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Por unanimidade, 
vereadores 
aprovam o fim
da Cursan
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Acic apresenta plano 
para aquecer o comércio
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Culto da 
Indústria

Acompanhado da diretoria da Acic 
e representante da Facesp, Geraldo 
Tia Jô apresentou ao prefeito 
Ademário projeto para criação de 

cartões de crédito municipal com 
objetivo de viabilizar o comércio 
local e ainda gerar economia para 
a Prefeitura.  10

Claudimir Santos/ AD Cubatão

Com a presença da 
Orquestra Sinfônica 
Municipal, 
o Ministério 
Assembleia de Deus 
de Cubatão realizou 
culto de ação de 
graças em virtude 
do Dia da Indústria. 
Autoridades e 
representantes da 
sociedade cubatense 
prestigiaram o 
emocionante 
evento. 06

Lalá articula 
encontros 
para combater 
desemprego

Fora Temer:
Sindicatos da 
Baixada em 
Brasília

No Condesb, 
Pedro de Sá pede 
extensão do VLT 
para Cubatão

Prefeitura e Marvin 
não chegam a 
acordo sobre 
débitos

Paulo Corrêa Jr 
assume Assuntos 
Metropolitanos e 
Municipais

Os clientes da 
Vila Nova estão 
rindo à toa. Agora 
o Minimercado 
Nações, em parceria 
com a marca ‘Dia’, se 
filiou ao ‘ Mini Preço’, 
para oferecer aos  
clientes os melhores 
produtos com maior 
economia. 07

Minimercado 
Nações já 
é filiado 
‘Mini Preço’

200 vagas na 
Universidade Aberta

Rotary assume 
Casa da Esperança

Cubatão foi 
contemplada com 200 
vagas, já para o próximo 
semestre. Vagas nos 
cursos superiores de 

Ensino à Distância 
(EaD): Engenharia de 
Produção, Engenharia de 
Computação, Pedagogia 
e Matemática. 02

O presidente do Rotary 
Cubatão Hermes Balula já 
é o presidente da Casa da 
Esperança. A expectativa 
é de que a retomada da 
administração viabilize 
a reabertura da Casa nos 
próximos dias. 06
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Metropolitanos e Municipais
O deputado estadual Paulo 

Corrêa Jr (PEN) é o novo 
presidente da Comissão de 
Assuntos Metropolitanos e 
Municipais. O parlamentar foi 
eleito nesta quarta-feira (24), 
durante votação na Assembleia 
Legislativa.

Dentre os assuntos que são 
responsabilidades da Comissão, 
está a apresentação e organização 
de propostas e assuntos de 
divisão territorial administrativa do Estado. Neste 
biênio, no qual o parlamentar presidirá, os transportes 
metropolitanos também farão parte das discussões.

Corrêa Jr mora em uma região metropolitana, 
portanto, está familiarizado com esse tipo de demanda. 
“Só quando as cidades deixarem de pensar no individual 
e começarem a pensar no plural, com propostas que 
favorecem a região como um todo e não somente um 
município é que vamos crescer”, � naliza.

Fora Temer
Sob a coordenação das centrais sindicais, mais de 

100 mil trabalhadores de todo o Brasil realizaram, 
nesta quarta-feira, 24, em Brasília, a maior marcha de 
protesto já vista contra as propostas de reformas para 
as legislações trabalhista e previdenciária elaboradas 
pelo governo. Os manifestantes não perderam a 
oportunidade de pedir a renúncia de Temer.

Marvin 
Os funcionários da Marvin tiveram uma reunião 

com a Prefeitura na última terça, onde � cou acertado 
um aporte de R$ 750 mil por parte do Executivo para 
liquidar os pagamentos e iniciar as homologações. 
Mas, o grupo de funcionários e a empresa contestam os 
valores. Segundo o grupo, há uma dívida de quase R$ 2 
milhões de reais da Prefeitura com a empresa relativo a 
reajustes salariais dos últimos anos.

A prefeitura, por sua vez, contesta esses valores e 
alega que não há nenhum débito entre ela e a empresa 
e que os valores cobrados pelos seus funcionários são 
dívidas da empresa para com eles.

Desemprego
O vereador Lalá tem visitado o PAT Cubatão buscando 

encontrar soluções para a questão do desemprego na 
cidade. Semana passada, Lalá promoveu uma reunião 
entre a Secretaria Estadual 
de Emprego, o secretário 
Municipal, vereadores, além do 
Coordenador Regional dos PATs 
Armando de Barros. Em breve 
o município receberá novos 
cursos pro� ssionalizantes, a 
partir da iniciativa.

Também participaram da 
reunião representantes dos 
desempregados.

Cubatão quer extensão do VLT

Cubatão terá 200 vagas 
no Universidade aberta

O secretário de Planeja-
mento e vice-prefeito, Pedro 
de Sá solicitou ao presidente 
da EMTU, Joaquim Lopes, a 
inclusão de Cubatão no pro-
jeto de expansão do VLT. O 
pedido foi apresentado du-

A cidade foi contemplada no projeto de expan-
são da Universidade Virtual do Estado de São Paulo 
(Univesp). A iniciativa deve proporcionar 200 vagas 
no próximo semestre, tendo como centro presencial 
o polo municipal da Universidade Aberta do Brasil 
(UAB). Estão previstas 50 vagas para cada um dos se-
guintes cursos superiores de Ensino à Distância (EaD): 
Engenharia de Produção, Engenharia de Computação, 
Pedagogia e Matemática.

rante a reunião mensal do 
Condesb, nesta semana.

Pedro de Sá também so-
licitou informações sobre 
o número de passageiros 
transportados diariamente 
nas linhas entre Cubatão e as 

demais cidades da Região..

Vizinhas e porto
Até o momento, o que 

está em discussão é levar 
o VLT ao Porto de Santos. 
Porém, há o entendimento 

de que com o investimen-
to necessário para ampliar 
o VLT ao Porto é possível 
criar uma linha de BRT 
interligando Cubatão aos 
terminais de Santos, São 
Vicente e Praia Grande.

Cursan encerrada
Os vereadores aprovaram de� nitivamente  e por 

unanimidade, o projeto que extingue a Cursan. Pela 
matéria, o Executivo deverá realizar o pagamento em 
caráter indenizatório das despesas de pessoal, encar-
gos trabalhistas e verbas rescisórias dos empregados.

Toninho Vieira (PSDB) lamentou o fechamento 
da Cursan e a� rmou que a Câmara fez o possível para 
evitar esse trágico desfecho. Presidente da CEV que 
apura irregularidades na autarquia, o parlamentar  es-
bravejou: ‘os responsáveis pelo caos instalado na em-
presa pagarão na Justiça pelos seus atos’.

 Rafael Tucla (PT) responsabilizou tanto a admi-
nistração anterior quanto a atual pelo fechamento da 
Cursan. Ele ponderou que talvez tenha faltado boa 
vontade para evitar o encerramento das atividades 
da autarquia municipal. O vereador ainda criticou 
o trabalho desenvolvido por Edson Salvo Melo, que 
atuou como diretor-presidente da empresa no início 
da nova gestão.

Rotary assume Casa da Esperança

A Casa da Esperança, en-
tidade assistencial da Cida-
de, já está sob nova direção. 
O Rotary Club de Cubatão 
assumiu o� cialmente a ges-
tão da entidade em ceri-
mônia realizada na manhã 
desta terça (23), na sede da 
mesma, que contou com a 
presença o prefeito Ademá-
rio e demais representantes 
do poder público, da socie-
dade civil organizada em ge-
ral e do Rotary.

A transferência da Casa 
da Esperança da Prefeitura 
para o Rotary foi autoriza-
da no último dia 26 de abril, 
quando o judiciário expediu 
medida cautelar autorizan-
do a entidade a assumir a 
administração da Casa. A 
decisão foi proferida pelo 
juiz Rodrigo de Moura Ja-
cob, que determinou a as-

sinatura do termo, transfe-
rindo a gestão da entidade, 
pelo presidente do Rotary, 
Hermes Balula.

A Casa da Esperança
Na Rua XV de Novem-

bro, 112, Vila Nova - estava 
sob intervenção da Admi-
nistração Municipal desde 
setembro de 2013. Por de-
cisão da Justiça, teve sua di-
retoria afastada e seus bens 
bloqueados devido a incon-
sistências administrativas e 
econômico-� nanceiras.

Reabertura 
Com novos atores e a 

chancela do Rotary, os en-
traves judiciais que invia-
bilizavam a Casa, passam a 
ser encarados sob uma nova 
prerspectiva e aasim que for 
efetuado o pagameto dos 
funcionários, em greve, a 
Casa reinicia as atividades: 

“Espero que ainda este mês”, 
diz esperançoso o novo pre-
sidente Balula. Em seguida, 
o prédio deve passar por 
reformas e adequações, in-
tercalando com o funciona-
mento.

Ações do Rotary 
Há anos o Rotary Club 

desenvolve ações para ga-
rantir melhor atendimento 
à comunidade, que procura 
o local em busca de serviços 
assistenciais e de saúde. Em 
março último, Hermes Ba-
lula divulgou a reabertura 
da piscina coberta e aque-
cida da associação. Fechado 
desde março de 2015, o lo-
cal voltou a receber pacien-
tes para hidroterapia graças 
ao trabalho conjunto reali-
zado pelos funcionários da 
instituição, da Prefeitura, do 
Rotary Club e dos pais das 

crianças assistidas.
A aquisição de aquece-

dor para a piscina exigiu 
o investimento de cerca 
de R$ 8 mil. Os pais das 
crianças colaboraram com 
a revitalização do espaço, 
participando de mutirão 
de limpeza da área exter-
na, incluindo a pintura. A 
piscina, com capacidade 
para 15 mil litros de água, 
conta com rampa para ga-
rantir acessibilidade, além 
de vestiários adaptados.

O Rotary Cubatão tam-
bém foi o responsável pela 
instalação da cabine de 
audiometria na Casa da 
Esperança e desenvolveu 
ainda o programa Costu-
rando para o Futuro, volta-
do às mães dos pacientes, 
possibilitando a criação de 
uma segunda renda.

O seguro de danos pes-
soais causados por veí-
culos automotores de via 
terrestre DPVAT, também 
conhecido como SEGU-
RO OBRIGATÓRIO é um 
seguro de responsabili-
dade civil para terceiros, 
responsável pela indeniza-
ção por vítimas nos casos 
de acidentes causados por 
veículos de via terrestre. 
Por abranger apenas co-
bertura por danos pes-
soais, não se estende aos 
danos materiais como: 
roubo, colisão ou incêndio 
de veículo. Instituído pela 
lei 6.194174, seu recolhi-
mento é obrigatório nos 
termos da Lei.

A obrigatoriedade do 
pagamento garante às ví-

Artigo

ATENÇÃO MOTORISTA! Faça valer os seus direitos

timas de acidentes o rece-
bimento de indenizações, 
independentemente da apu-
ração de culpa, da identi� -
cação do veículo ou de ou-
tras averiguações, desde que 
haja vítimas transportadas 
ou não.  

Importante observar que 
conforme o próprio nome 
indica, acidentes envolven-
do os seguintes veículos: 
Trens, Barcos, Bicicletas 
e Aeronaves, seja por não 
serem veículos ou por não 
circularem em via terrestre 
não são indenizáveis.

O seguro DPVAT oferece 
três coberturas:

Morte decorrente de aci-
dente envolvendo veículos 
automotores de via terres-
tre ou cargas transportadas 

por esses veículos. Invalidez 
permanente total ou par-
cial; decorrente de acidente 
envolvendo veículos auto-
motores de via terrestre ou 
cargas transportadas por 
esses veículos.

O valor da indenização 
é calculado com base no 
percentual da invalidez en-
quadrado na tabela de nor-
mas de acidentes pessoais. 
Para esse efeito, leva – se 
em consideração o Laudo 
Médico emitido ao � m do 
tratamento e conforme

a necessidade, o Laudo 
Pericial. Despesas de Assis-
tência Médica e Suplemen-
tar – D A M S - decorrentes 
de tratamento realizado sob 
orientação Médica, por mo-
tivo de acidente envolven-

Josiel Rodrigues de Brito
Despachante Documenta-

lista, Advogado da Asso-
ciação Comercial e Indus-

trial de Cubatão (ACIC), 
Membro Efetivo Instituto 

dos Advogados de São 
Paulo IASP e Diretor 

Grillo Direito do Trânsito.

do coberturas (D A M S) 
prevê o reembolso desde 
que devidamente compro-
vadas.
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Aderbau Gama

No último dia 18, o auditório da Câmara Municipal recebeu uma palestra sobre agressão sexual em 
crianças, organizada pelo Projeto Voz do Silêncio, da ACCEC (Associação Cubatense de Capacitação para 
o Exercício da Cidadania). Durante toda a manhã, pro� ssionais da área de educação da cidade ouviram 
as psicólogas Sandra Regina Pereira e Maria Izabel Stamato, que palestraram sobre diversos assuntos como 
formas de abordar uma criança que é suspeita de sofrer abuso; as obrigações dos educadores quando isso 
acontece e outros temas relacionados ao assunto. A palestra fez parte do Dia de Combate ao Abuso e à Explo-
ração Sexual de Crianças e Adolescentes, que acontece todo dia 18 de maio.

Real Cubatense apresenta atacante senegalês
O Real Cubatense volta a campo 

neste domingo, 28, onde enfrenta 
o Jabaquara, no Estádio Espanha, 
em Santos, às 10 horas. Ocupando 
a quarta colocação do Grupo 4 da 
Segunda Divisão Paulista, na zona 
de classifi cação para a fase seguinte 
da competição, o Guará Vermelho 
pode ter uma novidade: o atacante 
senegalês Mouhamadou Leye, de 22 
anos.

O jogador, que nasceu em M’bo-
ro, no interior do Senegal e morou 
em Dacar, na capital, jogou por lá no 
Jara e no Dacar Sacre Coeur e resol-
veu vir ao Brasil em 2014. “Escolhi 
vir pra cá por causa da qualidade e 
técnica dos jogadores brasileiros”.

O senegalês passou por alguns ti-
mes baianos e se profi ssionalizou no 
Caiçara, do Piauí, em 2015. Depois, 
jogou no Galícia, de Salvador e em 
2016 veio para Santos, onde defen-
deu o Jabaquara.

INGRESSOS - Os ingressos para 
a partida entre Real Cubatense e 
Jabaquara, válido pelo Campeonato 
Paulista da Segunda Divisão, que será 
realizado no próximo domingo, às 10 
horas, no Estádio Espanha, a Cane-
leira, em Santos, já estão a venda.

O preço dos ingressos são R$ 
20,00 inteira e R$ 10,00 meia (estu-
dantes, aposentados e professores da 
rede pública de ensino têm direito). 
Vá ao estádio e prestigie mais um 

jogo do Guará Vermelho. Confi ra 
abaixo os pontos de venda dos in-
gressos:
- Escritório do Real Cubatense
Avenida 9 de Abril, 2115 – Sala 3 – 
Centro – Cubatão-SP (em cima de O 
Botícário)
Telefones: (13) 3379-0056 e (13) 
98833-7624
- Banca do Ivo
Avenida 9 de Abril, em frente à Cai-
xa Econômica Federal – Centro – 
Cubatão-SP
- Cuba City
Avenida 9 de Abril, 2305 – Centro 
– Cubatão-SP (ao lado da entrada 
antiga do Parque Anilinas)
Telefone: (13) 3372-1006

6ª feira de Negociós
Na próxima quarta (31), acontece a 6ª edição da Feira 
de Negócios. O evento é realizado pelos alunos do curso 
técnico de administração da ETEC de Cubatão. Das 19 às 
22 horas, os alunos recebem a população para falar sobre 
empreendedorismo e administração de negócios, mostrando 
ideias para alavancar o seu negócio ou para iniciar um 
empreendimento. A feira acontece no salão social da ACIC 
(Rua Bahia, 171, Vila Paulista). A entrada é gratuita.

Ação Social na Vila
A Praça da Cidadania na Vila São José recebe no próximo dia 
04 de junho uma grande ação social. O evento será das 09 às 
17 horas, e oferecerá serviços de corte de cabelo e barbearia 
para os homens e de corte e cuidado com cabelo, sobrancelhas 
e pele para as mulheres. Além dos serviços de estética, a 
Ação Social conta com a parceria com a Ótica Azucar, que 
vai oferecer exames de vista gratuitos para os participantes.  
Durante todo o dia, também serão oferecidas aulas de skate, 
zumba e música ao vivo, com rappers da comunidade.
Para participar basta comparecer na Praça da Cidadania, na 
entrada da Vila São José, com 1Kg de alimento não perecível. 
Todos os alimentos arrecadados serão doados a instituições de 
caridade da cidade. Para mais informações ligue: (13) 99678-
2998 com Rafael.

Desde a quinta, (25), a san-
tista Carmen Silvia Hernandez 
Quintana Kammer de Lima, 
Juíza de Direito é uma cidadã 
cubatense. A honraria foi con-
cedida pela Câmara num Ato 
Solene, que também homena-
geou a personalidades de des-
taque da cidade com o diploma 
“Amigo de Cubatão”.

 
Cidadã 

Carmen Silvia é juíza titular 
de Direito da Vara de Juizado 
Especial Civil, Criminal e da 
Fazenda Pública da Comarca 
de Cubatão. 

Emocionada afi rmou que 
receber o título signifi cava 
compartilhar dos dons da co-
munidade cubatense e de suas 
memórias. “Que esse passado, 
esse presente e esse futuro se-
jam, para todos nós, tempos de 
união, construção, liberdade, 

SESSÃO SOLENE

Cidadã Cubatense e Amigo de Cubatão

justiça e paz”, desejou a juíza, ao 
destacar o povo cubatense por 
sua força e coragem no enfren-
tamento das difi culdades.

Os homenageados com o di-
ploma “Amigo de Cubatão” fo-
ram indicados pelas bancadas 
dos partidos: Manuel Simões 
Lopes (PPS), João de Deus San-

tana (SD), Waldir Dias Costa 
(PRB), Efi gênio Rodrigues da 
Silva (PSB), Arlindo Fagundes 
Filho (PT), Pastor Wlisses José 
dos Santos (PDT), pastor Car-
los Roberto Silva (PSDB) e Jor-
ge Ayala (PMDB).

A solenidade foi conduzida 
pelo presidente da Câmara, Ro-

drigo Alemão e contou com a 
presença do prefeito Ademário 
Oliveira, ambos, (PSDB).  

 
Mais homenagens
Antes da outorga do títu-

lo de Cidadã Cubatense e da 
concessão do diploma “Amigo 
de Cubatão”, no Salão Afonso 

Schimidt, foi descerrada a pla-
ca alusiva à 16ª legislatura. Na 
sequência, os ex-presidentes 
da Câmara, Aguinaldo Araú-
jo e Adeildo Heliodoro foram 
homenageados com a coloca-
ção de seus respectivos qua-
dros na galeria dos chefes do 
Legislativo.

Debatendo a agressão sexual

3ª Copa ADD 
Cubatense de Futsal

Estão abertas as inscrições 
para a 3ª Copa AAD Cubaten-
se de Futsal Torféu João Ribei-
ro (ET) de 2017. Nesta edição, 
a competição acontece nas ca-
tegorias sub 05 até a sub 14 sé-
rie prata. As inscrições podem 
ser feitas até o dia 17 de junho. 
Para mais informações sobre 
inscrições, regulamento e ou-
tras dúvidas, basta ligar para 
(13) 98881-9967 com Paulo ou 
(13) 98811-8251 com Edson.

A 3ª Copa ADD Cubaten-
se tem apoio Carioca (semes), 
Silvio (Lucke Esportes), Tinho 
amigo de sempre, Cabide de 
Ouro Boutique e Jornal Acon-
tece.

ESPORTE
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AGUINALDO ARAÚJO QUER MELHORIAS NA AV. 09 DE ABRIL

MARCINHO PEDE NOVO LOCAL PARA OS BOMBEIROS

RODRIGO ALEMÃO PEDE POUPATEMPO MÓVEL NA CIDADE

TONINHO VIEIRA QUER APURAR CASO DA CURSAN

WILSON PIO PROMOVE MELHORIAS EM UME DO COSTA E SILVA

LALÁ VISITA AS INSTALAÇÕES DA NOVA UBS DA VILA NATAL

RAFAEL TUCLA VISITA O CAMP

SERGIO CALÇADOS VIABILIZA PARCERIA PARA REFORMA DE ESCOLA

O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) enviou requeri-
mento à mesa da Câmara para solicitar ao setor de obras e 
manutenção da Cidade que se instale placas de concreto nas 
passagens que existem nos canteiros centrais da Avenida 09 
de Abril.

Após visita ao atual prédio do Corpo de Bombeiros da 
Cidade, o vereador Marcinho (PSB), encaminhou requerimento 
à mesa da Câmara, solicitando que se realize estudo em caráter 
emergencial para a troca do local da corporação.

Segundo o vereador, há lugares na cidade como o antigo 

Na última sessão do Legislativo, realizada no dia 23, o vereador 
Rodrigo Alemão (PSDB), requereu a mesa da Câmara, expedir ofí-
cio ao prefeito, para que se faça gestões junto ao Governo do Estado, 
objetivando a criação de um calendário para o município receber 
o Poupatempo Móvel. A iniciativa do vereador vem de encontro 

Com o intuito de apurar possíveis irregularidades que 
levaram a Cursan a atual situação fi nanceira, o vereador 
Toninho Vieira (PSDB), na sessão do último dia 09, 
apresentou a proposta de criação de Comissão Especial de 
Vereadores (CEV), a qual foi aprovada por unanimidade, 

A pedido da direção da UME Rio Grande do Sul, 
localizada no Jd. Costa e Silva, no dia 16 de maio, o 
vereador Wilson Pio, reuniu um grupo de voluntários, que 
promoveram a roçada de toda a grama das dependências 
daquela unidade escolar. 

O vereador Lalá (SD), esteve nesta semana visitando 
o prédio da nova UBS da Vila Natal. Ainda sem data de 
inauguração, a Unidade já foi concluída. Segundo o vereador, 
a cobrança por parte da população é grande e os vereadores 
estão preocupados com a falta de defi nição de uma data por 

O vereador Rafael Tucla (PT) visitou as instalações do 
CAMP da Cidade para se inteirar das difi culdades vivídas 
pela entidade. 

Recebido pelo presidente, Sr. Arlindo Fagundes, o 
vereador teve a oportunidade de interagir com alunos 
que participavam de atividades de aprendizagem e prática 

Por intermédio do vereador Sergio Calçados (PPS), 
a UME Jayme João Olcese, passará por reformas em 
todo o seu prédio. Essa reforma só se faz possível após 
parceria fi rmada entre a empresa Cesari, que atua no Polo 
Industrial de Cubatão e a Prefeitura. A empresa custeará 
100% das obras.

Essas passagens formam poças e bastante lama em dias 
de chuva, difi cultando a passagem dos pedestres, que em 
dias de clima bom, utlizam esse trajeto para atravessar a 
avenida. Além da sujeira, as poças e a lama podem causar 
acidentes aos pedestres.

prédio do DER e o Forte Apache que podem acomodar 
melhor o Corpo de Bombeiros e facilitariam sua saída rápida 
para toda Cidade, uma das necessidades da corporação para 
o atendimento efetivo das ocorrências. O requerimento foi 
encaminhado ao Poder Executivo.

aos anseios da Cidade, que precisa se preparar para a retomada do 
crescimento econômico e novas oportunidades que surgem. Como 
o programa Poupatempo só instala unidades fi xas em cidades com 
mais de 200 mil habitantes, o vereador pede um calendário anual 
para que a cidade receba uma unidade móvel do programa.

considerando o noticiário de que a dívida da autarquia 
ultrapassa o estrondoso valor de 110 (cento e dez) milhões 
de reais, fato que ocasionou o encerramento das atividades 
da Companhia, gerando, portanto, o desligamento de mais 
de quinhentos funcionários.

A iniciativa foi muito bem recebida pela comunidade 
local, bem como pelos servidores que atuam no local. 
Wilson Pio, acredita que, com a colaboração de todos, em 
breve nossa cidade, proporcionará uma melhor qualidade 
de vida à sua população.

parte da Secretaria de Saúde. 
Para Lalá, além do esforço para reabertura do Hospital, o 

Executivo deve investir ainda mais no atendimento de saúde 
básica nos bairros, aproximando a população dos serviços de 
prevenção e melhorando o sistema de saúde da Cidade.

preparação para o mercado de trabalho. 
O vereador se comprometeu a empreender esforços 

para buscar a ampliação de vagas para os adolescentes e 
a apresentar emendas junto ao orçamento para destinar 
recursos para a reforma da quadra esportiva e de 
equipamentos de informática.

Em visita à UME no último dia 17, ao lado do gerente 
da empresa, Heber Borlengui, e com o prefeito Ademário 
e o vice Pedro de Sá, o vereador acompanhou atentamente 
tudo o que deverá ser feito na unidade. 

A Cesari afi rmou na ocasião que a reforma deve 
começar nos próximos dias.

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.
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: EDUARDO DA COSTA BEZERRA e 
RENATA SANTOS DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, assistente administrati vo, RG n.º 351474845 - SSP/SP, CPF n.º 
29315444850, com 35 anos de idade, natural de SUZANO - SP (Suzano-SP  
Livro nº 35, fl s. nº 104, Termo nº 21463), nascido no dia vinte e seis de outubro 
de mil novecentos e oitenta e um (26/10/1981), residente na Rua Roberto 
Mário Santi ni, 345, bl.03, apt.112, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho 
de JOSÉ SEVERINO BEZERRA, de nacionalidade brasileira, falecido há 15 anos 
e de MARIA NEUSA COSTA SANTOS, de nacionalidade brasileira, domésti ca, 
com 55 anos de idade, residente em DIADEMA - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, agente de negócios, RG n.º 301805593 - SSP/
SP, CPF n.º 30657968803, com 35 anos de idade, natural de IRECÊ - BA (Irecê-
BA  Livro nº 15, fl s. nº 144, Termo nº 17088), nascida no dia cinco de julho 
de mil novecentos e oitenta e um (05/07/1981), residente na Rua Roberto 
Mário Santi ni, 345, bl.03, apt.112, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha 
de SAMUEL GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, caldereiro, com 58 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ZENAIDE SANTOS DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, 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, 17 de maio 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: EVERTON DA COSTA SILVA e JULIA CARDOSO 
DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, almoxarife, 
RG n.º 443963617 - SSP/SP, CPF n.º 36561729862, com 29 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascido no dia quatorze de novembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(14/11/1987), residente na RUA Monte Castelo, 175, Ap.02, Vila Nova, Cubatão - SP, 
fi lho de EDSON VIEIRA DA SILVA, falecido há 18 anos e de ROSIANE NUNES DA COSTA, 
de nacionalidade brasileira, gari, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - 
SPDivorciado de Lilian Ribeiro de Novais, conforme sentença datada aos 13/03/2013, 
proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos 
de nº1296/2012, processo nº0009862-92.2012.8.26.0157. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, balconista, RG n.º 347464373 - SSP/SP, CPF n.º 
32830957873, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia sete de 
abril de mil novecentos e oitenta e quatro (07/04/1984), residente na RUA Monte 
Castelo, 175, Ap.02, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de CELIO CARDOSO DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de TANIA REGINA MOTA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Marcos Silva Quarterolli, 
conforme sentença datada aos 30/08/2010, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara 
da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº860/10, processo nº157.01.2010.005565-
9/000000.000. 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, 18 de maio 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: ADRIANO LUIS DA SILVA e ELIANE 
CHAGAS DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante, RG n.º 425614657 - SSP/SP, CPF n.º 41636713823, com 22 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezenove de junho de 
mil novecentos e noventa e quatro (19/06/1994), residente na RUA Cubatão, 
21, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ MAURICIO DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, pintor, com 50 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARIA DALVA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 53 anos de idade . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, manipuladora de nutrição parenteral, RG n.º 301805350 - SSP/SP, CPF 
n.º 38740003892, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia primeiro de julho de mil novecentos e noventa (01/07/1990), residente na 
AVENIDA Ferroviária II, 8, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ BISPO 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 67 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de JOSEFA CHAGAS DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, faxineira, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de maio 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 MARTINS DE SOUSA 
NETO e FLAVIANA MARIA DO NASCIMENTO SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 626056895 
- SSP/SP, CPF n.º 01198666331, com 31 anos de idade, natural de CAMPO 
MAIOR - PI (Capitão de Campos PI  Livro nº 13, fl s. nº 62, Termo nº 14646), 
nascido no dia vinte e nove de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(29/10/1985), residente na RUA Marcílio Gonçalves Torres, 10, Jd.Costa 
e Silva, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO MARTINS DE SOUSA FILHO, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em 
CAMPO MAIOR - PI e de MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 58 anos de idade, residente em CAMPO MAIOR - 
PI . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. de serviços 
gerais, RG n.º 486192842 - SSP/SP, CPF n.º 38020141898, com 27 anos de 
idade, natural de JOÃO ALFREDO - PE (João Alfredo-PE  Livro nº 31, fl s. nº 
163, Termo nº 33453), nascida no dia doze de novembro de mil novecentos 
e oitenta e nove (12/11/1989), residente na RUA Marcílio Gonçalves Torres, 
10, Jd.Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ MANOEL DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 52 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARILENE MARIA DO NASCIMENTO SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de maio 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 DE OLIVEIRA e 
ANTONIA GOMES DE ALENCAR. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileiro, divorciado, aposentado, RG n.º 105512576 - SSP/SP, CPF n.º 
59564482887, com 66 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no 
dia doze de julho de mil novecentos e cinquenta (12/07/1950), residente 
na Rua Maranhão, 16, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, fi lho de ERNESTO DE 
OLIVEIRA, falecido há 40 anos e de ANA MARIA DE JESUS OLIVEIRA, falecida 
há 40 anosDivorciado de Judite Alves Dantas, conforme sentença datada de 
06/10/2016, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara desta Comarca, nos autos 
de nº1001307-30.2016.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 245733632 - SSP/SP, CPF n.º 04184264816, 
com 66 anos de idade, natural de FARIAS BRITO - CE (Farias Brito-CE  Livro nº 
19, fl s. nº 199, Termo nº 7184), nascida no dia vinte e três de fevereiro de 
mil novecentos e cinquenta e um (23/02/1951), residente na Rua Maranhão, 
16, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, fi lha de EDITH GOMES DE LIMA, falecido 
há 20 anos e de ESPEDITA GONÇALVES DE ALENCAR, falecida há 20 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, 18 de maio 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: IVANDE JOSÉ DE OLIVEIRA e 
ANA MARIA NASCIMENTO GONÇALVES OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, caminhoneiro, RG n.º 19655992 - SSP/SP, 
CPF n.º 12139713818, com 47 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no 
dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e setenta (25/01/1970), residente 
na Rua Comendador Rubens Roncari, 439, Vila Ponte Nova, Cubatão - SP, fi lho 
de CASSIANO JOSÉ DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
79 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de ROSENDA DAS VIRGENS DE 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 73 anos de idade, residente em 
SANTOS - SPDivorciado de Ana Maria Nascimento Gonçalves Oliveira, conforme 
sentença datada de 17/06/2015, proferida pela Juíza de Direito da 1ªVara da 
Familia e Sucessões de Santos-SP, nos autos de nº1006190-03.2015.8.26.0562.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, gerente de loja, RG 
n.º 227776252 - SSP/SP, CPF n.º 20456873848, com 43 anos de idade, natural de 
DUQUE DE CAXIAS - RJ, nascida no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e 
setenta e três (26/05/1973), residente na Rua Comendador Rubens Roncari, 439, Vila 
Ponte Nova, Cubatão - SP, fi lha de FERNANDO GONÇALVES, falecido há 40 anos e de 
MARIA CECILIA NASCIMENTO GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
81 anos de idade, residente em SANTOS - SP. Divorciada de Ivande José de Oliveira, 
conforme sentença datada de 17/06/2015, proferida pela Juíza de Direito da 1ªVara 
da Familia e Sucessões de Santos-SP, nos autos de nº1006190-03.2015.8.26.0562. 
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, 19 de maio 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: JOSIAS DE LIMA e DAIANE REGINA 
BACELAR. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de cozinha, RG n.º 422837210 - SSP/SP, CPF n.º 31014572894, com 32 anos 
de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente-SP  Livro nº 147, fl s. nº 
15, Termo nº 113215), nascido no dia dezesseis de julho de mil novecentos 
e oitenta e quatro (16/07/1984), residente na Rua Vereador Doutor Josafá 
Balbino dos Santos, 343, bl.E2, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO DE 
DEUS LIMA, de nacionalidade brasileira, coveiro, com 65 anos de idade, 
residente em SÃO VICENTE - SP e de MARINALVA DOS SANTOS LIMA, de 
nacionalidade brasileira, auxiliar adimistrati va, com 65 anos de idade, 
residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de serviços diversos, RG n.º 443974196 - SSP/
SP, CPF n.º 22912809886, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 96, fl s. nº 99, Termo nº 20405), nascida no dia sete 
de maio de mil novecentos e oitenta e três (07/05/1983), residente na 
Rua Vereador Doutor Josafá Balbino dos Santos, 343, bl.E2, Bolsão 9, 
Cubatão - SP, fi lha de CELIA REGINA BACELAR, falecida há 18 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, 19 de maio 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 PHELIPE PONTES 
DOS SANTOS e BEATRIZ DE OLIVEIRA SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de escritório, RG n.º 48806188 - 
SSP/SP, CPF n.º 41044988827, com 23 anos de idade, natural de SANTOS - SP 
(Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 173, fl s. nº 163, Termo nº 104687), nascido 
no dia dezenove de julho de mil novecentos e noventa e três (19/07/1993), 
residente na AVENIDA Manoel dos Santos Mesquita, 106, casa 2, Vale 
Verde, Cubatão - SP, fi lho de LUIZ BEZERRA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, vigilante, com 55 anos de idade, residente em CURITIBA - PR e 
de ROSILDA DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 50 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente, RG n.º 
33433853 - SSP/SP, CPF n.º 36877024800, com 28 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia quatro de junho de mil novecentos e oitenta e 
oito (04/06/1988), residente na AVENIDA Manoel dos Santos Mesquita, 106, 
casa 2, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de GILBERTO DE OLIVEIRA SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 62 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de NICÉA APARECIDA LEMES SANTOS, 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, 20 de maio 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: WEVERTON SILVA DE SALES 
e MELISSA VALÉRIO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista, RG n.º 439226855 - SSP/SP, CPF n.º 36218814840, com 29 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de março de 
mil novecentos e oitenta e oito (01/03/1988), residente na RUA José Lopes 
da Silva, 49, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ SEVERINO 
DE SALES, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 60 anos de idade, 
residente na RUA José Lopes da Silva, 49, em Cubatão - SP e de JOSEFA MARIA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente 
na RUA José Lopes da Silva, 49, em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 441670684 - SSP/SP, CPF 
n.º 36922885813, com 29 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos 
- 2º Subdistrito  Livro nº 241, fl s. nº 127, Termo nº 78203), nascida no dia 
vinte e quatro de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (24/09/1987), 
residente na RUA Deoclecio de Lima, 40, Parque São Luiz, Cubatão - SP, fi lha 
de JOSÉ HENRIQUE VALÉRIO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 57 
anos de idade, residente na RUA Deoclecio de Lima, 40 e de DARCI FERREIRA 
DA SILVA VALÉRIO, de nacionalidade brasileira, auxiliar de enfermagem, com 
55 anos de idade, residente na RUA Deoclecio de Lima, 40, 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, 20 de maio 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: GILMAR MOTA DO NASCIMENTO 
FILHO e EDJANE MARIA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, montador de andaime, RG n.º 357711531 - SSP/SP, CPF 
n.º 34841858806, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia 
treze de março de mil novecentos e oitenta e seis (13/03/1986), residente na 
RUA Travessa Beira Mar, 1668, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de GILMAR 
MOTA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, montador, com 54 anos de 
idade, residente em SURUBIM - PE e de MARIA LUCIMERE LOURENÇO DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, domésti ca, com 51 anos de idade, residente em 
Cubatão - SPDivorciado de Valéria Soares Nascimento, conforme Escritura Pública 
lavrada aos 25/04/2017, no 2º Tabelião de Notas desta Comarca, no livro n°166, 
págs.146/149.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 428349249 - SSP/SP, CPF n.º 42371315800, com 23 anos de idade, natural 
de BEZERROS - PE (Bezerros-PE  Livro nº 1, fl s. nº 80, Termo nº 318), nascida no 
dia seis de novembro de mil novecentos e noventa e três (06/11/1993), residente 
na RUA Travessa Beira Mar, 1668, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de 
JOSÉ DE OLIVEIRA VELOSO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 45 anos 
de idade, residente em BEZERROS - PE e de MARIA APARECIDA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, domésti ca, com 43 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, 20 de maio 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: CARLOS EDUARDO AQUINO LADESSA 
e CAROLINA GUIMARÃES DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, micro-empresário, RG n.º 41184352 - SSP/SP, CPF n.º 
32725245842, com 33 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo 
(27ºSubstrito-Tatuapé)  Livro nº 39, fl s. nº 290, Termo nº 47290), nascido no dia 
quatro de agosto de mil novecentos e oitenta e três (04/08/1983), residente na 
RUA Dr.Fernando Costa, 877, Vila Couto, Cubatão - SP, fi lho de SAMUEL AQUINO 
LADESSA, de nacionalidade brasileira, autônomo, com 65 anos de idade, 
residente na RUA Rua Guaxupé, 43, em SÃO PAULO - SP e de MARIA MADALENA 
LADESSA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 67 anos de idade, 
residente na RUA Rua Guaxupé, 43, em SÃO PAULO - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, fi sioterapeuta, RG n.º 424242795 - SSP/SP, 
CPF n.º 36731120820, com 29 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 
1º Subdistrito  Livro nº 117, fl s. nº 41, Termo nº 71161), nascida no dia treze de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (13/12/1987), residente na RUA 
Dr.Fernando Costa, 877, Vila Couto, Cubatão - SP, fi lha de RONILSON ALVES DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 53 anos de idade, residente 
em SANTOS - SP e de SILVIA HELENA GUIMARÃES DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, aux.serviços diversos, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

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

editais de casamentoCARTÓRIO 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 arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: ADILSON JOSÉ DO MONTE e 
ROZEANE MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, pintor jati sta, RG n.º 570427423 - SSP/SP, CPF n.º 03642152406, 
com 45 anos de idade, natural de CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE (Ponte 
dos Carvalhos, Cabo-PE  Livro nº 41, fl s. nº 243, Termo nº 29743), nascido 
no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e setenta e um 
(25/11/1971), residente na RUA Caminho São Genário, 2191, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lho de ELIETE MESQUITA DO MONTE, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 64 anos de idade, residente em RECIFE - PE . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, monitora, RG n.º 
559139573 - SSP/SP, CPF n.º 41244721883, com 44 anos de idade, natural 
de CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE (Muribeca - Jaboatão - PE  Livro nº 
97, fl s. nº 62, Termo nº 95092), nascida no dia trinta de outubro de mil 
novecentos e setenta e dois (30/10/1972), residente na RUA Caminho São 
Genário, 2191, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ PEDRO DA SILVA, 
falecido há 10 anos e de AMARA MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 78 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 maio 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: MAGNUS SANTOS 
FERREIRA DE SANTANA e ELIZETE DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 429986671 - SSP/
SP, CPF n.º 42941456848, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascido no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco 
(27/02/1995), residente na AVENIDA Ferroviária, 36, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, fi lho de ABDENAGO JOAQUIM DE SANTANA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, residente em Cubatão - SP e de SEVERINA MARIA 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, 
RG n.º 45878400X - SSP/SP, CPF n.º 36431398882, com 34 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP, nascida no dia dez de março de mil novecentos e 
oitenta e três (10/03/1983), residente na RUA Perpétua de Oliveira Freitas, 
448, Jd.Rio Branco, SÃO VICENTE - SP, fi lha de TEREZA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, do lar, 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, 22 de maio 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: RAFAEL MUNIZ BRAGA e JOSIANE 
FERREIRA PESSÔA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, segurança, RG n.º 463301055 - SSP/SP, CPF n.º 
36309679813, com 26 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente 
- SP  Livro nº 189, fl s. nº 85, Termo nº 138405), nascido no dia vinte e seis de maio 
de mil novecentos e noventa (26/05/1990), residente na RUA das Acácias, 499, 
Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de CARLOS MARCIO BRAGA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de 
GILENI MUNIZ BRAGA, de nacionalidade brasileira, diarista, com 56 anos de 
idade, residente em SANTOS - SPDivorciado de Isabela Rodrigues Camargo, 
conforme sentença datada 19/11/2014, proferida pela Juíza de Direito 
do CEJUSC de São Vicente-SP, nos autos do Processo 685/2014. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, diarista, RG n.º 477536517 
- SSP/SP, CPF n.º 38836182844, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP, nascida no dia vinte de março de mil novecentos e noventa (20/03/1990), 
residente na RUA das Acácias, 499, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ 
RAIMUNDO DOS SANTOS, aposentado, com 52 anos de idade, residente em 
SÃO VICENTE - SP e de NADIR FERREIRA PESSÔA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, diarista, com 49 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, 22 de maio 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: EDY LINCOLN DOS SANTOS 
e GUIOMAR SUÉLEN CUSTÓDIO DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motoboy, RG n.º 34018905 - SSP/SP, CPF n.º 
33086402873, com 25 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (Itaim Paulista-
São Paulo-SP  Livro nº 36, fl s. nº 122, Termo nº 21054), nascido no dia vinte 
e oito de junho de mil novecentos e noventa e um (28/06/1991), residente 
na RUA Jonas de Souza, 20, bl.A, apt.407, Jardim Real, Cubatão - SP, fi lho de 
MARINEZ VIRGINIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, diretora escolar, 
com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 527078785 - SSP/SP, CPF n.º 
48335830894, com 19 anos de idade, natural de BERTIOGA - SP (Formiga-MG  
Livro nº 118, fl s. nº 89, Termo nº 28260), nascida no dia dois de dezembro de 
mil novecentos e noventa e sete (02/12/1997), residente na RUA Jonas de 
Souza, 20, bl.A, apt.407, Jardim Real, Cubatão - SP, fi lha de ISAIAS BARBOSA 
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 45 anos de idade, 
residente em FORMIGA - MG e de VANDERLEA CUSTÓDIO, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 40 anos de idade, residente em BERTIOGA - 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 maio 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 FRANCISCO DO NASCIMENTO 
e NARALICE MARIA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, eletricista, RG n.º 353976258 - SSP/SP, CPF n.º 33146346842, com 
32 anos de idade, natural de ESCADA - PE (Vitória de Santo Antão-PE  Livro 
nº 32, fl s. nº 281, Termo nº 38879), nascido no dia quinze de junho de mil 
novecentos e oitenta e quatro (15/06/1984), residente na Rua Vereador 
Antonio Aló, 170, bl D casa 01, Jardim Real, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO 
FRANCISCO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, cortador de cana, 
com 60 anos de idade, residente em ESCADA - PE e de DAMIANA MARIA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 62 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 465095215 - SSP/SP, CPF n.º 39594892854, com 27 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 137, fl s. nº 272, 
Termo nº 36894), nascida no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e 
oitenta e nove (16/10/1989), residente na Rua Vereador Antonio Aló, 170, 
bl D casa 01, Jardim Real, Cubatão - SP, fi lha de EDVALDO BATISTA SANTOS, 
falecido há 02 anos e de MARIA DE FÁTIMA SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 60 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 maio 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: DANIEL DE ALCÂNTARA FONTES e 
PRISCILLA ALBUQUERQUE DO RÊGO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, operador de máquinas, RG n.º 46013671 - SSP/SP, CPF n.º 
23153860807, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dois 
de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (02/09/1988), residente na RUA 
Damião Ferreira de Aquino, 112, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de SAMUEL INÁCIO 
FONTES, de nacionalidade brasileira, motorista, com 43 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de VÂNIA MARIA BISPO DE ALCANTARA FONTES, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de 
Thamara Ferreira Diniz, conforme sentença datada de 29/07/2015, proferida pela 
MM. Juiza de Direito da 2ª Vara do Foro desta Comarca, nos autos de N°0004546-
3.2015.8.26.057. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do 
lar, RG n.º 49241299 - SSP/SP, CPF n.º 42599700892, com 24 anos de idade, natural 
de SÃO CAETANO DO SUL - SP, nascida no dia vinte e dois de abril de mil novecentos 
e noventa e três (22/04/1993), residente na AVENIDA Principal, 3631, casa B, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de ISRAEL ALVES DO RÊGO, de nacionalidade 
brasileira, mecânico, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
MAURICÉA ALBUQUERQUE DO RÊGO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Ivonilton de Souza Rocha, 
conforme sentença datada de 12/05/2015, proferida pela MM. Juiza de Direito 
da 4ª Vara do Foro desta Comarca, nos autos de N°0002832-98.2015.8.26.0157. 
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, 22 de maio 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: DAVID MARCONDES SILVA 
e CAROLINE ROCHA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 266363477 - SSP/SP, CPF n.º 
32558534866, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 100, fl s. nº 42, Termo nº 21940), nascido no dia seis de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e quatro (06/02/1984), residente na RUA 
Dom Pedro II, 1057, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JONILSON MAIA DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 56 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ELIZABETE CARDOSO MARCONDES 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 44843829X - SSP/SP, CPF n.º 40008155801, com 27 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 132, fl s. 
nº 86, Termo nº 80211), nascida no dia sete de junho de mil novecentos 
e oitenta e nove (07/06/1989), residente na AVENIDA Nossa Senhora da 
Lapa, 919, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de SEBASTIÃO PAULO DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, vigilante, com 62 anos de idade, residente em 
NATAL - RN e de MARIA DE FATIMA ROCHA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 24 de maio 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: DOUGLAS DA SILVA 
DE PAULA e LUANA TEIXEIRA GONÇALVES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 34746324 - SSP/SP, CPF 
n.º 36000600828, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-
SP  Livro nº 123, fl s. nº 163, Termo nº 31214), nascido no dia vinte e sete 
de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (27/08/1987), residente na 
Rua Dez de Fevereiro, 55, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de EDSON 
SILVA DE PAULA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 57 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de SONIA FILIPE DA SILVA DE PAULA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
professora, RG n.º 306640259 - SSP/SP, CPF n.º 36985524850, com 30 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 
104, fl s. nº 195, Termo nº 63698), nascida no dia dezoito de julho de mil 
novecentos e oitenta e seis (18/07/1986), residente na Rua Padre Antônio, 
1, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ VICENTE GONÇALVES, 
de nacionalidade brasileira, montador, com 65 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de DILZA REIS TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, 
cozinheira, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de maio 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: WEDSON DE SOUZA RAMOS 
BARBOSA e POLLYANA KELLY DA SILVA OLIVEIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 276611056 - SSP/
SP, CPF n.º 30185271863, com 34 anos de idade, natural de GOIANA - PE 
(Tejucupapo, Goiana-PE  Livro nº 26, fl s. nº 239, Termo nº 5397), nascido 
no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e oitenta e dois 
(25/09/1982), residente na RUA Gigino Aldo Trombino, 213, bl.3, apt.42, 
Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ EDSON LIRA BARBOSA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de DENISE DE SOUZA RAMOS BARBOSA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de 
nutrição, RG n.º 477659032 - SSP/SP, CPF n.º 33286659860, com 32 anos de 
idade, natural de NATAL - RN (Macau-RN  Livro nº 11, fl s. nº 194, Termo nº 
10030), nascida no dia trinta de maio de mil novecentos e oitenta e quatro 
(30/05/1984), residente na RUA Gigino Aldo Trombino, 213, bl.3, apt.42, 
Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de MARCOS ANTONIO GAMA OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, marceneiro, com 56 anos de idade, residente 
em FORTALEZA - CE e de FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, 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, 23 de maio 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: ANDRÉ SALES DOS 
SANTOS e FRANCINE DA SILVA PALMEIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 42002621 - SSP/
SP, CPF n.º 34249579840, com 31 anos de idade, natural de SANTOS - SP 
(Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 221, fl s. nº 154, Termo nº 66296), nascido 
no dia dez de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (10/08/1985), 
residente na RUA 8, 55, bl.7, apt.44, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho 
de HELENO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 
62 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de ROSILDA SALES 
XAVIER, de nacionalidade brasileira, do lar, com 63 anos de idade, residente 
em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 40299706 - SSP/SP, CPF n.º 35443523899, com 29 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia trinta de maio de 
mil novecentos e oitenta e sete (30/05/1987), residente na RUA 8, 55, bl.7, 
apt.44, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de DJALMA DA SILVA PALMEIRA, 
de nacionalidade brasileira, pintor, com 50 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARGARIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de limpeza, 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, 24 de maio de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

A cabeleira da Zezé
Morava nas ruas da cida-

de Maria José, que lamenta-
velmente era possuidora de 
saúde mental perturbada. 
Sua “residência” era debai-
xo da marquise da Praça do 
Comércio. Ali mesmo fazia 
todas as necessidades que o 
corpo obriga. Para facilitar 
esses procedimentos, nunca 
usou calcinha, tornando as 
coisas mais fáceis.

Certo dia de verão, um 
calor de rachar, Zezé, para 
se refrescar, levantava a saia 
até a cintura, recebendo 
aquele ventinho agradável.

Em frente à Farmais da 

Pedro Cardoso com Nove 
de Abril, Francisco o Minei-
ro, dono da banca de jornal 
dessa esquina, almoçava 
calmamente em sua marmi-
ta, que era sempre trazida 
pela sua esposa. Olhando 
para o lance, tossiu, espir-
rou, engasgou, tendo que 
ser socorrido pelo Neco da 
Farmácia, deixando de lado 
seu almoço daquele dia.

A era do rádio (I)
Quando a Prefeitura, por 

ocasião da extinção da Vila 
Parisi pelo prefeito Nei Ser-
ra, organizou uma grande 
festança com a apresenta-

ção marcante do rei Roberto 
Carlos, eu estava chefe da 
Limpeza Urbana e o Wilson 
Amado dos Santos era che-
fe de Parques e Jardins. Ao 
cobrar do chefe Wilson uma 
providência qualquer, todo 
inspirado, e homenageando 
Roberto Carlos, mandou 
pelo rádio:

- Arlindo, estou no meu 
“Calhambeque”, a P-73, na 
Cota 95, nas “Curvas da Es-
trada de Santos”, em direção 
à Vila Parisi, cheio de “Emo-
ções”. Quanto às providên-
cias que você me pediu, é 
somente questão de “Deta-
lhes”, você sabe... “É preciso 
saber viver”.

Homenagem ao Deputado Lincoln Feliciano 
em1949

TUNEL DO TEMPO

por Arlindo 
Ferreira

Historiador

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresenta-
ram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JOSÉ ANGELO SIMÃO e MA-
RIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BARBOSA. Sendo 
a pretendente, , residente na Rua João Veiga, 481, 
bl.02, apt.44, Parque São Luis, Cubatão -SP. Se al-
guem 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 maio de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO-SP.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO-SP, CNPJ 55.670.350.0001/57. Convoca 
todos os Professores Sindicalizados da Rede Municipal de Cubatão/SP, conforme os Arti gos 20,21,22 
e 27 do Estatuto Social da Enti dade Sindical, para parti ciparem da Assembleia Geral Extraordinária, 
que se realizará no dia 30 de maio de 2017, em primeira chamada às 11h30 e em segunda 
chamada às 12h, com qualquer número de presentes, na sede da enti dade, no seguinte endereço: 
Rua Goiás, 93. Vila Paulista. Cubatão. CEP 11.510.060, para deliberarem sobre a seguinte Pauta: 
1.Indicação de representantes para o Conselho Municipal de Alimentação Escolar e Conselho Municipal 
de Educação. Nenhum outro assunto, exceto o mencionado na Pauta de Convocação será deliberado.

CUBATÃO-SP, 25 de maio de 2017.
Nilza Bretas de Carvalho Landim.

Presidente do SINDPMC.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente, fi cam convocados (as) todos (as) 
artesão (as) na AAFA – Associação de Artesãos 
Fuxico da Arte a parti ciparem da Assembleia Geral 
Extraordinária, que se realizará no dia vinte e quatro 
de junho de 2017, na Rua Francisco Barbosa no. 
346, Vila Ponte Nova, CEP: 11530-100, Cubatão, 
São Paulo, em 1ª. (primeira) chamada às 14 horas, 
em 2ª. (segunda) chamada, às 15 horas, para 
deliberar quanto à ELEIÇÃO E POSSE da DIRETORIA 
e CONSELHO FISCAL do exercício 2017/2019.

Cubatão, 26 de maio de 2017.
Raquel Reis Gonçalves Peralta

Presidente

ANUNCIE AQUI
13 3361-5212

jornalacontece@acontecedigital.com.br
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CULTO

A Igreja Assembleia de 
Deus Ministério de Cubatão 
realizou na noite do último 
dia 24 de maio um culto em 
ação de graças em comemo-
ração ao dia da indústria, 
comemorado no dia seguinte 
– 25.

 A celebração foi conduzi-
da pelo pastor Carlos Roberto 
Silva que saudou os presen-
tes explicando a importância 
do parque indústrial para a 
sustentabilidade da cidade e 
construção de sua identidade. 
A programação musical foi 
iniciada pelo vice Presidente, 
pastor Vitor Roberto Farias.

‘Vivemos dias difíceis e 
temos inúmeros desa� os pela 
frente, reclamamos freqüen-
temente, mas precisamos 
aprender a sermos gratos, 
colocando Deus em primeiro 
lugar, não somente lembran-
do dEle em dias difíceis’’, disse 
o pastor Carlos, ao ministrar 
a palavra. A oração pela ci-
dade e pela indústria, foi di-
rigida pela Irmã Sara Virgínia 
Sila e Silva e pelo pastor Isbá 
Siqueira Fontes.

 O pastor convidou ao al-
tar o prefeito Ademário e o 
presidente da Câmara –Rodri-
go Alemão acompanhados do 
maestro titular da Banda Sin-
fônica de Cubatão, Rodrigo Vi-
tta, ambos receberão das mãos 
do líder religioso uma bíblia e 
um livro autoral, assim como 
todos os músicos e autoridades 
presentes também foram pre-

Agradecimento pelo Dia da Indústria
AD Cubatão recebe concerto especial da Banda Sinfônica em culto de ação de graças  que reuniu autoridades e lideranças

senteados.
A noite ainda teve uma ho-

menagem especial ao Maestro 
Roberto Farias, que recebeu das 
mãos do maestro Rubens Matos 
o título de Maestro Emérito da 
Orquestra da AD Cubatão, tí-
tulo que pertencia ao maestro 
Benedito Rosalino de Carvalho,  
falecido no ano passado.

 Sinfônica
A Banda Sinfônica iniciou 

o seu concerto que teve a par-
ticipação especial do Octeto 
do coral Zanzalá, Coral Rhe-
ma Singers e Coral Cântico 
Celeste, o maestro titular se 
revezou na condução dos mú-
sicos com o maestro assisten-
te Ulysses Damacena e como 
convidado, Rubens Matos.

A noite foi encerrada com 
uma oração preferida pelo 
pastor Daniel Antunes e bên-
ção apostólica proferida pelo 
pastor Josias de Almeida Sil-
va, presidente da honra da 
AD Cubatão.

 
Autoridades
Além das autoridades ecle-

siais participam do encontro 
o prefeito Ademário, o presi-
dente da Câmara Alemão, da 
ACIC Geraldo Freitas, o ex-
-vice prefeito Arlindo Fagun-
des, o secretário Social  Zum-
bi,  os vereadores Marcinho, 
Érika Verçosa, Rafael Tucla, 
além de Aguinaldo Araújo e 
Wilson Pio, ambos membros 
da igreja.

A TV Polo realiza no 
próximo dia 11 de junho 
tradicional Almoço Caipi-
ra, que vai te levar para a 
fazenda sem sair de Cuba-
tão. O almoço Caipira, que 
acontecerá na ACIC (Rua 
Bahia 171) traz um car-
dápio especial, feito com 
todo o carinho para que os 
sabores da fazenda sejam 
apreciados por todo mun-
do. No cardápio desse ano: 
tutu de feijão, vaca atolada 

Prevista para terminar 
nesta sexta (26), a campanha 
de vacinação contra a gripe 
in� uenza foi prorrogada pelo 
Ministério da Saúde para até 
o dia 9 de junho. Con� ra pos-
tos, vacina das 8 às 16 horas:

1. POSTO CENTRAL
Av. Martins Fontes, 132 - Vila 
Nova - Fone: 3372-1573

2. UBS - VILA SÃO JOSÉ
Av. Bandeirantes, s/nº - Vila 

e outros pratos tipicamen-
te caipiras, além de uma 
sobremesa caseira especial.

Para animar o almoço, 
a Dupla Denner e Katheri-
ne, o Trio Caipira e a du-
pla Dario e João Mineiro 
cantam diversas modas de 
viola, das mais tradicionais 
até as mais recentes.

Os convites custam R$ 
50 reais e podem ser com-
prados no Chaveiro Balula 
(Rua Manoel Jorge, 220). 

São José - Fone: 3361-6867 / 
988095448 (Felícia)

3. UBS - AFONSO SCHIMI-
DT - ÁREA 5 Rua Manoel 
Leal, s/nº - Jd. S. Francisco - 
Fone: 3361-6848 / 3361-8536

4. UBS - JD CASQUEIRO
Rua Espanha, s/nº - Jardim 
Casqueiro - Fone: 3364-1447

5. UBS - JD. 31 DE MARÇO
Rua Antônio Simões de Al-

meida, s/nº - Jardim 31 de 
Março - Fone: 3372-6379

6. PSF - V. PESCADORES
Rua Santa Júlia, s/nº - Vila dos 
Pescadores - Fone: 3364-4002

7. PSF - JD CARAGUATÁ
Rua Feud Farah, s/nº - Jardim 
Caraguatá - Fone: 3364-1041

8. UBS JARDIM NOVA RE-
PÚBLICA - Bolsão 8 e 9
Av. Deputado Esmeraldo Tar-
quínio s/nº - Fone: 3364-2010

Almoço Caipira Vacinação contra o influenza prorrogada
9. PSF - COTA 200
2ª Passarela da Via Anchieta 
km 50, s/nº - Cota 200 - Fone: 
99144-1384 / 99675-4784 
(Mirian)

10. UBS - VILA NOVA
Rua São João, s/nº - Vila Nova 
- Fone: 3361-6869 / 3361-
9818 (Alessandra)

11. PSF - COTA 95
Faixa do Oleoduto, s/nº - Pi-
nhal do Miranda - Fone: 
3377-1727

F���� C�������� S�����/AD C������
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Em tempos de crise é preciso pesquisar os locais 
com as melhores ofertas antes de realizar as compras. E 
foi com esse pensamento que o Minimercado Nações se 
fi liou a rede MiniPreço, em parceria com a marca ‘Dia’ 
(de supermercados) para oferecer aos seus clientes os 
melhores produtos, com o menor custo.

A parceria começou no último dia 15 e agora, fazendo 
parte da rede credenciada, os clientes do Minimercado 
Nações já podem sentir a diferença no bolso, com produtos 

‘Mini Preço’ é no 
Minimercado Nações

mais baratos nas prateleiras. “Aos poucos estamos 
mudando os estoques, para oferecer o melhor 
preço e qualidade para os nossos clientes, que já 
estão comentando a diferença”, diz Tião. 

O mini mercado oferece diversas opções no 
ramo de mercearia e açougue, além de padaria 
com pão fresquinho todo dia, pela manhã e a 
tarde. 

Não é a toa que em menos de dois anos de 
atuação, o Mini merccado já se tornou referência, 
não apenas para compras mas também para 
tomar uma cervejinha com os amigos, em 
ambiente tranquilo e com aquele precinho que 
desce redondo. ‘A mesa já está pronta, é só chegar’.

O Minimercado Nações fi ca na Avenida 
Nações Unidas, 137, na Vila Nova. Funciona 
de segunda a sábado das 07 às 22 horas e aos 
domingos das 07 às 13 horas

O mercado está 
sob a direção dos 
populares Kendi, 
Américo e Tião 

(esquerda 
para direita)

M����� N������
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DANI COIFFEUR 

Uma década valorizando

Que tal dar aquela mudada no visual, em um local com pro� ssionais de 

qualidade, produtos de primeira linha em um ambiente muito agradável?

Esse lugar existe, é o “Dani Coi� eur”, ali na rua Pedro José Cardoso, bem 

pertinho da Praça Princesa Isabel. Lá, você pode cortar o cabelo, pintar, cui-

dar da saúde das suas madeixas e uma série de outros serviços que são ofere-

cidos.
Comandado pela esteticista Daniela Souza, o Dani Coi� eur foi criado há 

10 anos, e desde 2015 atende no atual endereço. Com pro� ssionais de qualida-

de que vão te proporcionar um excelente atendimento, o Dani Coi� eur está de 

portas abertas para ajudar as mulheres a ter o cabelo dos seus sonhos.

E se você está em busca do famoso “Loiro dos Sonhos”, o Dani Coi� eur é o 

lugar certo. O salão é especialista em cabelos nos tons loiros, principalmente 

no famoso loiro platinado. Além disso, a proprietária é altamente quali� ca-

da. Formada em Estética e Cosmética em 2015 pela UNIP, Daniela Souza já 

fez cursos de cabelo e maquiagem com os melhores pro� ssionais do país como 

os gêmeos Maurício e Roberto Martins, Wanderley Nunes e Celso Kamura, 

todos eles cabeleireiros dos famosos do Brasil. E um curso especi� co para os 

tons loiros com as cabeleireiras Cris Kulkkamp e Elaine Santos.

Já na área de maquiagem, Dani Souza se especializou com o maquiador 

Dicesar, conhecido por ter participado do Big Brother Brasil.

Além disso, o Dani Coi� eur oferece todos os serviços para cabelos: hidrata-

ção, corte, luzes, escova, selagem, reconstrução e outros que podem ser feitos 

no salão. Com produtos de qualidade de marcas como Loreal. E você pode 

aproveitar para cuidar das suas unhas, com serviço de manicure e pedicure 

de alta qualidade.

DIA DA NOIVA 
Se você está prestes a casar e quer ter um lugar especial para o seu dia da 

noiva. Cabelo, maquiagem, penteado e tudo o que a noiva precisar para che-

gar no altar deslumbrante. 

F����: A������ G���

O Dani Coiffeur fica na Rua Pedro José 
Cardoso, 142 (altos). 

Para reservar o seu horário, consultar valores 
dos serviços, basta ligar para (13) 3372-7240 

ou pelo whatsapp (13) 98803-2594. 
Nas redes sociais:

Instagram: @espaçodanielasouza33
Facebook: fb.com/Daneilasouza.coiffeur

A cabeleireira Daniela Souza com Gabriela (cabeleireira) 
e Natalia Amorin (manicure)

Algumas clientes em momento de beleza:

Um universo de cores para as unhas, 
e prateleiras recheadas de produtos 

de alta qualidade, garantem o 
sucesso de Dani, que atua na área há 
10 anos e cultiva uma gorda cartela 

de clientes � éis  

Alguns serviços 
que o salão 

oferece

  Platinado              Selagem
  Progressiva           Blindagem
  Reconstrução       Manicure
  Coloração             Pedicure
      Botox                Corte

a beleza feminina

0926 de maio de 2017digital.com.br

por jaque barbosa
jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

Parabéns!

Creuza Camargo, 

da loja de produtos 

Babalu

Cristina Oliveira,  jornalista

Lucélia da Silva, 

do Espaço Vip 

Luh Coiff eur

Sheila Jordão, da SJ Rosa Eventos

VILA MONARCA
Há pouco mais de dois anos da inau-
guração da primeira loja em Cubatão, a 
Villa Monarca, que trouxe à cidade um 
novo conceito no comércio de artigos 
para cozinha, decoração de ambientes e 
presentes, faz um convite à população 
para conhecer a nova unidade que foi 
inaugurada no último domingo (21), na 
avenida Joaquim Miguel Couto, núme-
ro 563, no Centro de Cubatão. A loja 
está linda. Na foto, Dioclecio, Monique, 
Claudia e Rodrigo celebram o sucesso 
da nova loja.

Henrique Marcelo, completou cinquentão

Vanuzia Matos, 

da Up Brasil 

SANTA GULA
Para você que gosta de um bom café, com algumas 
guloseimas, temos uma ótima dica. Nesta semana, 
o Santa Gula Bistrô iniciou as suas atividades ali na 
Galeria 09 de Abril, bem no centro. No Santa Gula, 
você pode apreciar além do tradicional e sempre 

bem-vindo cafezinho, diversos sucos, salgados, bolos 
e outros quitutes. E se o problema é a hora do almo-
ço, está resolvido! Lá você tem um cardápio especial 
com comida caseira preparado pela proprietária Inês 

Oliveira e sua equipe. 
O Santa Gula Bistrô funciona todos os dias, sempre 
das 09 às 18 horas. Mais informações na página do 

facebook (facebook.com/santagulabistro)

Noite de Celebração 
Soroptimista
O Soroptimist 

International de 
Cubatão convida seus 
amigos e apreciadores 

do trabalho da entidade 
para um happy hour 

de celebração. O clube 
celebra mais um ano 

de vida e vai aproveitar 
a oportunidade para 
mais duas ocasiões. A 
primeira é a posse de 
novas companheiras 

soroptimistas e a 
premiação do projeto 

“Viva seu Sonho”. 
 A confraternização 
acontece no próximo 
02 de junho, no Hotel 

dos Fenícios (Rua 
São Paulo, 486) e 

começa às 18 horas. 
Para participar basta 

comprar o contive, que 
custa R$ 22,00 e pode 

ser adquirido pelo 
telefone (13) 98118-

8612, com Sonia Onuki.
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PROPOSTA

Acic apresenta plano 
para aquecer comércio

Cartão Refeição
O ACCredito Refeição é voltado ao pagamento das re-

feições em ampla rede credenciada, incluindo restauran-
tes, bares, lanchonete e similares.

Ideal também para as indústrias do Polo de Cubatão. 
Nele o trabalhador recebe o crédito on line e o que sobrar 
acumula no mês seguinte. 

Cartão alimentação
Ao invés de comprar a cesta básica do servidor através de processo de licitação, gerando 

emprego e renda em outra região, a Prefeitura entrega o valor da cesta, que será repassado 
integralmente ao servidor, sem taxas ou outros 
custos quaisquer. O crédito só poderá ser usado 
para comprar alimentos no comércio local.

Benefícios 
• Aumenta o poder de compra e livre escolha 
do funcionário que não  precisa adquirir produ-
tos que não usa.
• Ajudaria a minimizar o impacto da suspen-
ção do Cartão Servidor, no comercio local.
• A Prefeitura economiza com transporte, ar-
mazenamento  e distribuição

Cartão Educação
A associação Comercial e os comerciantes do ramo se 

reúnem em convênio com a Prefeitura. 
A secretaria de Educação defi ne em listas quais mate-

riais poderão ser adquiridos. A Facesp imprime os cartões 
com senha e a Acic credencia os comércios aptos.

Em janeiro a Prefeitura faz a entrega dos cartões aos alu-
nos que usarão o crédito no comércio local, ao invés de lici-
tar os kits escolares fechados, com uma empresa, que pode 
ser de qualquer lugar do país.

Cartão Convênios
Também aceito apenas no comércio local, com o ACCre-

dito é possível comprar em qualquer tipo de estabelecimento 
da cidade - posto de gasolina, mercado, farmácia, utensílios, 
móveis etc -  com desconto posterior em folha de pagamento, 
ao limite de 30% do salário.  Também serve para empresas, 
sem custo, ou exigência mínima de funcionários.

O servidor (ou funcionáro de empresa) pode ter até 45 
dias para pagar.

Cartão Social
Voltado às pessoas em estado de vulnerabilidade 

social, assistidas pelo Serviço Social do Município.
Ao invés de comprar a cesta básica no pro-

cesso de licitação, gerando emprego e renda em 
outra região, a Prefeitura usa o mesmo recurso 
para creditar o valor direto no cartão do muní-
cipe assistido, que só poderá usá-lo para com-
prar alimentos no comércio local.

Bene� cios
• Mais dignidade ao assistido, que poderá escolher o ali-

mento e o comércio de sua preferência,
• Fortalece o comercio e emprego local.
• A Prefeitura economiza no armazenamento e entrega de alimentos

O presidente da Acic, Ge-
raldo Tia Jô entregou, nesta 
quinta-feira, dia 25, ao prefei-
to Ademário, a proposta que 
cria cartões de créditos muni-
ciais para uso exclusivo no co-
mércio local fazendo com que 
parte do dinheiro da arrecada-
ção municipal fi que na cidade, 
gerando emprego e renda.

Antes de ser encaminhado 
ao gabinete, a proposta passou 
pela secretária de Gestão que, 
segundo o prefeito, teria feito 
comentários positivos sobre 
sua viabilidade.

Ao receber a entidade co-

mercial Ademário fez questão 
de reiterar seu compromis-
so com o comércio local e se 
comprometeu a encaminhar 
a proposta para análise de 
viabilidade jurídica. “Tudo o 
que é voltado para fortalecer o 
comércio  local é de interesse 
também do nosso governo”, 
disse o prefeito.

Também presente, o coor-
denador de produtos da Fe-
deração das Associações Co-
merciais do Estado de São 
Paulo (Facesp), Ronaldo de 
Abreu detalhou o funciona-
mento do grupo de cartões de 

benefícios Accredito que já é 
realidade em muitos municí-
pios do Estado, sendo operado 
pelas respectivas associações 
comerciais.

Sem custo para 
a Prefeitura 
e servidores 
A operação dos cartões 

apresentados pela Acic, não 
gera custo para a Prefeitura, 
servidores ou benefi ciados, por 
ser administrado por entidade 
sem fi ns lucrativos. Exemplo: 
Se a Prefeitura repassa R$ 200 
num cartão alimentação para 

Geraldo Tia Jô entregou proposta no gabinete, acompanhado da diretoria da Acic. 
Prefeito estava com o vice Pedro de Sá, o secretário Social Zumbi e a secretária de Comunicação Renata Rocha.

o servidor, o mesmo terá o 
crédito disponível total; não há 
nenhum tipo de taxas ou cus-
to adicional de administração, 
recarga etc para nenhuma das 
partes. O custo operacional é 
arcado pelo comerciante que 
fez a venda, com taxa abaixo 
das praticadas no mercado de 
cartões.

Como funciona
Seria fi rmado um convê-

nio entre a Acic e a Prefeitu-
ra, que defi niria quais seriam 
os benefi ciados com quais 
cartões e tipos de produtos 
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que podem ser adquiridos. 
A Facesp imprime os cartões 
magnéticos com senha e a 
Acic credencia as empresas 
do ramo (lojas e prestado-
res de serviços) para opera-
rarem com o cartão, que a 
Prefeitura entregará aos be-
nefi ciados

Quem sai ganhando
Prefeitura 
Simplifi ca e agiliza a ges-

tão, eliminando os transtor-
nos do processo de licitação e 
compra dos produtos. Econo-
miza com custos operacionais, 

armazenamento e entrega. 
Tem impacto positivo na 

arrecadação com o aqueci-
mento do comércio local.

Comerciantes
Teriam uma alternativa 

mais relevante que o extinto 
Cartão servidor, viabilizando 
a injeção de recursos no co-
mércio local

Bene� ciários 
Ao invés de receber os 

produtos determinados em 
caixas, recebe o crédito para a 
compra de itens que realmen-
te usa e marcas de sua prefe-
rência.

Indústria e comércio
Os cartões apresentados pela Acic tam-

bém são viáveis para uso do Polo Industrial, 
comércios, entidades e empresas da cidade. 
Todos eles possuem versão para uso público 
e privado.

Anote aí na sua agenda! Neste domingo (28), a ACIC realiza 
o sorteio da promoção mês das mães, que vai distribuir diversos 
prêmios para os participantes. E se você não está participando, 
ainda dá tempo. Basta fazer uma compra de qualquer valor em 
qualquer estabelecimento comercial da Cidade e trocar o cupom 

Mês das mães na Acic
� scal com o CPF por um cupom da promoção. A troca pode 
ser realizada até o � m do horário comercial desta sexta (26). 
Serão aceitos cupons � scais de qualquer comercio da Cidade, 
associados à ACIC ou não. O sorteio acontece na sede da ACIC, 
a partir das 16 horas.


