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Prêmio para 
todo mundo

Cubatão 
começa a sair 
do buraco

ACIC realiza a entrega dos 
prêmios da promoção que 
agitou o � nal de ano do 
comércio cubatense, o Na-
tal Premiado. Veja o que 
cada um levou para casa e 
quem levou o grande prê-
mio, a moto zero km.  06

Dinheiro do 13º dos ser-
vidores já está liberado e 
funcionários podem rece-
ber ainda hoje, junto com 
o vale refeição: salário 
também será pago em dia. 
Funcionários do hospital, 
Cursan e Marvin recebem 
e encerram greves. Cortes 
de cargos, mordomias e 

Mutirão está 
fazendo a limpa

Ofi cina de cinema de 
graça em Cubatão

Sebrae abre vagas 
para cursos  07

Maria 
Rita de 

graça em 
Santos

Praia Acessível 
chega ao Guarujá na 
próxima semana

Bairros e escolas de Cuba-
tão estão recebendo o Mu-
tirão da Limpeza, que além 
da faxina, está cuidando 
da manutenção e zeladoria  
necessárias em cada canto 
da cidade. Nessa semana, 

 Vara para Pescar promo-
ve a segunda edição do 

 Cantora faz show 
neste sábado, para ce-
lebrar os 471 anos de 

Santos. Veja a pro-
gramação comple-
ta. 08

foi a vez da Vila São José 
começar a ver os traba-
lhos das equipes, que vão 
percorrer todos os bairros 
da Cidade. Nas escolas, 
serviços devem acabar até 
o dia 06. 04

‘Olhar Documental’’. Ins-
crições são grátis.  10 

 Programa desembarca na praia da 
Enseada para oferecer o� cinas de es-
portes adaptados aos portadores de 
de� ciência da cidade . Além da cadei-
ra anfíbia, aulas de ciclismo adaptado 
e outras atrações estão na programa-
ção, que segue até  12 de fevereiro.  09

Comércio Varejista 
celebra 86 anos 
Para marcar a data, Sindi-
cato realizou o 1º Meeting 

de tendências com empre-
sários do varejo.  09 
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Com o pé dentro: 
Carioca pode assumir 
vereança já em fevereiro

Babado! Sérgio Calçados 
atrás de médico que só 
bate cartão

Será possível?
Presidente assume para 
fazer Cursan dar lucro

Contratos em corte: 
o da Marvin já 
diminuiu 40%

Altas horas: 
Ademário e César 
dividem a quentinha

02

Coluna do Cido Barbosa

contratos continuam ge-
rando economia e maioria 
dos contratos de aluguéis 
não serão renovados, re-
tornando ao Paço Muni-
cipal.
Concentração de esforços 
agora é para reabrir o hos-
pital o mais rápido possí-
vel. 02

Maria 
Rita de 

graça em 
Santos
 Cantora faz show 
neste sábado, para ce-
lebrar os 471 anos de 

Santos. Veja a pro-
gramação comple-
ta. 08

DE CASA NOVA
Secretário de Turismo do Estado anunciou verba de R$ 71 milhões do DADE para a Baixada em reunião do Condesb, 
que também debate com os grupos artísticos o uso compartilhado da sua nova sede, a Cadeia Velha de Santos  03 
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Roda de conversa
O futuro das políticas culturais de 

Cubatão pauta uma roda de conver-
sa aberta à população na próxima 
segunda (30), às 19h, no Bloco Cul-
tural, em evento realizado pela Pre-
feitura / Secult. O objetivo é estreitar 
o diálogo com a classe artística e dis-
cutir os desa� os e as propostas para 
fortalecer as manifestações culturais 
da cidade, junto aos corpos estáveis, 
produtores, artistas e população em 
geral. Além disso, estará em debate a 
efetivação do Sistema Municipal de 
Cultura, como a reativação do Con-
selho Municipal de Políticas Cultu-
rais, a sensibilização para uma futura 
conferência municipal, além do pla-
no decenal para o setor em Cubatão.

 
Carioca vereador

Os votos do candidato Carioca 
já foram validados pelo TSE, mas 
houve recurso e a tendência é de que 
sejam con� rmados nas próximas se-
manas. Com isso segundo cálculos 
dentro do PSDB o Partido teria mais 
uma cadeira; onde sentaria o próprio 
Carioca. Mas os cálculos para esta 
cadeira a mais são divergentes.

Apesar disso, nos bastidores do 
poder é tido como certo a presença 
de Carioca, com toda sua bagagem 
legislativa, como líder do Partido, na 
Casa, o que faz supor que, mesmo 
que a recontagem não altere cadei-
ras, Carioca assumiria. E o caminho 
mais provável, neste caso, seria a as-
censão de Érika Verçosa ao primeiro 
escalão do governo.

Com os dois em alta no Partido e 
na cota pessoal de Ademário, a hipó-
tese é bastante considerável.

Babado!
O vereador Sérgio Calçados  e um 

grupo de médicos entraram em rota 
de colisão. O parlamentar passou a 
tarde desta quinta atrás da secretária 
da Saúde a � m de saber sobre o pon-
to da categoria. Ele teria recebido a 
denúncia de que tem médico que só 
comparece uma vez por mês... para 
assinar o cartão.

 
Receita
Nem só de cortes o Ademário vi-

verá. Ganha forças  nos bastidores a 
proposta de cobrar IPTU das con-
cessionária ALL e CPFL. Se o pre-
feito precisar de apoio popular para 
isso certamente não lhe faltará. Caso 
semelhante levou a prefeitura de 
Santos e concessionárias do Porto à 
Justiça. Recentemente a Justiça deu 
ganho de causa e os milhões come-
çaram a entrar.

 
Quentinha
Que churrascaria que nada. Para 

o prefeito a ordem é abraçar a quen-
tinha para não perder o foco do tra-
balho. Prefeito e chefe de gabinete 
já se acostumaram a dividir a quen-
tinha entre uma audiência e outra. 
Saída para almoço e jantar, por ora 
estão fora do roteiro.

Saindo do buraco!

Com o dinheiro em caixa e a folha 
pronta tudo indica que a Prefeitura 
consiga pagar ainda nesta sexta-feira, (27) 
o 13º salário de 2016 a todos os servidores 
da ativa, bem como o vale refeição. O 
salário do mês cairá normalmente na 
segunda, 30. As negociações continuam 
e as férias atrasadas serão colocadas em 
dia. Para a cesta básica, sem contrato, o 
prefeito busca uma alternativa jurídica 
que lhe permita estabelecer valor e 
depositar em dinheiro.

O alivio foi fruto da articulação do 
prefeito Ademário com empresas do polo 

industrial que pagaram o IPTU em cota 
única: Petrobras, Carbocloro e CMOC 
(antiga Copebras).

 
Aposentados
Para os aposentados e pensionistas, o 

pagamento referente aos vencimentos, 
através da Caixa de Previdência, está 
assegurado para ocorrer no máximo até 
o quinto dia útil de fevereiro. Prossegue, 
conforme prometido, o estudo de formas 
para que seja efetivado o pagamento 
do 13º aos aposentados e retomado o 
pagamento dos valores de férias devidos, 

BOM SINAL

Esta semana foram pagos os salários dos funcionários do hospital, Marvin e Cursan, encerrando as greves. 
13º, vale refeição e salário de janeiro dos servidores já esta na ‘boca’

cumprindo assim o próximo passo do 
cronograma de prioridades para com o 
funcionalismo.

 
Cursan
Os salários atrasados foram pagos e 

os benefícios atrasados serão pagos até o 
� nal de fevereiro. Os salários e benefícios 
que vencerem, a partir de agora, serão 
pagos em dia.

A empresa já está passando por 
um processo de enxugamento, com 
desligamento de alguns postos que foram 
considerados ‘cabides’.

Divulgação

Setores em imóveis alugados voltarão ao Paço

Nova presidente terá que fazer Cursan dar lucro

SEM LOCAÇÃO

SERÁ POSSÍVEL?

 A Administração Municipal está 
atuando em diversas frentes, para a re-
negociação dos contratos com fornece-
dores e prestadores de serviços. Man-
chete da edição passada de Acontece 
noticiou que medidas de austeridade 
administrativa, como corte de horas ex-
tras, o acúmulo de várias secretarias por 
um mesmo secretário e o congelamento 
de nomeações de cargos comissiona-
dos, entre outros ajustes, já permitiram 
economia de R$ 3 milhões em janeiro.

 O próximo passo agora, já con� rma-
do pelo prefeito Ademário, é concentrar 
no prédio da Prefeitura as sedes de todas 
as secretarias. O combate às locações e 
principalmente contratos de serviços 

Com a incumbência de transformar 
a Cursan em uma empresa rentável, 
a  assistente social Christiane da Costa 
Lima já despacha à frente da autarquia. 
A indicação aconteceu durante a 
Assembleia Geral Extraordinária na 
manhã da última segunda-feira (23), 
na sede da empresa. Christiane foi 
funcionária da Pró-Saúde formou-se 
como assistente social em 2015, é casada 
e mora em Cubatão.

considerados ‘exorbitantes’, foram pau-
ta da disputa eleitoral do ano passado e 
objeto de compromisso do atual prefei-
to. Os cortes devem render signi� cativa 
economia ao Município.

Porém, a mudança pode demorar o 
ano todo, pois além de existirem con-
tratos em vigência até o � m do ano, as 
mudanças implicam em ampla alteração 
estrutural e de comunicação. Já é certo 
que a maioria dos contratos de locação 
não serão renovados. Como são anuais, 
todos vencem, este ano.

Os contratos de prestação de serviço 
com a Prefeitura estão sendo revistos 
ou reduzidos. Esta semana foi a vez da 
Marvin.

Marvin: contrato reduzido
Os trabalhadores da Marvin já começaram 

a receber o que lhes é devido. A Prefeitura fez 
acordo e pagou a primeira parcela de R$ 400 
mil nesta terça; outras quatro parcelas serão 
quitadas semanalmente, no valor de R$ 200 mil 
cada uma, viabilizando assim os pagamentos 
dos trabalhadores, que encerraram a greve.

   O contrato foi reduzido em 40%, caindo 
de 94 para 54 postos de vigilância patrimonial. 
Foi extinto o posto de vigilante diurno nas 
escolas considerando que, na prática, exercia 
funções de portaria e atendimento ao público, 
que voltam assim a ser exercidas pela própria 
equipe de funcionários da unidade escolar, 
sem prejuízo à segurança das unidades, já que 
continua sendo feita a vigilância noturna.

Reunião para definir pagamentos aconteceu nesta quinta, 26, no gabinete do prefeito

Mais economia
Da mesma forma que em reunião 

anterior, � cou decidido que a 
remuneração dos conselheiros baixou 
de R$ 3.500,00 para R$ 999,00, valor 
que corresponde a 10% do vencimento 
da presidente. Essa redução ao mínimo 
legal representa uma economia de 
quase um milhão de reais em quatro 
anos.

Conselhos
O secretário de Educação e Cultura, 

Raul Christiano e a secretária de Gestão, 
Ivani Maria Bassoti, foram indicados 
para o Conselho Fiscal.

No Conselho de Administração, além 
da presidente, assumiram também os 
secretários de Finanças, Maurício Stunitz 
Cruz, e de Habitação, Benaldo Melo de 
Souza, bem como o acionista Francisco 
Pereira Gomes (Chico da Adega).
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METROPOLITANO

GUARUJÁ GUERRA CONTRA O AEDES

Artistas terão espaço na nova sede da AGEM

O turismo da Baixada 
Santista ganhou um reforço, 
que foi anunciado pelo 
secretário de turismo do 
Estado, Laércio Benko, 
durante a última reunião 
do Condesb, realizada na 
manhã na última terça 
(24), na sede da AGEM, em 
Santos. 

Na ocasião, foi 
apresentado aos prefeitos da 
Região o Selo Metropolitano 
de Turismo, que deve ser 

implantado pelo governo 
estadual nas próximas 
semanas. A ideia do Selo 
é deixar disponível na 
internet, inclusive com 
aplicativo para celular, uma 
ferramenta que possibilite 
o agendamento de visitas, 
pagamento de taxa e 
obtenção da autorização 
para o passeio desejado (ou 
os passeios desejados). 

“Dialogamos com 
os municípios para que 
possamos implantar, 
gradativamente, uma 
sistemática para que ônibus 
que trazem os turistas para a 
Baixada possam circular por 
mais de uma cidade, sem ter 
que pedir autorização para 
cada uma delas”, a� rmou 
Benko.
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Condesb anuncia Selo e verba 
DADE para estimular turismo

Quanto à verba do 
DADE, o secretário destacou 
que, pelas novas regras, 85% 
do valor a ser liberado para 
cada município (08 dos 09 
que compõem a Baixada 
são considerados estâncias) 
devem ser destinados a 
investimentos; os 15% 
restantes são para custeio. 
Considerando o total que 
caberá à Baixada Santista 
(R$ 71 milhões), são R$ 58 
milhões para investimentos 
e R$ 13 milhões para custeio. 
Vale ressaltar que a aplicação 
dessa verba de custeio ainda 
depende de regulamentação. 

71 Milhões 

serão destinados ao turismo 
da Baixada Santista

Nesta semana, em reu-
nião realizada com os se-
cretários de cultura das 
cidades da Região, � cou 
de� nido como será o uso 
da Cadeia Velha de San-
tos. O local será a nova 
sede da AGEM, que ocu-
pará o segundo andar do 
prédio. 

No encontro, o diretor 
da AGEM, Hélio Vieira 
Jr, ouviu dos secretários a 
proposta de uso compar-

tilhado da Cadeia Velha, 
que além de abrigar as aulas 
do Projeto Guri, deve ceder 
seus espaços para que as 
secretarias e movimentos 
culturais desenvolvam pro-
jetos e apresentações artís-
ticas. 

“Nosso objetivo é ouvir 
as propostas. Estamos con-
versando, inclusive com 
representantes dos movi-
mentos, para equacionar 
essa questão. Já há a garan-

tia de que duas das celas, 
no térreo, serão destinadas 
a atividades culturais de 
toda a região, a partir da 
elaboração conjunta (com 
os diferentes grupos) de 
uma agenda”, a� rma Hélio 
Vieira.

O diretor ainda a� rma 
que outros encontros de-
vem acontecer para chegar 
a um acordo sobre quem � -
cará responsável pela orga-
nização da agenda do local, 

para que não haja proble-
mas, além do pagamento 
dos custos para manter a 
Cadeia Velha aberta aos 
� nais de semana para 
atividades culturais e 
apresentações. “. Estamos 
abertos ao diálogo com os 
movimentos culturais das 
cidades da região, inclu-
sive, para que possamos 
aprofundar o debate junto 
às secretarias estaduais”, 
� naliza.

A Secretaria de Saúde do 
Estado realiza na próxima 
segunda (30), na capital, um 
grande encontro estadual 
sobre Arboviroses, que deverá 
contar com a participação 
de prefeitos e secretários 
municipais de saúde das nove 
cidades da Baixada Santista e 
dos demais 636 municípios 
paulistas.

O objetivo do evento 
é reforçar e aprimorar 
estratégias de prevenção e 
enfrentamento à dengue, 
zika, chikungunya e febre 
amarela, que já vêm sendo 
desenvolvidas conjuntamente 
entre Governo e Prefeituras.

 No encontro serão 
apresentados dados e 
orientações sobre o panorama 
atual das Arboviroses em SP 
e serão discutidas ações de 
combate ao mosquito Aedes 
Aegypti, transmissor de 
dengue, zika e chikungunya, 
além das medidas de 
vigilância e imunização 
referentes à febre amarela.

 “A presença de todos os 
prefeitos e secretários de Saúde 
nesse evento é indispensável 

A Câmara do Guarujá deu 
posse a dois novos vereadores 
em sessão extraordinária 
realizada na manhã desta 
quinta (26). O presidente 
do Legislativo da Pérola 
do Atlântico, Edilson Dias 
(PT), homologou a posse dos 
vereadores Maria Lucio da 
Conceição (PR), que assume a 
cadeira deixada por Toninho 
Salgado (PSD), que assumiu 
a secretaria de Esporte e 
Lazer. Toninho caminhava 
para o seu segundo mandato 

Câmara empossa dois 
novos vereadores

Estado quer aprimorar 
prevenção contra o mosquito

na vereança, tendo assumido 
pela primeira vez em 2012.  

Primeiro suplente da 
Coligação PSD/DEM/PT/
PR/PTN, Mário Lúcio da 
Conceição (PR) obteve 2.470 
votos no pleito do último dia 
2 de outubro. Ele assume seu 
quarto mandato; A primeira 
foi em 2.001; a segunda, em 
2005 ; e a terceira, em 2013.

O outro vereador que 
tomou posso foi Carlos 
Eduardo Vargas (PSB), que 
assumiu a vaga do também 

para que possamos manter 
o compromisso coletivo na 
luta contra as Arboviroses”, 
enfatiza o secretário de Saúde 
do Estado, David Uip.

 O encontro acontece a 
partir das 10h no Centro 
de Convenções Rebouças, 
localizado na avenida 
Rebouças, 600, Cerqueira 
César, zona oeste de São Paulo.

Balanço
Os resultados mais 

expressivos são veri� cados 
no número de casos de 
dengue. Segundo dados 
informados pelos municípios 
por intermédio do Sinan 
(Sistema de Informação de 
Agravos de Noti� cação), o 
balanço caiu 76,3% em 2016, 
em comparação com o ano 
anterior. No ano passado, 
foram con� rmados 162.053 

peessebista Nego Walter 
que rumou para a pasta 
de Desenvolvimento e 
Assistência Social. O vereador 
estava em seu terceiro 
mandato. Eleito em 2009, foi 
reeleito em 2012 e 2016.

Já Vargas assume uma 
cadeira no legislativo pela 
primeira vez. Primeiro 
suplente da chapa do PSB, o 
agora vereador obteve 1.591 
votos no pleito do último dia 2 
de outubro. Ele tem 36 anos de 
idade e é servidor municipal.
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Presidente dá posso aos novos parlamentares

Prefeitos da Baixada são convocados para debater ações conjuntas de 
enfrentamento à dengue, zika, chikungunya e febre amarela

casos da doença no Estado. 
Em 2015, o número total 
de casos foi de 684.360. 
Comparado ao número de 
óbitos, a diminuição foi ainda 
maior, passando de 488, em 
2015, para 97 óbitos no ano 
passado, o que representa 
uma queda de 80%. Na 
primeira quinzena de janeiro 
de 2017, foram con� rmados 
23 casos e não houve óbito.

Em relação à chikungunya, 
há apenas 1 caso autóctone 
con� rmado neste ano; em 
2016, foram 1.084, entre 
autóctones e importados. 
Não há nenhum caso de 
zika registrado, em 2017; no 
último, foram con� rmados 
4.086 casos da doença.

Quanto à febre amarela 
silvestre, há três óbitos 
con� rmados em 2017, sendo 
um importado de Minas 
Gerais (com noti� cação em 
Santana do Parnaíba) e dois 
autóctones, dos municípios 
de Batatais e Américo 
Brasiliense. Também estão em 
investigação outros 10 casos 
de pessoas que estiveram no 
estado de Minas Gerais.

73%

de redução nos números de 
casos de dengue em 2016
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A Vila São José acordou  
cedo na última quarta (25), 
com o barulho das máquinas  
do Mutirão da Limpeza.

Ao todo, 75 pessoas en-
tre funcionários da Cursan,  
Prefeitura, Terracom e Nor 
Brasil (empresas contrata-
das), trabalham para a lim-
peza de vias públicas, poda 
de arvores e outros serviços 
de  manutenção. 

Conforme observou 
o prefeito Ademário, que 
acompanhou o início dos 
trabalhos no bairro, “em um 
município deficitário em 
recursos financeiros, o res-
gate de Cubatão deixou de 
ser responsabilidade de uma 

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

Ademário Oliveira
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Mutirão da limpeza já começou
Ruas e escolas em Cubatão, ganham mais vida depois da faxina

só pessoa, mas de toda a so-
ciedade civil organizada”. Os 
trabalhos nos núcleos popu-
lacionais não têm prazo para 
conclusão, pois dependem 
das condições climáticas.

Mutirão 
nas escolas
Simultâneamente, outra 

equipe está trabalhando para 
realizar a limpeza das escolas 
municipais antes do início 
das aulas,  no próximo dia 06. 

Durante a semana, os ser-
viços são voltados para re-
cuperação de rede elétrica, 
hidraúlica e reparos em geral. 
No final de semana, é a vez da 
limpeza entrar em ação.

• Vila Nova. 
• Jardim 31 de Março, 
• Vila Santa Rosa, 
• Vila Couto, 
• Centro, 
• Vila Paulista, 
• Jardim São Francisco, 
• Parque Fernando 

Jorge, 
• Conjunto Afonso 

Schmidt, 
• Jardim Anchieta, 
• Jardim Costa e Silva, 
• Jardim Casqueiro, 
• Vila Bandeirantes, 
• Jardim Caraguatá, 
• Jardim Nova 

Vila Nova
•  (Iniciou nesta quinta, 26)
• UME Bernardo José Maria 

de Lorena
• UME Lincoln Feliciano
• UME Minas Geras
• UME Espírito Santo
• UME Estado do Ceará
• UME Estado de Goiás
• UME Luiz Pieruzzi Neto
• UME Estado do Piauí
Vila Santa Rosa
• UME Estado do Amazonas
Vila Couto
• UME Lucy Montoro
• EE Julio Conceição
• UME Princesa Isabel
Centro
• CEU – Centro Educacional 

Bairros que recebem o mutirão na sequência Escolas que recebem o mutirão na sequência

República,
•  Bolsões 7 e 9, 
• Conjunto Habitacional 

Imigrantes, 
• Vila dos Pescadores,
•  Costa Muniz,
•  Vale Verde, 
• Sitio Cafezal, 
• Vila Elizabeth, 
• Fabril, 
• Cota 200
• Parques (Bosque do 

Exército, Cotia Pará, 
Primaveras e sua 
lateral, Anilinas, do 
Trabalhador, Campo 
Beira Rio e Perequê).

Unificado
• EE Afonso Schmidt
• Vila Paulista
• Etec 
Conjunto Afonso Schmidt
• UME Celita Tertuliano 

Sampaio Reis
Jardim Costa e Silva
• UME Pe. José de Anchieta
• EE Jaime João Olcese
• UME Estado de São Paulo
Fabril
• EE Zenon Cleantes de 

Moura
• UME Sofia Zarzur
• UME Estado de Alagoas
Cota 200
• EE Maria Helena D; 

Caetano
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por jaque barbosa jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

DE VOLTA PARA 
O SEU LUGAR

Com arena cheia em todos 
os dias, a Encenação da 

Fundação da Vila de São Vi-
cente voltou ao palco que 
a tornou a maior peça de 
teatro realizada em praia 

do mundo. Com a pre-
sença de grandes atores, 
como Luciano Szafir, que 

interpretou Dom Manoel e 
Marissol Dias, modelo, que 
interpretou a Índia Bartira. 

Já Martim Afonso e Ana 
Pimentel foram vívidos por 
vicentinos. Robson Barbosa 
e Isabelly Indauí venceram 
um concurso realizado na 

cidade e puderam interpre-
tar os papéis nos cinco dias 
de Encenação, que ocorreu 

entre os dias 22 e 26, na 
Praia do Gonzaguinha

SAMBA SOLIDÁRIO
Os sambistas da região se unem para um evento de muita música, 
alegria e solidariedade. A convidada da noite será a cantora Moni-

que da Rocha, um ícone do samba da Baixada Santista.
Para participar é simples, basta levar 1kg de alimento não perecível 
(exceto sal e açúcar) na porta e participar dessa roda de samba, que 
promete ser animada. Acontece nesta sexta (27), a partir das 19h, na 
sede do Sindilimpeza (Avenida Dr Fernando Costa, 389, Vila Couto, 
Cubatão). Mais informações: (13) 3361-3390. A organização é do 

Instituto cultural Samba do Mumu, com coorganização do Sindilim-
peza e apoio do ‘A Cara do Brasil’.

SUMAN RECEBE VISITA DA BASE AÉREA  
O prefeito de Guarujá, Válter Suman, recebeu em seu gabinete, oficiais da 
Aeronáutica para uma visita protocolar. Comandante da Base Aérea locali-
zada no distrito de Vicente de Carvalho, o Coronel Aviador Carlos Alberto 
Panza Santos estava acompanhado pelo Tenente-coronel Aviador Jaílson 
Oliveira da Silva.
Nesta sexta-feira (27), o Coronel Aviador Panza transfere o comando da 
unidade militar ao Tenente-coronel Aviador Jailson, em cerimônia oficial no 
Pátio do Patriarca. 
A Base Aérea tem função estratégica para o desenvolvimento de Guarujá, 
pois irá compartilhar parte de sua área com o Aeroporto Civil Metropolita-
no, cuja implantação está em fase de licitação.

Em noite de mui-
ta emoção, Mario 
Antonio de Souza 

e Vanessa Lima 
disseram sim ao 

amor, reafirman-
do o compromis-
so de cuidar e ze-

lar um pelo outro. 
A coluna deseja 

toda luz e paz ao 
casal. Parabéns!
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NATAL PREMIADO

ACIC entrega prêmios aos sorteados
M����� N������A manhã da última quarta (25) foi cheia de alegria na sede da Associação 

Comercial e Industrial de Cubatão (ACIC). Os sorteados na promoção 

“Natal Premiado”, promovido pela entidade durante os meses de novembro e 

dezembro de 2016, foram recebidos com um delicioso café da manhã, para a 

entrega dos seus prêmios.

No total, foram 28 prêmios entregues aos sorteados. O presidente da 

Associação, Antonio Teixeira, agradeceu a presença e participação de todos. 

“Hoje é um dia para celebrar mais essa empreitada que deu muito certo. O 

comércio se movimentou, tivemos uma participação muito grande das pessoas 

e isso é a prova de que estamos no caminho certo” comentou Teixeira, que já 

começa a pensar na promoção desse ano. “Queremos a ajuda de vocês para que 

a participação das pessoas e dos comércios seja ainda maior”, fi nalizou.

Teixeira também ressalta que aqueles que não puderam comparecer no 

evento, podem entrar em contato com a ACIC para retirar seus prêmios. Basta 

ligar no (13) 3361-1519 e agendar o dia para fazer a retirada.

A Associção fi ca na Rua Bahia, 171 na Vila Paulista.

Maria Luciene Henrique, 
batedeira

Ednaldo Lima, ventilador e 
ferro de passar

Eliane Ribeiro, panela 
de pressão

Sebastião Rodrigues, bicicleta

Eliete de Oliveira, um ventilador e um capacete

Jerry Mello, um forno elétrico, 
faqueiro inox e bicicleta

Carina Gomes, uma TV LCD

Leni Silva, jogo de panelas

Marcia Aparecida, Notebook

Milton Ferreira, jogo de 
panelas

Juliana Silveira, bicicleta de aluminio Mateus Costa, bicicleta e fogão

Davi da Silva, maquina de lavar João Pedro Costa, geladeira

Maria Costa,ar condicionado

Ana Lúcia Teófilo, uma moto zero km
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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

É HORA DE FUGIR DA CRISE!

Sebrae abre cursos para empresas

O Escritório Regional do Sebrae na Baixa-
da Santista está com 200 vagas abertas para  
micro e pequenas empresas do mesmo seg-
mento para participar de programas em 2017. 
O objetivo é fazer com que as empresas inte-
gradas ao projeto desviem da crise, montan-
do um planejamento, a fi m de aumentarem os 
seus faturamentos, reduzindo as suas despe-
sas em um período de um ano.

 Para 2017, foram escolhidos 10 segmen-
tos para o programa: Alimentação fora do lar, 
Minimercado, Comércio de Vestuário, Servi-
ços da construção civil, Reparação automoti-
va, Loja de Varejo de material de construção, 

Programa do Sebrae vai orientar micro e pequenos empresários sobre como aumentar o faturamento da empresa, reduzindo custos

Educação, Turismo, Indústria de alimentos e 
bebidas e TIC (Tecnologia, informação e co-
municação). 

Todos os programas estão pautados em 
quatro pilares básicos: Gestão, Inovação, 
Acesso a Mercados e Acesso a Crédito e as ati-
vidades iniciam já em março. A ideia de cada 
programa foi elaborar módulos de capacita-
ção integrada de acordo com a necessidade 
das empresas daquele segmento e acompa-
nhar durante o ano o aprimoramento de cada 
negócio.

Dessa forma, cursos e ofi cinas são ofere-
cidos dentro de uma linha de trabalho que 

passam a fazer parte de um plano de ação 
com objetivos, metas e indicadores bem de-
terminados e estrategicamente direcionados, 
possibilitando no fi nal desse período, em no-
vembro de 2017, a apuração dos resultados 
individuais e em grupo, tais como: aumento 
de faturamento e redução de custos.

“O cliente que participar dentro de um 
desses 10 segmentos terá a oportunidade 
de ampliar a gestão da sua empresa durante 
esse ano turbulento, reduzir custos, ter um 
acompanhamento durante o período e um 
networking com empresários motivados da 
Baixada Santista, afi rma Paulo Sergio Brito 

Franzosi, gerente do Escritório Regional do 
Sebrae-SP.

 
SERVIÇO
Podem participar micro e pequenas em-

presas desses 10 segmentos. Os interessados 
em participar precisam entrar em contato 
com o Escritório Regional do Sebrae-SP na 
Baixada Santista Sebrae-SP, que fi ca na Av 
Washington Luis, 176 - Vila Mathias em San-
tos ou pelos telefones: (13) 3208-0010 e (13) 
3208-0024 / 3208-0030. 

As inscrições vão até 03 de fevereiro e as 
vagas são limitadas.

Inscrições terminam nesta sexta
SISU EMPREGO

Prazo de inscrições vai até 23h59. 
Serão 238.397 vagas para educação superior 
pública em 131 instituições

Mais de 1,2 milhão de estudantes aderiram ao Sistema de 
Seleção Unifi cada (Sisu) do primeiro semestre de 2017 só no 
primeiro dia de inscrições. O prazo para quem ainda não se 
inscreveu vai até 23h59 (horário de Brasília) de sexta-feira 
(27). As inscrições devem ser feitas exclusivamente na pági-
na do Sisu na internet (www.sisu.mec.gov.br/). Para partici-
par, é preciso ter feito o Enem de 2016.

Serão 238.397 vagas para educação superior pública, dis-
tribuídas em 131 instituições. O número de inscrições alcan-
çou 2.365.170 – cada estudante pode fazer até duas opções 
de curso. 

Ao longo do período de inscrições, o sistema on-line in-
forma diariamente a nota de corte e o candidato pode alterar 
as opções.

Resultados são divulgados na próxima segunda (30).

Vagas para Adm, Saúde 
e Teleoperador

O Centro Público de Emprego e Trabalho de Santos oferece 
nesta semana mais de 20 vagas em diversas funções (confi ra no 
quadro), entre elas teleoperador, auxiliar administrativo, auxi-
liar de enfermagem de centro cirúrgico e técnico de enferma-
gem de terapia intensiva. Candidatos devem ir até o local, que 
fi ca na Amador Bueno, 249, no Centro de Santos, portando RG, 
CPF, PIS ou cartão cidadão e carteira de trabalho. O atendimen-
to acontece sempre de segunda a sexta, das 08 às 17 horas. Mais 
informações pelos telefones (13) 3223-9945 e 3223-9501.

CARGO     VAGA PESSOAS COM
       DEFICIÊNCIA
Auxiliar administrativo   2 Sim
Auxiliar de enfermagem de centro cirúrgico 1 Não
Cozinheiro    1 Não
Monitor de alunos   1 Sim
Técnico de contabilidade  1 Não
Técnico de enfermagem de CTI  1 Não
Teleoperador    14 Sim
Vidraceiro    1 Não

ASSOCIAÇÃO LOGÍSTICA DE TRANSPORTADORES 
AUTÔNOMOS DE CUBATÃO E REGIÃO – ALTACUB 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A ASSOCIAÇÃO LOGÍSTICA DE TRANSPORTADORES 
AUTÔNOMOS DE CUBATÃO E REGIÃO – ALTACUB, 
devidamente representada pelo seu Presidente 
Fausto William Pinto convoca através do presente 
edital todos os ASSOCIADOS, para par� ciparem da 
Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada 
no dia 04 de fevereiro de 2017, na Av. Engenheiro 
Plinio de Queiroz, s/n - Jardim São Marcos - Cu-
batão/SP (Restaurante anexo Posto Locatelli).
A primeira CONVOCAÇÃO dar-se-á às 08:00min.
E a segunda CONVOCAÇÃO ás 08:15min, com ou 
sem quórum para abertura do presente edital, com 
a seguinte ordem do dia.
   
Discussão em pauta.

1. RECOMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL;
2. ASSUNTOS GERAIS.

Cubatão, 23 de janeiro de 2017.
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: HEVERTON ANTÔNIO DE PAIVA MALTA e ANDREIA FERREIRA DE BRITO. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 15455001 - SSP/MG, CPF n.º 10772643644, com 24 anos de 
idade, natural de PAIVA - MG (Paiva-MG), nascido no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e noventa e 
dois (27/8/1992), residente na RUA 20, 95, Pinheiro do Miranda, Cubatão - SP, fi lho de ELIANE DE PAIVA MALTA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, garçonete, RG n.º 455793815 - SSP/SP, CPF n.º 33004231808, com 32 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia seis de julho de mil novecentos e oitenta e quatro (6/7/1984), 
residente na RUA 20, 95, Pinheiro do Miranda, Cubatão - SP, fi lha de HAROLDO FERREIRA DE BRITO, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUZINETE JULIA MARIA 
CONCEIÇÃO DE BRITO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP
Divorciada de Ricardo Santos Barbosa, através de escritura pública lavrada em 25 de Setembro de 2014 pelo 
1ºTabelião de Notas de Cubatão-SP, no Livro 203, pgs.110/111. 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, 19 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 NUNES DA SILVA e BRUNA BORGES DA SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, administrador, RG n.º 49639158 - SSP/SP, CPF n.º 35248043816, com 27 anos de idade, natu-
ral de Cubatão - SP, nascido no dia dezessete de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (17/11/1989), 
residente na RUA Rivaldo Alves Feitosa, 500, Bloco 5, Ap.71, Pq.São Luís, Cubatão - SP, fi lho de MAURO JOSÉ 
DA SILVA, falecido há 8 anos, residente em Cubatão - SP e de MÁRCIA DOS SANTOS NUNES, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, analista de RH, RG n.º 357340711 - SSP/SP, CPF n.º 37519957810, com 27 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (17/12/1989), 
residente na RUA José Lopes, 24, Jd.Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de SILVIO BORGES DOS SANTOS, de naciona-
lidade brasileira, mecânico de manutenção, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de RITA MARIA 
DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, aux. de limpeza, 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 
Serven� a e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 20 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: JOÃO BATISTA DE JESUS ALMEIDA e ANA CAROLINA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 586297984 - SSP/SP, CPF n.º 04697220536, com 27 anos de idade, natural 
de EUCLIDES DA CUNHA - BA (Antônio Gonçalves-BA  Livro nº 15, fl s. nº 76, Termo nº 9430), nascido no dia vinte 
e dois de junho de mil novecentos e oitenta e nove (22/6/1989), residente na Rua Roberto Mário San� ni, 56, 
Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ TELES DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 82 anos de 
idade, residente em ANTÔNIO GONÇALVES - BA e de ROSÁLIA MARIA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, lavra-
dora, com 62 anos de idade, residente em ANTÔNIO GONÇALVES - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 529976821 - SSP/SP, CPF n.º 85794657537, com 22 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 171, fl s. nº 395, Termo nº 50549), nascida no dia seis de janeiro de mil novecen-
tos e noventa e cinco (6/1/1995), residente na Rua Roberto Mário San� ni, 56, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de 
JOSÉ ANDRÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 47 anos de idade, residente em ANTÔNIO 
GONÇALVES - 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, 23 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: GUILHERME MAGALHÃES LATROVA e THAIS CABRAL SIQUEIRA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, desenvolvedor, RG n.º 456364596 - SSP/SP, CPF n.º 41617099864, com 23 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 176, fl s. nº 300, Termo nº 106768), nascido no 
dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e noventa e três (21/12/1993), residente na RUA Marina Costa 
Terra, 65, Ponte Nova, Cubatão - SP, fi lho de MARCELO REIS LATROVA, de nacionalidade brasileira, Engenheiro 
elétrico, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de HÉLIDA MAGALHÃES LATROVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, empresária, RG n.º 429473643 - SSP/SP, CPF n.º 43500959857, com 22 anos de idade, natural 
de SÃO VICENTE - SP (São Vicente  Livro nº 212, fl s. nº 176, Termo nº 152246), nascida no dia dezessete de março 
de mil novecentos e noventa e quatro (17/3/1994), residente na RUA Homero José da Silva, 31, Parque São Luis, 
Cubatão - SP, fi lha de ANDERSON DOS SANTOS SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, empresário, com 40 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de VERÔNICA CABRAL SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, empresária, 
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, 19 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: HENRIQUE BOSQUÊ DE PAULA REIS e DANIELE GOMES TAVARES. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, analista de sistemas, RG n.º 46664748 - SSP/SP, CPF n.º 40478109830, com 26 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 138, fl s. nº 189, Termo nº 83004), nascido no 
dia nove de março de mil novecentos e noventa (9/3/1990), residente na RUA Dom Pedro I, 656, casa 2, Vila 
Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO DE PAULA REIS, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 55 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de AURELIA MANZANO BOSQUÊ REIS . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, técnica de enfermagem, RG n.º 44400743X - SSP/SP, CPF n.º 45599632822, com 21 anos de 
idade, natural de ARUJÁ - SP (Arujá-SP  Livro nº 64, fl s. nº 105, Termo nº 27500), nascida no dia dezesseis de 
junho de mil novecentos e noventa e cinco (16/6/1995), residente na RUA Dom Pedro I, 656, casa 2, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lha de DANIEL TAVARES, falecido há 10 anos e de MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA GOMES, de 
nacionalidade brasileira, condutora escolar, com 54 anos de idade, residente em ARUJÁ - SP. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publi-
cado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 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: ALEXANDRE DO CARMO FERREIRA e LARYSSA DE SOUZA ANDRADE. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, ajudante geral, RG n.º 334340032 - SSP/SP, CPF n.º 30300478810, com 35 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (5/1/1982), 
residente na RUA Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, km 66, Jardim Samaritá, SÃO VICENTE - SP, fi lho de JOSÉ 
ROBERTO FERREIRA e de MARCIA APARECIDA DO CARMO FERREIRADivorciado de VANESSA LIMA DE OLIVEIRA, 
conforme sentença datada de 06/11/2014, preferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cubatão-SP, 
nos autos de nº0005723-29.2014.8.26.0157. Sendo ele neste ato representado por seu bastante procurador: 
ELIAS LUIZ FARIAS, de nacionalidade brasileira, portador do RG 20123182-SP, CPF 16411104816, solteiro, pe-
dreiro, residente na Rua Francisco Queiroz, nº103m Jardim Inpependência, São Paulo-SP.. Sendo a pretendente, 
solteira, estudante, RG n.º 598738186 - SSP/SP, CPF n.º 51810843898, com 16 anos de idade, natural de Cu-
batão - SP (Cubatão  Livro nº 203, fl s. nº 242, Termo nº 63132), nascida no dia dezesseis de agosto de dois mil 
(16/8/2000), residente na AVENIDA Principal Caminho das Neves, 2372, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de 
EVERALDO DE ANDRADE, desaparecido há 16 anos e de ALEXSANDRA ANTONIO DE SOUZA, do lar, com 35 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, 24 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: MIQUÉIAS MATA VIANA e KATARINE RODRIGUES PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 363517510 - SSP/SP, CPF n.º 42125573806, com 25 anos de idade, natural 
de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 42º Subdistrito - Jabaquara  Livro nº 229, fl s. nº 113, Termo nº 136556), nascido 
no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (16/1/1992), residente na RUA Vereador Álvaro 
Dias, 31, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de DERLY MUNIZ VIANA, de nacionalidade brasileira, encanador, com 
53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LURDETE LIMA MATA VIANA, de nacionalidade brasileira, 
domés� ca, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, médica veterinária, RG n.º 301314561 - SSP/SP, CPF n.º 27845870889, com 37 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP, nascida no dia nove de maio de mil novecentos e setenta e nove (9/5/1979), residente na AVE-
NIDA Domingos da Costa Grimaldi, 241, Centro, PERUÍBE - SP, fi lha de OSMAR DIAS PEREIRA, de nacionalidade 
brasileira, autônomo, com 60 anos de idade, residente em PERUÍBE - SP e de DIRCE RODRIGUES PEREIRA, de 
nacionalidade brasileira, autônoma, com 62 anos de idade, residente em PERUÍBE - SP. Divorciada de Rodrigo 
Malagoli, conforme sentença datada de 25/01/2011, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial da 
Comarca de Peruíbe-SP, nos autos de N°62/11. 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, 20 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: ADRIANO OLIVEIRA FERNANDES e MARIA JOSEANE DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 253417120 - SSP/SP, CPF n.º 25523557811, com 41 anos de idade, 
natural de BRAGANÇA PAULISTA - SP, nascido no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e setenta e cinco 
(18/2/1975), residente na Rua Eliedson Alves da Silva, 39, Vila Costa Muniz, Cubatão - SP, fi lho de LUCIANO CAR-
LOS FERNANDES, de nacionalidade brasileira, falecido há 20 anos e de MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FERNANDES, 
de nacionalidade brasileira, falecida há 20 anosDivorciado de Simone Cardoso Lima, conforme sentença datada 
de 17/12/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 3ªVara da Família e Sucessões do Foro Regional XII- Nossa 
Senhora do Ó-SP, nos autos de nº1013382-95.2014.8.26.0020. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, cozinheira, RG n.º 587016929 - SSP/SP, CPF n.º 28280013857, com 45 anos de idade, natural de ES-
CADA - PE, nascida no dia trinta e um de maio de mil novecentos e setenta e um (31/5/1971), residente na Rua 
Eliedson Alves da Silva, 39, Vila Costa Muniz, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ CINCINATO DE LIMA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 76 anos de idade, residente em CAÇAPAVA - SP e de MARIA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 70 anos de idade, residente em CAÇAPAVA - SP. Divorciada de Mário Silva 
do Nascimento, conforme sentença datada de 04/04/2007, proferida pela Juíza de Direito Auxiliar da 2ªVara da 
Família e Sucessões da Comarca de 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, 23 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: MICHEL APARECIDO BENEDITO e FRANCIANE DE SOUSA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 34448535 - SSP/SP, CPF n.º 30906564859, com 34 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 90, fl s. nº 347, Termo nº 18265), nascido no dia quinze de julho de mil novecentos 
e oitenta e dois (15/7/1982), residente na Rua Benedito Moreira César, 234, apt.24, Parque São Luis, Cubatão - 
SP, fi lho de REGINA MARIA BENEDITO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 523152280 - SSP/SP, 
CPF n.º 01500778311, com 33 anos de idade, natural de BURITI BRAVO - MA (Buri�  - MA  Livro nº 57, fl s. nº 22, 
Termo nº 21536), nascida no dia sete de junho de mil novecentos e oitenta e três (7/6/1983), residente na Rua 
Benedito Moreira César, 234, apt.24, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de ALCIDES DE SOUSA, de nacionalidade 
brasileira, falecido há 2 anos e de MARIA PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecida há 31 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, 25 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: ARICELMO CARDOSO DE OLIVEIRA e DANIELA MARIA DE ALBUQUERQUE. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado de caldeiraria, RG n.º 26842667 - SSP/SP, CPF n.º 25606384876, 
com 40 anos de idade, natural de PAULO AFONSO - BA (Paulo Afonso - BA  Livro nº 63, fl s. nº 205-V, Termo nº 819), 
nascido no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e setenta e seis (24/2/1976), residente na RUA João 
Veiga, 471, Bloco 1, Ap.41, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de ARLINDO BARROS DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSEFA CARDOSO DE OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, lojista, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 306635914 - SSP/SP, CPF n.º 27599059857, com 37 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia seis de outubro de mil novecentos e setenta e nove (6/10/1979), 
residente na RUA João Veiga, 471, Bloco 1, Ap.41, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL FRANCISCO DE 
ALBUQUERQUE, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente em SURUBIM - PE e 
de INÊS MARIA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 62 anos de idade, residente em 
SURUBIM - PE. 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, 25 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: FLÁVIO DOS SANTOS MENDES e RAISSA SOARES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, armador, RG n.º 588208826 - SSP/SP, CPF n.º 60381382346, com 24 anos de idade, natural 
de CAMPO MAIOR - PI (Campo Maior-PI  Livro nº 44, fl s. nº 66, Termo nº 52082), nascido no dia dois de agosto 
de mil novecentos e noventa e dois (2/8/1992), residente na RUA Antonio Alber� no Couto, 76, Jd.Costa e Silva, 
Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO ALVES MENDES, de nacionalidade brasileira, aj. de pedreiro, com 55 anos de 
idade, residente em COCAL DE TELHA - PI e de ANTONIA ALANDIR DOS SANTOS MENDES, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente em COCAL DE TELHA - PI . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 52277412X - SSP/SP, CPF n.º 52339126860, com 16 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e três de janeiro de dois mil e um (23/1/2001), residente na RUA 
Antonio Alber� no Couto, 76, Jd.Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de JOSEVALDO SOARES DA SILVA, de naciona-
lidade brasileira, aj. de pedreiro, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSENILDA MARIA DA 
CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 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, 25 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: ONOFRES ALVES FEITOSA FILHO e ROSEMEIRE CUSTÓDIO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, com 46 anos de idade, natural de NOSSA SENHORA DE LOURDES - SE, nascido no dia dois de novembro 
de mil novecentos e setenta (2/11/1970), fi lho de ONOFRES ALVES FEITOSA e de MARIA VALTENICE MENESES . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, com 41 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP, nascida no 
dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e setenta e cinco (25/2/1975), fi lha de RUBENS ROMEU CUSTÓ-
DIO e de NILVA COELHO CUSTÓDIO. 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, 25 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Para comemorar os 471 
anos de Santos, a Prefeitura 
preparou uma série de even-
tos pela Cidade. A progra-
mação, que começou com o 
desfi le ofi cial na manhã desta 
quinta (26), dia do aniversá-
rio da cidade, prossegue nesta 
sexta (27) com a abertura do 
Valongo Beer Experience, a 
partir das 17 horas.

No sábado, os santistas 
ganham um presente. A can-
tora Maria Rita sobe ao palco 
montado na Praça Mauá para 
o seu show ‘Samba de Maria’. 
A cantora está em turnê com 
o show desde o ano passado, 

ANIVERSÁRIO DE SANTOS
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Sociedade de Melhoramentos da Vila Nova, através de seu presi-
dente, senhor Eladio Pereira Mota, convoca seus associados, sim-
patizantes e a comunidade em geral, para a ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, que se realizará, dia 15/02/2017 as 19: 00 
horas em primeira chamada e as 20:00 horas em segunda chama-
da - Avenida Nações Unidas, nº 344 - Vila Nova - Cubatão/SP.

Pauta: 
1- Mudança de estatuto 
2- Prestação de contas 
3- Assuntos Gerais

Santos celebra 471 anos programação especial

Programação intensa no feriadão

A cantora Maria Rita 
se apresenta no sábado 
(28), na Praça Mauá

onde canta repertório com-
posto de músicas que mar-
caram sua vida e clássicos da 
MPB. Integram a apresenta-
ção sucessos de Zeca Pago-
dinho, Arlindo Cruz, Jorge 
Aragão, Alcione, Beth Carva-
lho, além de sambas-enredo.

Fechando as comemora-
ções, os nadadores da cidade 
e de outras partes do Estado 
caem nas águas da praia da 
Aparecida para a disputa da 
primeira etapa do Campeo-
nato Santista de Águas Aber-
tas. A primeira largada para a 
prova está marcada para as 09 
horas da manhã.

EXPEDIENTE DE FERIADO 
PROLONGADO 
(27, 28 E 29 DE JANEIRO) 
• S����
Policlínicas não funcionarão de 
quinta a domingo, exceto a da Nova 
Cintra, que mantém plantão 24h, 
para urgências e emergências. UPA 
Central, Prontos-socorros (Zonas 
Leste e Noroeste) e hospitais, fun-
cionarão normalmente.
• L���� C������ S����� 
Circulará todos os dias, das 10h às 
17h (saída a cada 60 minutos do 
Posto de Salvamento 3).
• L���� T�������� �� B���� 
Circulará todos os dias, das 10h às 
17h (saída a cada 30 minutos da Es-
tação do Valongo).
• B���� C��� 
Quinta e sexta circulará, das 14h50 
às 16h50, e no sábado, das 12h50 
às 16h50. (saída a cada hora da Es-
tação do Valongo)
• A������ 
Abrirá de quinta a domingo, das 9h 
às 20h (bilheteria fecha às 19h30)
• O��������� 
Nos quatro dias, das 9h às 19h (bil-
heteria fecha às 17h).
• J����� B������� 
Todos os dias, das 8h às 18h.
• F����� L����� 
Serão armadas normalmente.
• M������ �� P���� 
De quinta a sábado, das 6h às 20h, 
e domingo, das 6h às 16h.
• F������� 
Na orla Boqueirão, quinta, sexta e 
sábado, das 14h às 22h; e na praça 
em frente ao Sesc, na Aparecida, 
domingo, mesmo horário.
• M������ M�������� 
Na quinta e no domingo, funcio-
nará das 7h às 13h; sexta e sábado; 
das 7h às 18h.
• P������� ��� A�������
Fecha na sexta-feira. Abrirá sábado 
e domingo, das 11h às 14h
• C��� �� T��� B�����
Não funcionará na quinta e sexta-
feira. Abrirá sábado e domingo das 
11h às 17h.
• J����� ��� A����
Quarta a domingo, das 9h às 20h
• C��������� �� ������ � ����-

���������� �������������
Não funcionarão na quinta-feira. 
Sexta e sábado, em operação normal.

L��� S����� 
Com as ações ‘Adote um 
Livro’ e ‘Adote um Gibi’, 
que oferecem obras 
literárias gratuitamente, 
o projeto Leia Santos, da 
Secretaria de Cultura (Se-
cult), é dica no fi m de se-
mana. Também oferece 
o Baú das Letrinhas. Do-
mingo (29). 10h às 14h. 
Praça Luiz La Scala. Ponta 
da Praia. Grá� s.

Q������� �� C����� 
O Quarteto de Cordas 
Mar� ns Fontes faz show 
com clássicos. Quarta-feira 
(25). 15h30. Cafeteria do 
Museu Pelé. Largo Mar-
quês de Monte Alegre, s/
n°, Valongo. Grá� s.

B���� N��� �� P��������� 
O músico Fábio Luiz Salgado in-
terpreta clássicos do es� lo na Se-
mana Nacional da Bossa Nova. 
Domingo (29). 17h. Pinacoteca 
Benedicto Calixto. Av Bartolomeu 
de Gusmão, 15, Boqueirão. Grá� s.

O T���� 
Banda pioneira do rock progressivo no 
País, O Terço faz show no Teatro Braz 
Cubas (TMBC). Os ingressos custam 
R$ 50,00 (meia-entrada) e R$ 100,00 
(inteira) disponíveis no quiosque 
Compre Ingressos e na bilheteria do 
Teatro. Sábado (28). 21h. 

C������� �� XV 
Com apresentações do grupo ‘Choro e 
Afi ns’, o projeto do Clube do Choro de 
Santos promove o es� lo musical e valo-
riza o Centro Histórico. Domingo (29). 
11h. Rua XV de Novembro, número 68. 
Em caso de chuva, o evento poderá ser 
transferido para a sede do clube. Grá� s.

SANTOS ARTE E CULTURA
(em caso de chuva, as atrações são canceladas)
Concha Acús� ca Vicente de Carvalho (Canal 3)
=> Sexta (27), às 19h. Espetáculo ‘Praiaças’, da Bella Cia. 
=> Sábado (28), às 19h. Quarteto de Cordas Mar� ns Fontes. 
=> Domingo (29), às 10h. Peça infan� l ‘O Mundo de Historias’, 
com Alexandre Camilo Domingo (29), às 19h. .
Chorinho no Aquário 
(Praça Luiz La Scala, na Ponta da Praia)
=> Sábado (28), às 19h. Show do grupo Primas e Bordões
Jardim Botânico Kids (Rua João Fracarolli, s/nº, na Zona Noro-
este)
=> Sábado (28), às 16h. Espetáculo ‘Operários’ e Baile à Fantasia
Fonte do Sapo  (orla do Aparecida)

=> Sábado (28), às 19h. A banda Azzi Maria interpreta clás-
sicos do pop, rock e MPB
Praça do Surfi sta (orla do Pompeia, em frente ao Posto 2)
=> Sábado (28), às 19h. Show de Rogério Baraquet, que toca 
canções de variados es� los e trabalho autoral
Pérgola do Boqueirão (Avenida Conselheiro Nébias)
=> Domingo (29), às 19h. Show de samba de raiz com Fer-
nando Negrão
Baile na ZN (Jardim Botânico Chico Mendes - Rua João Fraca-
rolli, s/nº, Bom Re� ro, na Zona Noroeste)
=> Domingo (29), às 19h. Show da banda Flex
Parque Roberto Mário San� ni (Emissário Submarino)
=> Sábado e domingo (29), às 19h. Aulas de dança de salão, 
zumba e axé.
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COMÉRCIO VAREJISTA

INCLUSÃO SOCIAL

1º Meeting de Tendências reúne 
empresários e especialistas em varejo 

Inspirar ideias inovadoras 
e compartilhar experiências 
de sucesso com os empresá-
rios do comércio regional. Es-
ses foram alguns dos objetivos 
do 1º Meeting de Tendências: 
Varejo Baixada Santista, even-
to realizado pelo Sindicato do 
Comércio Varejista da Bai-
xada Santista na última terça 
(24), na sede da Entidade, em 

Encontro foi realizado em comemoração ao aniversário de 86 anos do Sindicato do Comércio 
Varejista da Baixada Santista

Sob olhares atentos dos empresários, palestrantes contam novas ideias para aprimorar as vendas

D���������

Santos. O encontro fez parte 
da comemoração do aniver-
sário de 86 anos do Sindicato.

O meeting trouxe especia-
listas renomados no merca-
do de marketing e consumo 
para palestras e workshops 
de varejo, inovação, tecno-
logia e tendências, além de 
Rodada de Negócios e Painel 
com secretários de comércio 

das cidades da Região. Os 
palestrantes compartilharam 
informações para o lojista 
transformar a experiência de 
consumo de seu estabeleci-
mento, aliando produtivida-
de e efi ciência para alavancar 
as vendas.

“Esperamos que os co-
merciantes levem os en-
sinamentos para inovar e 

melhorar o atendimento e, 
incrementar suas vendas”, 
afi rma o vice-presidente do 
Sindicato, Omar Abdul Assaf.

“Achei ótima a iniciativa 
do Sindicato em promover 
esse encontro entre empre-
sários e compartilhar expe-
riências”, afi rma o empresário 
Marcos Freire, franqueado da 
rede Pizza Hut na Região.

Guarujá recebe entre os 
dias 2 e 12 de fevereiro o 
Programa Praia Acessível – 
Esporte para Todos, inicia-
tiva do Governo do Estado 
em parceria com o Muni-
cípio que visa a inclusão de 
pessoas com defi ciência ao 
esporte. 

A Praia da Enseada foi es-
colhida para sediar o evento, 
e tem a expectativa em aten-
der mais de 100 pessoas por 
dia. A Diretoria de Esportes 
Adaptados e da Terceira Ida-
de da Prefeitura explica que 
o evento dá oportunidade 
para a população. “Todas as 
pessoas do Guarujá tem a 
chance de conhecer moda-
lidades que eles não estão 
acostumados, como o ciclis-
mo adaptado”, diz o titular 

Guarujá recebe o ‘Praia 
Acessível’ nesta semana

da pasta.
O evento contará com 

o apoio da Polícia Militar 
e Guarda Civil Municipal 
(GCM). A estrutura será 
composta por tendas, um 
trio elétrico e um caminhão 
da Sabesp para disponibili-
zar água aos participantes e 
a algumas estruturas, como 
piscinas de plástico e ba-
nheiros químicos adaptados. 

O Praia Acessível será 
realizado sempre de quin-
ta a domingo, das 9 às 15 
horas, na altura do Posto 7 
dos Bombeiros, na Avenida 
Miguel Estéfano. Além do 
ciclismo adaptado, o evento 
conta com outros esportes, 
como surf e frescobol adap-
tado, vôlei sentado e banho 
de mar com cadeira anfíbia.

D���������
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OLHAR DOCUMENTAL

Inscrições abertas para oficina 
de documentário, de graça

Projeto incubado pelo Vara Para Pescar, 
de Cubatão, a ofi cina “Olhar Documental”, 
proposta por Douglas Casari, chega à sua 
segunda edição.  "Durante a primeira turma 
do projeto Olhar Documental, houve uma 
economia de recursos por parte do proponente 
e o resultado superou nossas expectativas. 
Por isto, resolvemos abrir uma nova turma e 
aumentar o alcance das ofi cinas", explica Vivi 
Távora, idealizadora da incubadora.

Abertas em 20 de janeiro, as inscrições 
gratuitas para as aulas seguem até 4 de 
fevereiro e podem ser feitas pelo link https://
goo.gl/forms/4NV0oVFWhMgwG1wE2. 
Interessados maiores de 14 anos podem 
participar, basta se inscrever.

Os oito encontros acontecerão entre 11 de 
fevereiro e 8 de abril na sede da incubadora no 
antigo Anilinas, em Cubatão: Avenida Nove 
de Abril, 2.275, Casa 2 – Centro.

“O objetivo é fomentar o audiovisual 
com o uso da linguagem de documentários 
e ensinar a capacidade de criar fi lmes com 
objetos práticos que muitos carregam o tempo 
todo: os celulares”, explica o proponente.

Após todos os passos da ofi cina (gravar 
e editar os documentários), os alunos 
participarão de uma mostra com bate-papo. 
Na ocasião, em data a ser confi rmada, os fi lmes 
realizados serão assistidos numa sessão aberta 
ao público e, ao fi nal, haverá uma conversa 
entre os participantes.

D���������

Ao término, alunos realizarão um curta-metragem. Inscrições são gratuitas

CONTEÚDO
Na parte teórica, serão abordados conteúdos 

sobre a realização de documentários, da pré-
produção à fi nalização, história do segmento, 
exibições de cenas, etc. Durante as aulas, após 
a teoria, os alunos partirão para a parte prática, 
visando a realização de curtas-metragens.

Douglas Casari, cursa Cinema e 
Audiovisual em Centro Universitário Monte 
Serrat UNIMONTE desde 2013. É voluntário 
no Núcleo Experimental de Produção 
Audiovisual - NEPAV, da faculdade. Realizou 
estágio Mediação Cultural no Sesc Santos. 
Trabalhou em cinco curtas-metragens 

de fi cção, dois documentários de curta-
metragem, entre outros diversos produtos 
audiovisuais. Seu documentário, “Você”, 
recebeu indicações ao Festival de Cinema 
Universitário Tainha Dourada e ao Curta 
Santos (2015), ambos em 2015. É Fotógrafo/
Videomaker Freelancer.

Mais informações:
h� p://varaparapescar.com.br/
h� ps://www.facebook.com/VaraParaPescar


