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Um ‘Olhar Feminino’ sobre o mundo

Transtorno

Greve de ônibus 
em Cubatão e dos 
servidores  em 
Santos complicam a 
vida na Baixada

Ademário 
visita hospital 
da Usiminas 
em Ipatinga 04

Universitários 
comemoram 
manutenção 
dos fretados 04

Sintracomos reúne lideranças sindicais 
para discutir Reforma da Previdência

‘PTB não é pomba e não 
vê tucano como predador’: 
Alckmin  presidente

02

Coluna do Cido Barbosa

Celebrando o Dia 
Internacional da Mulher, 
o Acontece realiza em 

Alegando desequilíbrio 
financeiro agravado devido 
aos atrasos no pagamento 
dos subsídios e do contra-
to de transporte escolar, 
pela Prefeitura, a  Empresa 
Translíder não conseguiu 
pagar a folha de fevereiro 
e funcionários cruzaram 
os braços. Nesta sexta (10), 
tem audiência de concilia-
ção no Tribunal Regional 

Movimento sindical da 
Baixada apresentou deman-
das pela manutenção dos 
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direitos trabalhistas, em en-
contro com o deputado fede-
ral João Paulo Tavares Papa.

Sindicato também anun-
cia as datas para assembleias 
das campanhas salariais da 

categoria que representa 
mais de 20 mil trabalhado-
res da região 03

Paixão de Cristo Rainha das Serras

Reprodução

parceria com a Floricultu-
ra Central e o Soroptimist 
Cubatão uma exposição 

do Trabalho (TRT). 
Ainda em Cubatão,  pro-

fessores da rede municipal 
entraram em estado de gre-
ve por causa do não paga-
mento das férias de janeiro.

Em Santos, o primeiro 
dia da greve dos funcioná-
rios  públicos municipais 
inviabilizou o funciona-
mento das escolas e servi-
ços administrativos. 02

que vai mostrar o Olhar 
Feminino sobre o mundo. 
Com obras da artista Kilza 

Machado, a exposição 
acontece entre os dias 16 
e 18 desse mês.  10

Prestes a estrear na Novela Carinha de Anjo 
(SBT), o ator Gabriel Muglia, visita a reda-
ção do Acontece para falar sobre o espetá-
culo que acontece em abril, no CSU  09

Com requinte e um cardápio 
especial, Rainha das Serras 
Gastronomia homenageia as 
mulheres com um belo almoço 07

Advogado Geral do Município, 
André Guerato assume 
coordenação do governo

Em meio a tormentas, 
Raul Christiano inaugura 
agenda de boas notícias

Câmara sacramenta fim da 
impressão do D.O, propos-
to por Valter Suman
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Toninho do 
Sindicato
Vereador mais votado 

da história de Cubatão, o 
vereador Toninho Vieira, 

que é diretor do Sindicato dos 
Químicos, transita bem entre a 

liderança sindical da Baixada: ‘é um 
vereador diferenciado!’ sacramentou o presidente do 
Sintercub, Abnésio. Sentado à mesa, ao lado dos prin-
cipais diretores sindicais, durante reunião no Sintraco-
mos e com direito a elogios de bastidores, Vieira mos-
trou que tem força junto ao segmento que representa 
dezenas de milhares de trabalhadores.

Chefe de governo 
Apesar de jovem, o advo-

gado André Guerato é um dos 
mais experientes especialistas 
em gestão pública da região. 
Não à toa, o Advogado Ge-
ral do Município, assumiu 
a secretaria de coordenação 
governamental  de Guarujá, 
ainda acumulando as duas 
funções. Um indicativo de que 

o prefeito Válter Suman, prioriza a competência, acima 
de critérios meramente políticos.

Diário Guarujá
 Por unanimidade, a Câmara aprovou o Projeto de 

Lei 2812/2001, de autoria do vereador Mário Lúcio da 
Conceição (PR), que desobriga a impressão, em papel, 
do Diário O� cial do Município (DOM). O prefeito Vál-
ter Suman (PSB), já havia anunciado, na semana passa-
da, que iria deixar de imprimir o D.O. mas, para isso, era 
necessário que a Câmara alterarasse  a Lei que obrigava 
a impressão em papel. Agora, portanto, a Prefeitura tem 
a prerrogativa legal de optar entre a versão online ou 
impressa - ou, também, pelas duas, conforme ocorria 
até então.

Segundo o prefeito, a economia com a impressão 
deve chegar a R$ 700 mil/ano, dinheiro que vai para 
Saúde e Educação.

Ajuda de Cristo
Tucano da velha guarda o 

secretário municipal de Edu-
cação Raul Christiano já está 
mostrando resultado. Em tem-
po de arrocho, coube a ele ini-
ciar etapa de agenda positiva: 
primeiro com o anúncio da 
Paixão de Cristo (com direito 
a entrevista coletiva ao lado do 
prefeito) agora realizada em 
parceria com o Governo Fede-
ral.  Dois dias depois o anúncio 
da manutenção do transporte universitário com redu-
ção de mais de 50% do contrato, (caiu de 6,3 para 2,9 
milhões). 

Com prestígio regional em alta, em fevereiro, o secre-
tário cubatense foi eleito representante regional titular 
para a próxima diretoria da UNDIME-SP - União dos Di-
rigentes Municipais de Educação e  indicado para o Con-
sed - Conselho Nacional dos Secretários de Educação –

 
Conselho da Caixa
A Caixa de Previdência dos Servidores Municipais 

de Cubatão está chamando todos os mutuários, para 
eleição do Conselho Fiscal do Fundo de Previdência, no 
dia 23 de março, das 9 às 17 horas, no Bloco Cultural. 

Só pode ser candidato quem for mutuário e servidor 
pertencente ao regime jurídico único, sendo vedada a 
inscrição de dependentes, comissionados, pensionistas 
e analfabetos. 

Inscrições até as 17h do dia 16 de março.

Com di� culdades � -
nanceiras a Viação Trans-
líder, única a operar com 
cobrador na região, não 
conseguiu pagar em dia os 
salários dos funcionários, o 
que gerou a greve do setor 
em Cubatão, nesta sema-
na. O repasse do plano de 
saúde junto ao Sindicato 
da categoria também está 
atrasado.

Com a crise, a empre-
sa vinha se equilibrando 
e, mantendo a tradição de 
honrar seus compromis-
sos, em dia, mas alega que 
atrasos no pagamento do 
contrato escolar e subsídio 
do transporte municipal, 
teriam desestabilizado o 
caixa. A situação foi agra-
vada pelo crescente núme-
ro de atendimento gratuito 
diante da queda no núme-
ro de passageiros (sobretu-
do depois do fechamento 
da Usiminas) e, agora na 
divergência do repasse do 
subsídio da Prefeitura; as 
partes divergem sobre o 
valor de R$ 1.12 3 R$ 0.50.

Mas o pior ainda pode 
estar por vir: 450 funcioná-

Paralisação gera transtornos em Cubatão

Esta semana, o governa-
dor Geraldo Alckmin ad-
mitiu publicamente o que 
todos, nos bastidores da 
política, já sabiam: ele quer 
mesmo disputar a Presi-
dência da República. Como 
haverá disputa interna no 
PSDB para indicação do 
nome, partidos de ponta, já 
se credenciam para acolhê-
-lo, caso não seja a opção 
tucana.

É o caso do PTB que “sem 
divergências internas e com 
a aprovação de todas suas 
principais lideranças nacio-
nais,  pode vir a ser a melhor 
alternativa para o gover-
nador, na eventualidade de 
não conseguir viabilizar sua 
candidatura, pelo PSDB”, 
sentenciou o secretário-ge-
ral da executiva nacional e 

PTB à disposição do ‘presidente‘ Alckmin

“Não somos pombas 
e nem vemos os 
tucanos como 
predadores”

Campos Machado

presidente do Partido em 
São Paulo, Campos Macha-
do. Ele vê essa possibilidade 
como “um caminho natural 
para Alckmin”, que histori-

camente teve sempre o apoio 
do PTB.

 Durante o mês de janei-
ro, Machado articulou en-
contros da cúpula petebista 
nacional com Alckmin, no 
Palácio dos Bandeirantes:  o 

deputado Jovair Arantes, o 
presidente Roberto Je� erson 
e o senador pernambucano, 
Armando Monteiro Filho. 
Todos deixaram claro que 
Alckmin teria abrigo seguro 
no PTB, em sua empreitada 
à presidência.

ALFINETADA
Campos Machado apon-

ta, ainda, a convergência 
interna no PTB como um 
trunfo em relação ao PSB, 
que, mesmo dividido, já ace-
nou ao governador. 

Em resposta a uma fala 
do vice-presidente nacional 
do PSB, Beto Albuquerque, 
Campos disse: “No PTB, 
Alckmin estaria em casa, 
porque não somos pombas e 
nem vemos os tucanos como 
predadores”.

Na foto, Campos Machado em visita ao governador , acompanhado do senador Armando
Monteiro Filho 

Divulgação

TRANSLÍDER

Ficou prejudicado o atendimento gratuito aos idosos, defi cientes, patrulheiros e alunos da 
rede pública, além dos trabalhadores que usam cartão. Comércio sentiu queda

rios devem perder o empre-
go e ter di� culdades para 
receber suas rescisões, caso 
a Prefeitura e empresa não 
cheguem a um acordo.  A 
atual administração alega 
estar em dia com as obri-
gações deste ano, mas tem 
di� culdades para pagar os 
débitos deixados pela ges-
tão anterior e analisa cortar 
o subsídio, o quê, segundo 
a empresa inviabilizaria sua 
continuidade.

A empresa opera com 
64 ônibus convencionais e 
46 micro-ônibus, estes para 
2.600 estudantes da rede 
municipal. 

 Contrato não 
está rompido
O Tribunal de Contas 

fez apontamentos técnicos 
no contrato, à administra-
ção anterior, que não se 
manifestou. Para não cor-
rer o risco de prevaricar o 
atual prefeito anunciou o 
rompimento do contrato 
e deu prazo para a empre-
sa se manifestar. Com isso, 
abriu-se a discussão sobre 
os apontamentos e o con-
trato continua em vigência. 
A interpretação equivoca-
da dos fatos teria gerado 
ainda mais prejuízos à em-
presa diante da descon� an-

ça do mercado de que não 
teria mais autorização para 
transitar

No TRT 
Acontece nesta sexta-

-feira (10), às 15h, audiên-
cia de instrução e conci-
liação sobre a greve. 

O Sindicato requereu, 
liminarmente, o paga-
mento dos salários de fe-
vereiro e dos dias de pa-
ralisação. O presidente do 
Sindicato, Valdir de Souza 
Pestana, diz que se não 
houver acordo, a paralisa-
ção será mantida até o dia 
do julgamento.

Em Santos, dois 
sindicatos, duas greves

O Sindicato que repre-
senta parte dos servidores 
públicos municipais de San-
tos, Sindserv, de� agrou gre-
ve geral do funcionalismo, 
a partir de quinta-feira (9). 
Os serviços foram suspen-
sos por falta de reajuste sa-
larial e de benefícios.  Pelos 
mesmos motivos, três dias 
antes, outro sindicato, o dos 
estatutários municipais de 
Santos (Sindest), deu início 
à estratégia de ‘greve pipo-
ca’, em que cada dia, paralisa 
um setor da prefeitura. 

 Fevereiro é mês de dissí-
dio para os servidores san-
tistas. Como a administra-
ção municipal não anunciou 
nenhum reajuste salarial, os 

dois sindicatos realizaram 
assembleias em que os traba-
lhadores optaram pelo movi-
mento grevista. Ambos sin-
dicatos farão novas reuniões, 
assim que o governo sinali-
zar disposição para reajustar 
salários, com no mínimo, 
correção da in� ação. 

Apesar das greves, a Pre-
feitura informa que serviços 
essenciais, como hospitais, 
pronto-socorros e cemité-
rios mantém atendimento. 
A greve atinge em cheio as 
escolas municipais, onde 
a adesão superou 70% dos 
servidores. A Secretaria de 
Gestão está refazendo as 
contas para alcançar um rea-
juste superior a 5%.

Professores de Cubatão 
entram em ‘estado de greve‘

O Sindicato dos Profes-
sores Municipais de Cubatão 
(Sindpmc) de� agrou “estado 
de greve”. A tática obedece 
à legislação que determina a 
comunicação da paralisação 
com 72 horas de antecedên-
cia. De acordo com a direto-
ria do Sindicato, a adminis-
tração não pagou o salário de 
férias de janeiro e anunciou 
um pacote de mudanças que 
prejudicam benefícios sala-
riais, caso seja aprovado pela 
Câmara. 

Os líderes do movimento 
visitaram as escolas nos últi-
mos dias, para conversar com 
professores. A categoria po-
derá cruzar os braços a partir 
da semana que vem, atingin-

do mais de 15 mil alunos da 
rede de ensino. 

Em nota, a administração 
diz que estranha o posicio-
namento do Sindicato, cujos 
dirigentes estiveram sábado, 
(4) na Prefeitura discutindo 
a Reforma e não teriam toca-
do no assunto alegado como 
motivo para a paralisação. 
Alega ainda que, mesmo com 
di� culdades encontradas, foi 
quitado o 13 em atraso, sa-
lários e alguns benefícios. A 
questão das férias deverá ser 
equacionada ainda este ano 
e a Se� n estuda alternativas 
de parcelamento, pois o va-
lor com as férias em dobro 
dos professores chega a dez 
milhões.

Ônibus intermunicipais e o transporte alternativo foram a opção. 
Moradores dos bairros mais afastados são os que mais sofrem 
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APOSENTADORIA

Sindicatos discutem 
reforma da previdência

Campanhas 
salariais

“O governo apresentou 
emenda constitucional noci-
va, acabando com o modelo 
e os direitos previdenciários 
vigentes. Queremos uma só 
previdência para todos os 
brasileiros”. As palavras do lí-
der sindical Macaé, presiden-
te do Sindicato da Construção 
Civil e do Mobiliário da Bai-
xada (Sintracomos), sintetiza 
o sentimento da maioria das 
lideranças sindicais presen-
tes ao encontro, na última 
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segunda-feira (6), na sede do 
Sintracomos, em Santos. As 
lideranças sindicais da região 
discutiram a reforma da pre-
vidência social com o deputa-
do federal João Paulo Tavares 
Papa (PSDB-SP), cobrando o 
posicionamento do parlamen-
tar sobre a questão da reforma 
da Previdência. 

A reunião foi proposta 
pelo movimento sindical re-
gional, que decidiu interagir 
com os deputados federais 

da Baixada. Após ampla dis-
cussão sobre o assunto, os 
sindicalistas da Baixada en-
tregaram ao deputado, que é 
da região, propostas sobre a 
reforma previdenciária para 
serem encaminhadas ao Con-
gresso Nacional. “Temos que 
fazer de tudo para preservar 
os direitos dos aposentados e 
dos trabalhadores que vão se 
aposentar”, diz Macaé. “Daí, a 
importância de falar com os 
deputados”, � nalizou.

Encontro com deputado federal Papa, reuniu lideranças sindicais 
na sede do Sintracomos, em Santos

O Sintracomos inicia, 
nesta terça-feira (7), suas 
campanhas salariais para as 
datas-bases de 2017.O movi-
mento envolve mais de 20 mil 
empregados em construções 
prediais, empreiteiras de ma-
nutenção no polo industrial, 
empresas de economia mis-
ta etc. O presidente Macaé 
ressalta a necessidade de a 
categoria participar das as-
sembleias para corrigir salá-
rios e manter direitos. “O país 
vive uma grande crise e as 
empresas querem que os tra-
balhadores sejam os únicos 
a pagar por ela, mesmo não 
tendo culpa pelo que acon-
tece de ruim na economia. 
Os patrões aproveitam esses 
momentos para dizer que não 
podem melhorar os salários e 
incentivam os políticos a reti-
rar direitos trabalhistas, agra-
vando a nossa crise diária”, 
lamenta Macaé. A assembleia 
da Cursan, em Cubatão acon-
teceu nesta quinta-feira (9).

Próximas 
assembleias

• PARQUE 
        INDUSTRIAL
10 março, 6ª-feira, 
18 horas - sub-sede 
Sintracomos Cubatão

• PRODESAN
14 março, 3ª-feira, 18h30 
- Sede do Sindicato, em 
Santos

• TERMAQ
15 março, 4ª-feira, 18h30 
sub-sede Praia Grande

As mulheres da Baixa-
da Santista ganharam novo 
fôlego. Cubatão, Guarujá  e 
Santos agora contam com 
mulheres em cadeiras do Le-
gislativo.

Cubatão tem a estrean-
te Érika Verçosa, que dis-
putou sua primeira eleição 
em 2016. Foi eleita suplente,  
pelo PSDB mas acabou as-
sumindo a cadeira de César 
Nascimento, que virou secre-
tário municipal.

Em sessão realizada no � -
nal de fevereiro, a vereadora 
levantou a bandeira feminis-
ta ao cobrar dos empregado-
res igualdade de oportuni-
dade para as mulheres. “As 
mulheres são tão capazes 
quanto os homens e mere-
cem uma oportunidade. Nós 
não queremos tomar nada 
de ninguém, nós queremos 
mostrar o nosso potencial”, 
disse a vereadora convicta, 
no parlatório. Érika é presi-
dente da Comissão perma-
nente da defesa do Direito da 
Mulher.

MULHER NA POLÍTICA

Mulheres voltam a ter 
voz no Legislativo

Outra vereadora que está 
estreando no poder legislati-
vo é Andressa Sales, no Gua-
rujá. Eleita pelo PSB, é a atual 
líder do governo na Câmara 
e também quer as mulheres 
em destaque na sociedade. 
“A mulher precisa ter os seus 
direitos respeitados. E vamos 
lutar por isso. Pelo respeito, 
por nosso espaço”, comenta a 
vereadora.

Já Santos, tem duas 
mulheres ocupando 
cadeiras na Câmara 

A primeira delas é a expe-
riente Telma de Souza, que já 
foi vereadora e prefeita de 
Santos, deputada estadual 
e federal, agora volta para o 
Legislativo da cidade.

Já a sua colega de plená-
rio, Audrey Kleys está em 
seu primeiro mandato. Com 
experiência de 15 anos de 
jornalismo e outros quatro 
como secretária adjunta da 
educação, Audrey quer dar 
mais voz as mulheres santis-
tas e foco na educação.

Andressa Sales, 
vereadora em Guarujá

Érika Verçosa, 
vereadora em Cubatão

Sindicalistas querem saber opinião dos deputados da Região
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Fundação São Francisco Xavier 
pode assumir hospital de Cubatão

A semana começou com 
uma boa notícia para os uni-
versitários de Cubatão. Os 
ônibus que fazem o trans-
porte dos estudantes  até 
Santos voltaram a circular 
na última segunda (06), após 
acordo entre a empresa São 
Bento e a Prefeitura.

A empresa já realizava 
o serviço, mas um impasse 
nos valores do antigo con-
trato acabou por inviabilizar 
o transporte nesse início de 
ano letivo. A Comissão de 
Estudantes se formou então 
para tentar acelerar o diá-
logo entre empresa e Poder 
Executivo.

“Vimos as leis e os con-
tratos e tentamos achar uma 

Universitários comemoram 
volta do ônibus

saída para o problema. Con-
versamos com a empresa 
e conseguimos que o valor 
fosse reduzido e os univer-
sitários continuassem com 
o benefício. Com muita luta 
e diálogo, conseguimos au-
xiliar para que um acordo 
fosse feito”, comenta Caio 
Vinicius, representante da 
Comissão.

O novo contrato teve 
uma redução de mais de 
50%. Saiu dos R$ 6,3 milhões 
para R$ 2,9 milhões do atual. 
Por aluno transportado, o 
valor caiu de R$ 600,00 para 
R$ 280,00. No total, serão 20 
linhas atendendo os quase 
1100 universitários que já 
estão cadastrados na Seduc. 

Representantes da Comissão de estudantes 
formada para acompanhar o caso vieram até 
o Acontece para falar da volta do benefício

Uma comitiva acompa-
nhou o prefeito de Cubatão 
Ademário Oliveira, incluindo 
a secretária da Saúde, Sandra 
Furquim, o vice-prefeito, Pe-
dro de Sá e representantes do 
Ciesp, em uma visita à Fun-
dação Filantrópica São Fran-
cisco Xavier, que administra 
o Hospital Marcio Cunha, 
em Ipatinga (MG), conheci-
do pelos cubatenses como o 
‘Hospital da Usiminas’. Em-
bora nem a Prefeitura, nem 
a entidade con� rmem é re-

SAÚDE

A AHBB tem até o dia 
16 de  março para � nalizar 
as rescisões dos contratos 
de trabalho dos funcioná-
rios do Hospital com bai-
xa nas respectivas carteiras 
pro� ssionais, datadas de 
9 de fevereiro de 2017. De 
posse desses documentos a 
Prefeitura tem até o dia 24 
deste mês para apresentar 
um cronograma de paga-
mentos de quitação e de-
mais encargos trabalhistas, 

Funcionários da AHBBEnfermeira apresenta proposta para reabertura
assumindo a responsabili-
dade pelos respectivos pa-
gamentos dos funcionários 
da OSs que, até o dia 8 de 
fevereiro, era a responsá-
vel pela gestão do Hospital. 
Com relação ao 13º salário, 
em atraso, a Prefeitura ain-
da estuda formas de efe-
tuar o pagamento. Todos os 
custos com os funcionários 
serão depois deduzidos no 
posterior acerto de contas 
entre a Prefeitura e a AHBB.

A enfermeira Sira da Sil-
va apresentou uma proposta 
para reabertura do Hospital, 
durante reunião do Conse-
lho Municipal de Saúde na 
manhã desta quinta (09), no 
plenário da Câmara. 

Na proposta, o Hospital 
seria reaberto no primeiro 
momento para atender os 
serviços materno infantil. 
Com isso, seriam oferecidos 
serviços de obstetrícia, pré-
-natal, pediatria, maternida-

de de baixo risco e unidades 
neonatal de baixo e médio 
risco.

 “O Hospital precisa ser 
reaberto, mas por etapas e 
com planejamento. É  me-
lhor começar pelo serviço 
materno infantil de baixo 
risco e na sequência reco-
locar em funcionamento 
todas as alas do hospital, de 
forma planejada e sustentá-
vel”, sintetiza.

Em visita ao Hospital de 

Ipatinga, até o fechamento 
desta edição, a secretaria de 
Saúde Sandra Furquim não 

tinha recebido o� cialmen-
te o projeto, fato que deve 
ocorrer nos próximos dias.

Fundação que 
administra Hospital 
em Ipatinga (terra da 
Usiminas) recebeu 
a visita de comitiva 
cubatense liderada 
pelo prefeito Ademário

corrente o encontro do pre-
feito Ademário e membros 
da administração municipal 
com dirigentes da Usiminas, 
para tratar da possível gestão 
do hospital de Cubatão. A 
justi� cativa pública para os 
encontros é um diagnóstico 
de saúde que a entidade faz 
para a cidade dentro do cro-
nograma da agenda 21, do 
Ciesp. Disposto a encontrar 
um modelo sustentável para 
reabrir o hospital, o prefeito 
também deve visitar outras 

entidades especializadas em 
gerenciamento hospitalar, nas 
próximas semanas.

Referência em alta 
complexidade, atende 
ao SUS e convênios 

Sediado em Ipatinga (MG), 
o Hospital Márcio Cunha é 
um hospital geral, creden-
ciado para atendimentos de 
alta complexidade e presta-
ção de serviços nas áreas de 
ambulatório, pronto-socorro, 

internação e serviços de diag-
nóstico. Com 530 leitos em 
duas unidades, além de uma 
terceira Unidade de Oncolo-
gia exclusiva para o tratamen-
to de pacientes com câncer e 
uma Unidade de Medicina 
Diagnóstica, é referência para 
cerca de 800 mil habitantes 
em mais de 35 municípios do 
Leste de Minas Gerais. Inau-
gurado em  1965, atende pa-
cientes pelo SUS, particular, 
convênios e pelo Usisaúde 
(Usiminas).

Em 2003, o HMC foi a pri-
meira entidade hospitalar do 
Brasil a obter o certi� cado de 
Acreditação com Excelência, 
concedido pela Organiza-
ção Nacional de Acreditação 
(ONA) e, a partir de 2015, 
passou a integrar o seleto gru-
po de hospitais a possuir a 
certi� cação internacional da 
Det Norske Veritas Interna-
tional Accreditation Standard 
(DIAS), patamar alcançado 
por apenas seis instituições 
brasileiras.

Cubatão - Presente em 
Cubatão há mais de dez anos, 
a FSFX, responde pelos exa-
mes de Saúde Ocupacional 
dos funcionários da Usimi-
nas e  empresas terceirizadas 
e cuida também das áreas de 
Segurança do Trabalho, Saúde 
e Higiene Ocupacional e Meio 
Ambiente, dentro da Usina. 

A Fundação também faz 
exame admissional, demissio-
nal, audiometria, espirome-
tria e de acuidade visual.
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS e DIOMAR ALVES DE LIMA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 4521640X - SSP/SP, CPF n.º 03858112844, com 
67 anos de idade, natural de EUGENÓPOLIS - MG (Eugenópolis -MG  Livro nº 38, fl s. nº 581, Termo nº 
116), nascido no dia quatro de maio de mil novecentos e quarenta e nove (04/05/1949), residente na 
Rua Caminho São Geraldo, 70, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ADÃO DOS SANTOS, falecido há 05 
anos e de MARIA DA APPARECIDA DA SILVA SANTOS, falecida há 03 anosAssina à rôgo do contraente 
que deixa de assinar por impossibilidade permanente, cuja impressão digital do seu polegar direito 
vai à margem: Maria de Lourdes Santos, RG:9.919.233-0-SSP/SP, brasileira, solteira, aposentada, 
residente e domiciliada na Rua dos Girrassois, nº484, Vila Natal, Cubatão-SP.. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, cozinheira, RG n.º 78727406 - SSP/SP, CPF n.º 07021849850, 
com 65 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP, nascida no dia quinze de outubro de mil novecentos 
e cinquenta e um (15/10/1951), residente na Rua Caminho São Geraldo, 70, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, fi lha de JOSÉ ALVES DE LIMA, falecido há 10 anos e de PALMIRA FAUSTINA CORREIA, falecida há 
59 anos. Divorciada de: Valter de Souza Freitas, conforme sentença de 18/09/2003, proferida pela Drª 
Carmen Silvia H. Q. kammer, nos autos de nº338. 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, 22 de fevereiro 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: RENAN GUILHERME SILVA SANTOS e CRISLAINE DE SANTANA SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 520643732 - SSP/SP, CPF n.º 
07661547503, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 175, fl s. nº 334, 
Termo nº 52080), nascido no dia trinta de março de mil novecentos e noventa e seis (30/03/1996), 
residente na Rua Caminho Ponto Certo, 252, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 29231604 
- SSP/SE, CPF n.º 23881745890, com 19 anos de idade, natural de ITABI - SE (Itabi-SE  Livro nº 15, 
fl s. nº 250, Termo nº 4548), nascida no dia vinte e um de novembro de mil novecentos e noventa e 
sete (21/11/1997), residente na Rua Caminho Ponto Certo, 252, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de 
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 51 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA GISÉLIA DE SANTANA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
49 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, 22 de fevereiro 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: EDSON FEITOSA e MARIA DE LOURDES DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 29408356 - SSP/SP, CPF n.º 16868862504, 
com 58 anos de idade, natural de SÃO MANOEL DO PARANÁ - PR (Sertânia-PE  Livro nº 57, fl s. nº 
202, Termo nº 17803), nascido no dia onze de fevereiro de mil novecentos e cinquenta e nove 
(11/02/1959), residente na RUA São Geraldo, 582, Síti o Novo, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho 
de VALDEMAR FEITOSA, falecido há 5 anos e de MARIA SOCORRO FEITOSA, com 78 anos de idade, 
residente em PETROLÂNDIA - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do 
lar, RG n.º 578078260 - SSP/SP, CPF n.º 23903848549, com 56 anos de idade, natural de ANTAS - BA, 
nascida no dia doze de setembro de mil novecentos e sessenta (12/09/1960), residente na RUA São 
Geraldo, 582, Síti o Novo, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO AVELINO DA SILVA, falecido 
há 42 anos e de MARIA JOSÉ DA SILVA, do lar, com 83 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - 
SP. Divorciada de Cícero Manoel da Silva, conforme sentença de 29/11/1994, proferida pelo Juiz de 
Direito da 4ª Vara da Comarca de Cubatão-SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de fevereiro 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 CARLOS ORLANDO e MARIA APARECIDA LIPARI DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, RG n.º 534032230 - SSP/SP, CPF n.º 30147867720, com 
64 anos de idade, natural de VOLTA REDONDA - RJ, nascido no dia dezessete de março de mil novecentos 
e cinquenta e dois (17/03/1952), residente na RUA São Paulo, 435, Jardim São Francisco, Cubatão - 
SP, fi lho de SEBASTIÃO ORLANDO, falecido há 30 anos e de NEIDE FERREIRA ORLANDO, falecida há 8 
anosViúvo de Vera Lucia Estevão Orlando, falecida aos 05/03/2001, no livro C-52, fl s.30, sob o N°23925, 
no Cartório da 2ª Circunscrição de Volta Redonda-RJ.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
viúva, do lar, RG n.º 223147060 - SSP/SP, CPF n.º 13365224882, com 46 anos de idade, natural de 
TACIBA - SP, nascida no dia vinte de janeiro de mil novecentos e setenta e um (20/01/1971), residente 
na RUA São Paulo, 435, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO BATISTA LIPARI, falecido há 
30 anos e de BENEDITA MOREIRA LIPARI, de nacionalidade brasileira, do lar, com 63 anos de idade, 
residente em TARUMÃ - SP. Viuva de Sergio Benes dos Santos, falecido aos 14/02/1994, no livro C-13, 
fl s.179, sob N°1299, no Cartório de Jacupiranga-SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de março 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: GIDEILSON BARRETO DA PURIFICAÇÃO e MARINALVA MESSIAS DA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 34154974 - SSP/SP, CPF n.º 
27723553811, com 38 anos de idade, natural de ITORORÓ - BA (Itororó-BA  Livro nº 7, fl s. nº 315, 
Termo nº 7829), nascido no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e setenta e nove (18/02/1979), 
residente na Rua Caminho São Marcos, 1550, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JACINTO JOSÉ DA 
PURIFICAÇÃO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de ELZA DOS SANTOS BARRETO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 68 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cozinheira, 
RG n.º 535312106 - SSP/SP, CPF n.º 99457806468, com 39 anos de idade, natural de SÃO MIGUEL 
DOS CAMPOS - AL (São Miguel dos Campos - AL  Livro nº 8, fl s. nº 75, Termo nº 8705), nascida no 
dia cinco de junho de mil novecentos e setenta e sete (05/06/1977), residente na Rua Caminho São 
Marcos, 1550, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ MESSIAS DA SILVA, falecido há 15 anos e de 
VALDENICE MARIA DA SILVA, falecida há 08 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de março 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: MARINAURO DA SILVA e DERLANGE EDVA MARTINS DA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 502253034 - SSP/SP, CPF n.º 
34835253353, com 46 anos de idade, natural de JAGUARIBE - CE (Jaguaribe-CE  Livro nº 2, fl s. nº 
258, Termo nº 1779), nascido no dia três de outubro de mil novecentos e setenta (03/10/1970), 
residente na RUA das Violetas, 403, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de MARIA DAS DORES, falecida há 
11 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 599000958 - SSP/
SP, CPF n.º 90646690310, com 42 anos de idade, natural de JAGUARIBE - CE (Jaguaribe-CE  Livro 
nº 32, fl s. nº 68, Termo nº 15047), nascida no dia dois de setembro de mil novecentos e setenta e 
quatro (02/09/1974), residente na RUA das Violetas, 403, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO 
PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 76 anos de idade, residente em 
JAGUARIBE - CE e de MARIA ROSELINA MARTINS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 72 
anos de idade, residente em JAGUARIBE - CE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de março 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: ADEMAR DA SILVA e HELLEN NUNES DE CASTRO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 217474767 - SSP/SP, CPF n.º 09789394845, com 48 anos de idade, 
natural de LAGES - SC (Lages - SC  Livro nº 96, fl s. nº 194, Termo nº 69249), nascido no dia vinte e 
dois de novembro de mil novecentos e sessenta e oito (22/11/1968), residente na RUA 10, 80, Pinhal 
do Miranda, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 70 anos de idade, residente em CURITIBA - PR e de IRENE HINCKEL DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, motorista, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, secretária, RG n.º 4828127 - SSP/GO, CPF n.º 00833113194, 
com 33 anos de idade, natural de GOIÂNIA - GO (Goiânia-GO, 1ºSubdistrito  Livro nº 57, fl s. nº 219, 
Termo nº 67521), nascida no dia dezesseis de maio de mil novecentos e oitenta e três (16/05/1983), 
residente na RUA 10, 80, Pinhal do Miranda, Cubatão - SP, fi lha de FLORISMAR RIBEIRO DE CASTRO, 
falecido há 7 anos e de SELMA MARIA NUNES DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 
anos de idade, residente em RIO VERDE - GO. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de março 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: JHONATAN CAETANO ALVES DE SOUZA e BEATRIZ APARECIDA ALVES VIEIRA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 42374412 - SSP/SP, CPF 
n.º 33251234811, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 160, fl s. nº 81, 
Termo nº 45857), nascido no dia cinco de agosto de mil novecentos e noventa e três (05/08/1993), 
residente na Rua Cubatão, 20, Ilha Caraguata, Cubatão - SP, fi lho de EDIVA ALVES DE SOUZA, falecido 
há 19 anos e de MARIA DAS GRAÇAS CAETANO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 47021482X - SSP/SP, CPF n.º 44669605852, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 179, fl s. nº 385, Termo nº 53723), nascida no dia três de janeiro de mil novecentos 
e noventa e sete (03/01/1997), residente na Rua José de Castro, 581, Ilha Caraguata, Cubatão - SP, 
fi lha de ALEX SANDRO VIEIRA, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 41 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de OZANA ALVES VIEIRA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 39 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de março 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 ALVES DE SOUSA e ANA LUCIA DE ASSIS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, motorista, RG n.º 20058131 - SESP/SP, CPF n.º 08053181864, com 49 anos de idade, natural de 
IGUATU - CE, nascido no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e sessenta e sete (22/06/1967), residente 
na Rua José Quirino Dantas, 378, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de ESMAELINO ALVES DE SOUSA, 
de nacionalidade brasileira, falecido há 17 anos e de RAIMUNDA SALVINA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 89 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Kati a Regina do Espirito Santo, 
conforme sentença datada de 09/05/2016, proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Familia da Comarca de 
Mati nhos-PR, nos autos de nº0002490-58.2016.8.16.0116.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, operadora de telemarketi ng, RG n.º 325632340 - SSP/SP, CPF n.º 27259486813, com 38 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e setenta e oito (22/12/1978), 
residente na Rua José Quirino Dantas, 378, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de ANA MARIA DE ASSIS, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em ABRE CAMPO - MG. Divorciada de 
Jacques Oliveira Silva, conforme sentença datada de 26/08/2016, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara do 
Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1002723-33.2016.8.26.0157. 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, 06 de março 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: JOSÉ LUIZ MONTEIRO JÚNIOR e JANICE LIRA DO CARMO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de munck, RG n.º 35397648 - SSP/SP, 
CPF n.º 28601868835, com 37 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro 
nº 145, fl s. nº 97, Termo nº 20927), nascido no dia oito de março de mil novecentos e setenta e nove 
(08/03/1979), residente na Rua do Alojamento, 34, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ LUIZ MONTEIRO, 
falecido há 08 anos e de MADALENA FÉ JAIME MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, inspetora de equipamentos, RG n.º 330856509 - SSP/SP, CPF n.º 31678979880, com 32 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 102, fl s. nº 176, Termo nº 22870), nascida 
no dia quatro de junho de mil novecentos e oitenta e quatro (04/06/1984), residente na Rua Manoel 
Antonio da Silva, 66, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de JOSE SEVERINO DO CARMO, falecido há 
20 anos e de IONICE LIRA BARBOSA DO CARMO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 61 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de fevereiro 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: EDNILSON MARINHO e PATRÍCIA LIMA MARCELINO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 412674658 - SSP/SP, CPF n.º 34696275841, com 
24 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 275, fl s. nº 92, Termo 
nº 98463), nascido no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e noventa e dois (26/07/1992), 
residente na Rua Belarmino Amaral, 531, casa 01, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lho de 
AFONSO MARINHO, falecido há 12 anos e de SONIA MARIA AVILA MARINHO, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 63 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 469580781 - SSP/SP, CPF n.º 41169165877, com 
19 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 181, fl s. nº 274, Termo nº 54408), 
nascida no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e noventa e sete (25/04/1997), residente na 
Rua Belarmino Amaral, 531, casa 01, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lha de IRENALDO SOUZA 
MARCELINO, de nacionalidade brasileira, supervisor de mecânica, com 52 anos de idade, residente 
em TRÊS LAGOAS - MS e de LENICE MARIA LIMA MARCELINO, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de fevereiro 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: ALAN SILVA DOS SANTOS e BRENDA CAMILA VIEIRA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 333728920 - SSP/SP, CPF n.º 40673118851, com 
25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 149, fl s. nº 157, Termo nº 41555), 
nascido no dia seis de outubro de mil novecentos e noventa e um (06/10/1991), residente na Avenida 
Fernando Santos Oliveira, 320, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ VAUIRTON DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 77 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de MARIA ALICE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, manicure, RG n.º 489551543 
- SSP/SP, CPF n.º 42509083805, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 
157, fl s. nº 332, Termo nº 44914), nascida no dia quinze de março de mil novecentos e noventa e três 
(15/03/1993), residente na Rua São José, 268, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO BATISTA MENDES 
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de JOSEFA VIEIRA FREITAS, falecida há 07 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 24 de fevereiro 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: JOSÉ LAERCIO DOS ANJOS e ROSÂNGELA RIBEIRO FERREIRA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, operador, RG n.º 20957048 - SSP/SP, CPF n.º 
07021915829, com 48 anos de idade, natural de SALGUEIRO - PE, nascido no dia vinte e cinco de maio 
de mil novecentos e sessenta e oito (25/05/1968), residente na Rua 17, 124, Cota 200, Cubatão - SP, 
fi lho de MANOEL DELFINO DOS ANJOS, falecido há 5 anos e de ROSA MARIA GOMES DOS ANJOS, 
falecida há 4 anosDivorciado de Marlene Cardoso dos Santos, conforme sentença de 11/03/2008, 
proferida pela Juiza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº260/08.. Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de enfermagem, RG n.º 185022443 - SSP/
SP, CPF n.º 06674561800, com 51 anos de idade, natural de JEQUIÉ - BA (Jequie - BA 1 Ofi cio  Livro 
nº 83, fl s. nº 528, Termo nº 31886), nascida no dia dezenove de maio de mil novecentos e sessenta 
e cinco (19/05/1965), residente na Rua 17, 124, Cota 200, Cubatão - SP, fi lha de PAULO BENTO 
FERREIRA, falecido há 5 anos e de JANICE ROSA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 74 
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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de março 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: JOSÉ PEREIRA DA SILVA e SOLANGE PEREIRA DE ASSIS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 10247185X - SSP/SP, CPF n.º 00514607858, com 
60 anos de idade, natural de SENHOR DO BONFIM - BA (Senhor do Bonfi m-BA  Livro nº 88, fl s. nº 183, 
Termo nº 59380), nascido no dia cinco de janeiro de mil novecentos e cinquenta e sete (05/01/1957), 
residente na Avenida Fernando Santos Oliveira, 44, apto.21, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho 
de AMELIO PEREIRA DA SILVA, falecido há 30 anos e de PEDRINA PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 82 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 33372544X - SSP/SP, CPF n.º 26267642801, com 44 
anos de idade, natural de CAJAZEIRAS - PB (Cajazeiras- PB  Livro nº 108, fl s. nº 68, Termo nº 59626), 
nascida no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e setenta e dois (26/12/1972), residente 
na Avenida Fernando Santos Oliveira, 44, apto.21, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de 
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 74 anos de idade, residente 
em CAJAZEIRAS - PB e de JOSEFA PEREIRA DE ASSIS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 69 anos 
de idade, residente em CAJAZEIRAS - PB. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de março 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: JOÃO BATISTA PEREIRA CAVALCANTE e PRISCILA ALVES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 288655527 - SSP/SP, CPF n.º 16950138830, com 
42 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e 
setenta e quatro (22/09/1974), residente na RUA Caminho São Geraldo, 165, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
fi lho de JOÃO CAVALCANTE FILHO, falecido há 5 anos e de ZILDA PEREIRA CAVALCANTE, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 76 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, RG n.º 344488536 - SSP/SP, CPF n.º 34740987805, 
com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia cinco de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (05/12/1985), residente na RUA Caminho São Geraldo, 165, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, fi lha de JOAQUIM WALTONCILIO ALVES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 80 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de NATALINA NETO ALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
57 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de março 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: MARCELO DOS SANTOS MARTINS e LAÍS SANTANA DO NASCIMENTO. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, lubrifi cador, RG n.º 567280871 - SSP/SP, CPF n.º 
43571335805, com 23 anos de idade, natural de MACAPÁ - AP (Macapá-AP  Livro nº 56, fl s. nº 53, Termo 
nº 16553), nascido no dia vinte de março de mil novecentos e noventa e três (20/03/1993), residente 
na RUA Santa Filomena, 90, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de OFLAVIANO TORRES MARTINS, de 
nacionalidade brasileira, ambulante, com 59 anos de idade, residente em MACAPÁ - AP e de MARIA 
DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS, falecida há 22 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 562962761 - SSP/SP, CPF n.º 47068703801, com 18 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia trinta de setembro de mil novecentos e noventa e oito 
(30/09/1998), residente na RUA Santa Filomena, 90, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ALMEIDA 
DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, operador de empilhadeira, com 39 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ELIZETE SANTANA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
39 anos de idade, residente em CORRENTE - PI. 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, 06 de março de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO 
Rua São Paulo, 316 - Centro 
Tel.: (13) 3361-7172editais de casamento

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram 
os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: EDMILSON JOSÉ DA SILVA e STEFANI 
DOS SANTOS VALERIANO. O termo de nascimento 
do habilitante lavrado nesta Serventi a é 41168. 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, 21 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram 
os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: PAULO EDUARDO DA 
COSTA SILVA e DIANA KARINA DOS SANTOS. O 
CPF correto da habilitante é 296.271.998-85. 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, 17 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

EERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram 
os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ANDERSON CORREIA DOS SANTOS e 
LOYRRANE DE ALMEIDA VITAL. Sendo a pretendente, 
fi lha de LENÍ ANTONIA DE ALMEIDA VITAL. 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, 21 de fevereiro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

VENDA
CASA GEMINADA NO 
BAIRRO 31 DE MARÇO.
2 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO 
E GARAGEM PARA 1 
CARRO.
PRÓXIMO AO UBS 31 
DE MARÇO.
VALOR DA VENDA: 
R$220.000,00.
CÓDIGO DO SITE: 1244.

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.

Atendimento
Seg a sex 8:00 as 19:00

Sáb 8:00 as 16:00

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JONY CRISTHOFER DE SOUZA e SANDRA SILVA DE ANDRADE. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, Auxiliar de churrasqueiro, RG n.º 33146307 - SSP/SP, CPF n.º 
33395557880, com 31 anos de idade, natural de MOCOCA - SP (Mococa-SP  Livro nº 73, fl s. nº 58, Termo 
nº 11858), nascido no dia onze de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (11/04/1985), residente 
na Rua Padre Antônio, 148, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ BENEDITO DE SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP e de MARIA DE 
FÁTIMA MARCELINO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 62 anos de idade, residente 
em PRAIA GRANDE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, meia ofi cial de 
cozinha, RG n.º 33433508 - SSP/SP, CPF n.º 32264262818, com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 83, fl s. nº 191, Termo nº 15323), nascida no dia quatro de novembro de mil novecentos 
e oitenta e um (04/11/1981), residente na Rua Padre Antônio, 148, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
fi lha de SEVERINO ALVES DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de BEATRIZ SILVA DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 63 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, 23 de fevereiro 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 FERREIRA BRITO e MINALDA XAVIER DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, RG n.º 43173561 - SSP/SP, CPF n.º 36206350800, com 77 
anos de idade, natural de MONTEIRO - PB, nascido no dia vinte de junho de mil novecentos e trinta e 
nove (20/06/1939), residente na Avenida Nove de Abril, 3100, apt.31, Centro, Cubatão - SP, fi lho de 
ELIAS FERREIRA DE BRITO, de nacionalidade brasileira, falecido há 30 anos e de ANISIA MOREIRA DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, falecida há 20 anosViúvo de Sebasti ana Ribeiro Brito, falecida aos 
06/06/2015, no livro C-61, fl s.333, sob nº19710, no Cartório de Cubatão -SP.. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 123700127 - SSP/SP, CPF n.º 13386375847, com 62 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 15, fl s. nº 184, Termo nº 8874), nascida no 
dia vinte e seis de março de mil novecentos e cinquenta e quatro (26/03/1954), residente na Avenida 
Nove de Abril, 3100, apt.31, Centro, Cubatão - SP, fi lha de GERALDO JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, falecido há 11 anos e de JUDITE XAVIER DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 82 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de março 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: JOSÉ TENILSON MIZAEL BENTO e SEVERINA DA CUNHA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 369907656 - SSP/SP, CPF n.º 31066205876, 
com 34 anos de idade, natural de INAJÁ - PE (Inajá-PE  Livro nº 5, fl s. nº 134, Termo nº 4356), nascido 
no dia quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta e três (04/01/1983), residente na RUA Lourenço 
Bati sta de Araújo, 211, Casa 2, Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lho de CICERO MIZAEL BENTO, 
falecido há 25 anos e de MARIA SEVERINA BENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do 
lar, RG n.º 450547887 - SSP/SP, CPF n.º 35349562819, com 28 anos de idade, natural de VITÓRIA DE 
SANTO ANTÃO - PE, nascida no dia três de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (03/01/1989), 
residente na RUA Lourenço Bati sta de Araújo, 211, Casa 2, Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lha de 
ARLINDO BARBOSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, op. de máquinas, com 56 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de JOSEFA MARIA DA CUNHA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
46 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Leandro Antonio dos Santos, conforme 
sentença datada aos 23/06/2015, proferida pela Juíza de Direito da 4ªVara do Foro de Cubatão-SP, 
nos autos de nº0003905-08.2015.8.26.0157. 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, 06 de março 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: GILTON DAMASIO DE OLIVEIRA e JÚLIA BÁRBARA MARTINS DE OLIVEIRA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, operador de processos, RG n.º 
305261319 - SSP/SP, CPF n.º 28269400823, com 37 anos de idade, natural de PAULO AFONSO - BA, 
nascido no dia três de setembro de mil novecentos e setenta e nove (03/09/1979), residente na 
Rua Marina Lourenço de Oliveira, 90/B, APTº41, Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lho de ARLINDO 
DAMASIO DE OLIVEIRA, falecido há 22 anos e de MARIA DE LOURDES DE BARROS, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Alexandra 
Pietrangelo, conforme sentença de 27/09/2010, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªvara desta 
Comarca, nos autos de n892/10. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 485562042 - SSP/SP, CPF n.º 43576130861, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e noventa e dois (26/05/1992), residente na 
Rua Marina Lourenço de Oliveira, 90/B, aptº41, Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lha de JULIO CESAR 
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP e de CLÉIA MARTINS DE ANDRADE DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, vigilante, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 24 de fevereiro 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: CLAUDINEI DE SOUZA e JOSILEIDE LIMA SANTANA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, segurança patrimonial, RG n.º 179516802 - SSP/SP, CPF n.º 
03685600826, com 52 anos de idade, natural de COLATINA - ES, nascido no dia vinte e sete de junho 
de mil novecentos e sessenta e quatro (27/06/1964), residente na RUA Marina Lourenço de Oliveira, 
93, apt.23 B, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ MARIA DE SOUZA, falecido há 3 anos 
e de VIOLANDA CECCO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 79 anos de idade, 
residente em SÃO VICENTE - SPDivorciado de Luzinete Maria Gomes, conforme sentença datada de 
25/05/2010, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de São 
Vicente-SP, nos autos de N°1160/2010.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar de serviços gerais, RG n.º 370270435 - SSP/SP, CPF n.º 31131680820, com 34 anos de idade, 
natural de ESTÂNCIA - SE (Estância-SE  Livro nº 15, fl s. nº 174, Termo nº 13939), nascida no dia oito 
de agosto de mil novecentos e oitenta e dois (08/08/1982), residente na RUA Marina Lourenço 
de Oliveira, 93, apt.23 B, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ALBINO SANTANA, 
desaparecido há 34 anos e de MARIA MARLENE LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 
anos de idade, residente em ESTÂNCIA - SE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de março 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: JOSÉ ROBERTO DA SILVA ALMEIDA e JOSIMERE LINO MOREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, vendedor, RG n.º 593848652 - SSP/SP, CPF n.º 64933660468, com 48 anos de idade, natural 
de FEIRA GRANDE - AL, nascido no dia cinco de novembro de mil novecentos e sessenta e oito (05/11/1968), 
residente na Caminho São Leopoldo, 1038, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de DANIEL FERREIRA DE ALMEIDA, de 
nacionalidade brasileira, falecido há 2 anos e de MARIA ELUZA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 67 anos de idade, residente em FEIRA GRANDE - ALDivorciado de Maria Cícera Merencio Bezerra, conforme 
sentença datada de 25/02/2015, proferida pelo Juiz de Direito da Vara do Único Ofí cio da Comarca de Feira 
Grande/AL, nos autos de nº0700106-79.2015.8.02.0060.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, do lar, RG n.º 370733289 - SSP/SP, CPF n.º 02594928410, com 42 anos de idade, natural de DELMIRO 
GOUVEIA - AL, nascida no dia trinta e um de outubro de mil novecentos e setenta e quatro (31/10/1974), residente 
na Caminho São Leopoldo, 1038, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO LINO SOBRINHO, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente em DELMIRO GOUVEIA - AL e de ELOZA LINO MARINS, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 72 anos de idade, residente em DELMIRO GOUVEIA - AL. Divorciada de Ricardo 
José dos Santos, conforme sentença datada de 22/05/2002, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara da Comarca 
de Delmiro Gouveia-AL, extraído nos autos do processo nº7.363/02. 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, 06 de março de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL 
PROJETO ONG NOSSA GENTE CNPJ: 087246790001-73

A ONG Projeto Nossa Gente, através do coordenador geral,  
Osvaldo Avelino dos Santos, abaixo assinado, convoca todos 
os associados para uma assembleia geral, a ser realizada no 
dia 19 de março de 2017 as 10:00 da manhã, sito a Avenida 
Fernando Santos Oliveira, 320 no bairro do Bolsão 07 na cidade 
de Cubatão / SP. Será discutido o seguinte assunto:
1. Eleição e posse das novas diretorias
2. Eleição e posse do coordernador geral
3. Eleição e posse do novo presidente
Durante a reunião, serão debatidos assuntos gerais relativos a 
esta ONG.

Cubatão, 23 de fevereiro de 2017

Osvaldo Avelino dos Santos
Coordenador Geral

SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE 
CUBATÃO-SP. EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA 
EXTRAORDINÁRIA DE FILIAÇÃO. O SINDICATO DOS 
PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO-SP convoca 
todos os membros da categoria dos Professores da Rede 
Municipal no Município de Cubatão/SP, com exceção dos 
docentes em ensino superior do setor público a participarem 
da assembleia geral extraordinária de fi liação (ou não) à 
Entidade de Grau Superior - Federação, que acorrerá no 
dia 15 de março de 2017, em 1ª convocação às 16h30 e 
com qualquer número de presentes às 17hs na sede da 
Entidade. Rua Goiás,93. Vila Paulista. Cubatão.SP.Cubatão/
SP, 10 de março de 2017.Elenízia de Oliveira Garcia. RG: 
15.953.411-2 .CPF: 108.304.718.39. Presidente do SINDPMC.
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AS INFORMAÇÕES DESTA COLUNA SÃO DE RESPONSABILIDADE DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES       ACONTECE NO LEGISLATIVO

TONINHO COBRA SOLUÇÃO NO CASQUEIRO

ENCHENTES NO VALE VERDE PREOCUPAM ARAÚJO

IVAN QUER REGULAMENTAR FOOD TRUCKS

MARCINHO BUSCA SOLUÇÃO PARA A SAÚDE

SÉRGIO CALÇADOS HOMENAGEIA MULHERES

PIO OUVE MORADORES DO VALE VERDE

ÉRIKA QUER OPORTUNIDADES PARA AS MULHERES

LALÁ COBRA SOLUÇÃO PARA ENCHENTES

RODRIGO QUER A VOLTA DOS JOGOS ESCOLARES

O Vereador Toninho Vieira (PSDB), esteve na última se-
mana no Jardim Casqueiro veri� cando o estado de um buraco 
na esquina da Avenida Beira Mar com a Rua São Vicente, que 
além de causar problemas no trânsito, tem um cano estourado 
da Sabesp.

O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) encaminhou nesta se-
mana um pedido de formação de comissão especial de vereado-
res para cobrar das autoridades competentes uma solução para 
os problemas de enchente que ocorrem no bairro do Vale Verde.

Araújo justi� ca o pedido com o grande número de moveis 

Recentemente, o vereador Ivan Hildebrando (PSB) deu en-
trada no Projeto de Lei que prevê a regulamentação dos Food 
Trucks, em Cubatão. A intenção é estimular os novos empreen-
dedores e organizar o serviço que já existe na Cidade. “Fui pro-
curado por jovens empresários que buscam alternativas para 

Nesta segunda (06), o vereador Marcinho (PSB) esteve 
junto com o prefeito Ademário no Ministério Público, onde 
foi de� nido um acordo para recisão e pagamento dos salários 
dos funcionários do Hospital Municipal, que estão com seus 
ordenados atrasados há alguns meses.

Nesta semana, o vereador Sérgio Calçados participou do 
evento do seu partido, o PPS, que homenageou 23 mulheres  
de destaque na sociedade cubatense em alusão ao Dia Interna-
cional da Mulher.

Estiveram presentes o Coordenado Regional e Vereador 

O vereador Wilson Pio (PSDB) esteve essa semana no Vale 
Verde, ouvindo uma reivindicação da população do bairro que 
quer a permanência do Dr. Stamato na UBS do bairro. 

O médico está no local há anos e é muito querido pelos mo-
radores.  

Na manhã desta quarta (08), a vereadora Érika Verçosa 
(PSDB) esteve na porta do Posto de Atendimento ao Trabalha-
dor para falar com os desempregados da cidade. Durante a sua 
fala, Érika reforçou que ela e todo o legislativo está empenhado 
em ajudar a população e que vai acompanhar de perto todas as 

Ao usar a Tribuna do plenário da Câmara para apresentar 
seus primeiros requerimentos na sessão desta semana, o verea-
dor Lalá (SD) cobrou uma solução para o problema dos ala-
gamentos e enchentes que atingem muitos bairros da Cidade 
durante o período de fortes chuvas.

Na última sessão da Câmara, realizada no dia (07), foi 
aprovado requerimento do vereador Rodrigo Alemão (PSDB) 
solicitando a reativação dos jogos escolares municipais. Os 
jogos foram instituídos em nosso município através da Lei 
nº 3155/2007 de autoria do então vereador Roberto Azzoline 

Toninho está em contato direto com diretoria da Sabesp, 
cobrando providências da empresa para que seja feita o reparo 
do vazamento e do asfalto, que oferece riscos de algum aciden-
te de trânsito ou problemas mais sérios para os moradores do 
local, por conta do vazamento.

perdidos por moradores na época das chuvas e que cobrar dos 
vereadores que algo seja feito. 

O pedido foi reforçado com a chuva dos últimos dias, que 
tem causado estragos na região. O requerimento segue agora 
para o Executivo para que as providências sejam tomadas.

a alavancar a economia e os Food Trucks são uma opção mo-
derna. A elaboração da Lei visa garantir que os empresários 
convencionais não tenham prejuízos”, explica o vereador.

O projeto foi protocolado no início de fevereiro e agora 
passará ao estudo dos demais vereadores antes de ser votado.

Na audiência � cou acordado que será feito um mutirão para 
realização dos acordos individuais, que acontece no próximo 
dia 16. Como presidente da comissão permanente da saúde da 
Câmara Municipal, Marcinho acompanha de perto o caso do 
hospital.

eleito em São Vicente, Rogério Barreto Alves (PPS), a Depu-
tada Federal, Pollyana Gama (PPS), o Vice-Presidente do PPS 
de Cubatão, Célio Lacerda, além da Presidente do PPS Mulher, 
Marli Baena. Marcelo Del Bosco também esteve presente, re-
presentando o PPS de Santos. 

O vereador aproveitou para conversar com os diretores da 
UBS e se comprometeu a levar a demanda para a secretária 
de saúde para que a mesma entre em contato com a gestora 
da UBS do bairro pedindo a manutenção e continuidade do 
médico na unidade.

tratativas. Na sequência, a vereadora fez um discurso para as 
mulheres que estavam presentes. Aproveitou, para reforçar que 
vai cobrar mais oportunidades para as mulheres e que vai abrir 
diálogo para que as mulheres possam receber o mesmo salário 
dos homens para as mesmas funções.

Lalá reforçou o seu discurso citando a chuva que inundou 
a Avenida Tancredo Neves e outros bairros da cidade. Muitos 
carros tiveram problemas para trafegar no local e alguns tive-
ram prejuízo com pneu furado e outros problemas. O requeri-
mento foi apresentado e segue para o Executivo.

Soares, e visa possibilitar a participação de nossos escolares, 
proporcionando alegria e prazer na sua realização, permitin-
do que nossas crianças e adolescentes, os “pré-atletas” de hoje, 
pratiquem esportes e a longo prazo, os jogos possam revelar 
talentos do esporte na nossa cidade.

A ordem de publicação dos vereadores é feita de forma rotati va, para que todos tenham o mesmo espaço. Na primeira edição desta editora, a publicação foi feita em ordem alfabéti ca. Na sequência 
das publicações, o últi mo da semana anterior abre a editoria na semana seguinte.
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por jaque barbosa
jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

O momento de combinar estilo e conforto 
para os pés, a mulherada sabe que não é fácil. 
Ou é bonito, ou é confortável! Era! A Via 
Pauli Calçados e Acessórios veio para resolver 
esse problema com vasto leque de opção em 
calçados, todos com excelência no conforto e 
beleza.

Quem garante a qualidade do produto são as 
próprias clientes da loja, que depois da primeira 
compra já se tornam � éis. 

Estilo, elegância, bom preço e excelente 
atendimento, fazem com que a loja que � ca 
no Jardim Casqueiro, em Cubatão tenha uma 

Aconteceu nesta quinta, 09, mais uma edição do Rainha das Serras Gastronomia. Com 
um delicioso quiche de entrada e medalhão de fi let mignon, batata noisette e aspargo 
sauteê, no prato principal feitos pelo chef Diego Ruivo. Em homenagem às mulheres, de 
sobremesa um divino petit gâteau com recheio de chocolate meio amargo, que rendeu 
comentários no aconchegante restaurante do Hotel do Farol. Com sempre, impecável na 
decoração do salão e atendendo com louvor as expectativas dos convidados, o evento 
foi um sucesso e nós, claro, já aguardamos o próximo

O chef Diego Ruivo sorri com os elogios recebidos 
durante o almoço. Na foto, ele recebe os sócios-
proprietários do Hotel do Farol Rafael Santoro Cipriano 
e Andrea Cavalcanti Chaves

Conforto e elegância 
para os pés femininos

boa cartela � delizada de clientes, em apenas dois 
anos de trabalho.

E com a chegada do outono, a Via Pauli já 
está pronta e com a coleção novinha em folha 
para atender a demanda e oferecer o que há 
de melhor em termos de bolsas, calçados e 
acessórios femininos em geral. 

“A tendência desse ano são as cores mais 
envelhecidas, como prata e ouro envelhecidos 
e uma que promete ser a sensação da 
temporada: a cor Pewter. Ela lembra um 
dourado envelhecido com um tom meio 
acinzentado. É uma cor sensacional, tenho 
certeza de que todas vão adorar”, comenta 
Pauli Oliveira, proprietária da loja.

A nova coleção já pode ser vista na loja, que 
acabou de trocar todo o seu mostruário. Mas 
quem tiver curiosidade, também pode ver as 
novidades através das redes sociais da Via Pauli. 
Tanto no facebook como no instagram basta 
procurar por “Via Pauli Calçados” e conferir as 
novidades e depoimentos de clientes.

Com espaço físico tão bonito quanto os 
calçados, a Via Pauli � ca na Rua Maria Cristina, 
121, no Jardim Casqueiro, bem próximo 
ao campus do Instituto Federal. Para mais 
informações ou detalhes, basta ligar na loja (13) 
3377-5911.

Vila Pauli traz com exclusividade a excelência 
em calçados e bolsas das marcas J. Gean, Di 
Valesi, Nicole Lee, Chenson e Claudia D’Ávilla. 
Vale dar uma passada na loja e conferir!

As novidades de outono já começaram 
a chegar, com todo charme que a 
estação do ano traz

Acesse o Facebook Via Pauli Calçados 
& Cia, e conheça as novidades e 

depoimentos de clientes

A loja � ca na Rua Maria Cristina, 121, no Jardim Casqueiro. Aberta de segunda 
a sexta das 09 às 19 horas e aos sábados das 10 às 19 horas. Abaixo, Pauli Oliveira 
ao lado dos novos modelos de bolsas Chenson

Aderbau Gama

Fotos: Valquiria Rodrigues

SESSÃO SOLENE DIA DA MULHER
“Não podemos falar em fragilidade, 
mas em força e transformação”, 
destacou a presidente do clube 
Soroptimist Sonia Onuki, oradora 
ofi cial da Sessão Solene comemorativa 
ao Dia Internacional da Mulher, 
ocorrida na última quarta (08), no 
plenário da Câmara Municipal de 
Cubatão.  As homenageadas da noite 
foram: Alaide de Andrade, indicada 
pela bancada do PMDB; Célia de Souza 
Cedro (PT); Célia Cunha (SD); Iolanda 
Iris Fernandes Rodrigues (PSDB); Neide 
Mantovani (PRB); Patrícia Arakaki (PPS); 
Valdisélia Lima Nascimento (PDT); e 
Verginia Helena da Silva Ramos, (PSB).

Com o tema “Mulheres guerreiras que se 
destacam em todas as profi ssões”, o PPS 

homenageou mulheres 
cubatenses na última 
segunda na Câmara. 
São elas:

• Cida Carneiro Costa
• Lurdes Souza
• Divina Augusta
• Noêmia Ozório
• Silvia Maria
• Wania Bandini
• Iraci Hader
• Vera Oliveira
• Zélia Nascimento
• Alessandra Palucci
• Zanza Melo
• Lucélia Cova
• Marli Baena
• Solange Moura

Cida Balula

Helena 
Fonseca

Célia Cedro

Gilda FrançaKatia ‘Tudo de Bom’
Cristina 
Oliveira

Izabel ForttiRose Andrade

Elza 
Fernandes
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Parabéns!

Fábio 
Parrela, 
Padaria 

Pão Nosso

Lamuel 10, 
fotógrado

Josiel Rodrigues, 
Grillo Despachante

Alessandro 

Oliveira, 

Cadeq

Gustavo, 

Farmácia 

Raízes

Rone , 
Auto 
Escola 
Prisma

O popular 
Alexandre, 
reuniu amigos 
no Rei do Strike 
em Santos para 
celebrar seu 
aniversário. 
Parabéns e 
muitos anos 
de vida!

O Theatro´s Bar vem 
agitando as noites no 
centro de Cubatão. 
Cerveja gelada, ambiente 
descontraído e música 
ao vivo, é uma ótima 
pedida para as noites de 
calor. Toda noite tem uma 
novidade em música. Fica 
na Avenida Nove de Abril 
(ao lado do Extra) 

Theatro’s Bar em alta
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A CPFL voltou a causar 
prejuízo e dor de cabeça 
para os comerciantes da 
região central de Cubatão. 
No último dia 2, a empre-
sa, que é responsável pela 
transmissão de energia elé-
trica na Cidade, realizou 
um procedimento de ma-
nutenção nos � os, postes 
e outros equipamentos em 
ruas do Centro, mas esque-
ceu de um pequeno deta-
lhe: avisar os comerciantes.

Durante o procedimen-
to, que iniciou às 8h30 e 
durou cerca de cinco ho-
ras, a CPFL trocou � os, 
transformadores e postes 
de luz na região da Praça  
Getúlio Vargas, na Avenida 
Joaquim Miguel Couto. 

Nesse período, tudo o 
que é ligado na tomada, 
parou. Os comerciantes 
tiveram que atender aos 
clientes sem poder utilizar 
qualquer equipamento ele-
trônico, como máquinas de 
cartão de débito e crédito, 
computadores, o que cau-
sou grande descontenta-
mento.

O presidente da ACIC 
e proprietário da distribui-
dora de água ‘100% Água’, 
Antonio Teixeira, criticou a 
empresa e disse que vai co-
brar explicações da mesma. 
“Não é possível que eles 
não saibam que nesse lo-
cal tem comércio. Além de 

PAIXÃO DE CRISTO

COMÉRCIO RECLAMA

Tradição e participação comunitária

Queda de energia deixou os comerciantes do Centro de Cubatão sem luz por quase cinco horas

não nos avisar, ainda fazem 
a manutenção em horário 
comercial. Foram cinco ho-
ras sem poder emitir notas 
� scais, e alguns comercian-
tes da área fornecem pro-
dutos para empresas, que 
precisam dessas notas. Isso 
gera um desconforto muito 
grande para o comerciante. 
A CPFL precisa explicar o 
porquê do horário e de não 
nos avisar ”, comenta.

E se o comércio sofreu 
com a falta de luz, o Grê-
mio dos Servidores sofreu 
com o religamento da luz. 
Após o serviço executado, 
a energia foi religada e o 
aquecedor de uma das pis-
cinas do Grêmio, queimou.

“Notamos o problema 
no início da noite, quando 
vimos que uma parte do 
clube tinha energia e a ou-
tra não. Foi quando o pes-
soal foi veri� car os motores 
e aquecedores da piscina e 
descobriu que era tarde de-
mais, os controladores e o 
motor do aquecedor já es-
tavam dani� cados. A osci-
lação de energia fazia com 
que eles ligassem e desli-
gassem várias vezes e isso 
causou o problema. É um 
prejuízo que pode chegar a 
10 mil reais”, comenta o di-
retor � nanceiro do Grêmio 
de Servidores de Cubatão, 
Wolmar de Oliveira.

O dano no aparelho não 

traz só o prejuízo � nancei-
ro, mas para todo o servi-
ço que é prestado. “Muitos 
dos praticantes de hidrogi-
nástica e natação estão ali 
por recomendação médica. 
Sem o aquecimento, não é 
possível fazer algumas au-
las, principalmente a dos 
idosos e das crianças pe-
quenas”, diz Wolmar.

CPFL Responde
Por meio de nota envia-

da à redação, a CPFL ga-
rante que “o desligamento 
programado é realizado 
para executar com segu-
rança obras de melhoria na 
rede elétrica. Como em to-
dos os desligamentos pro-
gramados executados pela 
CPFL Paulista, os clientes 
que tiveram o serviço afe-
tado foram avisados com 
antecedência prevista em 
regulação do setor”.

E que os usuários que 
tiveram algum prejuízo de-
vem procurar a CPFL pelos 
canais de relacionamento 
(0800 010 1010 ou www.
cp� .com.br) em até 90 dias. 
Após comprovado a quei-
ma do aparelho por conta 
da queda de energia ou do 
seu religamento, o consu-
midor será ressarcido. O 
ressarcimento pode ser fei-
to através de reparo do apa-
relho ou a troca do mesmo, 
dependendo de cada caso.

Mas essa não é a primei-
ra vez que a CPFL causa 
esse tipo de dor de cabeça 
para o comércio da região. 
Na edição do dia 08 de 
maio de 2015, o Aconte-
ce noticiou um problema 
parecido, enfrentado tam-
bém por comerciantes da 
Avenida Joaquim Miguel 
Couto. Na época, além de 

A tradicional Paixão de 
Cristo de Cubatão será de 
graça e com única apre-
sentação no dia 14 de abril, 
sexta-feira, às 20 horas, no 
CSU - Parque do Trabalha-
dor, centro da cidade. Este 
ano, a montagem do espe-
táculo será aliada a um iné-
dito programa pedagógico 
de o� cinas culturais, capa-
citando 114 voluntários da 
comunidade.

A 48ª Encenação já é ob-
servada como uma iniciati-
va bem-sucedida, princi-
palmente por atuar com as 
novas gerações, de acordo 
com o gerente de negócios 
da Elog, Je� erson Satyro. 
“Um ponto fundamental é 
reforçarmos os valores da 
nossa companhia através 
das parcerias que � rmamos 

48ª edição do Espetáculo será realizado em 14 de abril no CSU, com 
150 pessoas em cena

nos municípios onde temos 
atuação, e entendemos a 
importância cultural desse 
evento para a cidade”.

Realização 
Associação Incena Bra-

sil em parceria com a Criar 
& Inovar Consultorias e 
Produções e do Governo 
Federal/ Lei Rouanet, ten-
do patrocínio da Ecovias e 
Elog Logística, com apoio 
institucional da Prefeitura 
de Cubatão/Secretaria de 
Cultura.

PATRIMÔNIO 
IMATERIAL
Próxima de completar 

seu jubileu de ouro, a 48ª 
Encenação da Paixão de 
Cristo de Cubatão é uma 
das mais antigas do Brasil e 

está incorporada na cultu-
ra cubatense, fazendo parte 
do calendário o� cial da Ci-
dade.

Realizado durante anos 
na Avenida 9 de Abril, 
atualmente o espetáculo é 
montado no Parque do Tra-
balhador - CSU, cujo terre-
no adaptado possui cinco 
palcos, montes e um lago 
arti� cial; tudo estrategica-
mente disposto para que a 
cada nova versão, com os 
cenários e os objetos cêni-
cos adquiram as caracte-
rísticas da época trazendo 
realismo para a represen-
tação das histórias bíblicas. 
O sonho da comunidade 
é transformar aquela área 
num espaço cenográ� co 
para a realização deste e de 
outros espetáculos.

O ator Gabriel Muglia 
que interpretará Jesus, na 
Paixão de Cristo, estreia 
na segunda quinzena des-
te mês na novela Carinha 
de Anjo, exibida às 20:30 
pelo SBT, interpretando o 
professor de teatro infan-

Ator que interpretará Jesus estreia na novela

til, Tom. Na trama, o bom 
moço será comprometido 
com os jovens, defendendo 
mudanças de paradigmas.

Já conhecido na região, 
o ator e produtor, Gabriel 
faz parte da O� cina Querô 
e já interpretou Jesus em 
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Na redação, a diretora geral do espetáculo Juliana Sousa e Gabriel Muglia, 
expressam a satisfação com o espetáculo. 

Wolmar mostra a bomba do aquecedor que queimou após o religamento da energia. 
O diretor do Grêmio estima um prejuízo de quase R$ 10 mil

Em maio de 2015, comerciantes da Av. Miguel Couto tiveram problemas com os ser-
viços da empresa. O mesmo ocorreu na Vila Nova, em junho do mesmo ano.

Cubatão, em 2012. Com 
vasta experiência na área 
cultural, a diretora do es-
petáculo conhece cada 
detalhe da história do es-
petáculo: comecei como 
operadora de canhão se-
guidor”, relembra.

A história se repete
� car sem eletricidade, os 
comerciantes � caram sem 
serviços de telefonia e in-
ternet e ainda tiveram que 
arcar com os prejuízos de 
recuperação das calçadas, 
que foi dani� cada durante 
o serviço.

Já em junho do mesmo 
ano, foi a vez dos comer-
ciantes da Rua Pedro José 

Cardoso sofrerem com o 
serviço da CPFL. O trans-
torno foi muito parecido, 
com o adendo do prejuízo 
em aparelhos eletrônicos 
causados logo após a volta 
da energia, que chegou com 
carga acima do normal. À 
época, os comerciantes en-
traram com ações contra a 
empresa.

CPFL volta a causar dor de cabeça

“Essa manutenção prejudi-
cou muito o serviço. Foi um 
horário de almoço inteiro 
praticamente perdido. Não 
fomos avisados sobre essa pa-
ralisação, do contrário tería-
mos planejado melhor  o fun-
cionamento do restaurante”

Danielle Kanashiro, 
Restaurante Kanashiro

“Para nós na Autoescola, 
onde o sistema do Detran 
é totalmente informatiza-
do foi terrível. Se tivessem 
avisado, nós teríamos pro-
gramado as aulas para não 
prejudicar nenhum cliente”.

Rone Rosa, Auto Escola 
Prisma

“É complicado quando eles 
fazem isso, porque prejudi-
ca muito o comércio. Deixa-
mos de atender clientes, de 
emitir notas e fazer vendas 
por conta de um descaso da 
CPFL, que não nos avisou”

Antonio Teixeira, 
100% Àgua

Marcel Nobrega
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Esclarecer, entender e em-
poderar as mulheres do mundo 
para que elas tenham o lugar 
que tanto merecem na socieda-
de moderna. O Dia Internacio-
nal da Mulher foi criado pela 
ONU para lembrar da luta das 
mulheres pela igualdade de di-
reitos entre gêneros. 

“Antes de tudo, é preciso en-
tender as diferenças que exis-
tem entre homens e mulheres, 
biologicamente falando. Esse 
entendimento é imprescindível 
para que se alcance a igualdade 
de gêneros”, comenta a profes-
sora Eliana Tavares. 

Essas diferenças começam 
na rotina. Segundo estudo pu-
blicado na última segunda (06) 
pelo Ipea (Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada), a 
mulher trabalha em média 7,5 
horas a mais que o homem por 
semana. Em outro, publicado 
pelo BID (Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento), as 
mulheres tem salário 30% me-
nor que o dos homens para de-
sempenhar as mesmas funções. 

“Essa desigualdade precisa 

M����� N������

“Entender as diferenças 
para alcançar a igualdade”

No Dia 
Internacional da 
Mulher, o Jornal 

Acontece ouviu as 
representantes do 
Clube Soroptimist 
International, que 

promove iniciativas 
de empoderamento 
da mulher em todo 

o mundo

mudar. As mulheres são capa-
zes de desenvolver as mesmas 
funções que os homens, mas 
recebem menos. E no � nal 
trabalhamos mais, porque elas 
ainda tem que cuidar da casa 
depois do trabalho”, comenta 

Sandra Miranda.
“E a mudança já está come-

çando”, comenta Sonia Onuki, 
presidente do Soroptimist 
Cubatão. “Apesar de lenta, ela 
está acontecendo. O debate está 
aí, vivo. Mas não se muda algo 

que estava enraizado na cultu-
ra do país da noite para o dia. 
Acredito muito que daqui uns 
10 anos nós teremos uma voz 
mais ativa e muito mais espaço 
em todas as áreas”, comenta.

“Sonhe, Realize”!
Além de promover o debate 

em diversas palestras ao longo 
do ano, o Soroptimist Inter-
national desenvolve o projeto 
“Sonhe, Realize”. Nele, as ado-
lescentes são encorajadas a tra-

Os clubes soroptimistas realizam palestras e ações sobre 
empoderamento feminino e empreendedorismo.

Na redação do Acontece, as Soroptimistas falam sobre a atual situação da mulher na sociedade.

No ‘Dia Laranja’, os clubes soroptimistas da Baixada se unem para 
conscientizar a sociedade no combate a violência contra a mulher

çar suas metas de vida, sejam 
elas pro� ssionais ou pessoais e 
cumpri-las durante o ano. 

O Dia Laranja
Outra ação promovida pelo 

Soroptimist International é o 
Dia de Combate à Violência 
contra a mulher. O “Dia Laran-
ja”, todo dia 25 e busca cons-
cientizar a sociedade sobre o 
alto índice de violência contra 
a mulher.

Sarau
Em homenagem às mulhe-

res, o Sarau promovido pelo 
SI Cubatão. O evento começa 
às 19 horas, no Rotary Clube 
(Rua XV de novembro, 90) e 
terá diversas apresentações 
culturais. Os convites já estão a 
venda e mais informações po-
dem ser obtidas na página do 
clube no Facebook.

mulher

O olhar feminino sobre o mundo, as coisas, pessoas, 
lugares e situações. Esse é o tema da exposição que vai levar 
um pouco do trabalho da artista Kilza Machado, em uma 
exposição que acontece entre os dias 16 e 18 desse mês, 
sempre das 09 às 17 horas, na Floricultura Central, em 
Cubatão.

A artista usa a técnica de colagem de pedaços de papel 
para retratar paisagens, usa a sua arte para mostrar o quanto 
o mundo é lindo. “Quero mostrar com essa exposição o 
olhar que nós mulheres temos com o mundo e que ele é 
maravilhoso, basta saber como olhar”, comenta Kilza.

A exposição é uma realização da Floricultura Central, em 
parceria com o Jornal Acontece e o Soroptimis International 
de Cubatão, que homenageiam à todas as mulheres pelo Dia 
Internacional da Mulher.

A Floricultura Central � ca na Rua Cidade de Pinhal, 
130, no Parque Fernando Jorge, em Cubatão. Para mais 
informações basta ligar para (13) 3361-2703, em horário 
comercial.

Olhar feminino em exposição na Floricultura Central

Já estão esgotados e nem será mais 
possível comprar, na hora, o convite 
para o jantar especial em comemoração 
ao Dia Internacional das Mulheres, 
promovido pelo Lar Fraterno, nesta 
sexta, dia 10, as 20 horas na Acic, em 
Cubatão.

 Os convites se esgotaram 
rapidamente graças ao prestígio da 
Casa administrada pelo popular 
Rubens Marino, além do atrativo 
cardápio: comida italiana com massas 
e molhos especialmente preparados. 

Toda a renda do jantar será revertida 
para as ações do Lar Fraterno.

Esgotados convites 
para Jantar do 
Lar Fraterno 

As cidades da Baixada 
Santista têm ampla 
programação em alusão 
ao Dia Internacional da 
Mulher. Veja completa no 
site do Acontece, pelo QR 
code abaixo.


