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Invasão 
Zero

Pesquisa revela que satisfação 
com a UPA de Cubatão aumentou

Salve!
Rainha das 
Àguas

Periquito fala para 
construtores no Guarujá

Primeiro trecho do VLT 
está concluído

Os barracos que esta-
vam desocupados foram 
ao chão. E os que tinham 
gente dentro receberam 
prazo de 24 horas para
desocupar.
Começou em Cubatão o 
programa municipal In-
vasão Zero que, junto ao 
Município Verde Azul e 
Litoral Sustentavel, do Es-
tado, pretende frear as in-
vasões, por fim à faveliza-
ção e reorganizar a cidade.
Ação começou pelo Vale 
Novo 03

Nem tudo é caos na Saúde 
pública em Cubatão. 
Pesquisa revela que o índi-
ce de aprovação dos muní-

 Programação em comemora-
ção a Iemanjá vai movimentar 
as praias da região no final de 
semana. Nesta sexta tem pro-
gramação no Guarujá e do-
mingo em Santos 04

 Ex-prefeito de Cam-
boriú fala sobre as ini-
ciativas de sucesso que 
projetaram a cidade 
para o mundo, num 
encontro com empre-
sários convidados, no 
Casa Grande Hotel,  
em Guarujá.  04

Francisco dos Santos

Wagner Moura, Luizinho 
e Carlos Freitas expres-
sam apoio a Ademário

Sintracomos reúne pre-
feitos da região contra o 
desemprego local

Câmara de Santos pode 
ter escola de líderes, 
como na Alesp

CBN para de ‘tocar 
notícia’ e deixa vazio 
na Baixada

Prefeitura decide 
romper contrato com 
a AHBB

02

Coluna do Cido Barbosa

cipes que usam a Unidade 
de Pronto Antendimento 
- UPA/Parque São luiz au-
mentou, e beira os 100%.

Atendimento humani-
zado, equipamentos de 
ponta e equipe médica 
e funcionários bem trei-

nados, estão entre os ítens 
que fazem a diferença para 
os usuários pesquisados 06

Marcel Nobrega

Alexandre de Carvalho

A  população já pode usar 
o VLT para ir do Porto de 
Santos ao terminal Barrei-
ros, em São Vicente, com 
todo o trecho em funcio-
namento das 7h às 19h. 
O governador entregou 
três estações: Ana Costa, 

Washington Luís e Porto,
 e uma em São Vicente. 
O VLT vai operar com 10 
trens, todos com ar con-
dicionado. Cada um leva 
400 passageiros, o equi-
valente a sete ônibus con-
vencionais. 03
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Colégio de líderes
 O vereador santista Adilson 

júnior (PTB) pretende criar um 
colégio de líderes, a exemplo do 
existente na Assembleia legislativa 
do Estado. Uma espécie de fórum 
composto por líderes da maioria, 
minoria, partidos, blocos parla-
mentares e do governo.

 
Prefeitos
no Sintracomos
Na próxima quarta-feira, (08) 

prefeitos da região estarão reuni-
dos com a diretoria do Sintracomos 
em Santos. Na pauta, a luta contra 
o desemprego que assola os traba-
lhadores da região. Já con� rmaram 
presença Ademário e Paulo Ale-
xandre Barbosa.

 
 Saúde da Mulher
 O Serviço do Centro de Aten-

ção Integrada à Saúde da Mulher 
(SCAISM) está sendo transferido 
provisoriamente para instalações 
ligadas à Unidade Básica de Saúde 
(UBS) da Vila Nova, na Rua São 
João, 185 (entrada lateral, da Rua 
D. Pedro I), com o telefone 3361-
9818.

O SCAISM, que funcionava em 
instalações precárias no Hospital 
Municipal, está sendo reavaliado 
para a melhoria do atendimento à 
população. Um dos motivos da lo-
calização anterior era a realização 
de alguns dos exames no hospital, 
mas em tais casos as pessoas têm 
sido encaminhadas para outros 
serviços do Município.

Teto dos
 procuradores
Alguns procuradores municipais 

de Cubatão tiveram o contra che-
que reduzido e vão receber apenas 

o valor do salário do prefeito, no 
próximo pagamento. A medida foi 
anunciada pelo prefeito Ademário 
no começo do mandato, seguiu o 
trâmite o� cial de comunicação e 
já está em vigor. No primeiro pa-
gamento do ano, os procuradores 
ainda receberam valor antigo. A di-
vergência entre as partes sob qual 
teto aplicar para os procuradores 
municipais só terá � m com o po-
sicionamento � nal do STF. Até lá 
prevalece o valor estabelecido pelo 
prefeito.

A última notícia
A última terça foi um dia triste 

para o jornalismo da Baixada San-
tista. Ele marcou a última trans-
missão da rádio CBN Santos, que 
encerrou as atividades na região. 
Nas redes sociais, ainda é possível 
ver as mensagens de despedida de 
jornalistas da empresa e de ouvin-
tes, que manifestavam tristeza por 
perder a única ‘rádio que toca notí-
cia’ aqui no litoral.

Novo Relator
A Operação Lava Jato já sabe 

quem vai comandar os trabalhos 
no Supremo Tribunal Federal. Nes-
ta quinta, o colegiado de� niu por 
sorteio que o ministro Edson Fa-
chim será o novo relator. 

Fachim substitui o ministro 
Teori Zavascki, que morreu em um 
acidente de avião em Angra dos 
Reis no dia 19 de janeiro.

Luiz Edson Fachin foi indicado 
para o Supremo pela ex-presiden-
te Dilma Rousse�  e teve seu nome 
aprovado pelo senado em maio de 
2015. Advogado prestigiado no 
meio jurídico e acadêmico, ele ga-
nhou reconhecimento pela atuação 
no direito civil e de família.

Prefeitura vai romper 
com AHBB
Comprometido em ajudar o Município na reabertura do Hospital, Estado 
derruba a obrigação judicial de intervir. Acertos para nova gestão devem se 
acelerar depois que AHBB deixar Hospital

O prefeito Ademário decidiu e a Prefeitura 
vai mesmo rescindir o contrato de gestão com 
a Associação Hospitalar Bene� cente do Brasil 
(AHBB) que, formalmente, tem até a próxima terça 
(06) para apresentar a defesa. Na prática, a entidade 
tem duas opções: buscar entendimentos para um 
rompimento amigável, ou assistir o rompimento 
unilateral do contrato.

Nesta quinta, a AHBB protocolou documento 
na Câmara informando aos vereadores que está 
levantando os débitos trabalhistas, em negociação 
amigável, para recisão de contrato

A Prefeitura conta com o apoio do governo do 
Estado para reabrir o Hospital, porém a forma de 
gestão ainda está em análise e deverá se acelerar 
depois de resolvido o imbróglio com a AHBB.  A 
secretaria municipal da Saúde está � nalizando um 
levantamento, a pedido do Estado, para que este 
possa dar prosseguimento às parcerias necessárias 
para colaborar na reabertura do Hospital que 
continuará sob responsabilidade do Município.

Trabalhadores
A Prefeitura propôs uma rescisão amigável, pois 

se interessa em garantir os direitos trabalhistas dos 
cerca de 500 funcionários. Por isso, se compromete 
a assumir os passivos trabalhistas (pagamentos de 

salários, indenizações rescisórias, entre outras)nos 
termos de uma ação civil pública promovida pelo 
Ministério Público do Trabalho em 19 de outubro 
de 2015 e que tramita na 2ª Vara da Justiça do 
Trabalho de Cubatão.

Divida
A AHBB deve apresentar, na próxima semana, 

demonstrativo de cálculo composto de planilha 
de todos os eventuais créditos � nanceiros 
pendentes no contrato de gestão, acompanhados 
de seus respectivos comprovantes. A Prefeitura se 
compromete em 45 dias, a partir da assinatura do 
acordo, a analisar os cálculos e a adotar as medidas 
cabíveis para quitação do saldo devido à entidade, 
que fala em aproximados R$ 15 milhões.

Intervenção
O Estado recorreu e a Justiça, em 2º  instância 

suspendeu (até julgamento � nal) os efeitos da 
decisão do Fórum de Cubatão que obrigava o Estado 
a intervir imediatamente na gestão do Hospital, sob 
pena de multa diária. A decisão também reconheceu 
a argumentação da juíza Suzana Pereira da Silva que, 
acionada pelo Ministério Publico, evidenciou a má 
gestão da Prefeitura e precariedade no atendimento 
da AHBB. 

HOSPITAL

Esperança para Casa

Pais, representantes da Casa da Esperança e 
do  Conselho Municipal de Saúde se reuniram 
no gabinete do prefeito para buscar uma solução 
para os problemas que assolam a Casa.

Os serviços não serão suspensos e as obras 
necessárias para garantir melhores condições de 
atendimento e de trabalho aos 25 funcionários 
serão realizadas pela Prefeitura, sem a paralisa-
ção de todos os setores.

A associação está sob intervenção da Admi-
nistração Municipal desde setembro de 2013. Por 
decisão da Justiça, teve sua diretoria afastada e 
bens bloqueados devido a inconsistências admi-
nistrativas e econômico-� nanceiras. Esse quadro 
de intervenção impede que a Casa formalize no-
vos convênios ou receba recursos de órgãos pú-
blicos e privados.

“Buscamos uma saída jurídica para renovar o 
convênio entre a Prefeitura e a Casa da Esperan-
ça. Precisamos avançar para obtermos o sanea-
mento � scal, administrativo, � nanceiro e social”, 
a� rmou Sandra Furquim, frisando que a meta da 
Administração Municipal é resgatar a autonomia 
da casa, possibilitando não só a revitalização dos 
convênios, mas também a ampliação dos serviços.

Além da questão � nanceira e administrativa, 
há o agravamento das condições da estrutura fí-
sica. O prédio apresenta in� ltrações e vazamentos 
que comprometem a utilização de todos os espa-
ços. “Técnicos da Prefeitura realizarão um cro-
nograma para a reforma e adequação dos setores 
escalonadamente, de forma que não seja necessá-
ria a paralisação de todos os serviços”, detalhou 
Sandra Furquim.

Salários
A secretária de Saúde  Sandra Furquim disse 

que a reestruturação administrativa não resultará 
na dispensa de qualquer funcionário. Ela infor-
mou que a Prefeitura estuda uma saída jurídica 
para efetivar o repasse de recursos para o paga-
mento dos salários, atrasados desde o mês pas-
sado. “A Prefeitura continua parceira da Casa da 
Esperança. Estamos estudando uma ferramenta 
jurídica para o repasse legal desses recursos. Acre-
dito que na próxima semana os funcionários já te-
rão recebido seus salários”. Os funcionários, que 
entraram em greve nesta quinta-feira, promete-
ram retomar suas atividades assim que receberem 
os vencimentos.

Obras para garantir melhores condições de atendimento e trabalho dos 
funcionários serão executadas pela Prefeitura, sem a necessidade de 
paralização das atividade da Casa

D���������/PMC

“Se o governo do Ademário 
der certo, é melhor para todos 
nós que vivemos, trabalhamos e 
temos negócios aqui. É por isso que 
queremos dar o voto de con� ança 
e apoio. Cubatão precisa que o 
governo dê certo”. 

Em síntese esse é o pensamento de 
três in� uentes políticos derrotados 
na disputa eleitoral do ano passado. 
Wagner Moura – PMDB, segundo 
colocado; Luizinho presidente do 
PPS, aliado de Moura, na disputa 
e Carlos de Freitas (articulador do 
Arco da Aliança, que viabilizou a 
candidatura do terceiro colocado 
Doda).

O manifesto merece crédito, 
e parece mesmo ser uma atitude 
republicana, como demonstração 
de boa vontade e não barganha por 
‘cargos ou esquemas’ pois todos, 

Manifesto de apoio 
a Ademário

inclusive os protagonistas do 
manifesto, sabem que Ademário 
está governando com braço de 
ferro, a ponto de desagradar até 
mesmo aliados: “sabemos que 
o Ademário ganhou a eleição e 
precisa governar com o grupo dele. 
Não queremos espaço nem cargos, 
apenas nos colocar à disposição 
para ajudar a cidade, pois todos 
ganharemos com isso”.

No � nal, Carlos de Freitas pede 
ainda que os 13.426 eleitores que 
votaram em Moura e os 11.449 que 
votaram na coligação encabeçada 
por Doda, con� em e apoiem 
Ademário.

Principal candidato derrotado 
na eleição, o empresário Wagner 
Moura mostrou grandeza e 
desapego, ao surpreender com o 
gesto de humildade.
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Estações operam das 7h às 19h. 
Governador quer horário ampliado 

BARRACOS NO CHÃO

Começou o 
Invasão Zero

Força tarefa comandada pela Prefeitura começa o enfrentamento às invasões desenfreadas em Cubatão

Trecho 1 do VLT está concluído

Uma operação 
coordenada pela Prefeitura 
de Cubatão, na manhã desta 
quinta-feira, (02) colocou 22 
barracos no chão e deu prazo 
de 24 horas para que outros 
15, que estavam com famílias 
dentro, sejam desocupados, 
sob risco de uso de força para 
fazê-lo. Este é o Programa 
Invasão Zero, que pretende 
estancar as invasões e iniciar 
o replanejamento urbanao 
da cidade, tomada por 
ocupações irregulares.    

O local, alvo desta 
primeira ação, margeia a 
rodovia Padre Manoel da 
Nóbrega, e é conhecido 
como Vale Novo (em frente 
ao Vale Verde) entre o Sítio 
Novo e a Vila Esperança. No 
local, que é de preservação 
ambiental e de risco 
devido à existência de um 
gasoduto da Petrobras, 
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foram encontradas 30 
habitações construídas 
clandestinamente, além de 
outras sete em construção ou 
abandonadas.

 O secretário municipal 
de Meio Ambiente, Mauro 
Haddad Nieri, frisou que 
compete ao poder público 
adotar medidas visando 
a defesa dos padrões de 
desenvolvimento urbano, 
a garantia do uso regular 
do solo e a preservação das 

áreas de interesse ambiental. 
“Por esta razão, já no dia 18 
de janeiro foi instituída a 
Comissão Permanente para 
a Contenção de Ocupações 
Irregulares no município, 
que é um passo importante 
para permitir o planejamento 
e a construção de futuras 
unidades habitacionais em 
Cubatão”.

 
Operação
Polícia Militar, Corpo 

de Bombeiros, Polícia 
Militar Ambiental, Ecovias, 
Samu 192. Pela Prefeitura, 
Defesa Civil e secretarias 
de Habitação, Segurança 
Pública e Cidadania, Meio 
Ambiente e Assistência 
Social, além de pessoal e 
equipamentos da Cursan e 
outros setores de apoio.

Famílias
As famílias encontradas 

no local foram cadastradas 
pelas assistentes sociais, 
para verifi car sua condição 
fi nanceira e eventual 
necessidade de apoio e/
ou cadastro em programas 
sociais (no momento, não está 
previsto o cadastramento em 
programas habitacionais). 
Os bens particulares 
apreendidos no local foram 
identifi cados e estão num 
alojamento da Prefeitura. 

Os donos tem um prazo de 
quinze dias para retirar.

 
Invasão Zero
No dia 19 de janeiro o 

secretário estadual do Meio 
Ambiente Ricardo Salles 
visitou o prefeito Ademário, 
quando a cidade aderiu 
ao Programa Município 
Verde Azul e ao Projeto 
de Desenvolvimento 
Sustentável do Litoral 
Paulista. No mesmo dia o 
prefeito criou o programa 
Municipal Invasão Zero, 
agora com o apoio do 
Estado para execução de 
políticas públicas para o 
desenvolvimento sustentável 
e realocação em áreas de 
risco socioambienteal 
(unidades habitacionais 
e reurbanização nas Vilas 
Pescadores e Esperança).

Investir na 
periferia

Vice prefeito afi rma 
que compatibilizará 
o ambiental com o social

A Prefeitura quer esta-
belecer uma via de diálogo 
constante com as lideranças 
comunitárias que buscam 
melhorias para seus núcleos. 
O compromisso foi fi rmado 
pelo vice-prefeito e secretário 
de Planejamento, Pedro de Sá, 
com o presidente da Associa-
ção Comunitária Vila Caic, 
Jair Nascimento.

Acompanhado de um 
grupo de moradores, Nasci-
mento esteve reunido com o 
vice-prefeito, o vereador Ro-
drigo Alemão e o secretário 
de Habitação e Obras, Benal-
do Melo de Souza. “Vamos 
garantir uma atenção especial 
a quem nunca teve”, afi rmou 
Pedro de Sá. “O programa In-
vasão Zero não está contra a 
comunidade que há anos luta 
por melhorias e sim contra 
aqueles que querem passar na 
frente das famílias que real-
mente aguardam há anos pela 
urbanização de seus núcleos”.

Pedro de Sá afi rmou que 
as vilas Natal, Caic e Espe-
rança estão entre os núcleos 
prioritários nos projetos de 
combate a enchetes, de lim-
peza pública e de implanta-
ção de serviços. “Nosso foco é 
melhorar a qualidade de vida 
de todos”.

O vice-prefeito disse que 
já esteve reunido com técni-
cos do Governo Federal, para 
tratar da reestruturação do 
projeto de urbanização das vi-
las Caic e Esperança, incluin-
do a abertura de ruas, deposi-
ção de aterro e instalação de 
rede de drenagem. “Atuamos 
em duas frentes. A segunda 
é a construção de unidades 
habitacionais. Mas para con-
quistarmos os recursos ne-
cessários, temos de manter as 
áreas sem novas invasões”.

MOBILIDADE URBANA INCUBADORAS
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Durante a entrega, em Santos, Alckmin cobrou da EMTU a ampliação do horário de funcionamento

A população já pode 
usar o VLT para ir do Porto 
de Santos ao terminal 
Barreiros, em São Vicente, 
com todo o trecho em 
funcionamento das 7h 
às 19h. O governador 
Geraldo Alckmin entregou 
três estações em Santos 
(Ana Costa, Washington 
Luís e Porto) e uma em 
São Vicente. Agora, dos 15 
terminais de embarque e 
desembarque do primeiro 
trecho do VLT, 14 estão 
prontos. O da Avenida 
Conselheiro Nébias está 
sendo fi nalizado com a 

implantação de sistema de 
segurança.

Durante a entrega 
das novas estações, o 
governador instruiu para 
que partir do primeiro 
domingo de março o 
serviço seja prestado das 
6h às 20h, até atingir o 
funcionamento pleno em 
abril, quando passará a 
transportar passageiros 
das 5h30 às 23h30.

O VLT vai operar com 
10 trens, todos com ar 
condicionado. Cada um 
leva 400 passageiros, o 
equivalente a sete ônibus 

convencionais. “Uma obra 
feita por muitas mãos, 
com esforço, dedicação e 
comprometimento. Não 
estamos entregando só um 
transporte de qualidade, 
mas a Avenida Francisco 
Glicério completamente 
remodelada, com calçada, 
via e ciclovia maiores”, 
disse o prefeito, Paulo 
Alexandre Barbosa.

 COMPLEMENTARES
Segundo o secretário 

de Transportes do Estado, 
dentro de dois meses 
devem ser entregues as 

obras complementares 
do VLT, que incluem 
acessibilidade, faixas de 
trânsito e calçadas, e em 
até 90 dias será assinado 
o convênio com a 
Prefeitura de Santos para a 
integração dos sistemas de 
transportes.

Previu ainda que dentro 
de seis meses todas as 15 
estações terão portas-
plataformas. “Estamos 
preparando a segunda 
etapa do VLT, que vai até 
o Valongo, e esperamos 
obter as licenças para 
licitar a obra este ano”.

Centro de Tecnologia 
e Inovação em Guarujá
Convênio prevê licitação para estudo de vocação

A Prefeitura de Guarujá 
deu um passo signifi cativo 
para implantar um Centro de 
Tecnologia e Inovação. A Ci-
dade obteve êxito na prorro-
gação do convênio com Go-
verno do Estado, que conta 
uma verba de R$ 150 mil des-
tinada à contratação de em-
presa especializada em reali-
zar um estudo de vocação do 
Município para a viabilidade 
do empreendimento. Ainda 
este mês será aberta licitação 
para a contração da empresa 
que fará o estudo. A previsão 
é que o estudo seja concluído 
em seis meses.

A análise de campo defi ni-
rá quais setores de empreen-
dimentos devem ser incen-
tivados, com a formação de 
mão de obra específi ca para 
determinado ramo de ati-
vidade ou serviços voltados 
ao turismo, porto, aeropor-
to, tecnologia, entre outras 
possibilidades. Vencida essa 
etapa de estudos, o próximo 
passo será a implantação do 
Centro de Tecnologia e Ino-
vação em parceria com o Go-
verno do Estado, que será na 
Escola Técnica Municipal 1º 
de Maio.

“Estamos retomando as 
tratativas com a Secretaria 
Municipal de Educação, vi-
sando à implantação do em-
brião do Centro Tecnológico 
em uma área que já foi desa-
fetada e regularizada junto ao 

colégio 1º de Maio, em Vicen-
te de Carvalho”, explica Paulo 
Cavini Silva, diretor de Ciên-
cia Tecnológica e Inovação de 
Guarujá.

O estudo também defi nirá 
qual tipo de construção será 
executado, ou seja, como o 
Governo do Estado deve im-
plantar o empreendimento e 
qual o valor que será investi-
do. Todo o centro de tecnolo-
gia será fi nanceiramente via-
bilizado com verba estadual, 
com uma pequena contrapar-
tida do Município.

Incubadora
O Centro de Tecnologia e 

Inovação funciona como uma 
incubadora de empresas. Por 
exemplo, se o empreendedor 
tem a ideia de montar uma 
empresa voltada à elaboração 
de um tipo de aplicativo de 
celular, mas não tem dinheiro 
para investir em um aluguel 
de sala e comprar computado-
res, ele pode desenvolver seu 
trabalho dentro deste centro, 
onde ele instala a sua empresa 
e começa o trabalho.

Quando tiver condições fi -
nanceiras ele sai, caminhando 
sozinho, e cede o lugar para 
outro empreendedor. O centro 
também tem potencial para 
realizar cursos, envolvendo fa-
culdades de tecnologia, como 
acontece na cidade de Santos, 
que conta com o único parque 
tecnológico da região.

A Comissão Permanente para a Contenção 
de Ocupações Irregulares no município foi um 
passo importante para permitir o planejamen-
to e a construção de futuras unidades habita-
cionais em Cubatão

Mauro Haddad
secretário de Meio Ambiente

“
”
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EX-PREFEITO DE CAMBORIÚ

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

Tucano, o atual prefeito 

Em relatório da ONU, Camboriú está entre as dez melhores do Brasil em qualidade de vida

Guarujá tem palestra sobre gestão de cidades

FESTA DE IEMANJÁ

O Guarujá recebe neste sá-
bado (4), a visita do ex-prefeito 
da cidade de Balneário Cam-
buriú, Edson Renato Dias, 
conhecido carinhosamente 
como Periquito, que irá mi-
nistrar uma palestra sobre sua 
experiência como gestor ad-
ministrativo daquela cidade, 
pelo período de 2009 a 2016. A 
palestra será no Casa Grande 
Hotel, a partir das 10 horas.

Balneário Camburiú fi ca si-
tuada no litoral norte de Santa 
Catarina e conta com aproxi-
madamente 120 mil habitantes 
e se assemelha com Guarujá 
nas condições turísticas, cli-
máticas, históricas e com fácil 
acesso à região metropolitana 
daquele estado.

No evento deste sábado, 
Periquito fala sobre as ações 
que levaram o balneário à se-

gunda colocação na lista de 
melhores cidades para se viver 
em Santa Catarina, e entre os 
dez municípios brasileiros com 
melhor qualidade de vida, se-
gundo Relatório do Programa 
das Nações Unidas para o De-
senvolvimento (PNUD/ONU).

Entre os assuntos, desta-
cam-se os programas sociais, 
os investimentos em saúde, 
saneamento, equipamentos 

Santos e Guarujá tem programação especial neste fi nal de semana

Baixada celebra  Rainha do Mar

turísticos, educação e ao com-
prometimento dos adminis-
tradores com o futuro de seus 
cidadãos.

Periquito, ex-prefeito por 
dois mandatos em Balneário 
Camburiú, é empresário do 
ramo de autopeças e formado 
no Curso Superior de Tecnolo-
gia em Administração Pública 
na Universidade do Sul de San-
ta Catarina.

O fi nal de semana será especial em 
Santos e Guarujá, que terão celebrações 
dedicadas à Rainha do Mar, Iemanjá. As 
celebrações fazem parte do calendário 
ofi cial das cidades.

No Guarujá, a festa será na sexta 
feira (03), com apresentações músicas. 
Já em Santos, a tradicional procissão 
de Iemanjá acontece no domingo. Veja 
programação completa no quadro.

SANTOS
/ - DOMINGO
PROCISSÃO DE IEMANJÁ
LOCAL: CONCENTRAÇÃO EM FRENTE AO 
AQUÁRIO DE SANTOS
A PARTIR DAS  HORAS

GUARUJÁ
/ - SEXTA FEIRA
CORAL DE CÂNTICOS AFRICANOS
LOCAL: TEATRO PROCOPIO FERREIRA (AV. 
DOM PEDRO I, . ENSEADA - GUARUJÁ)
HORÁRIO: H
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O Bloco ‘Tô Virado’, completou mais um ano de 
existência e comemorou com uma grande roda 
de Samba no Cantinho dos Aposentados, no 
Jardim Casqueiro, no último domingo (29). Não 
faltou animação e folia. O vereador Cleber do 
Cavaco, que também é sambista, participou da 
grande festa

por jaque barbosa jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

Dos Pilões diretamente 
para os palcos da Igreja As-
sembleia de Deus, a cantora 
evangélica Vivianne Barcellos 
acaba de lançar o seu primeiro 
CD, intitulado “Sonhos Não 
Morrem”. 

Lançado pela Biten Re-
cords, a cubatense traz no 
repertório hinos de louvor e 
adoração à Deus e emocionou 
aos fi éis que compareceram 
na Igreja Assembleia de Deus 
Ministério de Cubatão, no úl-
timo fi nal de semana. 

Cubatense nata e apaixona-
da pela cidade, Viviane mora 
no Caminho dos Pilões, onde 
congrega e é dos louvores na 
sua comunidade, que saiu o 
desejo de pregar a palavra de 
Deus cantando. “Deus me deu 
esse dom, e a minha missão é 
que através da música, muitas 
almas tenham um encontro 

Em tempos de crise, manter as fi nanças 
em dia é o primeiro passo para contorna-la, 
as vezes a gente sempre precisa de um ‘help’. 
Foi pensando nisso que a loja de créditos 
HELP promove um delicioso café da manhã 
para os cubatenses para apresentar seus ser-
viços e soluções para a sua vida fi nanceira.

Durante o evento, que ocorre na próxi-
ma semana, a HELP vai mostrar todos os 
seus produtos.

“Esse café da manhã é uma forma de 

APRESENTE ESTE CUPOM
E GANHE DESCONTO

UM HELP NAS SUAS FINANÇAS

A NOVA VOZ DA  MÚSICA EVANGÉLICA

nos aproximar da comunidade e de mostrar os 
nossos serviços. Queremos mostrar que é possí-
vel manter as fi nanças em dia e ainda planejar os 
próximos investimentos”, comenta o supervisor 
da HELP Cubatão, Fabio Moura Linhares.

Para mais informações sobre o café da manhã 
especial da HELP ou sobre seus serviços basta li-
gar para 4040-4785 ou ir diretamente à loja, que 
fi ca na Rua Assembleia de Deus, 45, próximo ao 
Fórum de Cubatão.

Vivianne Barcellos lança ‘Sonhos Não Morrem’

com Deus”, sorri a cantora que 
tem 36 anos é casada e mãe de 
um fi lho. Começou sua vida 
na igreja aos 14 anos, quando 
já cantava louvores nos cultos 
e chamava atenção pela voz 
forte e impactante. Agora, a 
cantora alça voos maiores com 
seu novo CD.

Além dos shows do seu 
novo CD, Vivianne já se apre-
sentou fora do Estado e tam-
bém canta em eventos como 
casamentos, congressos, ani-
versários, entre outros. Para 
contratar a cantora basta 
entrar em contato pelo (13) 
99710-0226, (13) 98841-8836 
ou pelo email: cantoravivian-
nebarcellos@hotmail.com.

Você também pode seguir 
a cantoras nas redes sociais. 
No facebook e youtube é só 
procurar por ‘Cantora Vivian-
ne Barcellos”.

Junto com os pais Rosa e Maurici, o querido Luan recebeu o carinho dos amigos durante a cele-
bração do seu 24º aniversário. Parabéns, guerreiro!

Esbanjando simpatia no atendimento, a proprie-
tária da Sarah Campos Moda Plus Size, Fernanda 
Campos e a blogueira Darling Cordeiro, estão sem-
pre antenadas no que é tendência no universo Plus. 
A loja tá cheia de novidade! Looks e marcas novas, 
cheias de bom gosto e estilo estão chegando
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REFERÊNCIA NA BAIXADA

Com 97% de aprovação, UPA do São 
Luiz bate recorde de atendimento

NOVE MIL ATENDIMENTOS 
POR MÊS. Essa é a média de 

atendimentos do ano de 2016 da UPA do 
Parque São Luiz. Um número que impressiona 
e mostra que a qualidade do trabalho 
desenvolvido por lá vem dando ao cubatense 
e aos moradores das cidades vizinhas a certeza 
de que receberão um bom atendimento.

Mas tem um outro número que chama 
ainda mais a atenção. Em pesquisa de 
satisfação realizada pela OSs Revolução, que 
administra a UPA, o índice de aprovação dos 
usuários é de 97% em 2016.

“Esse índice nos mostra que estamos 

no caminho certo. Na última pesquisa que 
realizamos, em 2015, alcançamos um índice de 
93%. A meta para 2016 era passar dos 95% e 
conseguimos. Buscamos aqui um atendimento 
humano, onde o paciente não precise passar 
muito tempo na sala de espera e passe o 
tempo necessário com o médico. Nosso foco 
é e sempre será o paciente”, afi rma o diretor 
operacional da OSs Revolução, José Nilton de 
Oliveira.

A pesquisa
Para saber a opinião dos usuários e melhorar 

o serviço, a UPA promove uma pesquisa de 

qualidade, feita pelos funcionários do SAC 
(Serviço de Atendimento ao Cliente).

Esses funcionários abordam os clientes 
que já foram atendidos e estão de saída da 
unidade, e entregam a eles uma folha com 
perguntas onde eles assinalam a opção que 
acham melhor (que pode ser ótimo, bom, 
regular ou ruim).

As perguntas se referem ao atendimento 
do médico, equipe de enfermagem, a 
limpeza do local e atendimento. A partir daí 
são coletados dados, que levaram ao índice 
de 97% de aprovação dos serviços prestados 
na UPA.

Fotos Marcel Nobrega

Com a excelência do aten-
dimento comparado com as 
pesquisas e a fama da UPA se 
espalhando, a unidade tem 
recebido usuários de outras 
cidades. Pessoas de Praia 
Grande, São Vicente, Santos 
e Guarujá estão se dirigindo 
até o Parque São Luiz para 
ser atendido na Unidade. 

Com toda essa procura, 
a OSs Revolução ouviu dos 
prefeitos da região que vi-
sitaram a unidade que ela é 
referência em atendimento 
de urgência e emergência na 
Baixada. “É prazeroso ou-
vir dos prefeitos que somos 
referência no nosso ramo. 
Ouvir isso dos governantes 
é importante e nos incentiva 
a trabalhar ainda mais para 
que os pacientes que aqui 
chegam sintam-se acolhidos 
e bem tratados”, comenta 
José Nilton de Oliveira.

Referência 
na Região

O que mais chama a atenção em todo o 
ano de 2016 da UPA do Parque São Luiz é 
que o índice de aprovação subiu junto com 
a média mensal de atendimentos registrada 
pela unidade. Foram pouco mais de 9 
mil atendimentos mensais nesse ano. Um 
aumento de mais de 50% em relação ao ano 
anterior, quando o índice fi cou na casa dos 6 
mil atendimentos mensais.

Segundo José Nilton, existem dois fatores 
determinantes para esse aumento substancial 
no número de atendimentos. O primeiro é a 
qualidade do atendimento prestado. “Aqui, 
nossa prioridade é o paciente. Ninguém 
procura um médico à toa. Eles chegam aqui 
com um problema de saúde e precisam sentir 
que terão todo o respaldo necessário para 
resolver seus problemas”, comenta.

O outro fator apontado é que a UPA 
recebeu no último trimestre boa parte da 
demanda que era do PS Central e Hospital 
Municipal, que devido aos problemas que 
enfrentam, não realizaram atendimentos nos 
últimos meses do ano. Nos meses de outubro, 
novembro e dezembro, a UPA registrou mais 
de 11 mil atendimentos mensais.

50%
mais atendimentos

Em 2015, a unidade ampliou o número de leitos que recebem pacientes de emergência que chegam de 
Cubatão, das rodovias que cortam a cidade e de outras cidades da região. Além da ampliação, a sala conta 
com equipamentos de última geração para auxiliar os tratamentos

No laboratório 
de analises 
clínicas, os 
funcionários 
contam com 
o que há de 
melhor para 
dar agilidade 
e precisão aos 
exames que são 
realizados 

Equipes médicas e de 
enfermagem recebem 
treinamento constante 
para prestar o melhor 
atendimento aos 
pacientes da unidade, 
que também conta 
com uma farmácia 
informatizada.
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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

ANUNCIE AQUI
3361-5212

Balancete Analítico (Valores em Reais)
ASSOC.CUB.DE.DEF.DOS DIR.DAS PES.DEFIC. 
CNPJ/CPF: 51.643.385/0001-46
End.: Praça Mario dos Santos 460-000-Sitio Cafezal - CEP: 11505-010
Município: Cubatão                       UF: SP
Período: Janeiro a Dezembro de 2016
Emitido em: 01/02/2017
Grupo: ATIVO 

Acesso Terc.      Classifi c Nome da Conta               Saldo Inicial      Mov.Débito      Mov.Crédito      Saldo Final
11000-0            1100000000 ATIVO CIRCULANTE
11200-6            1102000000  BANCOS C/ MOVIMENTO
11210-0           1102100000 SANTANDER 002285-3                     13,39 D                0,00                    0,00           13,39 D
11211-4            1102110000 BANCO SANTANDER 1692-0    16.876,98 D      89.549,84        100.924,24       5.502,58 D
11213-3 1           102130000   BANCO SANTANDER 0773-3    19.703,57 D        78.932,78          94.025,29       4.611,06 D

  TOTAL DA CONTA 1102000000                 36.593,94 D    168.482,62        194.949,53      10.127,03 D

  TOTAL DA CONTA 1100000000                  36.593,94 D    168.482,62         194.949,53     10.127,03 D

13000-4           1300000000 ATIVO PERMANENTE

13200-0            1302000000  IMOBILIZADO
13201-4           1302010000  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     5.399,00 D                0,00                  0,00        5.399,00 D
13202-9            1302020000   MOVEIS E UTENSILIOS                      0,00 D           473,00                   0,00          473,00 D
13204-8            1302040000   VEICULOS                  47.656,56 D               0,00     0,00     47.656,56 D

  TOTAL DA CONTA 1302000000                 53.055,56 D           473,00          0,00     53.528,56 D
  TOTAL DA CONTA 1300000000                 53.055,56 D             473,00                   0,00     53.528,56 D
  T O T A L   D O   G R U P O                89.649,50 D     168.955,62         194.949,53     63.655,59 D

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)
 VENDA BRUTA OPERACIONAL 
  VENDAS DE SERVICOS 
                   106.369,84 
     T O T A L                                       106.369,84
 RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL                       
  RECEITA LIQUIDA SERVICOS                 106.369,84 
     T O T A L                                          106.369,84
 LUCRO BRUTO OPERACIONAL  
  LUCRO BRUTO DE SERVICOS               106.369,84 
     T O T A L                                       106.369,84
 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS 
  DESPESAS SOCIAIS               (16.383,94) 
  DESPESAS TRIBUTARIAS                (2.005,64) 
  DESPESAS FINANCEIRAS                (3.756,61) 
  DESPESAS GERAIS             (127.967,56) 
     T O T A L                    (150.113,75)

  O P E R A C I O N A L               (43.743,91)

 DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS
  ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL             (43.743,91)
  ANTES DO IMPOSTO DE RENDA              (43.743,91)
  L I Q U I D O                (43.743,91)      

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

 ATIVO
    ATIVO CIRCULANTE
         BANCOS C/ MOVIMENTO                    10.127,03        10.127,03

  TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE                         10.127,03

    ATIVO PERMANENTE
      IMOBILIZADO                     53.528,56        53.528,56

  TOTAL DO ATIVO PERMANENTE                         53.528,56

  T O T A L  D O  A T I V O                         63.655,59

 P A S S I V O
    PASSIVO CIRCULANTE
        OBRIGACOES SOCIAIS            0,00
        OBRIGACOES TRIBUTARIAS                  0,00
        OBRIGACOES GERAIS                   0,00
        EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                   0,00                0,00

 TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE                             0,00
 
 PATRIMONIO LIQUIDO
     LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                   10.416,50
     RESULTADO DO EXERCICIO                     53.239,09       63.655,59

  TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO                        63.655,59

  T O T A L  D O  P A S S I V O                          63.655,59

ALUNA NOTA 10

A melhor de Ciências Contabeis da Unimonte
Com o prêmio, Camila Alcantara ganhou bolsa para realizar a sua pós-graduação

Dedicação, empenho e 
foco nos estudos. Esse sem-
pre foi o lema da cubatense 
Camila Alcantara desde o 
ensino médio e que a levou 
a celebrar a obtenção do seu 
diploma em Ciências Conta-
béis no último dia 23 de ja-
neiro.

Esforçada, Camila con-
seguiu com a sua nota do 
ENEM, uma bolsa de 100% 

no curso e teve uma feliz sur-
presa na hora da sua colação 
de grau.

Ela foi escolhida pela Uni-
versidade como a melhor alu-
na do curso de Ciencias Con-
tábeis de 2016.

Além do certifi cado, a 
cubatense ainda ganhou da 
instituição mais um incenti-
vo para continuar estudando: 
uma bolsa de 70% de descon-

to em qualquer curso de pós-
-graduação que ela escolha 
na Unimonte.

Orgulhosa, Camila sente 
que todo o esforço está sendo 
recompensado. "Agradeço a 
todos que me incentivaram 
e principalmente meus pais, 
que não me deixaram de-
sistir. Agora é focar na pós", 
comenta Camila, com o cer-
tifi cado e diploma em mãos.

UNIMONTE

Fundada em 1971, a Uni-
monte oferece bolsas de estu-
dos aos alunos e interessados 
em ingressar o curso supe-
rior. Para mais informações 
sobre os cursos e como plei-
tear uma bolsa de estudos é 
só acessar o site da Unimonte 
(www.unimonte.br).
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO 
Rua São Paulo, 316 - Centro 
Tel.: (13) 3361-7172editais de casamento

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: DENNYS CARVALHO OLIVEIRA e MARYELLEN CORREIA PENEDO. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de ensaque, RG n.º 46015699 - SSP/SP, CPF 
n.º 37503574801, com 27 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 
128, fl s. nº 06, Termo nº 77661), nascido no dia três de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove 
(3/2/1989), residente na Rua Vereador Raul José Sant’Anna Leite, 224, Vale Verde, Cubatão - SP, fi -
lho de VALDEMIR CARLOS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, supervisor de mecânica, com 49 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ADRIANA CARVALHO DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, auxiliar administrati va, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente de vendas, RG n.º 35633447 - SSP/SP, CPF n.º 
40926035843, com 24 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP (Guarujá-SP  Livro nº 53, fl s. nº 004, 
Termo nº 38067), nascida no dia dez de agosto de mil novecentos e noventa e dois (10/8/1992), re-
sidente na Rua Vereador Raul José Sant’Anna Leite, 224, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ DE 
LIMA PENEDO, de nacionalidade brasileira, cozinheiro, com 60 anos de idade, residente em GUARU-
JÁ - SP e de MARIA DE FATIMA CORREIA PENEDO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 
anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: LUIZ ADRIANO DA SILVA e CARLA LOPES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciado, eletricista, RG n.º 57309505X - SSP/SP, CPF n.º 04477692781, com 40 anos 
de idade, natural de RIO DE JANEIRO - RJ, nascido no dia nove de agosto de mil novecentos e setenta e 
seis (9/8/1976), residente na RUA Roney Gochi, 250, Casa 2-I, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO 
VIEIRA DA SILVA, falecido há 23 anos e de EVA MARIA DAS GRAÇAS, de nacionalidade brasileira, costu-
reira, com 62 anos de idade, residente em DUQUE DE CAXIAS - RJDivorciado de Danielle Lima de Araujo, 
conforme sentença datada aos 27/05/2009, prolatada pela Juíza de Direito da 5ªVara de Família da 
Comarca de Duque de Caxias-RJ, nos autos do processo de nº2007.021.007935-9. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 34155358X - SSP/SP, CPF n.º 32913530800, com 
34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezoito de maio de mil novecentos e oitenta e 
dois (18/5/1982), residente na RUA Roney Gochi, 250, Casa 2-I, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de VICENTE 
LOPES DA SILVA, falecido há 10 anos e de MARIA CARIDADE SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 76 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: HEITOR DA SILVA COSTA e JENNIFER CAROLLINY CAMPOS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, comerciante, RG n.º 35397730 - SSP/SP, CPF n.º 45608977866, com 21 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 189, fl s. nº 263, Termo nº 114377), nas-
cido no dia sete de abril de mil novecentos e noventa e cinco (7/4/1995), residente na AVENIDA Joaquim 
Miguel Couto, 987, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lho de SANDRO LUIZ DA COSTA, de nacionalidade brasilei-
ra, padeiro, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JANECLEIDE DA SILVA COSTA, de nacio-
nalidade brasileira, gerente, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 374003026 - SSP/SP, CPF n.º 46707851845, com 18 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e noventa 
e oito (27/11/1998), residente na RUA Isabel Louzada de Campos, 133, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de 
JOSEMAR CUPERTINO CAMPOS, de nacionalidade brasileira, soldador, com 36 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de RENATA CRISTINA CAMPOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, 
com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: WESLEY DA SILVA e GISMÁLIA LIMA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, mecânico, RG n.º 300695937 - SSP/SP, CPF n.º 26073753802, com 40 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP, nascido no dia quinze de dezembro de mil novecentos e setenta e seis (15/12/1976), residente 
na Praça Taquariti nga, 114, fundos, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ CARLOS DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente em CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ e 
de VILMA ROMANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em CAMPOS 
DOS GOYTACAZES - RJDivorciado de Gismália Lima dos Santos, através de escritura pública lavrada em 27 de 
setembro de 2013 pelo 1ºTabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Cubatão-SP, no livro nº194, 
fl s.175. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, inspetora de alunos, RG n.º 243244149 - 
SSP/SP, CPF n.º 19765003897, com 44 anos de idade, natural de MATA GRANDE - AL, nascida no dia dezessete 
de julho de mil novecentos e setenta e dois (17/7/1972), residente na Praça Taquariti nga, 114, fundos, Parque 
Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ CICERO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
71 anos de idade, residente em DELMIRO GOUVEIA - AL e de GERUSA LIMA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 73 anos de idade, residente em DELMIRO GOUVEIA - AL. Divorciada de Wesley da 
Silva, através de escritura pública lavrada em 27 de setembro de 2013 pelo 1ºTabelião de Notas e de Protes-
to de Letras e Títulos de Cubatão-SP, no livro nº194, fl s.175. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: KAIQUE SARAIVA DOS SANTOS e TATIANE CONCEIÇÃO GUIDETI. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de loja, RG n.º 36255643X - SSP/SP, CPF n.º 47682988851, 
com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 175, fl s. nº 143, Termo nº 51889), 
nascido no dia dezessete de março de mil novecentos e noventa e seis (17/3/1996), residente na Ca-
minho Santa Clara, 21, fundos B, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de AGNALDO BATISTA DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
SARA ANTONIA SARAIVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 42 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG 
n.º 488847989 - SSP/SP, CPF n.º 42014672873, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia primeiro de agosto de mil novecentos e noventa e dois (1/8/1992), residente na Caminho Santa 
Clara, 21, fundos B, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de RENATO DA SILVA GUIDETI, de nacionali-
dade brasileira, motorista, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de DIVETE CONCEIÇÃO, 
de nacionalidade brasileira, encarregada de creche, com 69 anos de idade, residente em Cubatão - SP. 
Divorciada de André da Silva Guiné, conforme Escritura Pública lavrada em 09/04/2015, pelo 2ªTabelião 
de Notas de Santos-SP, no livro 0960, páginas. 223. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: FRANCISCO ARNOLDO DA SILVA e TÂNIA REGINA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, policial militar, RG n.º 17510101 - SSP/SP, CPF n.º 08051141814, com 51 anos de idade, 
natural de QUIXADÁ - CE, nascido no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e sessenta e seis (21/1/1966), 
residente na RUA Mercedes Cunha Evangelista, 51, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de GERALDO AFON-
SO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 96 anos de idade, residente em CURITIBA - PR e 
de REGINA ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 91 anos de idade, residente em CURITI-
BA - PRDivorciado de: Tânia Regina da Silva, conforme sentença datada de 11/12/2012, proferida pelo Juiz 
de Direito da 4ª Vara Judicial da Comarca de Cubatão/SP, nos autos de nº0009530-28.2012.8.26.0157.. Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, professora de educação fí sica, RG n.º 254444271 
- SSP/SP, CPF n.º 16958287800, com 42 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia dez de abril 
de mil novecentos e setenta e quatro (10/4/1974), residente na RUA Mercedes Cunha Evangelista, 51, Jar-
dim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO LUIS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA NEIDE ROSA DA SILVA, de nacionalidade bra-
sileira, do lar, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de:Francisco Arnoldo da Silva, 
conforme sentença datada de 11/12/2012, proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Judicial da Comarca de 
Cubatão/SP, nos autos de nº0009530-28.2012.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 31 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JOSÉ RAFAEL LIMA DO NASCIMENTO e DANIELA OLIVEIRA DE ALMEIDA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de painel, RG n.º 496876648 - SSP/SP, CPF 
n.º 39097432855, com 28 anos de idade, natural de PRIMAVERA - PE (Primavera-PE  Livro nº 8, fl s. nº 
208, Termo nº 8238), nascido no dia trinta de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (30/9/1988), 
residente na RUA Eliedson Alves da Silva, 39, Costa Muniz, Cubatão - SP, fi lho de MÁRIO SILVA DO NASCI-
MENTO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 55 anos de idade, residente em RIBEIRÃO - PE e de 
MARIA JOSEANE LIMA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 45 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
494510742 - SSP/SP, CPF n.º 43093638810, com 23 anos de idade, natural de OURINHOS - SP (Ourinhos-
-SP  Livro nº 48, fl s. nº 102, Termo nº 31573), nascida no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos 
e noventa e três (29/9/1993), residente na RUA Eliedson Alves da Silva, 39, Costa Muniz, Cubatão - SP, fi -
lha de ELIAS SOUSA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 45 anos de idade, residente 
em CAÇAPAVA - SP e de ELENICE GOMES OLIVEIRA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, 
com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 31 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ADEMIR DA SILVA MATOS e ANTONIA ROSIMEIRE MARQUES ABREU. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de suprimentos, RG n.º 12735122X - SSP/SP, CPF n.º 
92765157804, com 56 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 21, fl s. nº 163, Termo 
nº 14745), nascido no dia vinte e seis de março de mil novecentos e sessenta (26/3/1960), residente 
na RUA Armando Marques Lourenço, 24, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de OSMAR DA SILVA MATOS, 
falecido há 10 anos e de WALDECIR DA SILVA MAGALHÃES, falecida há 04 anos . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, merendeira, RG n.º 202385267 - SSP/SP, CPF n.º 12600327878, com 
48 anos de idade, natural de INDEPENDÊNCIA - CE (Independência -CE  Livro nº 22, fl s. nº 135, Termo 
nº 12843), nascida no dia cinco de setembro de mil novecentos e sessenta e oito (5/9/1968), residente 
na RUA Armando Marques Lourenço, 24, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO ABREU ROSA, 
falecido há 40 anos e de FRANCISCA MARQUES ABREU, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
70 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 31 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: DAVI FERNANDES LOPES e WEVELIM PATRICIA LIMA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, RG n.º 465494821 - SSP/SP, CPF n.º 40636254860, com 
26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia seis de maio de mil novecentos e noventa 
(6/5/1990), residente na RUA Principal, 934, Cota 200, Cubatão - SP, fi lho de GILBERTO DA COSTA LOPES, 
falecido há 24 anos e de MARIA LIDIA FERNANDES DA SILVA LOPES, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, do lar, RG n.º 620109105 - SSP/SP, CPF n.º 49056807862, com 18 anos de idade, natural de MACEIÓ 
- AL (Poço, Maceió-AL  Livro nº 184, fl s. nº 214, Termo nº 122819), nascida no dia vinte de janeiro de mil 
novecentos e noventa e nove (20/1/1999), residente na RUA Principal, 934, Cota 200, Cubatão - SP, fi lha 
de ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 42 anos de idade, resi-
dente em RIO DE JANEIRO - RJ e de MARIA LENIR DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aj. de pedreira, 
com 43 anos de idade, residente em BRASÍLIA - DF. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de janeiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

O Ministério da Defesa 
do Brasil está convocando 
os jovens do sexo masculino 
nascidos no ano de 1999, e 
os nascidos em anos anterio-
res, para que compareçam à 
Junta de Serviço Militar para 
fazerem seu alistamento e/ou 
regularizar sua situação mi-
litar. O alistamento militar é 
obrigatório; teve início no dia 
2 de janeiro e termina no dia 
30 de junho.

Todos os jovens da Baixa-
da Santista nascidos em 1999 
devem comparecer à junta 
militar de sua cidade, sempre 
das 9 às 11hs ou das 13h30 às 
16hs.

NASCIDOS EM 99

Alistamento Militar 
segue até 30 de junho

Para o alistamento militar 
é necessário apresentar cer-
tidão de nascimento ou re-
gistro geral (identidade) ori-
ginal acompanhado de uma 
cópia; cópia de comprovante 
de residência em nome do 
alistado ou de seu responsá-

vel legal. 
Vale lembrar que o jovem 

deve levar também duas fo-
tos 3x4, que devem ser re-
centes, sem data, sem brin-
co, sem correntinhas e sem 
camiseta regata ou camisetas 
de time de qualquer esporte.

Os universitários que já 
utilizam do transporte gra-
tuito oferecido pela Prefei-
tura de Cubatão devem se 
apressar para fazer o recadas-
tramento e garantir o benefí-
cio para o próximo semestre.

Até o próximo dia 10, os 
documentos exigidos devem 
ser entregues na sede da Se-
cretaria de Educação, que 
fi ca na Rua Bernardo Pinto, 
10, no Centro. O horário de 
atendimento é das 09 às 16 
horas. Os documentos neces-
sários são:  comprovante de 
residência em nome do aluno 
dos últimos três meses, além 
de 2 fotos 3x4,  título de elei-
tor, R.G ou C.N.H, Carteira 
de Transporte Universitário 
do 2º semestre de 2016, CPF 
e declaração emitida pela ins-

TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
Recadastramento vai 
até 10 de fevereiro

tituição de ensino com in-
formações sobre o curso e 
o horário das aulas.

 O Serviço de Bolsas e 
Passes, responsável pelo 
recadastramento, informa 
que todos os documentos 
devem ser apresentados 
por meio de cópia simples, 
acompanhados do original 
para conferência. Já os can-
didatos menores de 18 anos 
devem  apresentar docu-
mentos dos pais ou respon-
sável legal. 

A Seduc alerta que não 
serão reativadas as inscri-
ções com documentação 
incompleta. As fi chas en-
tregues após o encerramen-
to das inscrições ou quan-
do não houver mais vagas 
disponíveis farão parte do 

cadastro de espera.
 A fi cha para o recadastra-

mento pode ser acessada pelo 
site: http://bit.ly/FichaTrans-
porteEstudante.  A Seduc 
destaca ainda que só depois 
do recadastramento  serão 
abertas as inscrições para no-
vas vagas, a partir do dia 2 de 
março.

MOVIMENTOS CULTURAIS 

Cubatão inicia discussões para a nova 
Conferência Municipal de Cultura

A próxima Conferência 
Municipal de Cultura e as 
novas eleições da sociedade 
civil para o Conselho 
Municipal do setor foram as 
propostas defendidas pelos 
presentes em roda de conversa 
realizada pela  Secretaria da 
Cultura (Secult). 

Mais de 50 artistas 
e produtores culturais 
participaram do evento, que 
aconteceu no último dia 30, 
no Bloco Cultural.

Para a conferência - 
prevista para este trimestre 
-, a Secult conversará com os 
membros do antigo Conselho 
de Cultura. Por sua vez, os 

novos eleitos colaborarão 
com a comunidade na 
elaboração e aprovação do 
primeiro plano decenal 
do setor no município, 
alinhando Cubatão às 
políticas estaduais e 
federais.

Entre os presentes, o 
artesão Bráulio Bogado 
destacou à atual Prefeitura 
“que se respeite a história 
de luta do movimento 
artístico de Cubatão nestes 
trinta anos, para que se 
haja uma política cultural 
para todos”. 

O comunicador Carlos 
Silva ‘Trovão’ sugeriu 

que estes debates sejam 
continuados nos espaços 
comunitários que já atuam 
com iniciativas culturais.

Na abertura do encontro, 
o secretário municipal de 
Cultura, Raul Christiano, 
ressaltou o tom de diálogo 
com os artistas presentes, 
“porque é papel do agente 
público ser o facilitador dos 
fazeres culturais promovidos 
pelas comunidades de nossa 
Cubatão”. 

A roda de conversa foi 
acompanhada também pelo 
vice-prefeito e secretário de 
Planejamento, Pedro de Sá 
Filho.

D���������/PMC

Endereço das Juntas Militares

CUBATÃO
Avenida Pedro José Cardoso, 243 (Rua da Cidadania), no 
Centro
GUARUJÁ
Avenida Santos Dumont, 420, Sitio Paecara.
SANTOS
Rua Paraná, 131, Vila Matias.
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SOCIEDADE DE MELHORAMENTOS VILA NOVA

Novo estatuto moderniza relação com o bairro
M����� N������Uma das mais 

antigas sociedades de 
melhoramentos de 
Cubatão, a da Vila Nova, 
terá no próximo dia 15, a 
assembleia que apresentará 
aos associados o seu novo 
estatuto, que traz algumas 
mudanças signifi cativas para 
a dinâmica da entidade.

Dentre as mudanças mais 
importantes, estão a redução 
no número de capítulos, que 
eram 10 e agora serão 8 e 
a nova nomenclatura que 
é dada àqueles que fazem 
parte do quadro associativo 
da entidade. “Por força do 
novo Código Civil, tivemos 
que mudar estatutariamente 
o nome dos sócios para 
associados, já que a Sociedade 

Luciano Cardoso, Eladio Matos e Kokinho Guerreiro na redação do Acontece

de Melhoramentos da Vila 
Nova é uma entidade sem 
fi ns lucrativos”, conta o 
presidente Eladio Mota.

Membro da comissão 
que está revisando o estatuto 
e 2º tesoureiro da entidade, 
Luciano Cardoso falou 
sobre a importância da 
redução e modernização 
do estatuto. “Ao longo dos 
anos, as diretorias apenas 
substituíram artigos, mas 
agora é preciso adequá-
los a nova legislação. A 
redução de capítulos é um 
passo importante. Também 
adequamos todos os artigos 
à nova legislação vigente”, 
comenta.

A assembleia ocorre dia 
15 de fevereiro, as 19 horas, 

na sede da Sociedade, que 
fi ca na Avenida Nações 
Unidade, 344, na Vila Nova.

Eventos 
Além do novo estatuto, a 

Sociedade vem promovendo 
eventos na sede. Toda sexta 
tem um animado Forró Pé 
de Serra., com música ao 
vivo. Começa às 19h30 e a 
entrada custa R$ 3,00.

Segundo o 1º secretário, 
Kokinho Guerreiro, o 
forró tem sido um sucesso, 
principalmente com a 
terceira idade. “O ambiente 
é familiar, e isso faz com que 
se torne uma ocasião para 
reunir a família para dançar, 
o Forró está movimentando 
o bairro, tanto entre os 

cubatenses quanto pessoas 
de Santos, São Vicente e 
Praia Grande, que vem para 
cá curtir com a gente porque 
o ambiente proporciona essa 
diversão familiar”, afi rma.

Locação 
A sede da Sociedade de Melhoramentos da Vila Nova 

também está disponível para quem quiser alugar o local para 
festas. Basta agendar uma visita por telefone e escolher o dia 
e horário para o seu evento. Os telefones de contato são o (13) 
3361-4088, 3371-9269 ou 99703-9402 (whatsapp). 
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ENTREVISTA

Onda de educação política
Sensação das urnas em 

São Vicente nas eleições de 
2016, o cientista político 
Kayo Amado, percorre as 
cidades da Baixada Santista 
com os correligionários da 
Rede, “a serviço da onda de 
conscientização política”. O 
grupo, de maioria jovem, 
defende a transparência nos 

Sem confi rmar se será candidato a deputado,  Kayo Amado prepara terreno: “teremos uma onda de educação política”

M����� N������

gastos públicos, inclusão 
e participação popular na 
política. Para Kayo Amado, 
o eleitor brasileiro vive uma 
era de conscientização que 
será fator determinante e 
de mudança em 2018. Mas 
perguntado se será candidato 
a deputado estadual ou federal 
pela Rede, desconversou: 

“é muito  incipiente. Este é 
um momento de construção 
política. Como diz Marina, o 
voto é do eleitor e temos que 
estar atentos ao que o eleitor 
quer”.

Protagonista do susto 
no clã França (surpreendeu 
e quase foi para o segundo 
turno em SV), Kayo Amado, 

Kayo Amado o arquiteto Alexsandro Ferreira e o popular Bombril  Kayo Amado é um dos 100 elos da Rede no país 

ganhou projeção regional.
Na redação de Acontece, 

analisou a onda tucana que 
tomou a Baixada na última 
eleição: “o eleitor ainda é 
muito in� uenciado por 
demandas relacionadas 
a recursos � nanceiros. O 
aceno do governo do Estado 
com recursos para a região 
acabou impulsionando as 
candidaturas do partido 
ligado ao governo.  Passada 
a eleição, vem a hora de 
governar: o  que preocupa 
agora é a frustação, pois o 
Estado, também em crise, 
agora acena com cortes em 
investimentos. Teremos um 
cenário atípico em 2018 
quando, acredito, o eleitor 
será tomado por uma onda 
de conscientização política”.

Registrado em 22 de 
setembro de 2015, o Rede já 
está formado em São Vicente, 
Santos, Guarujá, Mongaguá, 
Itanhaém, e Peruíbe e se 
organizando, com objetivo 
de participar em todas a 
cidade da Baixada, já nas 
próximas eleições. 


