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Passagem do 
intermunicipal 
sobe domingo

Desemprego 
avança na Baixada

Projeto oferece alfabetização 
gratuita para adultos e idosos 

Fim de semana com programação 
diversificada no Anilinas

Projetos sociais: Valter 
Suman se reúne com direção 
da igreja Católica

Olha o Gás!Carnabanda 2017

Não teve jeito! Caiu a de-
cisão que fez recuar o au-
mento das tarifas intermu-
nicipais na Baixada. 
A partir deste domingo 

MUITA GENTE! 
O Sintracomos reuniu pre-
feituras da região para dis-
cutir o assunto, em busca 
de uma solução urgente 
para frear demissões e re-

Prefeitura tira a AHBB do comando, assu-
me a direção e fecha as portas do Hospital 
Municipal que, interditado até pela Vigi-
lância Sanitária, gera despesa milionária, 
sem funcionar. O entendimento do prefeito 
Ademário é de que, para reabrir o hospital, 
é necessário primeiro fechá-lo totalmente, 
para recomeçar, dentro de um novo modelo 
adequado às reais necessidades do Municí-
pio e que se sustente financeiramente. Agora 
no comando direto do Hospital, a Prefeitu-
ra deve anunciar nos próximos dias o plano 
de reabertura e o novo modelo de gestão. 02

Ele é da região, mas teve que aper-
tar a agenda, descer e subir a serra, 
entre a gravação de um programa 
de TV e outro, para falar ao Acon-
tece. Depois de passar dos 5 mi-
lhões de visualizações, na internet, 
o fenômeno agora vai aparecer nas 
principais TV’s de todo o Brasil. 
Mc Vitão lança neste fim de sema-
na o clipe ‘Olha o Gás’, produzido 
pela Kondzilla, uma das maiores do 
país, no gênero. 06

Começa nesta sexta (10), o Santos Carnabanda 
2017 com desfiles diários em diversos bairros e a 
participação de 56 bandas carnavalescas. Vai até 
o dia 28. 06

Raposa ligeira, de pelo 
liso, escapa ilesa e 
fortalece audiência

Com moral em alta, Adal-
berto Ferreira assume a 
chave do cofre, no Guarujá

Vereadores do Guarujá 
fazem documento para 
baixar passagem

Nem tudo são flores! Mar-
cio França vira alvo de in-
vestigação do MP estadual

PODEMOS. PTN reinven-
tado, se apresenta em 
Santos, nesta sexta, (10)

02

Coluna do Cido Barbosa

Marcel Nobrega

(12), o aumento  estará nas 
catracas. Melhor preparar 
o bolso: veja como ficam 
os novos preços, em cada 
linha. 03

colocar trabalhadores no 
mercado local. 
A principal bronca é: ‘aca-
bar com a mania das em-
presas que trazem mão de 
obra de fora’   03

Marcel Nobrega

Quem para no semáfaro 
que dá acesso à Via An-
chieta, na Vila Natal, em 
Cubatão, entra em ver-
dadeiro estado de tensão. 
Todo mundo já sabe que 
arrastão e assalto à mão 
armada viraram moda 
no local. Com a ascen-
são do novo governo, na 
cidade, cresce a expecta-
tiva de que o problema 
seja enfrentado e socie-
dade cobra solução com 
urgência. 05

Está na hora de resolver!

07

06

09
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Adalberto, o cara
Conhecido como o ‘sabe tudo’ do 

Planejamento em Cubatão, Adalberto 
Ferreira surpreendeu ao assumir como 
secretário de Planejamento do Guarujá. 
Em menos de dois meses, com moral 
na Casa, agora atendeu a solicitação 
de Suman para assumir a chave do 
cofre: a secretaria de Finanças. Márcia 
Cristina, sua colega do Planejamento 
em Cubatão, é a nova secretária de 
Planejamento do Guarujá.

De olho no França
Nem tudo são � ores na vida do vice-governador do Estado Márcio 

França que, agora, está na mira do Ministério Público Estadual. 
Ele  é investigado por um suposto esquema de fraude em licitações e 
superfaturamento de contratos na Codesp, com objetivo de favorecer 
empresas que deram uma ajudinha na campanha de 2010. 

As apurações começaram em 2014 quando um ex-funcionário da 
Codesp o denunciou ao Ministério Público Federal.

Podemos
O Partido Trabalhista Nacional (PTN) lança na região, nesta sexta-

feira (10), o Podemos. O evento acontece a partir das 18h, na Câmara 
da Santos, e contará com a presença da presidente Nacional deputada 
federal Renata Abreu, que escolheu a Baixada para dar início a série que 
percorrerá o país.

Candidato a prefeito derrotado em São Vicente, Júnior Bozella 
será anunciado vice-presidente estadual e coordenador regional, do 
reinventado partido.

Unidos pelo Hino
O presidente da Câmara Rodrigo Alemão parece estar mesmo 

a� nado política e administrativamente com o prefeito Ademário. Já 
que na segunda-feira o prefeito começou, pelo Lorena, o hasteamento 
de bandeiras nas escolas, no outro dia, de frente para as bandeiras, sob 
a justi� cativa de ser a primeira sessão do ano, Alemão só começou os 
trabalhos da Câmara, depois da execução dos hinos.

No Lorena, os ex-alunos da escola, agora maiores autoridades do 
Município hastearam, sob o som do hino nacional, as bandeiras do 
Brasil e de Cubatão. 

Político de peso
Aos poucos, o vereador Ivan 

Hildebrando vai se tornando um 
dos políticos mais in� uentes de 
Cubatão. Depois de um mandato 
estressante onde travou, em plenário, 
uma verdadeira batalha contra a 
administração petista de Marcia 
Rosa, o vereador reeleito agora 
vai jogar em outra posição: sai do 
ataque para a defesa. Se outrora 
chutava contra o gol petista, agora será o goleiro do governo tucano. 
Ele surpreendeu ao ser con� rmado como líder do prefeito Ademário, 
posição que, imaginava-se, � caria com o PSDB.  Portanto a postura de 
Ivan, em plenário, vai mudar da água para o vinho. 

Forever alone
O PSDB elegeu 4 vereadores. Alemão virou presidente; César, chefão 

do governo e Wilson Pio líder da bancada: sobrou Toninho Vieira. Seu 
enfraquecimento político � cou evidente na primeira sessão do ano 
quando � cou fora da liderança do governo e das principais comissões 
da Casa. Sem prestígio na situação e sem espaço para fazer política 
de oposição, se não mudar a rota corre o risco de ir para o limbo 
(no campo político). O tom na disputa pela presidência e a rebeldia 
contra o partido na primeira votação em que participou, teriam sido 
a gota d´agua para a já desgastada relação com a cúpula tucana. Seria 
interessante, o vereador mais votado aproveitar o capital político que 
lhe resta, para se reposicionar no tabuleiro. 

Comissões definidas
Na primeira sessão do ano do Legislativo cubatense, foram de� nidos 

os membros de cada comissão permanente da Casa. Os postos em cada 
uma delas foi acertado previamente, conforme prevê o regimento interno. 
Nos bastidores, a disputa pelas principais comissões foi acirrada. Agora, 
cada comissão começa outra disputa interna: para de� nir quem é o 
presidente de cada uma. Veja como � cou a composição das comissões:

Assim que assumiu o mandato, o 
prefeito Ademário (PSDB) instalou 
seu gabinete no já fechado Hospi-
tal de Cubatão. Já havia tratativas 
com o Estado e o plano era reabrir 
nos primeiros dias. Mas a situação 
estava mais complicada do que a 
equipe de transição pode apurar. 
Parceiro em potencial, o Estado, 
considerando intervenções já feitas 
pela Justiça, exigiu uma auditoria 
no contrato com a AHBB e um pla-
no técnico de trabalho para reaber-
tura, antes de se comprometer com 
qualquer coisa. A administração 
começou a auditoria, não gostou 

do que viu e foi ‘para o pau’ com a 
AHBB, culminando no rompimen-
to unilateral do contrato.

O prefeito considerou que a en-
tidade está longe de ser vítima: “a 
única vítima é a população. Em 
outubro a entidade, que já estava 
há um ano à frente do hospital, foi 
quali� cada para assumir, mas em 
seguida fechou de vez, e passou 
a gerar faturas para o Município 
pagar, sem a prestação do serviço. 
Alega que a culpa é da Prefeitura 
que não fazia repasses, mas porque 
assumiu um novo contrato, se já 
estava com as atividades suspen-
sas por causa de um credor que 
não pagava? Agora, para nossa 
nova administração, não passam 
as informações sobre o verdadeiro 
‘rombo’, com clareza, sem demons-
trar, sequer, o número de funcio-
nários na folha. Nos apresentam 
apenas faturas para pagar, sem a 
prestação do serviço. Não posso 
ser conivente com esta situação!”, 
disse o prefeito ao Acontece, jus-
ti� cando o rompimento unilateral 
do contrato.

Hospital terá que 
ressurgir das cinzas

A AHBB informa que, em vir-
tude da rescisão unilateral fei-
ta pela Prefeitura Municipal de 
Cubatão no contrato de gestão do 
Hospital Municipal, irá cumprir a 
transição até este � nal de semana 
e entregará toda a documentação 
necessária para que a Prefeitu-
ra honre com o pagamento das 
obrigações trabalhistas dos cola-
boradores, bem como valores em 
aberto de médicos e fornecedores.

Informa também que esteve 
reunida com o Sindicato que re-

JUSTIÇA E REDAÇÃO: Ricardo 
Queixão (PDT); Érika Verçosa 
(PSDB); Sérgio Calçados (PPS); 

FINANÇAS E ORÇAMENTO: 
Ivan Hildebrando (PSB); Wilson 
Pio (PSDB); Cléber do Cavaco 
(PRB); Saúde – Lalá (SD); Jair do 
Bar (PT); Marcinho (PSB)

EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL: Toni-
nho Vieira (PSDB); Rafael Tucla 
(PT); Ivan Hildebrando (PSB) MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO 

E BEM ESTAR DA VIDA ANIMAL: 
Marcinho (PSB); Dr. Anderson Vete-
rinário (PRB); Toninho Vieira (PSDB)

OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI-
COS: Jair do Bar (PT); Aguinal-
do Araújo (PDT); Lalá (SD)

DEFESA DA CIDADANIA E DOS 
DIREITOS HUMANOS: Wilson Pio 
(PSDB) ; Fábio Roxinho (PMDB); 
Dr. Anderson Veterinário (PRB

DEFESA DAS MULHERES: 
Érika Verçosa (PSDB); Aguinal-
do Araújo (PDT); Toninho Viei-
ra (PSDB) ESPORTE, LAZER, TURISMO 

E JUVENTUDE: Fábio Roxinho 
(PMDB); Rafael Tucla (PT); Cléber 
do Cavaco (PRB)

DEFESA DOS CONSUMIDORES 
Sérgio Calçados (PPS); Ricardo 
Queixão (PDT); Wilson Pio (PSDB)

Primeiro é preciso limpar 
tudo o que está errado, para 
depois começar da maneira 
certa; um recomeço

Ademário - prefeito

O BURACO ERA MAIS EMBAIXO

Outro lado
presenta os funcionários no in-
tuito de somar esforços tendo por 
objetivo promover acordo junto 
ao Ministério Público do Traba-
lho, visando garantir que o valor 
devido aos funcionários seja efeti-
vamente pago pela Prefeitura Mu-
nicipal de Cubatão.

A AHBB está à disposição para 
qualquer informação e rea� rma 
o compromisso de se empenhar 
para que a situação dos funcioná-
rios, médicos e fornecedores seja 
regularizada o mais breve possível.

Fechar para reabrir

Transição e funcionários

Sem mico

Processo extinto

Precatórios

Com a urgência de ‘estancar a 
sangria’, (fazer o hospital parar de 
gerar custo, sem prestar serviços) 
e acelerar o processo para um novo 
modelo de gestão, a administração 

A Prefeitura já começou a fazer In-
ventário das instalações, equipamen-
tos e mobiliário e o levantamento de 
dados relacionados aos funcionários 
da AHBB. Haverá um cronograma 
de pagamentos das indenizações que, 
certamente serão parcelados. Até o 

Ademário não quis correr o 
risco de reabrir imediatamente o 
hospital e depois não conseguir 
mantê-lo.  “Temos de planejar sua 
reabertura com sustentabilidade. 

A 2ª vara do Tribunal de Justiça do 
Estado indeferiu uma petição inicial 
ajuizada pela AHBB e julgou extinto 
o processo, sem resolução do mérito. 

Indagada sobre a possibilidade de 
gerar mais um precatório, a Prefeitu-
ra lembrou que foi a AHBB que, por 
diversas vezes, motivou o rompimen-
to. “Foi inúmeras vezes solicitada a 
fornecer informações sobre suas ati-
vidades, como previsto em contrato, 
mas sequer o número de trabalha-
dores na folha foi informado. Além 

considerou que fechar as portas 
seria a decisão mais coerente. 
“Primeiro é preciso limpar tudo o 
que está errado, para recomeçar da 
maneira certa”, sintetizou o prefeito.

fechamento desta edição não era pos-
sível estimar o valor, mas a grana é 
alta: são cerca de 500 trabalhadores e 
tem gente com até 15 anos de casa. O 
Município já recorreu para realizar o 
depósito judicial das somas de� nidas 
em relação ao passivo trabalhista.

Para isso precisamos contar com a 
parceria dos governos Federal e Es-
tadual. Não podemos correr o risco 
de reabrir o hospital sem condições 
� nanceiras”.

A entidade solicitava o cumprimento 
integral das cláusulas do contrato 
que a declarava gestora do hospital, 
especialmente o repasse dos valores.

disso foram feitas todas as tentativas 
de rescisão amigável, e só então, esgo-
tado o prazo de dez dias, a Prefeitura 
seguiu o caminho natural da rescisão 
unilateral”. Todo o processo vem sen-
do acompanhado pelo sindicato da 
categoria e pelo Ministério Público 
do Trabalho e existem cobranças da 
Justiça e Tribunal de Contas.

Com o afastamento da AHBB agora a Prefeitura acelera tratativas
 para reabrir o Hospital, sob um novo modelo de gestão. Funcionários
 serão demitidos e Prefeitura vai arcar com as rescisões
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Ônibus mais caros a partir de domingo
Andar de ônibus vai � -

car mais caro a partir deste 
domingo, (12). É quando 
entram em vigor os novos 
valores das tarifas das li-
nhas intermunicipais da 
Baixada Santista. O reajuste 
estava suspenso até a últi-
ma sexta (03), por força de 
uma decisão liminar, que 
foi derrubada pelo presi-
dente do Tribunal de Justi-
ça, Paulo Dimas Mascaretti, 
que acatou pedido apresen-
tado pela Procuradoria Ge-

Temos aqui um índice de 25% de 
desemprego contra 17% da região 
metropolitana de São Paulo 

Macaé, 
presidente Sintracomos

“
”

ral do Estado (PGE).
No despacho, o magis-

trado a� rma que o não rea-
juste “pode ocasionar grave 
lesão à ordem pública, por 
gerar desequilíbrio econô-
mico-� nanceiro em diver-
sos contratos � rmados pelo 
Poder Público com conces-
sionárias e permissioná-
rios do serviço público de 
transporte intermunicipal”. 

O presidente do TJSP 
destacou ainda que “os rea-
justes das tarifas da EMTU 

A tarifa de ônibus do trans-
porte municipal do Guarujá 
entrou na pauta da primeira 
sessão ordinária do Legislativo, 
realizada na última terça, (07). 
Um grupo de 14 vereadores 
assinou documentou e enca-
minhou para o prefeito Valter 
Suman, solicitando a revogação 
imediata do decreto 12015/16, 
assinado em dezembro pela 
gestão anterior. O decreto au-
torizou o aumento da tarifa na 

O desemprego na Baixada 
Santista disparou com mais de 
50 mil desempregados apenas 
em Santos e Cubatão. Algo 
precisa ser feito, em caráter 
de urgência, para minimizar o 
grave problema social, embora 
não se saiba claramente o quê.

Os dados foram 
amplamente debatidos, nesta 
semana, durante encontro 
realizado no Sindicato dos 
Trabalhadores na Construção 
Civil, Montagem e Manutenção 
Industrial  da Baixada Santista 
-(Sintracomos).

Participaram do evento 
representantes das prefeituras 
de Santos e Cubatão, Ministério 
do Trabalho, Câmara de 
vereadores de Cubatão, 28 
empreiteiras e Comissão de 
Desempregados.

BAIXADA E LITORAL

foram lineares, � xados 
contratualmente e não ex-
trapolaram os índices in� a-
cionários”.

VLT e ônibus 
Na Região, 68 linhas de 

ônibus intermunicipais e o 
VLT sofrerão esse aumento. 

Segundo a Secretaria de 
Transportes do Estado, o 
percentual médio do rea-
juste será de 6,52%, e leva 
em conta os custos dos in-
sumos do transporte, como 

mão de obra, combustível 
e veículos, além das cláu-
sulas contratuais com o 
consórcio BR Mobilida-
de, atual responsável pelo 
transporte metropolitano 
na região.

A passagem do VLT 
passará a custar R$ 4,05. Já 
as novas tarifas de ônibus,  
variam de acordo com os 
trajetos de cada linha. 

Ao lado, a tabela com os 
preços das novas tarifas de 
ônibus na Baixada:

Vereadores querem revogação do aumento das tarifas no Guarujá
cidade de R$ 3,20 para R$ 3,70.

A iniciativa partiu do pre-
sidente da Câmara Municipal, 
vereador Edilson Dias, que pro-
meteu medidas mais severas 
por parte do Legislativo, caso o 
Executivo não tome providên-
cias até a sessão, que ocorre na 
próxima terça, dia 14.

“Caso não seja feita a revoga-
ção, os vereadores abrirão uma 
CPI (Comissão Parlamentar de 
Inquérito) para investigar o au-

mento”, enfatizou ele, convicto 
de que terá o apoio necessário 
para instaurar o procedimento 
na Casa.

 
ARGUMENTOS
O vereador argumenta que já 

foram detectados vários indícios 
de irregularidades no aumen-
to que houve, ainda em 2015, e 
pondera também que nenhuma 
das contrapartidas prometidas 
à época, no que se refere a me-

lhorias no serviço, foram de fato 
cumpridas.

Ele ainda questiona a legiti-
midade do processo conduzido 
pela ex-prefeita, às vésperas de 
deixar o cargo, “a toque de cai-
xa” e “sem o aval da equipe de 
transição do atual prefeito”, para 
reforçar sua posição.

 
QUEM ASSINOU?
Assinaram o documento so-

licitando a revogação do aumen-

to das tarifas, além do presiden-
te Edilson Dias (PT, autor da 
indicação), os vereadores: José 
Nilton Doidão (PPS), Zé Teles 
(PPS), Naldo Perequê (PPS), 
Nequinho (PMN), Pastor Sgto. 
Marcos (PSB), Andressa Salles 
(PSB), Vargas (PSB), Joel Agos-
tinho (PMDB), Luciano Tody 
(PMDB), Juninho Eroso (PP), 
Fernando Peitola (PSDB), Ra-
phael Vitiello (PSDB) e Sérgio 
Santa Cruz (PRB).

Região tem mais de 50 mil desempregados
Debate, no Sintracomos, na manhã desta quarta-feira, detalhou o problema com trabalhadores, empresas e prefeituras

Segundo o presidente do 
Sindicato, Macaé Marcos Braz 
de Oliveira, Santos tem 40 mil 
desempregados, seguida por 
Cubatão, com 10 mil e São 
Vicente, com 6 mil.

A esses mais de 50 mil 
desempregados, devem-
se somar os de Guarujá e 
demais cidades da região 
metropolitana, lembrou 
o tesoureiro do sindicato, 
Geraldino Cruz Nascimento.

O vice-presidente, 
Luiz Carlos de Andrade, 
representando o movimento 
‘Cresce Baixada’, defendeu 
que a Agência Metropolitana 
da Baixada Santista (Agem) 
abrace a causa.

“A agência representa os 
nove municípios da região”, 
ponderou o sindicalista, “e não 

pode � car alheia à situação de 
penúria que assola milhares de 
famílias em di� culdades”.

Macaé sugeriu às empresas 
presentes que utilizem mão 
de obra da região nas 1.200 
vagas que serão abertas em 18 

de março para manutenção da 
RPBC Petrobras.

Segundo ele, a Vale 
Fertilizantes também terá 
uma parada de manutenção: 
“embora ofereça menos vagas 
do que na Re� naria pode 

amenizar um pouco a situação 
do desemprego”.

Macaé propôs um 
pacto pelo emprego nas 23 
indústrias e 62 empreiteiras 
do polo industrial de 
Cubatão, ponderando que 

  REVENDO CONTRATOS
A vereadora e líder do go-

verno no Legislativo, Andressa 
Salles, ressaltou que o prefeito 
Valter Suman já solicitou a re-
visão de planilhas de custos, as-
sim como solicitou estudos para 
melhorar o serviço, entre outras 
ações correlatas. E que medidas 
serão anunciadas, assim que � -
nalizadas essas consultas, den-
tro de toda legalidade e transpa-
rência requeridas.

o desemprego na região é, 
proporcionalmente, maior 
do que na Grande São Paulo: 
“temos aqui um índice de 25% 
de desemprego, contra 17% na 
região metropolitana de São 
Paulo”, disse o sindicalista.
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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
SALA COMERCIAL 
SITUADA NA RUA 
ASSEMBLÉIA DE DEUS - 
N°39 - SALA 409 - JARDIM 
SÃO FRANCISCO.
PRÉDIO COM ELEVADOR E 
RECEPÇÃO.
VALOR DA LOCAÇÃO: 
R$1.200,00.
CÓDIGO DO SITE: 1192.

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: DIEGO AMARO DA SILVA SANTOS e STEPHANY MONTINI DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, RG n.º 42904423 - SSP/SP, CPF n.º 32299335838, com 
29 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP (Vicente de Carvalho (Distrito do Município de Guarujá)  
Livro nº 67, fl s. nº 194, Termo nº 27705), nascido no dia dez de junho de mil novecentos e oitenta 
e sete (10/06/1987), residente na RUA Vereador Raul Jose Santana Leite, 109, Vale Verde, Cubatão - 
SP, fi lho de EDMILSON AMARO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, encarregado, com 65 anos 
de idade, residente em MACEIÓ - AL e de LUIZA ROSA DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, professora, RG n.º 48881849 - SSP/SP, CPF n.º 41070570893, com 24 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatorze de agosto de mil novecentos e noventa e 
dois (14/08/1992), residente na RUA Almirante Barroso, 60, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, fi lha 
de SANDRO MONTINI DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 48 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de FERNANDA GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
48 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, 01 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: REGINALDO DE JESUS DOS SANTOS e SUELLEN SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, técnico de enfermagem do trabalho, RG n.º 24573101 - SSP/SP, CPF 
n.º 12145415858, com 45 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e dois de abril 
de mil novecentos e setenta e um (22/04/1971), residente na Rua 12, 15, Cota 200, Cubatão - SP, fi lho 
de RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS, falecido há 06 anos e de MARIA DE JESUS DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de: Sibele 
Aparecida Figueiredo, conforme Escritura Pública lavrada aos 05/05/2016, no 1º Tabelionato de Santos/
SP, no Livro 216, Fls.271/272.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, cabeleireira, 
RG n.º 408268669 - SSP/SP, CPF n.º 33694738878, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia oito de maio de mil novecentos e oitenta e quatro (08/05/1984), residente na Rua 12, 15, Cota 
200, Cubatão - SP, fi lha de SÔNIA MARIA DA SILVA GOMES, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 
55 anos de idade, residente em MOSSORÓ - RN. Divorciada de: Denilson Herculano de Souza, conforme 
Escritura Pública lavrada aos 26/07/2016, no Ofi cio Único de Tibau, Comarca de Areia Branca, Estado 
do Rio Grande do Norte, no Livro nº01, Fls. 30/31. 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, 01 de fevereiro 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: ALBERTINO JOAQUIM DE SANTANA e KARIEN SOUZA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de processo, RG n.º 273471284 - SSP/SP, CPF n.º 25494517837, 
com 41 anos de idade, natural de QUIPAPÁ - PE (QUIPAPÁ  Livro nº 62, fl s. nº 197, Termo nº 25753), nascido 
no dia três de março de mil novecentos e setenta e cinco (03/03/1975), residente na RUA dos Girassóis, 2, 
Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de VALDEMAR JOAQUIM DE SANTANA, falecido há 06 anos e de TERESINHA 
MARCELINO DA SILVA, do lar, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, RG n.º 397047885 - SSP/SP, CPF n.º 23199739822, com 
25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 145, fl s. nº 270, Termo nº 40076), nascida 
no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (27/02/1991), residente na RUA dos 
Girassóis, 2, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO ARTUR DA SILVA, borracheiro, com 56 anos de 
idade, residente em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP e de CONCEIÇÃO MARIA DE SOUSA PAIVA, do lar, com 
46 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de fevereiro 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: MICHEL DA CONCEIÇÃO BRITO e LILIAN MARIA MARENA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 287952551 - SSP/SP, CPF n.º 31306183847, com 
33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dois de junho de mil novecentos e oitenta e 
três (02/06/1983), residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 239, bl. J10, apt.24, Bolsão 7, Cubatão 
- SP, fi lho de EURICO FRANCISCO DE BRITO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIZETE DA CONCEIÇÃO BRITO, de nacionalidade brasileira, 
funcionária pública, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Adriana Conceição 
da Silva, conforme sentença datada aos 15/12/2014, proferida pela Juiza de Direito da 1ªVara Judicial 
de Porto Feliz/SP, processo nº0005134-65.2014.8.26.0471.. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, ajudante geral, RG n.º 245732500 - SSP/SP, CPF n.º 12145470875, com 44 anos 
de idade, natural de SÃO PAULO - SP, nascida no dia vinte e um de junho de mil novecentos e setenta 
e dois (21/06/1972), residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 239, bl. J10, apt.24, Bolsão 7, 
Cubatão - SP, fi lha de LAURINDO APARECIDO MARENA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
67 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CLEUSA APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, desaparecida há 40 anos. Divorciada de Marcelo Aparecido Canedo, conforme sentença 
datada de 14/07/2015, proferida pela Juiza de Direito da 2ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos 
do processo de nº0011752-18.2002.8.26.0157. 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, 02 de fevereiro 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: CRISLEY DOS SANTOS PASSOS e MÔNICA SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 366145149 - SSP/SP, CPF n.º 38070164816, com 22 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 166, fl s. nº 170, Termo nº 48334), nascido no 
dia oito de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (08/08/1994), residente na Rua Santa Júlia, 
1021, casa B, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de SALUSTRIANO DOS PASSOS, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ZEFITA DOS SANTOS 
PASSOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 33852049 - SSP/
SE, CPF n.º 04871272508, com 26 anos de idade, natural de ITAPORANGA D’AJUDA - SE (Itaporanga 
D´Ajuda-SE  Livro nº 17, fl s. nº 161, Termo nº 15183), nascida no dia trinta de abril de mil novecentos e 
noventa (30/04/1990), residente na Rua Santa Júlia, 1021, casa B, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha 
de MANOEL DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 50 anos de idade, residente em 
ITAPORANGA D’AJUDA - SE e de VALDIRENE SANTOS, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 46 anos 
de idade, residente em ITAPORANGA D’AJUDA - SE. 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, 03 de fevereiro 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: MARVIN CÉSAR TATARCENKAS SANTOS e TAMARA BARROS DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar técnico, RG n.º 485804451 - SSP/SP, CPF n.º 
40790065860, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dois de agosto de mil 
novecentos e noventa e um (02/08/1991), residente na RUA México, 214, Jardim Casqueiro, Cubatão - 
SP, fi lho de IVAN CESAR DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ROSE MARIA TATARCENKAS, de nacionalidade brasileira, agente de saúde, 
com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, operadora de caixa, RG n.º 48576476 - SSP/SP, CPF n.º 36730401893, com 24 anos de idade, 
natural de CAPELA - SE (Capela-SE  Livro nº 53, fl s. nº 277, Termo nº 13466), nascida no dia dez de junho 
de mil novecentos e noventa e dois (10/06/1992), residente na RUA México, 214, Jardim Casqueiro, 
Cubatão - SP, fi lha de EDIVALDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 47 anos de idade, 
residente em ARACAJU - SE e de ROZENILDE BARROS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
46 anos de idade, residente em ARACAJU - SE. 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, 04 de fevereiro 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: MARCELO MOREIRA e ELISANGELA SANTOS DO SACRAMENTO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 284857567 - SSP/SP, CPF n.º 21335054820, 
com 39 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 53, fl s. nº 195, Termo nº 3171), 
nascido no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e setenta e sete (22/06/1977), residente na 
AVENIDA Nossa Senhora da Lapa, 1394, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ EVENCIO MOREIRA FILHO, 
falecido há 11 anos e de MARIA DE LOURDES MOREIRA, falecida há 14 anos . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, RG n.º 398119119 - SSP/SP, CPF n.º 
01441401520, com 34 anos de idade, natural de LAGARTO - SE (Lagarto-SE  Livro nº 15, fl s. nº 289, 
Termo nº 16674), nascida no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (20/02/1982), 
residente na AVENIDA Nossa Senhora da Lapa, 1394, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ TOLENTINO 
DO SACRAMENTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente em 
LAGARTO - SE e de TEREZINHA SANTOS DO SACRAMENTO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
60 anos de idade, residente em LAGARTO - SE. 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, 06 de fevereiro 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: JOB SIPRIANO DOS SANTOS MOREIRA e CINTIA SANTOS DAVI. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 630205619 - SSP/SP, CPF n.º 79451063587, com 36 
anos de idade, natural de SALVADOR - BA (Salvador-BA  Livro nº 76, fl s. nº 49, Termo nº 75539), nascido 
no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e oitenta (23/08/1980), residente na RUA Padre Primo 
Maria Vieira, 23, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lho de LUCIANO ALVES MOREIRA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 67 anos de idade, residente em SALVADOR - BA e de CÉLIA DOS SANTOS 
MOREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em SALVADOR - BA . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, secretária, RG n.º 0542155958 - SSP/BA, CPF 
n.º 88231364587, com 42 anos de idade, natural de SALVADOR - BA (Salvador - BA  Livro nº 117, fl s. nº 
23, Termo nº 73221), nascida no dia sete de julho de mil novecentos e setenta e quatro (07/07/1974), 
residente na RUA Padre Primo Maria Vieira, 23, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lha de EPIFANIO 
DAVI, falecido há 40 anos e de MARGARIDA SANTOS DAVI, de nacionalidade brasileira, pensionista, com 
83 anos de idade, residente em SALVADOR - 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, 06 de fevereiro 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: LUCAS DE LIMA NASCIMENTO e RENATA SOUSA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 459227749 - SSP/SP, CPF n.º 43906142825, com 21 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e oito de março de mil novecentos e noventa 
e cinco (28/03/1995), residente na RUA 4, 121 A, Cota 200, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO ANTONIO 
DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP e de MARIA REGINA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 509391862 - 
SSP/SP, CPF n.º 44942210828, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia onze de julho 
de mil novecentos e noventa e sete (11/07/1997), residente na RUA 17, 75, fundos, Cota 200, Cubatão 
- SP, fi lha de IRAN FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 47 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de LUCIENE RAIMUNDA DE SOUSA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 46 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, 07 de fevereiro 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: RONALDO PEREIRA DELGADO e FABIULA VICENTE DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, gerente administra� vo, RG n.º 25444460 - SSP/SP, CPF n.º 
16243224848, com 43 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia dez de novembro de 
mil novecentos e setenta e três (10/11/1973), residente na RUA Carlos Gomes, 373, apt.12, Jardim 
Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de SEBASTIÃO ALEXANDRE DELGADO, falecido há 15 anos e de MARIA 
ZILDA PEREIRA DELGADO, falecida há 1 anoDivorciado de Lucielma de Jesus Amorim, conforme 
sentença datada de 26/02/2014, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara do Foro desta Comarca, 
nos autos de N°0002932-24.2013.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, técnica de enfermagem, RG n.º 28795383 - SSP/SP, CPF n.º 25332771851, com 41 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezenove de dezembro de mil novecentos e setenta 
e cinco (19/12/1975), residente na RUA Carlos Gomes, 373, apt.12, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, 
fi lha de GILSON VICENTE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, instrumen� sta, com 67 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ANTONIA MARIA ALVES DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de enfermagem, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Carlos 
Eduardo Reis, conforme sentença datada de 20/09/2005, proferida pela MM. Juiza de Direito da 3ª Vara 
Judicial desta Comarca, nos autos de N°892/05. 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, 02 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: RAFAEL KAIQUE RODRIGUES BATISTA e GESIANY RODRIGUES DE OLIVEIRA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, servente, RG n.º 588819396 - SSP/SP, CPF 
n.º 13617816614, com 20 anos de idade, natural de OURO VERDE DE MINAS - MG (Ouro Verde  Livro 
nº 26, fl s. nº 59, Termo nº 11843), nascido no dia dezenove de julho de mil novecentos e noventa e seis 
(19/07/1996), residente na RUA Cinco, 25, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de ALIRIO BATISTA DE OLIVEIRA, 
pedreiro, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIZETE ALVES DA CONCEIÇÃO, 
faxineira, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 20780157 - SSP/MG, CPF n.º 02291989618, com 18 anos de idade, 
natural de Ataleía - MG (Ouro Verde  Livro nº 26, fl s. nº 143, Termo nº 12181), nascida no dia vinte e 
nove de maio de mil novecentos e noventa e oito (29/05/1998), residente na RUA Cinco, 25, Fabril, 
Cubatão - SP, fi lha de ADILSON ALVES DE OLIVEIRA, agricultor, com 37 anos de idade, residente em 
OURO VERDE DE MINAS - MG e de MARIA ELIETE VIEIRA RODRIGUES, do lar, com 40 anos de idade, 
residente em OURO VERDE DE MINAS - MG. 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, 02 de fevereiro 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: MARCIO VIEIRA DE SOUZA e TATIANE ALVES DE CRUZ. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 19670986 - SSP/MG, CPF n.º 13405029686, 
com 22 anos de idade, natural de TEÓFILO OTONI - MG (Ouro Verde de Minas-MG  Livro nº 25, 
fl s. nº 201, Termo nº 11211), nascido no dia sete de abril de mil novecentos e noventa e quatro 
(07/04/1994), residente na RUA Cinco, 27, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de MARCUS VIEIRA DE SOUZA, 
de nacionalidade brasileira, agricultor, com 45 anos de idade, residente em OURO VERDE DE MINAS 
- MG e de MACIONILIA FERREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 48 anos de 
idade, residente em OURO VERDE DE MINAS - MG . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 18827173 - SSP/MG, CPF n.º 12335440632, com 22 anos de idade, natural de 
OURO VERDE DE MINAS - MG (Ouro Verde de Minas-MG  Livro nº 26, fl s. nº 28, Termo nº 11718), 
nascida no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e noventa e quatro (22/07/1994), residente 
na RUA Cinco, 27, Fabril, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO FERREIRA DA CRUZ, de nacionalidade 
brasileira, pedreiro, com 40 anos de idade, residente em OURO VERDE DE MINAS - MG e de MARILZA 
ALVES DA CONCEIÇÃO, falecida há 3 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, 02 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ALEX PLINIO RIBEIRO CHICHAVEKE e ADRIANA NOGUEIRA DOS SANTOS OLIVEIRA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 45355856 - SSP/SP, CPF 
n.º 30957586850, com 34 anos de idade, natural de ITAPEVA - SP (Itapeva-SP  Livro nº 100, fl s. nº 
267, Termo nº 15739), nascido no dia sete de junho de mil novecentos e oitenta e dois (07/06/1982), 
residente na AVENIDA Principal, 79, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO MARCOS CHICHAVEKE, 
de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de GEORGINA 
APARECIDA RIBEIRO CHICHAVEKE, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 363516876 - 
SSP/SP, CPF n.º 42932875825, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia onze de março 
de mil novecentos e noventa e dois (11/03/1992), residente na AVENIDA Principal, 79, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lha de MARIO DULTRA DOS SANTOS, falecido há 2 anos e de MARIA DE LOURDES DE 
SOUZA NOGUEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP. 
Divorciada de Wilcker Silva de Oliveira, conforme Escritura Pública lavrada aos 25/06/2014, no 1º Tabelião 
de Notas desta Cidade, no Livro N°201, pgs.036/037. 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, 06 de fevereiro 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 BUENO e TATIANE SILVA DE ARAUJO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, conferente, RG n.º 109406422 - SSP/PR, CPF n.º 04898174914, com 25 anos 
de idade, natural de CURITIBA - PR, nascido no dia quatorze de julho de mil novecentos e noventa e 
um (14/07/1991), residente na RUA Santa Marta, 112, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ADELAR 
SOARES BUENO, falecido há 15 anos e de ELIZA REGINA PEREIRA RAMOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 45 anos de idade, residente em CURITIBA - PRDivorciado de Ta� ane Silva de Araujo, 
conforme sentença datada de 11/01/2016, proferida pela MM. Juíza de Direito Coordenadora do Centro 
Judiciário de Solução de Confl itos e Cidadania da Comarca de Itanhaém-SP, nos autos de N°0010364-
87.2015.8.26.0266.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, repositora, RG n.º 
428483306 - SSP/SP, CPF n.º 33279340888, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
treze de outubro de mil novecentos e noventa e três (13/10/1993), residente na RUA Santa Marta, 112, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO CANIDÉ DE ARAÚJO, desaparecido há 10 anos e de MARIA 
DAS DORES SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP. Divorciada de Diego Bueno, conforme sentença datada de 11/01/2016, proferida pela MM. Juíza de 
Direito Coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Confl itos e Cidadania da Comarca de Itanhaém-
SP, nos autos de N°0010364-87.2015.8.26.0266. 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, 06 de fevereiro 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: WILLIAN CAUÊ PEREIRA DA COSTA e ANA CAROLINA DOS SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, RG n.º 360262831 - SSP/SP, CPF 
n.º 37384777801, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 141, fl s. nº 324, 
Termo nº 38538), nascido no dia trinta de junho de mil novecentos e noventa (30/06/1990), residente 
na RUA Eládio Vicente Ferreira, 275, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de RUBENS LUIZ DA COSTA JUNIOR, 
ajudante, com 45 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de EMANUELA SANTOS ALVES 
PEREIRA, diretora de escola, com 44 anos de idade, residente em ARACAJU - SE . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 48880389 - SSP/SP, CPF n.º 41258141809, com 
23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 159, fl s. nº 21, Termo nº 45399), nascida 
no dia cinco de junho de mil novecentos e noventa e três (05/06/1993), residente na RUA Eládio Vicente 
Ferreira, 275, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de ANA LUCIA DOS SANTOS, técnica de enfermagem, com 
46 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, 06 de fevereiro 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: VAGNER ALVES DA SILVA e KAREN KRISTINE RODRIGUES PEREIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 489975379 - SSP/SP, CPF n.º 41421034824, 
com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro de novembro de mil 
novecentos e noventa e dois (24/11/1992), residente na RUA Antonio José Silva, bl.20, apt.44 H, 
Conjunto Mario Covas, Cubatão - SP, fi lho de JOSUÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, 
com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de IRACI ALVES, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, copeira, RG n.º 496642510 - SSP/SP, CPF n.º 42032595842, com 23 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia primeiro de outubro de mil novecentos e noventa e 
três (01/10/1993), residente na RUA das Azaleias, 114, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de DONIZETTI 
CARNEIRO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 45 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 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, 07 de fevereiro 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: RUAN CARLOS MARTINS e ANGELA SANTOS BISPO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de almoxarifado, RG n.º 489796461 - SSP/SP, CPF n.º 
40686689810, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta e um de maio de 
mil novecentos e noventa e dois (31/05/1992), residente na RUA Santos, 425, Jardim São Francisco, 
Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ CARLOS MARTINS, de nacionalidade brasileira, pintor, com 54 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de LENITA LUIZA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de cozinha, RG n.º 45667542 - SSP/SP, CPF n.º 33579529803, com 30 anos de idade, natural de ARACAJU 
- SE (Japaratuba-SE  Livro nº 10, fl s. nº 296, Termo nº 1781), nascida no dia vinte e um de abril de mil 
novecentos e oitenta e seis (21/04/1986), residente na RUA Santos, 425, Jardim São Francisco, Cubatão - 
SP, fi lha de AMINTAS DE OLIVEIRA BISPO, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 59 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA ANGELICA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
51 anos de idade, residente em JAPARATUBA - SE. 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, 07 de fevereiro 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: CARLOS ADRIANO BRASILIANO DOS SANTOS e SILEIDE DA SILVA BEZERRA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de armazém, RG n.º 39898616 - SSP/SP, 
CPF n.º 03128077401, com 37 anos de idade, natural de MACEIÓ - AL (Maceió-AL  Livro nº 16, fl s. nº 
25, Termo nº 16084), nascido no dia dois de julho de mil novecentos e setenta e nove (02/07/1979), 
residente na RUA São José, 805, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de CICERO BRASILIANO DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, vigilante, com 58 anos de idade, residente em MACEIÓ - AL e de MARIA 
JOSÉ FIRMINO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 53 anos de idade, residente em MACEIÓ 
- AL . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, RG n.º 441175892 
- SSP/SP, CPF n.º 31419308807, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia três 
de julho de mil novecentos e oitenta e três (03/07/1983), residente na RUA São José, 805, Vila São 
José, Cubatão - SP, fi lha de MANUEL FRANCISCO BEZERRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 61 anos de idade e de MARIA LUCIA DA SILVA BEZERRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de fevereiro 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: AMARO PEREIRA DA SILVA e ISIS DA SOLIDADE. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 102482214 - SSP/SP, CPF n.º 92714757804, 
com 62 anos de idade, natural de SÃO BENEDITO DO SUL - PE (São Benedito do Sul-PE  Livro nº 14, 
fl s. nº 23, Termo nº 5133), nascido no dia quinze de agosto de mil novecentos e cinquenta e quatro 
(15/08/1954), residente na Rua Roberto Mário San� ni, 265, apt.202, Jardim Real, Cubatão - SP, fi lho 
de JOÃO PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecido há 15 anos e de MARIA DO CARMO 
GONÇALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecida há 25 anos . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 133609844 - SSP/SP, CPF n.º 02917260890, com 56 
anos de idade, natural de ATALAIA - AL, nascida no dia nove de dezembro de mil novecentos e sessenta 
(09/12/1960), residente na Rua Roberto Mário San� ni, 265, apt.202, Jardim Real, Cubatão - SP, fi lha de 
MARIA JOSÉ DA SOLIDADE, de nacionalidade brasileira, falecida há 26 anos. Divorciada de Dionelson 
de Souza Araujo, conforme sentença datada de 19/02/91, proferida pelo Juiz de Direito da 3ªVara 
Cível de Cubatão-SP, nos autos de nº155/91. 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, 02 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINARIA

Convoca os associados dia 
14 de fevereiro de 2017 as 
19:30 hs em 1ª chamada e as 
20:00 hs em 2ª chamada. Lo-
cal- Praça Januário Estevão de 
Lara Dante, nº 130 Vila Nova 
-Cubatão.

ORDEM DO DIA:

A) Aprovação da ATA anterior
B) Correspondências expedi-
das e recebidas
C) Eleição e posse dos Conse-
lheiros Delibera� vos para o 
período 2016 e 2018
D) Eleição e ´posse do Conse-
lho Fiscal para o período 2015 
a 2017

Cubatão,09 de fevereiro de 2017

CLUBE RECREATIVO 
VILA NOVA - CREVIN

CONSELHO DELIBERATIVO
JOSÉ CLAUDIO SILVÉRIO
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“Queremos levar a esperança 
de um futuro melhor”

Cadeq realiza ciclo de palestras e atividades com menores da Fundação Casa

Orientar para mostrar 
que há um futuro melhor 
além das paredes cinzas que 
cercam os adolescentes em 
medida socioeducativa da 
Fundação Casa. Foi com 
esse espírito que a equipe 
do Cadeq (Centro de Apoio, 
Desenvolvimento e Quali� -
cação) realizou uma série de 
atividades na Instituição. 

Formada por Severino 
Correa (presidente do Ca-
deq), Alessandro Oliveira 
(psicólogo), Odete do Car-
mo (assistente social), He-
liton Almeida (operador 
social), Dalmir dos Santos 

(secretário do Cadeq) e Caio 
Vinicius (delegado da ju-
ventude), a equipe pode ver 
o que os jovens mais preci-
sam, levando para eles uma 
palavra de apoio e de espe-
rança em um futuro melhor.

Durante a semana de 
atividades, foram realizadas 
dinâmicas de grupos e pa-
lestras de conscientização. 
“Foi um choque de realida-
de para a gente, porque era 
possível enxergar nos olhos 
de muitos deles a vontade de 
mudar, mas ao mesmo tem-
po eles precisam aprender 
a olhar o mundo de outra 

maneira, para enxergar as 
oportunidades que a vida 
apresenta. É nesse sentido 
que realizamos essa ativida-
de”, comenta o psicólogo do 
Cadeq, Alessandro Oliveira.

“Muitos daqueles me-
nores nunca vislumbraram 
uma chance de mudar. 

Durante algumas pa-
lestras, alguns chegaram a 
chorar, vendo que existe um 
jeito de mudar de vida, de 
fazer certo. Para nós, essa 
vontade de mudar que eles 
mostraram é importante e 
as famílias precisam ajudar 
nesse sentido”, comenta o 

presidente do Cadeq, Seve-
rino Correa.

Entrar em contato com 
as famílias é o próximo pas-
so da equipe.

 “Muitos deles estão lá 
por conta de problemas 
dentro de casa, de diversas 
naturezas. O nosso próximo 
passo é chamar essas famí-
lias para conversar e parti-
cipar de atividades para que, 
quando os menores tiverem 
sua liberdade de volta, eles 
tenham um ambiente fa-
miliar que potencialize essa 
vontade de mudar”, comenta 
Alessandro Oliveira.

Na redação do Acontece, a equipe do Cadeq explica como foi a ação na Fundação Casa.
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CADEQ NA FUNDAÇÃO CASA

SEGURANÇA

Paro ou passo? 
Eis a questão...

Alça de acesso à Via Anchieta, na Vila Natal, 
tem sido alvo de reclamações constantes 
por conta de assaltos e arrastões. 
Ocorrências na rodovia também preocupam 
moradores e pessoas que precisam trafegar 
por aquela área

‘Se correr o bicho pega, 
se � car o bicho come’!

A rua é a 25 de dezembro, 
na Vila Natal. O motorista 
dirige e se mantém à esquer-
da para entrar na alça que dá 
acesso à Rodovia Anchieta. 
O semáforo está fechado. E 
nesse momento bate a dúvi-
da cruel: Parar no sinal ver-
melho e correr o risco de ser 
assaltado ou passar direto e 
correr o risco de uma multa 
ou acidente de trânsito?

Essa pergunta é recor-
rente para os motoristas que 
ali passam. O local tem sido 
alvo de bandidos constante-
mente, com assaltos e arras-
tões, sempre à luz do dia, já 
que a noite, a partir das 21 
horas, o semáforo passa a ser 
piscante e não há mais a ne-
cessidade de parar.

Essa reclamação tem sido 
constante na cidade. E as 
ocorrências estão sendo no-
ticiadas pelos meios de co-
municação da Baixada com 
frequência. Em entrevista 
concedida ao Acontece, o 
presidente do Conselho de 
Segurança de Cubatão, Apa-

recido Antonelli, reforçou o 
coro sobre o perigo no lo-
cal. “Esse assunto é pauta 
constante nas reuniões do 
Conseg. O número de recla-
mações tanto de moradores 
do bairro quanto de pessoas 
que por ali passam é muito 
grande”, comenta. Antonelli 
lembra que a falta de zelado-
ria no local gera ambientes 
que se tornam esconderijos 
para os bandidos.

A opinião de Antonelli é 
reforçada por moradores do 
bairro, que preferiram man-
ter identidade em sigilo. O 
mato alto, a falta de ilumi-
nação pública e os muros 
da linha férrea que passa ao 
lado da rua 25 de dezembro 
são apontados como facili-
tadores para os bandidos se 
esconderem.

Além deste semáforo, a 
rodovia Anchieta, que mar-
geia o bairro, também é alvo. 
Eles fecham total ou parcial-
mente as rodovias, ou jogam 
pedras nos carros que pas-
sam por ali, obrigando os 
mesmos a pararem e então 
realizam o assalto.

“O Conseg está constatemente 
pedindo à polícia e autoridades 
da cidade para olhar  para esse 
trecho. É preciso manter bem 
cuidado para que � que mais 
fácil identi� car a ação dos 
ladrões. Temos recebido muitas 
reclamações sobre assaltos e ar-
rastões naquele pedaço”                      
Aparecido Antonelli, presidente 
do Conseg

“Como vereador e comerciante no 
bairro, escuto inúmeras reclama-
ções. A Prefeitura precisa olhar 
para aquele local com mais aten-
ção. Falta iluminação, o mato está 
muito alto e o local precisa de cui-
dados. É preciso fazer um estudo 
para ver se o semáforo é a melhor 
opção para aquela saída ou não”    
Laelson Lalá, vereador.

“Não só os moradores 
do bairro, as pessoas que 
precisam passar naquele 
cruzamento têm medo 
e preferem buscar outra 
saída na cidade para pegar 
a Anchieta. Recebemos 
muitas reclamações sobre o 
local. Vamos buscar junto 
à Prefeitura uma saída”,      
Marcinho, vereador.
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Vamos reformar a 
Casa da Esperança

TODOS JUNTOS!

Pais e comunidade estão engajados 
na campanha para angariar materiais 
e inicialmente recuperar a sala de 
atendimento odontológico

A Casa da Esperança 
de Cubatão iniciou cam-
panha para arrecadar jun-
to à comunidade e comer-
ciantes da Cidade material 
de construção e pintura 
para a reforma da sala de 
atendimento odontológi-
co, área da piscina e outras 
dependências que preci-
sam de reparos.

A idéia foi bem rece-
bida pelos pais de alunos. 
Três deles, inclusive, já 
iniciaram, na manhã des-
ta quinta (09), a retirada 
de azulejos e a preparação 
para a pintura da sala de 
odontologia. “Quero aju-
dar também porque para 
mim a Casa da Esperança 
é muito importante. Meu 
� lho chegou aqui com um 
ano e meio, sem andar, e 
� cou até os 3 anos quando 
aprendeu. Hoje ele tem 29 
anos, é atleta e ainda faz 
atendimento neurológico 
aqui”, disse Regina Ferrei-
ra Ortolani, moradora do 
Jardim Casqueiro.

A iniciativa dos pais 
de alunos foi elogiada por 
Silvia Silva Speciali, uma 

das técnicas responsáveis 
pela Casa da Esperança. 
“Só temos a agradecer a 
prontidão da comunidade 
em nos ajudar. 

Temos recebido apoio 
e compreensão dos fun-
cionários e mães dos alu-
nos atendidos na Casa. 
Isso é grati� cante”, garan-
te.

Segundo ela, para ini-
ciar a recuperação de al-
gumas salas, como a de 
odontologia, foi elabora-
da uma lista de materiais 
que podem ser doados 
pela comunidade. Dentre 
eles estão acentos de vaso 
sanitário, lavatório, latas 
de massa corrida acrílica, 
latas de tinta a óleo e de 
tinta branca, pinceis, lixas, 
rolos, espátulas, ralos pe-
quenos escamoteáveis e li-
xeiras com tampa e pedal.

Quem quiser doar algum 
material deve procurar a 
administração da Casa da 
Esperança pelo telefone 
3361-1288

Com a eleição do pre-
feito Ademário e de dois 
vereadores no bairro, au-
mentou a expectativa de 
maior vontade política 
para resolver o problema. 
Questionado, o prefeito 
informou que o assunto é 
prioridade e prometeu uma 
rápida resposta àquela co-
munidade. “A Prefeitura 
vai trabalhar para, em par-
ceria com a Polícia Militar, 
implantar uma base móvel 
no canteiro central, a exem-

Prefeito deve tomar providências
plo da existente na entrada 
de Santos”. O local, que já 
conta com câmera ligada à 
central de monitoramento, 
deve ganhar mais equipa-
mentos, de forma a ampliar 
a área coberta, possibilitan-
do não só � agrar uma ação 
em tempo real, mas tam-
bém identi� car os envol-
vidos. Para isso, pretende 
ampliar a atuação da Ope-
ração Delegada e já solici-
tou ao Governo do Estado 
o envio de maior efetivo, 

durante a visita do secretá-
rio estadual de Segurança 
Pública Mágino Barbosa.

A Prefeitura informou 
ainda que se encontra em 
planejamento a criação 
de uma guarda municipal 
armada. Em respostas às 
reclamações, sobre os ‘es-
conderijos de bandidos’, a 
Administração disse que 
planeja a execução de tra-
balhos de reurbanização, 
abrangendo sinalização e 
iluminação das vias.

Arroz de festa
Difícil encontrar al-

guém, em Cubatão, que 
não tenha relato de al-
gum conhecido que pas-
sou por algum perrengue 
no local. Até o próprio 
delegado do distrito res-
ponsável pelo local (3º 
Distrito de Cubatão) foi 
assaltado lá. Por volta 
das 21h, ele teve seu car-
ro roubado por dois ho-
mens que levaram ainda 
sua carteira com dinhei-
ro, documentos, um no-
tebook e a pistola que 
usa em serviço.
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Quem navega nas redes 
sociais nas últimas semanas 
se deparou com um vídeo 
que já ultrapassou a marca 
de 5 milhões de visualiza-
ções. Com uma coreografi a 
simples e bom humor, o hit 
com aquela famosa musiqui-
nha do caminhão de gás já 
ganhou o país.

O vídeo que viralizou na 
rede, saiu aqui de Cubatão, 
mais precisamente do Cas-
queiro, onde mora Victor 
Hugo, o MC Vitão. Quem 
comanda a bagunça é MC, 
que junto com amigos fazia 

DO CASQUEIRO PARA O BRASIL

FIM DE SEMANA NO PARQUE
COMEÇA O 

SANTOS 
CARNABANDA 

2017

MC Vitão lança clipe de ‘Olha o Gás’
uma coreografi a com os bra-
ços para o alto no ritmo da 
música e na sequencia dan-
çavam ao som da batida do 
funk. O vídeo teve tamanho 
sucesso que a própria Ultra-
gas, dona da música original, 
gravou um vídeo com seus 
funcionários fazendo a dan-
ça. O time do Corinthians 
também fez o mesmo.

Agora, MC Vitão, que 
para homenagear a Ultragas 
pintou seu cabelo de azul, 
se prepara para lançar o cli-
pe ofi cial, na sua página do 
facebook. Gravado em São 

Paulo, pela produtora Kon-
dzilla, uma das maiores do 
país no funk, o clipe da mú-
sica ‘Olha o Gás’ chega na 
rede no sábado (11).

Mas não é só isso, na pró-
xima semana, MC Vitão, de 
23 anos, está com a agenda 
cheia. Com entrevistas para 
o TV Fama, da rede TV, que 
deve ir ao ar em breve, e a 
gravação do Programa Raul 
Gil, no SBT, o cubatense está 
recebendo convites para ou-
tros programas e já prepara 
o repertório para começar 
os seus shows. 

NAS REDES 
O clipe será lançado 

no canal da produto-
ra Kondzilla (youtube.
com/CanalKondZilla). 
E para seguir o MC nas 
redes sociais é só pro-
curar por MC Vitão.

Começa nesta sexta (10), o 
Santos Carnabanda 2017 com 
desfi les diários, em diversos 
bairros e a participação de 
56 bandas carnavalescas. A  
programação vai até o dia 28 
e todos os itinerários terão 
acompanhamento da CET e 
da Polícia Militar.

Nesta sexta (10), a folia 
tem início com os desfi les das 

Novo Anilinas

DEU CARNAVAL 
NA BANDA
A Banda Sinfônica de 

Cubatão abre a progra-
mação do projeto Música 
no Parque neste  domingo 
(12), às 16h, no Vão Cultu-
ral. Em sua quarta tempo-
rada, o projeto leva a arte 
dos Grupos Artísticos para 
a comunidade, sempre com 
repertórios diferenciados.

No programa estão: “Car-
naval”, de Schumann; “Maxi-
xe”, de Chiquinha Gonzaga ; 
“Homenagem ao Malandro”, 
de Chico Buarque; “Festa do 
interior”, de Moraes Moreira;  
“Fantasia Brasileira”, de Peter 
Koval, entre outras canções. 
“Será uma apresentação ale-
gre e festiva. Nossa ideia é 
oferecer ao público lindas 
paisagens sonoras, timbres e 

ritmos vibrantes”, comentou 
o maestro Rodrigo Vitta, re-
gente titular da equipe.

Os concertos continuam 
neste mês: no sábado, 18/2, 
é a vez do Coral Zanzalá e 
da Cia de Dança de Cuba-
tão levarem seu talento ao 
Novo Anilinas; em 19/2, do-
mingo, Banda Marcial e seu 
Corpo Coreográfi co trazem 
um repertório inédito.

COLETIVO 302
A música em cena é o 

tema do novo encontro 
aberto do ciclo de estudos 
do Coletivo 302. Da Escola 
Livre de Teatro de Santo An-
dré, o ator, músico e compo-
sitor Fabrício Zava minis-

PUNK E 
HARDCORE
 Do punk-rock ao me-

tal, são ritmos que emba-
lam o domingo (12), a par-
tir das 15h. Com entrada 
franca, a iniciativa Rock no 
Park realiza uma nova edi-
ção com o melhor da cena 
independente da Baixada e 
São Paulo.

Com canções mais en-
gajadas, a Maldita Ambi-
ção aborda a sua perspec-

trará esta atividade gratuita 
no sábado (11), às 18 horas, 
na Sala 2 do Centro Multi-
mídia do Novo Anilinas. Será 
debatida a linguagem musical 
como um instrumento con-
creto para a criação teatral.

O trabalho é contemplado 

tiva por meio do crust, punk 
rock e hardcore. Os mesmos 
gêneros abarcam o repertó-
rio da Analog. Já o Chance 
reúne membros de antigas 
bandas para emplacar sua 
nova jornada. O grupo 
convidado é o Downhata, 
de São Paulo.

O Rock no Park é uma 
iniciativa desenvolvida 
por um coletivo de mú-
sicos de Cubatão. A atual 
edição do projeto tem 

pelo Governo Estadual atra-
vés do ProAC - com apoio 
da Prefeitura de Cubatão. 
Esta iniciativa é parte de 
uma produção artística que 
o grupo teatral de Cubatão 
desenvolverá neste semestre 
no Novo Anilinas.

parceria da Full Rise, Clay 
Borges Home Studio e Alin-
ne Santos, com apoio da 
Prefeitura. Mais informa-
ções: http://www.facebook.
com/rocknopark.

Nathan Mott a

bandas Cobras (19h às 21h, 
na Rua Dr. Nilo Peçanha, 
Marapé), Juventude (19h às 
21h, na Avenida Santista, 
Morro Nova Cintra), Vila 
Belmiro (21h às 23h, na Rua 
Guararapes) e Vila Mathias 
(21h às 23h, na Rua Comen-
dador Martins).

Já no sábado (11), irão 
para as ruas a Jaú (14h às 16h, 

na Rua Alexandre Fleming, 
Aparecida), Skinão (16h às 
18h, Rua Nilo Peçanha, Ma-
rapé), Azul e Branco (16h às 
18h, no Largo do São Bento, 
no Morro São Bento), Whi-
te Day (18h às 20h, na Rua 
Armando Sales de Oliveira, 
Boqueirão) e Bebo mas não 
travo (19h às 21h, na Rua 
Adolfo Assis, Vila Belmiro).
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AMPLIAÇÃO

'RESGATE DO APRENDER'

Acic prepara ações para
fomentar o comércio

“Queremos andar de mãos 
dadas com o comerciante, 
para que o comércio esteja 
cada vez mais forte”, disse o 
presidente da ACIC, Antonio 
Teixeira, sobre as próximas 
ações que estão programadas 
para 2017 na associação.

Além das ações em da-
tas especiais, como o Natal 
Premiado, o almoço de Dia 
das mães e todas as outras 
que são realizadas em datas 
comemorativas, a ACIC vai 
ampliar programas e parce-
rias para atender melhor o 
comerciante e também ofere-
cer capacitação para as mais 
diversas áreas do comércio.

Em parceria com o Se-

APRESENTE ESTE CUPOM
E GANHE DESCONTO

brae, serão oferecidos cursos 
para os diversos segmentos 
comerciais. “A gente pode ci-
tar por exemplo, o curso de 
manipulação de alimentos, 
que pretendemos trazer e que 
vai melhorar a qualidade dos 
produtos servidos. Ao lon-
go do ano, queremos trazer 
cursos para as áreas de aten-
dimento, contabilidade e tan-
tas outras de que o comércio 
precisa”, comentou José dos 
Santos Lopes, o Tuté, tesou-
reiro da ACIC.

Além dos cursos, a asso-
ciação dará continuidade a 
ampliação de parcerias que 
a entidade disponibiliza para 
os associados, como plano de 

saúde, parceria com escolas e 
faculdades, por exemplo. Ou-
tro serviço que a ACIC ofere-
ce aos comerciantes da Cida-
de é o da certi� cação digital, 
necessário para validação das 
transações eletrônicas dos es-
tabelecimentos comerciais.

CRC 
Para facilitar a vida dos 

comerciantes que precisam 
fazer cobranças, a entidade 
também oferece a Central 
de Recuperação de Crédito. 
O CRC é uma parceria com 
a empresa So� , que realiza 
esse tipo de serviço em di-
versas associações comerciais 
de São Paulo, e transfere o 

serviço de cobranças do co-
merciante para a associação, 
deixando-o livre para traba-
lhar em outras áreas do seu 
comércio.

OUTRAS AÇÕES 
Além das ações especí� cas 

para o comerciante, a ACIC 
pretende buscar parcerias 
com o poder público. Melho-
ra do sistema de videomoni-
toramento de áreas comer-
ciais, aplicação mais incisiva 
da Operação Delegada estão 
na pauta. Outra ação pautada 
é colocar tarifa gratuita nos 
ônibus que vem de bairros 
para o centro em vésperas de 
feriados e datas comemora-
tivas, para facilitar o acesso 
dos moradores ao comércio. 
“Queremos debater o tema 
com o poder público. Acredi-
tamos que vai ajudar muito a 
fomentar o comércio, princi-
palmente em épocas festivas”, 
a� rma Teixeira.

C���� Q������

Diretoria conta os planos para fomento ao comércio na redação do Acontece

ELEIÇÕES 
No próximo dia 20, 

a ACIC elege a sua nova 
diretoria. Todos os asso-
ciados que estejam em 
dia com as suas obriga-
ções com a associação 
estão aptos a votar. Basta 
comparecer na sede da 
ACIC (Rua Bahia, 171, 
Vila Paulista), das 17 às 
21 horas e escolher a sua 
opção. 

Nunca é tarde para apren-
der a ler, escrever e entender 
o mundo ao seu redor. Foi 
pensando nisso que em 2015, 

o professor Moises criou o 
projeto “Resgate do Apren-
der”, que oferece aulas gra-
tuitas para adultos e idosos 
que querem aprender a ler e 
escrever.

As inscrições para o ano 
de 2017 já estão abertas e esse 
ano os alunos terão uma no-
vidade. O projeto vai oferecer 
aulas de elétrica básica. As 
aulas serão ministradas pelo 
professor Paulo, professor de 
elétrica do Senai em Cubatão.

As aulas de português e 
matemática oferecidas pelo 
projeto acontecem sempre às 
segundas e terças, e as aulas 
de inglês sempre às segundas. 
Para se inscrever, basta entrar 
em contato com o professor 
Moisés, através do telefone 
(13)98821-3709.  As aulas do 
“Resgate do Aprender” acon-
tecem na Igreja Presbiteriana 
de Cubatão (Rua Dom Pedro 
II, 861, Vila Nova).

Projeto oferece alfabetização 
gratuita para adultos e idosos

DE GRAÇA

As aulas são gratuitas e 

as inscrições para este 

ano já estão abertas

Iniciativa oferece aulas de português, 
matemática e inglês. Esse ano tem
novidade: aulas de elétrica básica
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por jaque barbosa
jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

Para comemorar o aniversário do popular Ferruge, novos e antigos sócios do 
Santos Futebol Clube, realizaram uma grande surpresa para celebrar o torcedor 
santista. Entre os convidados, o presidente do Conselho Municipal de Esportes, 
Serjão do Karatê fez questão de prestigiar a festa. Parabéns Ferruge!

O presidente do Sintra-
comos Macaé, soprou a 

velinha e a galera cantou 
parabéns.

Como o ritmo de trabalho é 
acelerado, o bolo surpresa 

foi entregue entre uma reu-
nião e outra, antes do en-

contro que discutiu, com as 
prefeituras, o desemprego. 
Parabéns Macaé! Que Deus 

então lhe presenteie, com a 
queda do número de de-

sempregos na região.

O Fundo Social de Solidariedade de Guarujá, presidido por Edna 
Suman, entregou nesta semana, 6 toneladas de alimentos para en-
tidades assistências da cidade e mais 1000 fraldas geriátricas ao 
Hospital Santo Amaro. No HSA a enfermeira voluntária irmã Zelinda 
recebeu a doação simbólica em cerimônia realizada no Grêmio de 
Funcionários do hospital.  Edna Suman não escondeu a emoção e 
demonstrou sua disposição em auxiliar o hospital, ressaltando a im-
portância do equipamento para o município.
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