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Conselho Tutelar 
vai para o lugar da 
Secretaria do Meio 
Ambiente

02

Coluna do Cido Barbosa 

Em mesa redonda no 
Ministério do Trabalho 
Prefeitura con� rma que 
vai encerrar e liquidar 
Cursan (foto) que 
precisa de  aporte para 
pagar folha de abril. 

Marcel Nobrega

Quarteirão tucano!

Terceirizada da 
Prefeitura não recolhe 
encargos trabalhistas

Último a sair 
apaga a luz

Ademário con� rma a previsão de reabertura do 
Hospital para setembro, tema de manchete em 
Acontece, na semana passada. Prefeito também 
detalhou o novo modelo de gestão.
O hospital se manterá com recursos do 
atendimento SUS (que ocupará 60% dos leitos), 
convênio médico e particular, incluindo venda 

de serviços para outras prefeituras, entidades 
e polo industrial. Prefeitura subsidiará o custo 
mensal (da diferença SUS) por dois anos, 
diminuindo o valor aos poucos, de acordo 
com o aumento da receita própria do Hospital. 
Dinheiro para reabertura e expansão de serviços 
como oncologia e hemodiálise, virá da indústria 

e contrapartida da nova gestora.

Quarteirão 
O prefeito explicou como deve funcionar o novo 
modelo de atendimento no quarteirão onde está 
o Hospital. Faculdade de Medicina funciona já 
em 2018 e poderá receber um AME. 03

Vereadores criam 
CEV para apurar 
irregularidades e 
confrontar os números 
do ‘rombo’ apresentados 
por Prefeitura e 
sindicatos. 02

Mais protestos 

Desempregados da Cursan se manifestaram 
novamente na Câmara e grupo de demitidos 
da Terracom, que teve o contrato reduzido, 

foram à porta do gabinete do prefeito.

Prefeitura atrasa acordo 
e funcionários da AHBB 
� cam com pagamento 
de rescisão parcialmente 
atrasado. 
Outro problema ainda 
mais grave, é que a 
AHBB não recolhe 
FGTS, dentre outras 

obrigações trabalhistas, 
desde o tempo que 
ainda recebia repasses 
da Prefeitura. 
Em casos como este, a 
Prefeitura é solidária e 
não poderia pagar nem 
as faturas por serviços 
prestados. 02

Luta pelo bem Parabéns Mamãe!

Domingo a atenção 
é toda pra ela! 04 e 05

100 dias

Considerada tecnicamente falida pela nova administração municipal, a Cursan já é página virada na história 
do Município. Esta semana, novas empresas já começaram a prestar serviços no lugar da Companhia

Enterro simbólico 
de políticos na 
Independência, com 
direito a velório

Aumeds 
avança em 
soluções nos 
Bolsões

Junto e misturado 
Hipecom, Gold 
Net e Ilhas 
Caiman

IV Festival de Artes Marciais do CSU vai arrecadar 
alimentos para o Lar Fraterno. 06

Sérgio Calçados reúne eleitores para prestar contas de seus primeiros 
atos como vereador 02

Aderbau Gama

Melissa Passarelli 
é convocada para a 
seleção brasileira de 
patinação artística 
para a disputa 
do Campeonato 
Sulamericano da 
modalidade em 
Mar del Plata, na 
Argentina. 06

Melissa 
na 
seleção
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Enterro na Independência
Os deputados Beto Mansur, Papa e Squassioni foram 

alvo de enterro simbólico na praia do Gonzaga em Santos 
durante evento organizado por sindicalistas, militantes e 
trabalhadores de várias categorias. Eles pregaram carta-
zes:“ Você tinha direito trabalhista, até estes deputados da 
região tomarem de você”.

Motivou a manifestação, o voto favorável dos deputa-
dos à Reforma Trabalhista do governo Temer.

Desvio de contrapartidas
Os vereadores também aprovaram a criação de uma 

CEV para apurar suposto desvio de � nalidade nas contra-
partidas, estabelecidas por lei, por parte da concessionária 
que explora uma área na antiga Vila Parisi como estaciona-
mento de veículos pesados. A comissão foi proposta pelo 
vereador Rafael Tucla (PT).

Todas vagas no PAT
Os vereadores se comprometeram com a Comissão de 

Desempregados, em estudar a criação de uma lei garantin-
do que todas as vagas de trabalho oferecidas por empre-
sas locais sejam disponibilizadas no PAT. O encontro deve 
reunir representantes do Ciesp, OAB, ACIC e Prefeitura.

 A Comissão apresentou uma lista de reivindicações, 
entre elas: realização de um feirão do Emprego; criação de 
passe livre de transporte,  Bom Prato; frentes de trabalho 
e cursos de quali� cação pro� ssional, e a criação de uma 
política de atração de novas empresas. 

Ajuda da Fábia
A secretária da Saúde Sandra Furquim, não conseguiu 

controlar a emoção e com voz embargada, durante toda a 
reunião de anuncio do Hospital, chegou a encerrar sua fala, 
pelo choro contido. A ajuda coube à sub - procurada Fábia 
Margarido, que teve papel importante na formatação do 
modelo proposto para reabertura do Hospital. 

Conselho Novo
O Conselho Tutelar de Cubatão já está de mudança 

para novas instalações. Na manhã desta quinta (11), foi 
entregue a nova sede, na Travessa José Vicente, 50, Sítio 
Cafezal (onde era a secretaria de Meio Ambiente).

Até a conclusão da mudança, os conselheiros atenderão 
pelos telefones celulares 98846-1895 ou 98839-6182. A co-
munidade também pode entrar em contato pelo telefone 
199 da Defesa Civil.

Tá osso
Os ex-funcionários da AHBB vivem um drama. Perce-

beram que a entidade não depositava os FGTS, INSS e ou-
tros encargos trabalhistas, mesmo na época que recebia as 
faturas da Prefeitura, em 2016. Agora o rombo vai estourar, 
nas costas dos trabalhadores!

Já o dinheiro das rescisões trabalhistas (objeto de acor-
do na DRT entre Prefeitura, Sindicato e AHBB) está difícil 
de receber; a Prefeitura está atrasando as parcelas.

FGTS sem saúde
Não é de hoje que empresas e entidades terceirizadas 

pela Prefeitura, inclusive na área da Saúde, não repassam os 
recolhimentos trabalhistas aos entes federativos: o FGTS é 
o principal deles. Nestes casos a Prefeitura é solidária e tem 
a obrigação de condicionar o pagamento das faturas de 
prestação de serviço à comprovação destes recolhimentos.  

Ilhas Caiman
Duas empresas entraram com uma ação na Justiça para 

receber da Prefeitura. A Hipecom, mais de 7 milhões e a 
Gold Net mais de 3. O que as duas tem em comum além do 
mesmo dono? uma sócia nas Ilhas Caiman.

No dia 21 de abril, a Aumeds denunciou no Acontece (ao lado)
várias irregularidades nos conjuntos habitacionais dos Bolsões, em 
Cubatão. A denúncia mais urgente é de que famílias do Rubens 
Lara estavam com as prestações na casa de 1 mil reais por mês e 
receberam aviso de despejo. Além disso, o habite-se de alguns con-
juntos, nos Bolsões, estariam irregulares pois as obras foram modi-
� cadas ilegalmente, trazendo grande transtorno à população.

Nesta semana o presidente e vice da Aumedes, Adriano e Jonas tiveram uma 
maratona de reuniões para tratar problemas dos Bolsões: com o procurador 
geral do Estado, com o presidente do CDHU e com o o secretário estadual de 
Habitação. O prefeito Ademário,  acompanhado da vereadora Érika Verçosa

Denúncias paradas 
O procurador geral do Es-

tado pediu aos representantes 
prazo de uma semana  para 
fazer gestões junto ao MP de 
Cubatão, para motivar o anda-
mento das denúncias, visando 
dar mais atenção  às demandas 
dos moradores da região dos 
bolsões, junto ao CDHU.

Apê no leilão 
Já o presidente do CDHU 

propôs a realização de mutirão 
nos referidos bairros, para que 
os mutuários possam ter assis-
tência adequada. 

Obras irregulares 
Com relação à manutenção 

dos conjuntos não há disponi-
bilidade contratual com uma 
empresa que possa sanar todos 
os vícios de manutenção. Um 
novo edital de licitação para 
nova empresa só poderá ser 
publicado a partir de junho.

O engenheiro responsável se 
comprometeu a fazer uma visi-
ta técnica às obras modi� cadas 
irregularmente e que compro-
meteriam alvará emitido

O vereador Sérgio Santa-
na, o Sérgio Calçados - PPS, 
realizou na quarta-feira (10), 
juntamente com sua equipe 
de assessores, a prestação de 
contas dos seus primeiros 100 
dias de mandato parlamen-

100 DIAS

Sérgio Calçados presta contas 

tar. O evento foi realizado 
no “Espaço J” e contou com 
cerca de 200 pessoas, além 
de lideranças da legenda na 
Região, como o presidente do 
PPS em Cubatão, Luizinho 
e  da principal liderança do 

partido na região, Sargento 
Barreto.

A reunião teve início com 
a demonstrativa dos dados e 
dos trabalhos de Sérgio Cal-
çados durante os primeiros 
dias de mandato, além de es-

clarecer os possíveis rumos e 
projetos no decorrer dos pró-
ximos meses. “Estamos aten-
tos a todos os acontecimentos 
da atual Administração, além 
de ouvirmos diariamente a 
realidade e os anseios ime-

diatos dos munícipes que nos 
procuram no gabinete, com a 
nossa equipe, ou até mesmo 
pelas ruas”, diz o parlamentar

Sérgio � naliza dizendo 
que o ato de prestação de 
contas será uma rotina em 

seu mandato, pois segundo 
ele próprio, a população me-
rece esclarecimento dos atos 
do vereador. “Essa é a condu-
ta que iremos adotar sempre, 
até o � nal do mandato”, � na-
liza Sérgio Calçados.

Aderbau Gama

A Cursan já está encer-
rada e aguardando processo 
de liquidação. A informação 
foi formalizada por repre-
sentantes da Companhia e 
da Prefeitura, durante mesa 
redonda, com o Sintraco-
mos, na Diretoria Regional 
do Trabalho. A Cursan in-
formou que pedirá aporte 
de 1,1 milhão de reais para o 
pagamento da folha e FGTS 

Fecha a conta
de abril.

Sintracomos -  O Sindi-
cato informou que constam 
vários débitos trabalhistas 
em atraso: décimo terceiro 
de 2016, cesta básica, vale 
transporte, FGTS por mais 
de 4 anos, além de outros 
benefícios e débitos com o 
Sindicato.

A direção do Sindicato 
‘bateu na mesa’ e discordou 

da emissão de documento 
que demite trabalhadores 
com estabilidade, pois ‘não 
há Projeto de Lei informan-
do a liquidação da Empresa’. 

CEV diz que 
vai investigar
Unânimes, os vereado-

res aprovaram a criação de 
uma Comissão Especial de 
Vereadores (CEV) para apu-

rar possíveis irregularida-
des na Cursan. O autor da 
proposta Toninho Vieira 
(PSDB) a� rmou que é pre-
ciso investigar o valor real 
da dívida, estimado pela 
administração em mais de 
cem milhões reais.  

“A Câmara cobrará da 
administração o pagamento 
dos atrasos e da rescisão dos 
trabalhadores”, diz Toninho.

Auxilio Moradia Emergen-
cial (AME) contempla mais de 
300 famílias desabrigadas dos 
Pilões. Parte das famílias po-
derão ser direcionadas a con-
juntos habitacionais de São 
Vicente, onde algumas unida-
des serão disponibilizadas para 
este � m.

A luta continua
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EM SETEMBRO

Prefeitura quer reabrir e manter 
hospital sem por dinheiro

Grana para reabertura virá da iniciativa privada. Prefeitura fará repasses decrescentes, nos dois primeiros anos, até hospital se autossustentar

Marcel Nobrega

 Abril/17 
Divulgação do projeto de reabertura do Hospital
 
 Maio/17 – Edição e publicação dos decretos 
para cadastro de en� dades fi lantrópicas interessadas 
no Hospital e da Comissão de Publicização.

 Junho/17 
Divulgação do cadastro das en� dades sem fi ns 
lucra� vos da área da saúde e lançamento do edital de 
concorrência para concessão do hospital;
 Julho/17 
Divulgação do resultado da concorrência;
 Agosto/17 
Assinatura e publicação do contrato e legislação;  
 Setembro/17 
Reabertura

Em entrevista coletiva no gabinete (foto), 
Ademário assinou o decreto criando o cadastro 
das Entidades Sem Fins Lucrativos; uma delas 

será escolhida para o hospital. Também assinou 
a portaria que cria a Comissão de publicização 

que acompanhará os contratos emergenciais feitos 
este ano e as novas licitações para contratações 

de� nitivas, incluindo a do hospital.

Modelo autossustentável
CUSTOS

Reabertura

6 milhões 
(inclui 3,7mi para 

adequação sanitária e 
recuperação do prédio; 
1,3mi aquisição e revisão 
de equipamentos; 500 
mil rede e so� wares; 500 
mil mobiliário) 

Fonte do recurso - 
Investimento inicial da 
entidade ganhadora da 
licitação (contrapartida)

Manutenção 
Leitos SUS

Fonte do recurso 
40%  virá do governo fe-

deral
60% virá da receita ad-

quirida pela gestora, provi-
niente do atendimento par-
ticular e convênio. 

Nos dois primeiros anos 
a Prefeitura subsidia este 
repasse, que seria de sua 
responsabilidade no mode-
lo tradicional, diminuindo 
o valor de seis em seis me-
ses, até zerar.

Novos 
investimentos

Câmara hiperbárica
(oxigenoterapia) 
hemodiálise e oncologia

Serão instalados em 
anexo do hospital, a ser 
construído, e os serviços, 
além de atender o muni-
cípio, poderão ser vendi-
dos para outras cidades e 
instituições. 

O prazo para funcio-
namento é de 12 a 36 me-
ses após a reabertura

8 milhões
Fonte do recurso Usimi-

nas Mecânica, TAC da Justiça 
Federal, (existe um outro de 
1,5 mi, mas ainda em trâmite 
na Justiça Estadual)

CUSTEIO 
Hemodiálise e oncologia 

– custeio inicial total pelo mu-
nicípio até o cadastramento 
regular no Ministério da Saúde

Oxigenoterapia – custeio 
inicial total para o Municí-
pio podendo ser compensado 
com a venda destes serviços 
para outros municípios

Cronograma de 
reabertura do Hospital

Histórico
09 de abril de 1997

Dezembro/2012

2001

Outubro/2015

Julho/2002

Outubro/2015

Fevereiro/2003

Agosto/2016

2012 Outubro/2016

Fevereiro/2017

Hospital Modelo é 
aberto ao público

Parcelamento do 
débito no valor de R$ 
21,3 milhões, referente 
ao período de julho à 
dezembro do mesmo 
ano em 12 (doze) 
parcelas

Por meio da lei 2693 
o Hospital passa a se 
chamar Dr Luiz Camargo 
da Fonseca e Silva, em 
homenagem póstuma 
ao médico e ex-prefeito 
da Cidade

Pró Saúde consegue 
liminar decretando a 
rescisão do contrato 
com a Prefeitura (valor 
mensal do contrato R$ 
5,99 milhões)

É criado o Programa 
Municipal de 
Publicização dando 
início ao projeto de 
terceirização da gestão 
do Hospital Modelo, por 
meio da Lei 2764.

Prefeitura e AHBB 
assinam contrato 
emergencial para 
funcionamento do 
Hospital (valor do 
contrato = R$ 4,4 
milhões por mês)

Pró Saúde assume a 
gestão do Hospital

Funcionários do Hospital 
iniciam greve, por 
conta dos atrasos no 
pagamento dos salários 
e outros bene� cios. 
Serviços de emergência 
são man� dos.

TCE aponta 
irregularidades 
no contrato entre 
Prefeitura e Gestora do 
Hospital (transparência, 
economicidade, 
efi ciência, efi cácia 
e capacidade de 
desempenho do objeto 
contratado)

 AHBB vence licitação 
para administrar 
Hospital em defi ni� vo. 
Valor do contrato reduz 
para R$ 3,3 milhões 
mensais. Atrasos no 
pagamento con� nuam e 
greve prossegue.

Prefeitura e AHBB 
rompem contrato e 
Hospital fecha as portas 
de vez. Funcionários são 
demi� dos e Execu� vo 
fi ca com o ônus 
trabalhista

 Abril/17 
Divulgação do projeto de reabertura do Hospital

 Maio/17 – Edição e publicação dos decretos 

Objeto de discursos na 
gestão anterior (do PT) o 
quarteirão da saúde não saiu 
do papel. Agora, o governo 
tucano, quer as atividades de 
saúde no quarteirão do Hos-
pital, de vento em popa, já em 
2018.

Hospital  
Ao entorno do Hospital 

devem ser centralizados os 
principais equipamentos de 
saúde do município. A in-
formatização dos serviços, 
incluída no projeto, integrará 
as informações médicas em 
toda a rede de saúde muni-
cipal. Assim, quem for aten-
dido nas UBSs, UPA, Samu, 
192, pronto-socorros etc, ao 

Quarteirão tucano
ser hospitalizado, terá dispo-
nível detalhado prontuário 
médico.

Faculdade 
de medicina 
Já está tudo certo e a Fa-

culdade de medicina vai 
funcionar no local da antiga 
Policlínica (já demolida). A 
Anima Educação (grupo re-
presentado pela Unimonte na 
Baixada), já anunciou que vai 
começar a obras e a intenção 
de começar o processo seleti-
vo em 2018.

AME
Será no andar térreo, 

construído como contrapar-
tida pela Anima Educação, já 

TOTAL - LEITOS   SUS 60%
 125        75
ESPECIALIDADES   SUS
CLÍNICA MÉDICA   20
CLÍNICA CIRÚRGICA   15
PEDIATRIA    05
OBSTETRÍCIA    20
UTI ADULTO    07
UTI NEONATAL   06
UTI PEDIÁTRICA   02

• Cirurgia Pediátrica
• Neurologia Clínica
• Neurocirurgia
• Cirurgia Vascular
• Cirurgia Bucomaxilo
• Urologia
• Pneumologia
• Traumatologia
• Clínica médica
• Clínica Cirúrgica
• Anestesiologia
• Ortopedia

ESPECIALIDADES: 24

PLANTÕES

PRONTIDÕES

• Nefrologia
• Hematologia
• Cirurgia Torácica
• O� almologia
• Cirurgia Plás� ca
• Dermatologia
• Cardiologia
• Pediatria
• Terapia intensiva
• Colonoscopia/

Endoscopia
• Radiologia
• Ecocardiografi a

• Centro Obstétrico
• Sala de Parto
• Terapia Intensiva 

(Intensivista/Diarista)
• Anestesista (Bloco/

Centro Obstétrico)

• Cirurgião Pediátrico
• Neurocirurgião

• Clínico
• Cirurgião
• Ortopedista
• Cardiologia
• Nefrologia

• Cardiologia
• Nefrologia

que a faculdade ocupará an-
dares superiores. O prefeito já 
estaria fazendo gestões junto 
ao Estado para trazer o equi-
pamento.

PS's Central 
e Infantil
Ainda dentro do contexto 

de otimização, o PS Infantil 
funcionaria junto ao PS Cen-
tral (depois de feitas as sepa-
rações e adequações necessá-
rias)

Políclínica
Deixaria o local improvi-

sado, nos fundos da CMT, e 
ocuparia o espaço do atual PS 
Infantil.

Modelo 
pioneiro

A forma usa mecanismo 
das Parcerias Publicos 

Privadas, com a diferença 
de contratar com uma 

entidade sem fi m lucra-
tivo, com qualifi cação 

técnica em administração 
hospitalar.

A entidade poderá explo-
rar estacionamento, can-
tina, restaurante, publici-

dade e vender serviços.
A regulação das vagas 
é feita pela Secretaria 

Municipal de Saúde.



Cubatão 
Sinfonia 
homenageia 
às mães

Os jovens do Programa 
Cubatão Sinfonia, projeto 
apoiado pela Copebras no 
município, vão homenagear 
as mães da cidade com 
muita música! Realizam duas 
apresentações recheadas de 
música clássica e popular, 
na escola estadual do núcleo 
e também na sede do 
Programa, ambos na Cota 
200.

No dia 12 de maio, às 
15h, o destaque é para 
o Grupo Ritmo e Sons 
Cubatão Sinfonia na Escola 
Estadual Maria Helena 
Duarte Caetano (Rua Onze, 
s/nº). Alunos de percussão 
e sopros se apresentarão em 
quartetos, quintetos e em 
grupo, mostrando tudo o que 
aprenderam até aqui.

Já no sábado, dia 13, a 
proposta é diferente: serão 
realizadas atividades musicais 
e de expressão corporal 
especialmente para as mães 
dos alunos do Programa. A 
criançada finaliza com uma 
bela homenagem musical. 
Será a partir das 14h, na 
sede do Programa (Avenida 
Principal, 1.016).

ACIC sorteia prêmios para 
celebrar o mês das mães

Promoção vai sortear diversos eletrodomésticos no dia 28, na sede da Associação

Com o intuito de es-
timular o consumidor a 
comprar no comércio lo-
cal em uma das datas co-
memorativas que mais 
movimenta o comércio, 
a ACIC preparou uma 
grande promoção para 
o mês das mães.

“A ideia surgiu da ne-
cessidade de estimular 
o consumidor a com-
prar no comercio local”, 
afirma o presidente da 
ACIC, Geraldo Freitas 
‘Tia Jô’.

“Ganha o consumi-
dor, que tem uma chan-
ce de ganhar prêmios de 
primeira linha; ganha 
o comerciante, que terá 
uma oportunidade de 
vender mais e ganha a ci-
dade. Com mais dinheiro 
girando aqui, mais chan-
ce de retomar o caminho 
do crescimento nós tere-
mos”, completa. 

Durante todo o mês de 
maio, quem comprar em 
qualquer estabelecimen-
to comercial da cidade 
terá a chance de concor-
rer aos prêmios. Para isso 
basta fazer duas coisas: 
a primeira é pedir a sua 
nota ou recibo de com-

pra com CPF. E a segun-
da é levar este recibo até a 
sede da ACIC, trocar por 
um cupom da promoção, 

preencher e pronto. Já 
está participando.

O presidente frisou dois 
pontos importantes da 
promoção. O primeiro é 
que cada recibo, indepen-
dentemente do valor, vale 
um cupom. Quanto mais 
recibos, mais cupons.

O outro aspecto é que 
vale cupom de qualquer 
estabelecimento comer-
cial. “Não importa se é 
de um comercio asso-
ciado a ACIC ou não. O 
importante é que seja de 
Cubatão. Sendo daqui, o 
recibo ou nota fiscal é vá-
lido para trocar por um 
cupom”, saliente.

Onde trocar?
Para trocar os recibos 

ou notas fiscais, basta ir 
até a sede da ACIC (Rua 

Bahia, 171, Vila Paulis-
ta). Deve ser feita sem-
pre de segunda a sexta, 
das 08h até o meio dia e 
das 13h às 17h.

Vale ressaltar que se-
rão válidos os recibos/
notas fiscais de com-
pra efetuadas até o dia 
26 de maio, último dia 

Mães

para troca dos mesmos 
por cupons da promoção.

Prêmios
No dia 28, a partir das 

16 horas, serão sorteados 
um liquidificador, um 
forno elétrico, uma pane-
la de pressão, um jogo de 
panelas, um ventilador, 
um micro-ondas, uma 
prancha de cabelo, um 
secador de cabelos e um 
estojo de maquiagem.

28 de maio

será realizado o sorteio 
dos prêmios. Troca dos 
cupons pode ser feita 
até o dia 26.

Chá da tarde
Nesta sexta, a ACIC 

realiza um chá da tarde 
especial para as mamães 
comerciantes, para ce-
lebrar o dia das mães. 
O encontro acontece 
a partir das 17 horas, 
na sede da ACIC (Rua 
Bahia, 171, Vila Paulis-
ta) e todas as mamães 
comerciantes estão con-
vidadas. 
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A loja Momento Modas realizou no último 
dia 06, evento especial totalmente voltado 
às mamães da Cidade. Além de conferir de 
perto as tendencias da moda inverno que 
desembarcaram na loja, quem passou por 

lá aproveitou quitutes, sucos e uma boa 
conversa.  

A Sarah Campos 
Moda Plus Size, 
está recheada de 
novidades. Um 
look mais despoja-
do e elegante que 
o outro e ainda 
tem precinho 
especial na sema-
na das mães. Vale 
conferir! Fica na 
Galeria 9 de Abril 
(Av. Nove de Abril, 
2026 loja 5) Whats 
997160905

PROMOÇÃO 
NA VIA PAULI

A Via Pauli Calçados, vai abrir no 
domingo para os filhos que ainda 
não tiveram tempo de garantir 
aquele calçado cheio de conforto 
e elegância para a mamãe. Tam-
bém tem novidade em bolsas e 
acessórios e na compra de qual-
quer produto, você concorre a um 
pacote de beleza no Espaço Bem 
Bonita Coiffeur, no Jd. Casqueiro. 
O pacote inclui cabelo, pé e mão e 
quick massage. A promoção vai até 
dia 13 de maio. 
A loja que fica na Rua Maria Cristi-
na, 121 no Casqueiro, estará aber-
ta no domingo das 9:00 as 14:00.
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos 
exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: SANDEIVIS LUCINDO 
DE MORAES e ADRIANA VIRGULINO DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, segurança, RG n.º 33085849X - SSP/SP, CPF 
n.º 28340497855, com 38 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 60, fl s. nº 124, Termo nº 6102), nascido no dia vinte e dois de julho 
de mil novecentos e setenta e oito (22/07/1978), residente na Rua Faixa do 
Oleoduto, 38, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de ROMUALDO DE MORAES, falecido 
há 13 anos e de EROTIDES LUCINDA DE MORAES, falecida há 09 anos . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, segurança, RG n.º 
326148905 - SSP/SP, CPF n.º 27090277801, com 39 anos de idade, natural 
de GUARUJÁ - SP, nascida no dia quatorze de janeiro de mil novecentos 
e setenta e oito (14/01/1978), residente na Rua Faixa do Oleoduto, 38, 
Fabril, Cubatão - SP, fi lha de JULIO VIRGULINO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 69 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
SEVERINA MARIA DA SILVA, falecida há 01 mês. Divorciada de: Paulo Menezes 
de Lima Neto, conforme sentença de 03/04/2008, proferida pelo Juiz de 
Direito da 2ª Vara da Comarca de Cubatão/SP, nos autos de nº444/2007. 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 maio 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: MANOEL FRANCISCO DA SILVA e 
VALDETE EVANGELISTA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, viúvo, aposentado, RG n.º 42180260 - SSP/SP, CPF n.º 61626457891, 
com 88 anos de idade, natural de QUIPAPÁ - PE, nascido no dia sete de abril 
de mil novecentos e vinte e nove (07/04/1929), residente na Rua Miguel 
Bap� sta da Guarda, 24, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de SEBASTIÃO 
FRANCISCO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecido há 33 anos e de 
MARIA ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, falecida 
há 8 anosViúvo de Josefa Maria da Silva, falecida aos 13/07/2016, no livro 
C-258, fl s.217, sob nº163872, no Cartório do 1ºSubdistrito de Santos-SP.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aposentada, 
RG n.º 137002993 - SSP/SP, CPF n.º 07760507534, com 70 anos de idade, 
natural de TOBIAS BARRETO - SE (Tobias Barreto - SE  Livro nº 11, fl s. nº 
59, Termo nº 7098), nascida no dia quinze de abril de mil novecentos 
e quarenta e sete (15/04/1947), residente na Rua Miguel Bap� sta da 
Guarda, 24, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO EVANGELISTA 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecido há 30 anos e de MARIA 
MADALENA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecida há 30 anos. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de maio 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: RICARDO DE OLIVEIRA DANTAS 
e ROSEMEIRE CRISTINA PEDRO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, gerente, RG n.º 24140448 - SSP/SP, CPF n.º 26870905819, 
com 37 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 29º Subdistrito 
- Santo Amaro), nascido no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e 
oitenta (28/01/1980), residente na Rua Visconde do Rio Branco, 21, apt.82, 
Centro, SÃO VICENTE - SP, fi lho de JOSE AURELIANO VIEIRA DANTAS, de 
nacionalidade brasileira, autônomo, residente em SÃO PAULO - SP e de 
MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
residente em SÃO PAULO - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, treinadora de atendimento, RG n.º 475225107 - SSP/
SP, CPF n.º 34877892800, com 34 anos de idade, natural de REGISTRO - SP, 
nascida no dia onze de janeiro de mil novecentos e oitenta e três (11/01/1983), 
residente na Praça da Independência, 450, apt.12, Jardim Casqueiro, Cubatão 
- SP, fi lha de NEIZINHO PEDRO, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
residente em SETE BARRAS - SP e de ZILDA AVELINA GOMES PEDRO, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, residente em SETE BARRAS - 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, 03 de maio 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: GILDO FERREIRA DA SILVA e ANA 
MARY GONÇALVES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
aj.de padeiro, RG n.º 460179962 - SSP/SP, CPF n.º 38526388878, com 28 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e um de novembro 
de mil novecentos e oitenta e oito (21/11/1988), residente na RUA Caminho 
São Leopoldo, 1188, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de GILVAN FERREIRA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, borracheiro, com 63 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ANTONIA SOARES DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aj. de cozinha, RG n.º 
455525808 - SSP/SP, CPF n.º 30363843833, com 36 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 162, fl s. nº 92, Termo nº 
31032), nascida no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e oitenta 
(24/07/1980), residente na RUA Caminho São Leopoldo, 1188, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lha de MARIA APARECIDA GONÇALVES, falecida há 10 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, 04 de maio 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: JOSÉ WILSON SILVA DE LIMA e 
MONIQUE DAYANE SANTOS COSTA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, cozinheiro, RG n.º 50226899 - SSP/SP, CPF n.º 05422662458, 
com 32 anos de idade, natural de SURUBIM - PE (Vertente do Lério, Surubim-
PE  Livro nº 11, fl s. nº 95, Termo nº 14732), nascido no dia dezessete de julho 
de mil novecentos e oitenta e quatro (17/07/1984), residente na AVENIDA 
Ferroviária I, 1966, Caminho Monte Serrat, Vila dos Pescadores, Cubatão - 
SP, fi lho de IRENE SILVA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, agricultora, 
com 57 anos de idade, residente em SURUBIM - PE . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, garçonete, RG n.º 506739053 - SSP/
SP, CPF n.º 42663745855, com 23 anos de idade, natural de BARRA DE SÃO 
MIGUEL - AL (Barra de São Miguel - AL  Livro nº 07, fl s. nº 150, Termo nº 
6190), nascida no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e noventa 
e três (27/09/1993), residente na AVENIDA Ferroviária I, 1966, Caminho 
Monte Serrat, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de BENEDITO COSTA, 
de nacionalidade brasileira, encarregado, com 50 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA LENÍ DA ROCHA SANTOS, falecida há 12 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, 04 de maio 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: GUSTAVO SALES DE SOUZA e 
NATÁLIA GOMES PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, instalador, RG n.º 423787718 - SSP/SP, CPF n.º 45161773820, com 
21 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascido no dia vinte de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (20/02/1996), residente na 
RUA Caminho Principal, 42, Vila Noel, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ AUGUSTO 
DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 46 anos de idade, 
residente em SANTO ANDRÉ - SP e de EDNILDA BENTA DE SALES, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 42 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente, 
RG n.º 397073835 - SSP/SP, CPF n.º 45459930871, com 20 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia primeiro de janeiro de mil novecentos 
e noventa e sete (01/01/1997), residente na RUA Julio Amaro Ribeiro, 81, 
apt.33 D, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de ADERLANDO RIBEIRO PEREIRA, de 
nacionalidade brasileira, encarregado, com 41 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de CLEIDE GOMES DOS SANTOS PEREIRA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de maio 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: ÉRICO REIS BRAGA e MANUELA 
SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
pintor, RG n.º 598354104 - SSP/SP, CPF n.º 04106505525, com 32 anos de 
idade, natural de UBATÃ - BA (Ubatã-BA  Livro nº 14, fl s. nº 212, Termo nº 
15111), nascido no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e oitenta e 
quatro (22/07/1984), residente na RUA Elias Zarzur, 671, Água Fria, Cubatão 
- SP, fi lho de CLAUDIONOR DO NASCIMENTO BRAGA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente em UBATÃ - BA e de 
AURORA REIS PIRES, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 anos 
de idade, residente em UBATÃ - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 1451673728 - SSP/BA, 
CPF n.º 04437040589, com 27 anos de idade, natural de IPIAÚ - BA (Ubatã-BA  
Livro nº 17, fl s. nº 60, Termo nº 18102), nascida no dia primeiro de julho de 
mil novecentos e oitenta e nove (01/07/1989), residente na RUA Elias Zarzur, 
671, Água Fria, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL GONÇALVES DOS SANTOS, 
falecido há 7 anos e de MARIA GERALDINA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 69 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, 04 de maio 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: FABIANO 
DOS SANTOS PEREIRA e PATRICIA DOS SANTOS SILVÉRIO. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, 
com 38 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia 
dezessete de julho de mil novecentos e setenta e oito (17/07/1978), 
residente na AVENIDA Doutor de Almeida Vinhas, 16357, Campo 
de Aviação, PRAIA GRANDE - SP, fi lho de FRANCISCO DE ASSIS 
PEREIRA e de IRENE DOS SANTOS PEREIRA . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de enfermagem, com 31 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia seis de julho 
de mil novecentos e oitenta e cinco (06/07/1985), residente na RUA 
Elias Zarzur, 668, Água Fria, Cubatão - SP, fi lha de MARCO ANTONIO 
SILVÉRIO e de SANDRA GOIS DOS SANTOS. 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 maio de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

editais de casamento

esportes

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: VITOR WANDERLEY DE BRITO e 
MARIA JURANDI DAS MERCES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, técnico em elétrica, RG n.º 155374710 - SSP/SP, CPF n.º 
05501666880, com 53 anos de idade, natural de TRÊS PONTAS - MG, nascido 
no dia cinco de março de mil novecentos e sessenta e quatro (05/03/1964), 
residente na AVENIDA Cruzeiro do Sul, 427, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho 
de JOSÉ TEODORO DE BRITO FILHO, falecido há 20 anos e de MARIA ZELIA 
DE JESUS BRITO, falecida há 28 anosDivorciado de Magda dos Santos, 
conforme sentença datada aos 29/04/1996, proferida pelo Juiz de Direito 
da 4ªVara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos do proc.235/96. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, aux. de limpeza, RG n.º 
351475011 - SSP/SP, CPF n.º 08345141846, com 52 anos de idade, natural 
de MALHADOR - SE, nascida no dia três de fevereiro de mil novecentos e 
sessenta e cinco (03/02/1965), residente na AVENIDA Cruzeiro do Sul, 427, 
Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de ERALDO GERALDO DAS MERCÊS, falecido 
há 40 anos e de JURACI DE JESUS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 70 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Divorciada de Luiz 
Henrique Monteiro, conforme sentença datada aos 06/12/1994, proferida 
pelo Juiz da 2ªVara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº462/93. 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 maio 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: JOSÉ ANGELO SIMÃO e MARIA DA 
CONCEIÇÃO APARECIDA BARBOSA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, viúvo, aposentado, RG n.º 4709183 - SSP/SP, CPF n.º 42550696891, 
com 73 anos de idade, natural de CUSTÓDIA - PE, nascido no dia nove de 
novembro de mil novecentos e quarenta e três (09/11/1943), residente na 
Rua Francisco Barbosa, 203, Vila Ponte Nova, Cubatão - SP, fi lho de OSCAR 
ANGELO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, falecido há 4 anos e de ELVIRA 
ROSA DE LIMA, falecida há 4 anosViúvo de Creusa Omir Inacio, falecida aos 
26/06/2012, no livro C-229, fl s.123-vº, sob nº146344, em 1ºSubdistrito de 
Santos-SP. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do 
lar, RG n.º 11273117X - SSP/SP, CPF n.º 07021473893, com 54 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP, nascida no dia três de novembro de mil novecentos e 
sessenta e dois (03/11/1962), residente na Rua João Veiga, 481, bl.02, apt.44, 
Cubatão - SP, fi lha de JOÃO BATISTA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, 
falecido há 38 anos e de GENI DE FÁTIMA BARBOSA, de nacionalidade 
brasileira, falecida há 7 anos. Divorciada de Jeferson Silvano Alves, 
conforme sentença datada de 04/03/2015, proferida pela Juíza de Direito 
da 4ªVara desta Comarca, nos autos de nº0008155-21.2014.8.26.0157. 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, 08 de maio 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: UILLIAM GOMES CARDOSO e 
BEATRIZ GOUVEIA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, técnico de segurança do trabalho, RG n.º 248707820 - DIC/RJ, CPF n.º 
13323986776, com 26 anos de idade, natural de BARRA DO PIRAÍ - RJ (Barra 
do Piraí-RJ  Livro nº 8, fl s. nº 84, Termo nº 6166), nascido no dia vinte e dois 
de setembro de mil novecentos e noventa (22/09/1990), residente na RUA 
Osvaldo Soares de Oliveira, 32, bl.K02, apt.11, Jardim Nova República, Cubatão 
- SP, fi lho de VICENTE PAULO CARDOSO, de nacionalidade brasileira, caseiro, com 
50 anos de idade, residente em PIRAÍ - RJ e de GENI GOMES SILVA CARDOSO, 
de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 50 anos de idade, residente em 
VASSOURAS - RJ . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, RG n.º 263289761 - SSP/SP, CPF n.º 14044699747, com 24 anos de 
idade, natural de MIGUEL PEREIRA - RJ (Paty de Alferes-RJ  Livro nº 7, fl s. nº 104, 
Termo nº 5301), nascida no dia nove de julho de mil novecentos e noventa e dois 
(09/07/1992), residente na RUA Osvaldo Soares de Oliveira, 32, bl.K02, apt.11, 
Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de MARCOS ANTONIO DE CARVALHO 
SILVA, de nacionalidade brasileira, comerciário, com 52 anos de idade, residente 
em MIGUEL PEREIRA - RJ e de CLEUSINÉA GOUVEIA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, empresária, com 51 anos de idade, residente em PATY DO ALFERES - 
RJ. 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 maio 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: VANILDO RODRIGUES DOS ANJOS 
e ANA PAULA DE FREITAS SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, comerciante, RG n.º 16417194 - SSP/SP, CPF n.º 
04822511820, com 53 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia 
seis de julho de mil novecentos e sessenta e três (06/07/1963), residente na 
Rua Maria Graziela, 338, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ NOGUEIRA 
DOS ANJOS, falecido há 08 anos e de MARIA RODRIGUES DOS ANJOS, falecida 
há 03 anosDivorciado de Givanete San� ago dos Anjos, conforme sentença 
de 28/05/2013, proferida pela Juiza de Direito da da 3ªVara desta Comarca, 
nos autos de nº0004099-81.2010.8.26.0157. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, costureira, RG n.º 631127823 - SSP/SP, CPF 
n.º 01725304317, com 30 anos de idade, natural de QUIXADÁ - CE (Choró-CE  
Livro nº 05, fl s. nº 202, Termo nº 1113), nascida no dia vinte e um de setembro 
de mil novecentos e oitenta e seis (21/09/1986), residente na Rua Maria 
Graziela, 338, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO LOPES DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente em 
CHORÓ - CE e de TEREZINHA SAMPAIO DE FREITAS SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em CHORÓ - CE. 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, 08 de maio 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: JOSOEL SALVIANO 
DA SILVA e JÉSSICA KÉREN DE SOUZA AROUCHE. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, com 22 anos de idade, natural de BREJO 
SANTO - CE, nascido no dia quinze de agosto de mil novecentos 
e noventa e quatro (15/08/1994), fi lho de ANTONIO IVAN PAULO 
SALVIANO e de JOSEFA JULIA DA SILVA . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, com 20 anos de idade, natural de SANTOS 
- SP, nascida no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e 
noventa e seis (24/08/1996), fi lha de JESSÉ DA CUNHA AROUCHE 
e de ANA PAULA DE SOUZA AROUCHE. 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, 08 de maio 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: JOSÉ ADERLANIO DOS SANTOS e 
JACQUELINE DE MEDEIROS ALVES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 368378159 - SSP/SP, CPF n.º 00158919505, 
com 35 anos de idade, natural de JAPOATÃ - SE (Japoatã-SE  Livro nº 5, fl s. nº 
59, Termo nº 4585), nascido no dia dois de julho de mil novecentos e oitenta e 
um (02/07/1981), residente na Rua Maria Esther Garcez Vilet, 99, Jardim Nova 
República, Cubatão - SP, fi lho de LEONARDO DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 76 anos de idade, residente em JAPARATUBA - SE e 
de MARIA AUXILIADORA SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
62 anos de idade, residente em JAPARATUBA - SE . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, merendeira, RG n.º 598349376 - SSP/SP, CPF n.º 
10589846671, com 26 anos de idade, natural de MONTES CLAROS - MG (Francisco 
Sá - MG  Livro nº 50, fl s. nº 184, Termo nº 14159), nascida no dia treze de setembro 
de mil novecentos e noventa (13/09/1990), residente na Rua José Rodrigues dos 
Santos, 366, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ PASSOS MOREIRA 
ALVES, de nacionalidade brasileira, tratorista, com 45 anos de idade, residente em 
CAPITÃO ENÉAS - MG e de ANTONIA FERREIRA DE MEDEIROS, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em SÃO GERALDO – 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, 08 de maio de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: GUILHERME DE OLIVEIRA 
DAMIÃO e ALESSANDRA MARTINS DE LIMA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, funcionário público, RG n.º 427555103 
- SSP/SP, CPF n.º 34284436830, com 29 anos de idade, natural de SÃO 
PAULO - SP (São Paulo-24º Subdistrito Indianópolis  Livro nº 182, fl s. nº 287, 
Termo nº 7147), nascido no dia seis de outubro de mil novecentos e oitenta 
e sete (06/10/1987), residente na RUA Jeff erson Damião do Amaral, 377, 
fundos, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ DAMIÃO FILHO, falecido há 
14 anos e de ANA MARIA DE OLIVEIRA DAMIÃO, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 63 anos de idade, residente em CASTILHO - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de enfermagem, 
RG n.º 28486158 - SSP/SP, CPF n.º 33716295892, com 33 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 203, fl s. nº 107, 
Termo nº 55485), nascida no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos 
e oitenta e três (22/11/1983), residente na RUA Jeff erson Damião do 
Amaral, 377, fundos, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO AQUINO 
DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ MARTINS, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 68 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, 08 de maio de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Melissa 
Passarelli 
na seleção 
brasileira
A patinadora cubatense 

Melissa Passarelli segue pa-
tinando cada vez mais forte 
pela América do Sul. Nessa 
semana, a atleta foi convo-
cada para a seleção brasileira 
que disputará o Campeonato 
Sul-americano da modalida-
de, que acontece em Mar del 
Plata, na Argentina, entre os 
dias 15 e 27 de junho.

IV Festival de 
Artes Marciais 

em prol do 
Lar Fraterno

Atletas de diversas acade-
mias da Cidade e da Baixada 
Santista se apresentam no pró-
ximo dia 08 de junho, a partir 
das 19 horas, no Centro Social 
Urbano, durante o IV Festival 
de Artes Marciais de Cubatão.

Organizado pelo karateca 
Israel Ferreira,  a quarta edição 
será realizada em prol do Lar 
Fraterno, como ocorreu nas 
edições anteriores. Cada parti-
cipante fará doação de um qui-
lo de alimento, que será doado 
a entidade, que cuida de idosos 
com problemas de saúde.

No evento, lutadores de 
boxe, karatê, tae kwon do, judô, 
jiu jitsu, MMA, muai thai, boxe 
chinês, kung fu e capoeira dis-

putarão o título de campeão 
mostrarão o que cada modali-
dade tem a oferecer. 

Para se inscrever, basta ser 
frequentador de uma das aca-
demias participantes ou rea-
lizar a inscrição no local do 
evento, antes do início das dis-
putas. Não há restrições sobre 
idade e as categorias seguirão 
as regras de cada modalidade, 
respeitando o peso, a idade e o 
sexo do participante.

O IV Festival de Artes Mar-
ciais de Cubatão tem apoio da 
Liga Cubatense de Artes Mar-
ciais e da Liga Cubatense de 
Karatê. Para mais informações, 
basta ligar para Israel Ferreira 
(13) 98843-9594.

Israel Ferreira, organizador do torneio

Embaixada do 
Santos em Cubatão

Pelo Santos e com o Santos 
aonde ele for. Quem é torce-
dor do Peixe tem essa frase 
decorada na cabeça e já ouviu 
ela ser cantada a plenos pul-
mões nas arquibancadas do 
país afora.

E foi pensando em aproxi-
mar ainda mais os torcedores 
do Santos Futebol Clube em 
Cubatão, que um grupo re-
solveu começar o processo 
de criação da Embaixada do 
Santos FC na Cidade.

A Embaixada terá uma 
função importante: aproxi-
mar os torcedores cubatenses 
do Peixe e agilizar o contato 
com o clube. 

“Nós queremos aproximar 
o torcedor do clube. Facili-
tando em coisas do dia a dia 
como comprar ingressos, par-
ticipar dos eventos sociais do 
clube e trazer o torcedor para 
o dia a dia do Peixe”, comenta 
o popular Ferruge, um dos in-
centivadores do movimento.

Atualmente, a embaixa-

da está em fase de criação. O 
grupo está reunindo os sócios 
do clube na Cidade. Quando 
chegarem a um grupo de 100 
sócios, será escolhido o em-

baixador ou embaixatriz do 
Santos na Cidade.

“Essa escolha será demo-
crática. Qualquer um pode 
pleitear o posto. A única exi-
gência é que seja sócio do 
Santos”, a� rma Ferruge.

Se você é torcedor e sócio 
do Peixe, mora em Cubatão e 
quer participar dessa emprei-
tada, basta entrar em contato 
com o próprio Ferruge pelo 
telefone (13) 98138-6487.

Melissa, vai disputar a 
competição na modalida-
de Solo Dance, na categoria 
mini (atletas entre 09 e 10 
anos). 

Na bagagem, a cubatense 
leva toda a experiência que já 
adquiriu quando conquistou 
medalhas nos campeonatos 
Pan-americano, Brasileiro e 
gaúcho no ano passado.

Jaque Barbosa

Marcel Nobrega

Os santistas Ferruge, Deca e Carlos, estiveram na redação 
do Acontece contando sobre a Embaixada do Peixe

100 membros

é o número de membros 
que a Embaixada 
precisa para escolher o 
representante da Cidade

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar 
e apresentaram os documentos 
exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JOSÉ 
ROBERTO DA SILVA PORFIRIO e 
IRMA DIAS FRANCO DOMINGOS. 
Sendo a pretendente: Viúva de 
Norberto Silva Domingos, falecido 
aos 21/07/2015, no livro C-62, 
fl s.06, sob nº19781, em Cubatão-
SP. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serven� a 
e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de abril de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar 
e apresentaram os documentos 
exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: FRANCISCO ALVES 
DE SOUSA e ANA LUCIA DE ASSIS 
SOARES. Sendo a pretendente, fi lha 
de GEOVASIO RIBEIRO SOARES, de 
nacionalidade brasileira, operador 
de máquinas, com 55 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, 11 de maio de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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por jaque barbosa
jaquebarbosa@acontecedigital.com.br Parabéns!

Gonçalo, 

do Restaurante 

Gonçalo

Fátima Oliveira

João Lucas, fi lho

do popular Maraca

Em noite de realização 
de sonho, Mayara 
Oliveira teve festa de 
princesa para celebrar 
seus 15 anos. Na foto, 
os pais Rosinha Pink 
e Mauro Oliveira, 
e o irmão Marllon,  
posam orgulhosos ao 
lado da debutante. A 
festa aconteceu no 
Buff et Brunelli, em 
São Vicente, onde a 
debutante chegou em 
carro conversível na cor 
rosa Pink, acompanhada 
do príncipe Pedro 
Florêncio. Linda noite! 
Parabéns!

A espera da já amada Helena, a vovó 
coruja Elenizia Garcia mima a fi lha Thais 
Garcia, em dia de muita festa e alegria. 
Parabéns família!

Sucesso a Noite da 
Pizza organizada 
pelo Rotary Club 
de Cubatã, na Acic.
Na foto, o casal 
presidente 
Hermes e Cida 
Balula e o 
vocalista do Grupo 
2 + 1, que animou 
a noite.

Kadu ShowCase, fotógrafo

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

- APARTAMENTO NO BAIRRO 
VILA NOVA.  CÓDIGO DO 
SITE: 1274.
3 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO E 
GARAGEM PARA 1 CARRO.
VALOR DA VENDA: 
R$240.000,00;

- SOBREPOSTA BAIXA NO 
BAIRRO JARDIM CASQUEIRO.  
CÓDIGO DO SITE: 1271.
3 DORMITÓRIOS, 1 SUÍTE, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO E 
GARAGEM PARA 1 CARRO.
VALOR DA VENDA: 
R$290.000,00.

3361-4894 / 3372-7409 
almeidasimoveis.com.br 

R. Armando Sales de Oliveira, 371-Centro-Cubatão

LOCAÇÃO
- CASA ISOLADA NO BAIRRO JARDIM 
SÃO FRANCISCO.  CÓDIGO DO 
SITE: 1157. 3 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO E GARAGEM 
PARA 2 CARROS. VALOR DA LOCAÇÃO: 
R$1.600,00; 

- CASA DE ESQUINA NO BAIRRO VILA 
PONTE NOVA.  CÓDIGO DO SITE: 1189.
3 DORMITÓRIOS, 1 SUÍTE, SALA, 
COZINHA, 2 BANHEIROS E GARAGEM 
PARA 2 CARROS. VALOR DA LOCAÇÃO: 
R$2.000,00;

- SALA COMERCIAL NO BAIRRO 
JARDIM SÃO FRANCISCO.  CÓDIGO 
DO SITE: 1192. SALA MUITO BEM 
ACABADA. PRÉDIO COM ELEVADOR 
E RECEPÇÃO. VALOR DA LOCAÇÃO: 
R$1.200,00.

Adilson da CMT

11 que valiam 110
Quando Joaquim Brites 

foi chamado pela Compa-
nhia Siderúrgica Paulista 
(Cosipa – atual Usiminas) 
para assinar a escritura da 
venda de suas terras, no lu-
gar onde hoje está construí-
da a usina, exigiu da empre-
sa uma condução para se 
dirigir a Piaçaguera.

O veículo enviado era um 
Jeep-Willys, conduzido pelo 
motorista João de Oliveira 
(João Bota-Fora), e como 
copiloto mandaram o Qui-
rino. O odôômetro do Jeep 
era diferente dos atuais, só 
marcava de 01 a 11 km, o 
equivalente hoje a 10 a 110 
km, por hora.

O João Bota-Fora era 
conhecido como motorista 
pé-de-chumbo. Seo Brites, 

Jogos da amizade
Em prol do amigo Roxo Pinheiro 
Dia 21 de maio no Campo do Unidos
Entrada 1 pacote de fralda descartável M ou G

9h  Grêmio São Manoel x  Casqueiro  (50)
10h  Unidos do PFJ      x  Barreiros   (40)
11h  Casqueiro              x  Abrecas  (40)
12h  Vera cruz        x  Luiz da Gama (40)
13h  Bandeirantes        x  Central  (40)
14  R3         x  JD   (amador)

com medo de morrer e fi car 
sem seu rico dinheirinho, 
reclamou:

- Seo motorista... o se-
nhor tá correndo muito...

- Tá não senhor, respon-
deu o Quirino (que tinha 
pouca leitura), nós ‘tamos 
somente andando a 11 km 
por hora...

A ansiedade para 
ser o primeiro

Em uma visita do gover-
nador Franco Montoro ao 
município, no comitê de re-
cepção estavam o prefeito 
Nei Serra e o presidente da 
Câmara Municipal e tam-
bém presidente do PMDB, 
o Manoel Ubirajara Pinhei-
ro Machado, e mais muitos 
cubatenses que respeitavam 
a autoridade do governador.

Quando o helicóptero do 
palácio do governo pousou 
em frente ao Paço Municipal, 
foi um desespero para os po-
líticos cubatenses. Quase to-
dos correram em direção ao 
governador - porém o Bira e 
o prefeito procuraram ser os 
primeiros.

A vontade de chegar na 
frente era tão grande que o 
prefeito e o presidente da 
Câmara trombaram, caindo 
por cima do governador – 
que, sem esperar isso, aca-
bou caindo também.

Estrada Velha do Mar - Engenheiro Rudge 
Ramos - 1919

TUNEL DO TEMPO

Arlindo 
Ferreira

Historiador
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