opção de escolher entre 

os melhores decoradores de 
festa e bu� et da cidade, para 
ajustar as suas necessidades 
com o seu orçamento, sem 
deixar que o serviço perca 
qualidade.

O ArtFesta � ca na Rua XV 
de novembro, na Vila Nova. 
Para conhecer o local e reser-
var a sua data, basta agendar 
sua visita pelo telefone (13) 
98805-7336, com Fernanda 
Villarino ou (13) 97419-2127, 
com Amador Villarino. O salão fica na Rua XV de novembro, 480, na Vila Nova

Com capacidade para 120 pessoas sentadas, dispõe de rampas de 
acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência. O salão não faz decoração

A entrada dispõe de espaço 
multiuso que pode ser 
usado coberto ou aberto

Cozinha completa, com 
ótimo espaço

O Artfesta também conta 
com churrasqueira

F���� D���������
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por jaque barbosa jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

Grande Chico! 
Os amigos e 
familiares do 
popular Chico 
da Adega se 
reuniram para 
celebrar seu 
aniversário em 
carinhosa festa 
surpresa. A festa 
aconteceu na 
própria adega. 
Os organizadores 
não poderiam ter 
escolhido lugar 
melhor. O Chico 
merece!

Em delicioso 
passeio por 
Ilha Bela, 
Elenizia Garcia 
do SindPMC 
celebra mais 
um aniversário 
ao lado do 
esposo, Jaime. 
A coluna deseja 
muitas viagens, 
sorrisos e paz!

Duante o Baile 
de Formatura 
da UME Usina 
Henry Borden, 
os formandos 
posam para 
a coluna. A 
festa, que foi 
organização 
pela comissão 
de pais, foi 
impecável. O 
Buffet Tia Jô 
garantiu que 
a gastronomia 
estivesse 
à altura. 
Parabéns!

Dona de um coração enorme, Ida Camargo 
comemora mais uma primavera. O maridão 
Toninho Camargo, não deixa de paparicá-la. 
Parabéns querida! Muita luz

Pedrinho 
esbanja 

simpatia por 
onde passa. 

A coluna 
registra o 
segundo 

aniversário 
desse lindo 

bebê, que 
é o orgulho 

dos pais 
Alessandro 

Oliveira e 
Katia Farias

NATAL PREMIADO
ACIC entrega os prêmios nesta quarta

Os ganhadores da promoção Natal Premiado, promovido pela 
ACIC já sabem quando vão poder aproveitar os seus prêmios. 
Na próxima quarta (25), a partir das 09 horas, a ACIC realiza em 
sua sede uma grande cerimônia para entregar aos vencedores 
os seus respectivos prêmios.
A promoção, que movimentou o comércio da Cidade durante os 
meses de novembro e dezembro de 2016 distribuiu 28 prêmios, 
que foram sorteados no último dia 08, durante evento realizado 
na sede da Associação.
Para mais informações sobre a entrega dos prêmios, basta 
entrar em contato com a ACIC pelo telefone (13) 3361-1519 ou 
ir até a Associação, que fica na Rua Bahia, 171, no Centro.

 ENCENAÇÃO DA 
FUNDAÇÃO DE SÃO VICENTE

Quem quiser conferir de perto o
 maior espetáculo teatral em areia de 

praia do mundo precisa correr. Os 
ingressos para as apresentações da 

Encenação da Fundação da Vila de São 
Vicente já estão disponíveis para troca. 

Para garantir o seu , basta levar um quilo 
de alimento não perecível em qualquer um 

dos pontos de troca, sempre da 09 às 17 
horas. Os endereços dos pontos de troca 

estão disponíveis no 
site do Acontece 

(www.acontecedigital.com.br).
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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

FIM DAS FÉRIAS

Alunos da rede municipal voltam 
às aulas no dia 06 de fevereiro

Alunos da escola Jayme 
Olcese, que foi interditada 
por falta de condições de uso, 
estão sendo realocados em 
outras unidades.

As 58 unidades de ensino 
da rede municipal já têm 
data para voltarem às suas 
atividades. Em reunião com 
diretores de escola, coorde-
nadores pedagógicos e super-
visores, a Secretaria de Educa-
ção anunciou o planejamento 
escolar para 2017. As aulas 
começam em 6 de fevereiro. 
A primeira semana, de 6 a 10, 
será em meio período, devido 
ao acolhimento e adaptação. 
A estimativa é que a rede 
municipal atenda a cerca de 
15.800 alunos em 2017 (sem 
contar os alunos de Educação 
de Jovens e Adultos - EJA).

As aulas do primeiro se-
mestre seguem até 7 de julho. 
O segundo semestre se desen-
volve entre 25 de julho e 19 
de dezembro. Estão previstas 
no calendário escolar as se-
guintes atividades: Semana 
Monteiro Lobato de Litera-
tura Infantil (17 a 20 de abril), 
Semana contra o Uso de Dro-
gas Lícitas e Ilícitas (26 a 30 
de junho), Semana da Família 
na Escola (7 a 11 de agosto), 
Semana da Saúde Bucal (23 
a 27 de outubro) e a Semana 
Cultural do EJA (27 de no-
vembro a 1° de dezembro).

JAYME OLCESE 
A interdição da UME 

Jayme João Olcese não af-
etará o início do ano dos 
alunos da escola. Todos os 
489 estudantes (22 turmas) 
serão realocados para três 
escolas próximas ao local: a 
UME Anchieta, UME São 
Paulo e o Centro de Ensino 
Uni� cado (CEU). A direção 
da UME Jayme está con-
vocando os pais para uma 

reunião, explanando sobre 
a interdição do prédio e a 
transferência das classes. A 
reunião está prevista para 
esta quarta-feira, mas os 
pais já estão sendo avisados 
desde a última segunda.

A interdição do prédio 
da escola foi anunciada na 
última segunda (16), após 
veri� car a condição insalu-
bre de salas de aulas e áreas 
comuns, tomadas por man-

chas de umidade, paredes 
descascadas e vazamentos. 
Tal situação já foi motivo 
de reclamações por parte 
de pais, responsáveis e da 
própria direção da unidade.

A escola reúne 489 es-
tudantes, divididos em 22 
turmas. Todos eles serão 
realocados para três escolas 
próximas ao local: a UME 
Anchieta, UME São Paulo 
e o Centro de Ensino Uni-

� cado (CEU).

NOVOS ALUNOS 
Aqueles que ainda não 

se matricularam ainda há 
tempo, mas é necessário se 
apressar, o prazo termina 
no � m da tarde desta sexta 
(20). Elas devem ser feitas 
na Unidade Municipal de 
Ensino (UME) Princesa Isa-
bel, na Praça Getúlio Vargas, 
s/nº, Vila Couto, das 9 às 16 

horas.
Para as vagas de pré-

escola, os responsáveis pre-
cisam apresentar originais e 
cópias da certidão de nasci-
mento e de comprovante de 
residência. Já para o Ensino 
Fundamental e EJA, é ne-
cessário apresentar também 
original e cópia da Decla-
ração de Escolaridade. A 
rematrícula dos atuais estu-
dantes é automática.

D���������

Alunos, professores e funcionários já se preparam para a volta das atividades
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 Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civ-
il Brasileiro: VINICÍUS DA SILVA PEREIRA e IRANÍ SANTOS CARDOSO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, chefe de seção, RG n.º 48556025 - SSP/SP, CPF n.º 40444800875, com 25 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 150, fl s. nº 38, Termo nº 41834), nascido no dia doze de novembro de 
mil novecentos e noventa e um (12/11/1991), residente na Rua Adhemar Otero Neves, 71, Jardim Nova Repub-
lica, Cubatão - SP, fi lho de PAULO LOURENÇO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 48 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de SÔNIA MARIA SANTOS DA SILVA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, aux-
iliar de serviços gerais, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, operadora de loja, RG n.º 604898952 - SSP/SP, CPF n.º 06149402576, com 26 anos de idade, 
natural de RIBEIRA DO POMBAL - BA (Ribeira do Pombal-BA  Livro nº 26, fl s. nº 24, Termo nº 27975), nascida no 
dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e noventa (23/1/1990), residente na Rua Adhemar Otero Neves, 71, 
Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ INÁCIO CARDOSO, de nacionalidade brasileira, comerciante, 
com 57 anos de idade, residente em RIBEIRA DO POMBAL - BA e de MARIA LÚCIA SANTOS CARDOSO, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em RIBEIRA DO POMBAL - BA
 Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: CAIO XAVIER SODRÉ e FRANCISCA THAIS DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, guia de pesca, RG n.º 423663707 - SSP/SP, CPF n.º 45146943800, com 22 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e noventa e quatro (29/4/1994), residente 
na RUA Nicolau Cuqui, 479, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de CLAUDINEI ACACIO SODRÉ, de nacionalidade 
brasileira, pescador, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE LOURDES XAVIER SODRÉ, 
de nacionalidade brasileira, aux. de serviços gerais, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 460041307 - SSP/SP, CPF n.º 36785145880, 
com 28 anos de idade, natural de CEDRO - CE (Cedro-CE  Livro nº 18, fl s. nº 13, Termo nº 16637), nascida no dia 
vinte e dois de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (22/8/1988), residente na RUA Nicolau Cuqui, 479, Ilha 
Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de MARIA ASSUNÇÃO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 66 
anos de idade, residente em Cubatão - SP
 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: SIDNEY CARLOS SILVA DE ALMEIDA e FABÍOLA REGIS AMORIM. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 437589511 - SSP/SP, CPF n.º 38472510824, com 30 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e oitenta e seis (24/10/1986), 
residente na RUA Luiz Gonzaga do Nascimento, 66, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de JOSUÉ CARLOS GOMES 
DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
MARIA DOMINGAS SILVA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 437592297 - SSP/SP, 
CPF n.º 35618321807, com 30 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 69437, fl s. 
nº 229, Termo nº 226), nascida no dia sete de março de mil novecentos e oitenta e seis (7/3/1986), residente na 
RUA Nadir Tereza Esteves, 407, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO AMARO DE AMORIM, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DA SAUDE REGES 
DE AMORIM, de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 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 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ALEX WENDELL DA SILVA RODRIGUES e DANIELA DA SILVA MELO. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, conferente portuário, RG n.º 33434297 - SSP/SP, CPF n.º 40759968837, com 24 anos 
de idade, natural de IPANEMA - MG (Ipanema-MG  Livro nº 8, fl s. nº 121, Termo nº 9150), nascido no dia vinte 
e três de maio de mil novecentos e noventa e dois (23/5/1992), residente na AVENIDA Ferroviária, 1590, Vila 
dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de JAILSON FERNANDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 
44 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE LOURDES RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, aux. administra� va, RG n.º 481343969 - SSP/SP, CPF n.º 41835706894, com 25 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e três de abril de mil novecentos e noventa e um (23/4/1991), residente na 
RUA Rodovia Cônego Domenico Rangoni, 33, Man� queira, Cubatão - SP, fi lha de SERGIO HERCULANO DE MELO, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DAS 
NEVES SIMÃO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 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 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: LUIZ FERNANDO SANTOS DE SOUZA e SAMANTA DE OLIVEIRA MANGE. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 45055480 - SSP/SP, CPF n.º 39245305805, com 27 anos de idade, natu-
ral de Cubatão - SP, nascido no dia dezesseis de março de mil novecentos e oitenta e nove (16/3/1989), residente 
na RUA Sergipe, 434, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ LUIZ CORREA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 54 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de CRISTINA ALVES DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de escritório, RG n.º 34249035 - SSP/SP, CPF n.º 40121694836, com 
27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezessete de agosto de mil novecentos e oitenta e 
nove (17/8/1989), residente na RUA José Gonçalves Torres, 371, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lha de 
ALVARO ROBERTO FERNANDES MANGE, de nacionalidade brasileira, motorista, com 53 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ROSALINA GOMES DE OLIVEIRA MANGE, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, 
com 51 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 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civ-
il Brasileiro: PABLO EWERTON MOREIRA e JÉSSICA MOREIRA ALVES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, embarcador, RG n.º 1535871 - SEJUSP/MS, CPF n.º 02023534194, com 29 anos de idade, natu-
ral de ITAPORÃ - MS (Itaporã-MS  Livro nº 13, fl s. nº 26, Termo nº 4908), nascido no dia dezoito de julho de mil 
novecentos e oitenta e sete (18/7/1987), residente na Rua Caminho São Leopoldo, 1498, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, fi lho de MARIA ROSENER MOREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em 
ITAPORÃ - MS . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 46358502 - SSP/SP, CPF 
n.º 04029068103, com 26 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo-2ºSubd.Liberdade  Livro nº 180, 
fl s. nº 36, Termo nº 108908), nascida no dia seis de junho de mil novecentos e noventa (6/6/1990), residente na 
Rua Caminho São Leopoldo, 1498, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ EUDES ILÁRIO ALVES, de nacionali-
dade brasileira, porteiro, com 47 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de ELIZENE MOREIRA DA SILVA 
ALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 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 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ROBSON DA SILVA ALVES e TAMIRES FERREIRA GONÇALVES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, encanador, RG n.º 460176365 - SSP/SP, CPF n.º 37351987831, com 27 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e um de maio de mil novecentos e oitenta e nove (21/5/1989), residente 
na RUA Caminho São Jorge, 2903, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ ALVES FILHO, de nacionalidade 
brasileira, operador de guindaste, com 48 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de ROSA MARIA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, diarista, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 488873496 - SSP/SP, CPF n.º 44001328895, 
com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia cinco de março de mil novecentos e noventa e três 
(5/3/1993), residente na RUA Caminho São Jorge, 2903, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de GABRIEL JULIO 
GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, op. de máquinas, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, vendedora, com 51 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 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civ-
il Brasileiro: SÉRGIO LUIZ ALVES DA CRUZ e JANE DO NASCIMENTO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, ambulante, RG n.º 159547817 - SSP/SP, CPF n.º 04794634846, com 53 anos de idade, 
natural de GUARUJÁ - SP, nascido no dia vinte e três de maio de mil novecentos e sessenta e três (23/5/1963), 
residente na RUA Elias Zarzur, 646, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de BENEDITO ALVES DA CRUZ, falecido há 20 anos 
e de ORCHIMIZIA DA SILVA ALVES DA CRUZ, falecida há 20 anosDivorciado de Patricia Novaes de Souza, con-
forme sentença datada de 19/12/2012, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões de 
Guaruja-SP, nos autos de N°0014542-1.2012.8.26.0223.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciada, do lar, RG n.º 199030753 - SSP/SP, CPF n.º 35101928852, com 48 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia sete de outubro de mil novecentos e sessenta e oito (7/10/1968), residente na RUA Elias Zarzur, 
646, Fabril, Cubatão - SP, fi lha de JONAS DO NASCIMENTO, falecido há 10 anos e de MARIA INES DOS SANTOS 
NASCIMENTO, falecida há 2 anos
Divorciada de Joselito Nogueira Clemen� no, conforme sentença datada de 08/02/2011, proferida pela MM. Juiza 
de Direito da 3ª Vara desta Comarca, nos autos de N°157.01.2010.007772-4/000000-000.
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de janeiro de 2017
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 ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: MARCELO DE PAIVA SOUZA e VERA LÚCIA SERRA SOUSA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, comerciante, RG n.º 288661679 - SSP/SP, CPF n.º 28858655800, com 40 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de abril de mil novecentos e setenta e seis (1/4/1976), residente na 
AVENIDA Beira Mar, 1498, Ponte Nova, Cubatão - SP, fi lho de DANIEL JOSÉ DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 72 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE PAIVA SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 74 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 0218412920020 - SSP/MA, CPF n.º 01295542358, com 41 anos de idade, natural 
de SÃO VICENTE FERRER - MA (São Luís-MA  Livro nº 55, fl s. nº 240, Termo nº 494846), nascida no dia dezesseis 
de abril de mil novecentos e setenta e cinco (16/4/1975), residente na AVENIDA Beira Mar, 1498, Ponte Nova, 
Cubatão - SP, fi lha de CRISTIANA CACILDA SERRA SOUSA, falecida há 06 anos
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: DOUGLAS SOUZA DA SILVA e HELENA VALÉRIA FILETO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, operador de unidade, RG n.º 438535959 - SSP/SP, CPF n.º 11405297492, com 
22 anos de idade, natural de TIMBAÚBA - PE (Itambé-PE - Distrito de Ibiranga  Livro nº 11, fl s. nº 93, Termo nº 
10868), nascido no dia quinze de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (15/9/1994), residente na 
RUA Vereador Josafá Balbino dos Santos, 99, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO RAMOS DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, operador de máquinas, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
JOSÉ DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 391432643 - SSP/SP, CPF n.º 35253313800, 
com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dois de agosto de mil novecentos e noventa e oito 
(2/8/1998), residente na RUA Vereador Josafá Balbino dos Santos, 99, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de JOEL JOSÉ 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 80 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de 
ROSA HELENA FILETO, de nacionalidade brasileira, domés� ca, 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 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: REGINALDO RONALDO DE RESENDE e ELOISA DE SOUZA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, pedreiro, RG n.º 37651438 - SSP/SP, CPF n.º 94674248604, com 44 anos de idade, natural 
de SÃO JOÃO DEL REI - MG, nascido no dia oito de junho de mil novecentos e setenta e dois (8/6/1972), resi-
dente na RUA João Pessoa, 71, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de MIGUEL BATISTA DE RESENDE, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em SÃO JOÃO DEL REI - MG e de MARIA DAS GRAÇAS DE 
CARVALHO RESENDE, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 69 anos de idade, residente em SÃO JOÃO 
DEL REI - MGDivorciado de Eliane Pereira Silva, conforme sentença datada aos 23/05/2016, proferida pela Juíza 
de Direito do Centro Judiciário de Solução de Confl itos e Cidadania Cejusc da Comarca de São Vicente-SP, nos 
autos do processo de nº354/16. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, aux. administra-
� va, RG n.º 194803624 - SSP/SP, CPF n.º 15524606816, com 47 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida 
no dia oito de agosto de mil novecentos e sessenta e nove (8/8/1969), residente na RUA João Pessoa, 71, Vila 
Nova, Cubatão - SP, fi lha de GENIVAL AMANCIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 76 anos 
de idade, residente em AMERICANA - SP e de TEREZINHA MARIA DE SOUZA SILVA, falecida há 21 anos. Divorciada 
de Ademir Braselino de Alquimim, conforme sentença datada aos 22/02/2010, proferida pelo Juiz de Direito 
da 4ªVara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos do processo de nº157012009005227-8. Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: VICTOR ANDRADE SOARES e BRENDA MARIA XAVIER DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 429039943 - SSP/SP, CPF n.º 43575120854, com 21 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 192, fl s. nº 013, Termo nº 58525), nascido no dia vinte e dois 
de março de mil novecentos e noventa e cinco (22/3/1995), residente na RUA Caminho dos Pilões, 28, Pilões, 
Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ JULIO SOARES, falecido há 02 anos e de MARIA ENEIDE TEMOTEO DE ANDRADE, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 470497129 - SSP/SP, CPF n.º 44225536823, com 20 anos de 
idade, natural de MONTES CLAROS - MG (Montes Claros -MG  Livro nº 315, fl s. nº 23, Termo nº 23), nascida no 
dia dezesseis de maio de mil novecentos e noventa e seis (16/5/1996), residente na RUA Caminho dos Pilões, 28, 
Pilões, Cubatão - SP, fi lha de APARECIDA DE CÁSSIA XAVIER  DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
39 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 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: MÁRCIO DE JESUS COSTA e ANGELA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, segurança, RG n.º 427226892 - SSP/SP, CPF n.º 33941763865, com 31 anos de idade, natural de GUA-
RUJÁ - SP (Vicente de Carvalho-SP  Livro nº 53, fl s. nº 356, Termo nº 22298), nascido no dia nove de março de mil 
novecentos e oitenta e cinco (9/3/1985), residente na Caminho São Bartolomeu, 197, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, fi lho de LUIZ CARLOS BERNARDES COSTA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 49 anos de idade, 
residente em GUARUJÁ - SP e de JULIA PEREIRA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 50 
anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, manicure, 
RG n.º 365497496 - SSP/SP, CPF n.º 35571321881, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 130, fl s. nº 98, Termo nº 33934), nascida no dia dois de junho de mil novecentos e oitenta (2/6/1980), 
residente na Caminho São Bartolomeu, 197, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de MARIA VITORIA DE ALMEIDA, 
falecida há 30 anos
 Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: VITOR TÔRRES DA SILVA e LAÍS SIMÕES LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, engenheiro, RG n.º 443962194 - SSP/SP, CPF n.º 35168391800, com 29 anos de idade, natural de Cu-
batão - SP, nascido no dia dez de julho de mil novecentos e oitenta e sete (10/7/1987), residente na RUA das Vio-
letas, 180, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DO SOCORRO TÔRRES DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, supervisora de operações, RG n.º 486220473 - SSP/SP, CPF n.º 39261584845, com 25 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de maio de mil novecentos e noventa e um (15/5/1991), 
residente na RUA Comendador Rubens Roncari, 495, Ponte Nova, Cubatão - SP, fi lha de MOISES VIEIRA LIMA, de 
nacionalidade brasileira, motorista, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de FATIMA APARECIDA 
SIMÕES LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 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 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: RAFAEL VILAS BOAS e LUANA MARIA RIBEIRO BRITO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, divorciado, analista de sistema, RG n.º 45006621 - SSP/SP, CPF n.º 39139707890, com 27 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP, nascido no dia dezesseis de junho de mil novecentos e oitenta e nove (16/6/1989), resi-
dente na AVENIDA das Américas, 594, apt.22, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de SERGIO PINTO VILAS BOAS, 
supervisor de manutenção, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CLAUDENICE DOS SANTOS 
VILAS BOAS, do lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Amanda Soares de Souza, 
conforme escritura pública datada de 18/09/2015, no 1º Tabelião de Notas e de Protestos de Letras e Títulos de 
Cubatão-SP, no livro nº211, fl s.222/223.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, 
RG n.º 537688079 - SSP/SP, CPF n.º 42756538825, com 17 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º 
Subdistrito)  Livro nº 320, fl s. nº 89, Termo nº 125272), nascida no dia sete de abril de mil novecentos e noventa 
e nove (7/4/1999), residente na RUA Antonio Teixeira, 16, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de VALTER DE SOUZA 
BRITO, aposentado, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CLÁUDIA REGINA RIBEIRO  BRITO, com 
40 anos de idade, residente em Cubatão - SP
 Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 
do Código Civil Brasileiro: ERIELTON DE SANTANA FERRAZ e GABRIELA GONÇALVES DOS SAN-
TOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, lixador, RG n.º 574930048 
- SSP/SP, CPF n.º 09895440448, com 26 anos de idade, natural de FLORES - PE (Flores-PE  Livro 
nº 67, fl s. nº 182, Termo nº 15927), nascido no dia vinte e três de outubro de mil novecen-
tos e noventa (23/10/1990), residente na Rua Caminho São Bartolomeu, 133, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO DE SOUZA FERRAZ, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 67 anos de idade, residente em FLORES - PE e de MARIA ÁUREA DE SANTANA FERRAZ, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 56 anos de idade, residente em FLORES - PE . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, ajudante geral, RG n.º 430412848 - SSP/
SP, CPF n.º 45885488835, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 
174, fl s. nº 57, Termo nº 51405), nascida no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos 
e noventa e cinco (27/12/1995), residente na Rua Caminho São Bartolomeu, 133, Vila Espe-
rança, Cubatão - SP, fi lha de VALDOMIRO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO, de nacionalidade 
brasileira, pedreiro, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EDNA GONÇALVES, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se al-
guem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 
do Código Civil Brasileiro: JUAN CARLO FARIAS e ANDRÉA JANE DOS SANTOS BACELAR. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 460169841 - SSP/SP, CPF 
n.º 37780534855, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 133, fl s. 
nº 44, Termo nº 35074), nascido no dia três de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove 
(3/2/1989), residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 239, apt.24, bloco 09 D, Bolsão 7, 
Cubatão - SP, fi lho de VANDERLEI FERNANDES DE FARIAS, de nacionalidade brasileira, fun-
cionário  público, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANDREA ROSIMERI 
SEVERINO, de nacionalidade brasileira, cuidadora, com 41 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, fi sioterapeuta, RG n.º 
421760436 - SSP/SP, CPF n.º 35342377811, com 29 anos de idade, natural de RIBEIRÃO PIRES 
- SP (Ribeirão Pires  Livro nº 76, fl s. nº 152, Termo nº 17506), nascida no dia cinco de março 
de mil novecentos e oitenta e sete (5/3/1987), residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 
239, apt.24, bloco 09 D, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lha de ZADY VITAL BACELAR, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 73 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de ESTER DOS 
SANTOS BACELAR, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 66 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 
do Código Civil Brasileiro: DIEGO SIQUEIRA DA SILVA e LETICIA CRISTINA ALVES PEREIRA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, instrumen� sta, RG n.º 46700769X - SSP/SP, 
CPF n.º 39594229896, com 26 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  
Livro nº 140, fl s. nº 251, Termo nº 85322), nascido no dia vinte e seis de maio de mil novecentos 
e noventa (26/5/1990), residente na RUA Maria Cris� na, 275, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho 
de JOSÉ FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ELIZABETH SIQUEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, estudante, RG n.º 460153419 - SSP/SP, CPF n.º 39599958810, com 28 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia vinte de setembro de mil novecentos e oitenta 
e oito (20/9/1988), residente na RUA Maria Cris� na, 275, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de 
LUIZ CARLOS ALVES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, policial militar, com 49 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de CLAUDIA LUIZ DOS SANTOS, 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 Serven� a e publicado pela 
Imprensa Local.

Cubatão, 18 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Coopertransac inscrita no CNPJ  18..528.804/0001-23, nos termos do 
estatuto convoca os senhores cooperados para assembleia Geral Ordina-
ria, a realizar na sede na rua Hum 73 Bairro Jardim São Marco no dia  30 

de JANEIRO DE 2017  as 18:00 horas

Pauta: alteração do estatuto  e eleição da Nova Diretoraria
 

Raimundo Felismino de Moura
Presidente

A Vale Fertilizantes anun-
ciou nesta semana a abertura 
das inscrições para o Pro-
grama Jovem Aprendiz, que 
visa auxiliar jovens com até 
22 anos a obter capacitação 
pro� ssional. As inscrições 
seguem até o dia 30 de janeiro 
e devem ser feitas no site da 
Vale (http://www.valefertili-
zantes.com).

Para participar do pro-
grama e concorrer a uma das 
20 vagas oferecidas para for-
mação no curso de Opera-
dor de Processos Químico e 
Mineral, os interessados de-
vem ter idade mínima de 18 
anos e máxima de 22 anos 
e 11 meses, completos até a 
data de admissão e ensino 
médio concluído em institu-
ições de ensino reconhecidas 

OPORTUNIDADE

Vale abre inscrições para o Programa Jovem Aprendiz
pelo MEC até a data das in-
scrições.

 Usando modelo inova-
dor, a formação alia teoria 
e prática em módulos con-
juntos. As aulas teóricas são 
ministradas de acordo com 
a metodologia do Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) e, para que 
a vivência seja completa e o 
conhecimento absorvido de 
maneira profunda, os estu-
dantes também obtém con-
hecimento prático em aulas 
na ValeFertilizantes.

 O processo seletivo será 
composto por provas de por-
tuguês e raciocínio lógico, 
dinâmicas de grupo, entrev-
ista, documentação e exames 
médicos. Os selecionados 
receberão bolsa-auxílio e 

benefícios como assistência 
médica e odontológica. É im-
prescindível que os candida-
tos residam em comunidades 
próximas à operação da Vale 
Fertilizantes na região, que 
não tenham sido empregados 
da companhia e que não ten-
ham realizado anteriormente 
o curso.

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresen-
taram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 
do Código Civil Brasileiro: SIDNEY CARLOS SILVA 
DE ALMEIDA e FABÍOLA REGIS AMORIM.  Sendo 
a pretendente, fi lha de FRANCISCO AMARO 
DE AMORIM, e de MARIA DA SAUDE REGES DE 
AMORIM.
 Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serven� a e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Inscritos terão a chance de aprender uma profissão com atividades 
teóricas e práticas

D���������

30/01

é a data limite para os 
interessados realizarem 
a inscrição no programa, 
que é feita exclusivamente 
no site da Vale 
(www.vale.com)
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É HORA DE SE MEXER

2º Feirão do Esporte 
acontece em fevereiro

Entre os dias 08 e 10 de 
fevereiro, o ginásio Romerão 
estará de portas abertas 
para receber a população 
para conhecer todas as 
modalidades esportivas 
oferecidas pela Prefeitura de 
Cubatão. É o 2º Feirão do 
Esporte, que espera receber 
mais de 2 mil pessoas nessa 
edição.

Para participar, é só se 
inscrever nos dias 8, 9 e 10 
de fevereiro, das 16 às 21 hs, 
no ginásio Romerão, que 
� ca na Rua Embaixador 

Pedro de Toledo, nº 333, na 
Vila Paulista, munido de um 
documento de identidade, 2 
fotos 3x4, comprovante de 
residência e atestado médico 
que o habilite para a prática 
esportiva. 

Uma vez inscrito, o 
interessado poderá escolher 
e participar das seguintes 
modalidades: judô, atletismo, 
basquetebol, caratê, 
canoagem, futsal, handebol, 
natação, hidroginástica, 
ginástica, voleibol, muay thay, 
tae kwon do e jiu jitsu.

As modalidades são 
abertas para crianças a 
partir de 6 anos. O Feirão 
também disponibilizará 
atividades para portadores 
de de� ciência física e 
pessoas acima dos 50 anos.
Nesses casos especiais, os 
interessados vão praticar 
jogos de salão, voleibol 
adaptado e tênis de mesa. 
Para pessoas que estejam 
na faixa da Melhor Idade, 
algumas atividades serão 
desenvolvidas no Centro de 
Convivência do Idoso, na 

Rua Dr. Fernando Costa, nº 
181, na Vila Paulista.

A expectativa da 
Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer (Semes) 
- durante os três dias de 
apresentação do Feirão - é 
que os inscritos, além de 
conhecerem e praticarem 
uma ou mais atividades, 
também possam se 
interessar pelas escolinhas 
de esportes espalhadas pela 
cidade; estejam elas ligadas 
à Semes ou a Instituições 
Sociais do Município.

Evento vai dar oportunidade dos cubatenses conhecerem e se inscreverem nas aulas de 
modalidades esportivas oferecidas pela prefeitura

Na primeira edição, em 2016, o  Feirão realizou mais de 1500 inscrições 

A�� S����

Anilinas recebe Ciclo 
de Estudos Cênicos

Com a palestra ‘Encenador: Um mediador do 
processo’, estudos começam neste sábado

O olhar atento à 
interpretação dos atores, 
compreensão da narrativa, 
da sintonia com a cenogra� a. 
Na palestra gratuita, 
‘Encenador: um mediador 
do processo’, o público 
poderá entender mais sobre 
a importância do encenador 
na criação de um espetáculo 
cênico. A atividade será no 
próximo sábado (dia 21), às 
18 horas, na sala 2 do Centro 
Multimídia do Parque Novo 
Anilinas.

O encontro será 
conduzido por Douglas 
Lima, formado em direção 
(SP Escola de Teatro), 
em arte dramática (Senac 
Santos), além de estudos de 
Bacharelado e Licenciatura 
(Anhembi Morumbi). Com 
14 anos de carreira nos 

COLETIVO 302

palcos, Douglas abordará a 
trajetória histórica da � gura 
do encenador desde o século 
19, os novos espaços cênicos, 
a importância do discurso 
numa produção artística, 
além de outros assuntos.

Esta é a primeira etapa do 
ciclo de estudos do Coletivo 
302, novo grupo de jovens 
cubatenses que mensalmente 
realizará palestras abertas 
à comunidade, além de 
organizar neste semestre 
o seu primeiro espetáculo 
teatral, no próprio parque. 
A iniciativa é uma realização 
em conjunto com o Governo 
Estadual por meio do ProAC 
- Programa de Ação Cultural, 
com apoio da Prefeitura 
Municipal de Cubatão, 
através da Secretaria de 
Cultura.

D���������/C������� 302

Organizadores do Coletivo 302 preparam o 
Parque Anilinas para o evento
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ACIC ANUNCIA

Central de Recuperação de Crédito'
Programa vai auxiliar associados na cobrança de dívidas e facilitar o pagamento ao consumidor que quer colocar suas contas em dia
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A ACIC anunciou na 
manhã desta quinta (20) 
uma nova ação para auxiliar 
os seus associados a receber 
débitos existentes no 
comércio local. O ‘Central de 
Recuperação de Crédito’ ou 
CRC, vai colocar a Associação 
à frente das cobranças, 
auxiliando na negociação 
com o consumidor.

Quem explica melhor 
como o sistema funciona é 
João Carlos, representante 
da Sophus, empresa que 
cuida de todo o sistema 
do CRC. “O associado que 
aderir ao programa vai 
passar para a ACIC toda 
a relação de devedores do 
estabelecimento e o que pode 
ser oferecido em termos de 
parcelamento e desconto em 
cada um deles. Feito isso, a 
ACIC passa a tomar a frente 
da cobrança, enviando cartas 
para que o consumidor venha 
até a entidade para realizar a 
negociação e até a quitação 
do débito”, comenta.

Para aqueles que 

trabalham ou por algum 
motivo não podem ir até 
a associação, é possível 
realizar a negociação no 
site da ACIC. Basta acessar 
(www.acicubatao.com.br) 
e clicar no banner do CRC, 
realizar o cadastro e fazer a 
negociação. A ressalva é que 
toda negociação feita pelo 
site não conta com a opção 
de desconto, enquanto as 
que são feitas diretamente 
na ACIC terão desconto, 
dependendo dos valores e 
condições de pagamento que 
forem acertadas.

O presidente da assicação, 
Antonio Teixeira, disse 
durante a apresentação que 
o programa visa reaquecer 
o comércio e tirar os 
consumidores da lista de 
inadimplentes. “Com o CRC 
nós queremos facilitar esse 
acerto entre comércio e 
consumidor. Com o nome 
limpo, o consumidor pode 
voltar a comprar e o dinheiro 
voltar a circular na cidade. 
Além disso, queremos 

aproximar o associado 
da entidade, para que ele 
conheça mais dos trabalhos 

da associação e aproveite 
todos os serviços que temos 
a oferecer”, � nalizou.

Para mais informações 
sobre o CRC, basta ligar 
no (13) 3361-1519 ou 

comparecer na sede da 
entidade, na Rua Bahia, 171, 
no centro de Cubatão.

Na sede da Acic, diretoria e empresa que vai implantar o CRC selaram o acordo e iniciaram os trabalhos


