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Teatro
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Macaé 
assume 
Força 
Sindical

Durante evento beneficente em prol do 
Lar Fraterno, a Associação Unidos do 
CSU homenageou o Jornal Acontece 
durante Festival que revelou jovens 
talentos e a ‘força da comunidade’ 03

Entrada para o espetáculo 
Querô, nesta sexta (09) 
no Procópio Ferreira, 
em Guarujá, será 1kg de 
alimento ao FSS . 06

O presidente do 
Sintracomos é o novo 
coordenador da Força 
Sindical, regional Baixada 
Santista.
Durante a cerimônia  de 
posse do novo líder, na 
sede do Sintracomos, 
em Santos, sindicalistas 
da região subiram o 
tom contra as reformas 
Trabalhista e da 
Previdência e fizeram 
chamamento para greve 
geral no País  02

Divulgação PMG
Marcel Nobrega

Marcel Nobrega

Helder Lima/PMG

Evento lança oficialmente a 
Campanha Metropolitana do Agasalho
Lançamento da campanha 
aconteceu no Guarujá 

quando a primeira dama 
da Pérola do Atlãntico 

recebeu as primeiras- 
damas das demais cidades 

da Baixada para iniciar o 
período de doações. 06

Sabesp ameaça romper 
em Guarujá

MC Donald's faz doação 
para o Lar Fraterno

Almoço Caipira da TV 
Polo, neste domingo

A Sabesp formalizou 
o interesse de cessar o 
fornecimento em Guarujá.
Por outro lado a 

Na última segunda (05), o 
Lar Fraterno de Cubatão 
recebeu doação de mais 
de 600 itens de higiene 
pessoal do Mc Donald's 

Acontece neste domingo 
o evento mais esperado 
dos últimos dias em 
Cubatão. O tradicional 

Prefeitura, em nota, 
subiu o tom contra a 
Companhia e tranquilizou 
a população. 02

da Cidade. Material 
foi coletado durante a 
campanha 'Bom Vizinho’, 
realizada mensalmente 
pelo Mc Donald´s 07

Almoço Caipira da TV 
Pólo traz o verdadeiro 
sabor da fazenda. Ainda 
há convites. 09

Associação realiza 
festival de karatê
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Macáe assume coordenação
FORÇA SINDICAL

Sindicalistas sobem o tom contra Temer e as reformas durante posse do novo líder regional da Força

O presidente do Sintracomos 
Macaé Marcos Braz de Oliveira, 
ja atua como coordenador da For-
ça Sindical, na Baixada. A posse 
aconteceu nesta terça (6), no au-
ditório do Sintracomos, quando 
autoridade políticas e sindicais 
prestigiaram o acontecimento. 
Nos discursos, os sindicalistas su-
biram o tom das criticas contra as 
reformas trabalhistas e da Previ-
dência, em Brasília.

Repúdio às reformas trabalhis-
ta e previdenciária, e palavras de 
ordem: ‘Fora Temer’ e ‘diretas já’ 
deram o tom na plateia composta 
por representantes dos 43 sindi-
catos � liados à central na região, 
além de sindicalistas de São Paulo 
e outras cidades.

O vice-presidente do Sintra-
port, Robson Gama foi empossa-
do como coordenador adjunto de 
Macaé.

Os trabalhos foram presidi-
dos pelo presidente estadual da 
FS, Danilo Pereira da Silva, que 
iniciou o discurso criticando as 
reformas: “Vieram para tirar di-
reitos dos trabalhadores e apo-
sentados”.

Agressões
O presidente do dos químicos, 

Herbert Passos Filho, que coor-
denou a central por 12 anos na 
região e agora assume a vice-pre-
sidência estadual, também criti-
cou as reformas que “passam de 
maneira covarde pelo Congresso, 
com apoio inclusive do governo 
paulista, que comete agressões 
absurdas e criminosas contra os 
trabalhadores”, disse.

Herbert referiu-se a ação da 

PM contra o presidente Claudio-
miro Machado ‘Miro’, diretores e 
militantes do Sintraport, na greve 
de 28 de abril. “Miro foi agredi-
do pelo Baep, quando chegava ao 
Sindicato, após participar de ma-
nifestação no Centro de Santos”, 
justi� cou Passos.

30 de junho
O secretário-geral estadual da 

Força e diretor do sindicato dos 
metalúrgicos de São Paulo e Mogi 
das Cruzes, Carlos Augusto dos 
Santos ‘Carlão’, foi contundente.

“Quem vota contra os trabalha-
dores não merece o nosso voto”. 
Pedem o voto do trabalhador, mas, 
quando chegam ao poder, descem 
o sarrafo na gente; o companheiro 
Miro que o diga. Vamos fortalecer 
a greve de 30 de junho para der-
rubar esse governo golpista e ilegí-
timo, a serviço do grande capital, 
que se apossou do poder”, disse o 
metalúrgico.

Novo líder
Depois de muitos discursos, o 

an� trião agradeceu ao trabalho do 

antecessor Herbert e enalteceu a 
unidade dos trabalhadores.

Macaé
O sindicalista defendeu a efe-

tiva cobrança dos ‘patrões’ de-
vedores da Previdência, ao invés 
da Reforma que penaliza traba-
lhador. Ele também quer que o 
governo promova uma Reforma 
Tributária: “Para isso acontecer, 
precisamos estar organizados 
e mobilizados, exercendo forte 
pressão sobre o governo”.

Políticos
Entre as autoridades políticas 

que prestigiaram o evento esta-
vam os tucanos: deputado fede-
ral Papa, o prefeito Ademário e o 
vereadore Toninho Vieira (Cuba-
tão), e o vereador santista Bruno 
Orlandi, além de Alfredo Moura 
do Prós de São Vicente.

CAMPANHA SALARIAL

Sintercub fecha acordo com 
reajuste acima  da  inflaçao
Percentual conquistado é quase o dobro da infl ação medida nos últimos 12 meses pelo Dieese. 
Acordo foi selado em assembleia realizada nesta quinta (08), na sede do Sindicato.

Os trabalhadores das empre-
sas de refeições coletivas apro-
varam nesta quinta-feira, (08) a 
proposta de reajuste apresenta-
da pelo presidente do Sintercub, 
Abnésio dos Santos, durante 
assembleia, na sede regional do 
Sindicato, em Cubatão.

O aumento do piso salarial 

foi de 6,03%, subindo de R$ 
1.144,00 para R$ 1.213,00. Esse 
percentual é quase o dobro da 
in� ação medida nos últimos 12 
meses pelo Dieese (Departa-
mento Intersindical de Estatísti-
ca e Estudos Socioeconômicos). 
A proposta também garantiu 
reajuste para quem ganha até 

dois salários e meio, o aumento é 
de 5%; e para quem ganha entre 
dois e meio e quatro salários, o 
aumento foi de 4%.

Além do aumento, o acordo 
prevê a manutenção dos valores 
atuais do convênio médico para 
o trabalhador e a manutenção de 
todos os outros benefícios já pre-

vistos no contrato. 
O presidente do Sintercub, 

Abnésio dos Santos, comemo-
rou. “Dentro da atual situação 
econômica do país e da nossa 
região, acredito que foi um bom 
acordo. O reajuste foi quase o 
dobro da in� ação medida pelo 
Dieese, o que signi� ca que hou-
ve um ganho real para o traba-
lhador”.

Merenda Escolar
Agora, o presidente do Sin-

tercub se prepara para iniciar as 
negociações dos trabalhadores 
de empresas de merenda escolar. 
As negociações devem começar 
nos próximos dias e a expectati-
va é de ter uma negociação rápi-
da e com um bom acordo.

“Esperamos que seja uma ne-
gociação rápida, mas não vamos 
aceitar um acordo menor do  
que conseguimos para o pessoal 
das refeições coletivas”, � nalizou 
o presidente.

“Ao invés da Reforma da Previdência, o governo deve 
cobrar seus devedores. Isso resolveria o problema, sem 
qualquer prejuízo aos trabalhadores e aposentados”.

Macaé

Marcel Nobrega

Macaé recebe os cumprimentos de Hebert Filho, seu antecessor na coordenação da Força na Baixada

Presidente Abnésio dos Santos apresenta as propostas para os trabalhadores durante assembleia

Marcel Nobrega

Mudou a feira
O prefeito de Cubatão Ade-

mário visitou a Feira do Cas-
queiro, iniciando a etapa de 
aproximação popular. Entre ou-
tras coisas, o prefeito foi anun-
ciar a mudança da Feira do Cas-
queiro para a rua Joaquim Jorge 
Peralta. A mudança deve durar 
pelo menos um mês, enquanto 
a Sabesp realiza obras. Mas há 
quem diga que, se for aprovada 
a mudança, a feira � que por lá 
mesmo, pois esta já era uma an-
tiga reivindicação de moradores.

Telha voando
É fato que o vento forte trou-

xe muitos prejuízos na região, in-
cluindo espaços e obras públicas 
e particulares. Mas em Cubatão, 
o que a ventania revelou mesmo 
foi a precariedade dos próprios 
públicos, municipais principal-
mente as escolas.

Guarujá x Sabesp
Insatisfeita com ‘excesso de 

multas’, a Sabesp o� cializou a 
intenção de cessar a prestação 
de serviços públicos de abaste-
cimento de água e esgotamento 
sanitário, em Guarujá.

O que causou estranheza foi 
a Sabesp demonstrar esta con-
trariedade, justo no ano de 2017, 
quando as multas aplicadas pela 
nova administração represen-
tam apenas 1,7% do total (17 
milhões). Nos últimos 12 anos, 
a Prefeitura aplicou um total de 
R$ 998 milhões em multas à Sa-
besp, segundo explicou a atual 
administração.

Prefeitura 
argumenta
A Prefeitura questiona, in-

clusive, a alegação de que as 
multas são indevidas pois não há 
decisão judicial, até o momento, 
indicando a natureza indevida 
dessas autuações.

“É intolerável o despejo de 
esgoto e agentes nocivos nas re-
des de águas pluviais.

A alegada falta de segurança 
contratual e jurídica não se jus-
ti� ca, tendo em vista que desde 
1975 a Sabesp presta serviços 
à Cidade sem contrato formal. 
Neste sentido, a atual adminis-
tração vem mantendo tratativas 
com a concessionária, inclusive 
fazendo inspeções em suas ins-
talações”.

 
Não vai parar
Em nota a Prefeitura tranqui-

liza a população: 
“A Sabesp, de forma alguma, 

poderá cessar o fornecimento de 
água, por se tratar de um serviço 
essencial. 

Desta forma, é inoportuna e 
precipitada a noti� cação enca-
minhada pela Sabesp, e vamos 
continuar tratando o assunto 
com a técnica e a paciência ne-
cessárias.

A Prefeitura vai responder a 
Sabesp dentro dos 30 dias, con-
siderando a conclusão do rela-
tório do Grupo de Trabalho de 
Saneamento Básico, e publicará 
um PMI (Procedimento de Ma-
nifestação de Interesse) para de-
mocratizar a escolha da empresa 
que � cará responsável pelo ser-
viço na Cidade.

Na atual administração, em 
especial capitaneada por um 
médico, é inaceitável pressões 
no sentido de  atrapalhar o bom 
andamento na � scalização de 
danos ambientais e à saúde pú-
blica. Portanto, entre os quei-
xumes da empresa e a defesa 
intransigente da população do 
Guarujá, este Governo não he-
sitará em � scalizar qualquer que 
seja a empresa”.
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ANTT apresenta dispositivo eletrônico

Unidos do CSU realiza Festival

A Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT) e a Associação 
Brasileira de Conces-
sionárias de Rodovias 
(ABCR) realizaram, nesta 
semana, cerimônia que 
apresentou o piloto de 
instalação da TAG, dispo-
sitivo de identi� cação ele-
trônica obrigatório para 
veículos automotores de 
cargas cadastrados no Re-
gistro Nacional de Trans-
portadores Rodoviários 
de Cargas (RNTRC). 

O evento foi realiza-
do no Ecopátio Cubatão, 
onde os testes continua-
rão com caminhões que 
passarem pelo local e que 
é um ponto estratégico 
pelo alto � uxo de veículos 
que diariamente se deslo-
cam ao Porto de Santos.

Participaram do even-
to o diretor-geral da 
ANTT, Jorge Bastos; o 
diretor da ANTT Mar-
celo Vinaud; técnicos da 
superintendência respon-
sável pela área de cargas 
na Agência; diretores da 
ABCR; representantes do 
Grupo Ecorodovias; entre 
outros.

O mecanismo contém 
uma chave eletrônica que 
será associada à identi� -

cação do veículo e do trans-
portador, na base de dados 
da ANTT. Assim que as an-
tenas coletarem essa chave 
no registro de passagem, se-
rão veri� cados os dados do 
transportador e do veículo. 
É uma tecnologia baseada 
na comunicação por radio-
frequência, processo similar 
aos sistemas de arrecadação 
eletrônica implantados nos 
pedágios. Nos pontos de 

registro de passagem, além 
das antenas, serão instala-
das câmeras de leitura ele-
trônica de caracteres para 
identi� cação das placas dos 
veículos. Tanto a antena 
como a câmera identi� ca-
rão os veículos e registrarão 
a passagem, indicando local 
e tempo, e o registro será 
comparado à base de dados 
da agência reguladora.

Benefícios 
A identi� cação eletrôni-

ca dos veículos de carga 
inscritos no RNTRC possi-
bilitará diversos benefícios 
nos processos logísticos de 
transporte terrestre no Bra-
sil.

A TAG proporcionará 
informações reais sobre a 
movimentação de cargas 
nas rodovias brasileiras; a 
origem e o destino das via-

gens realizadas; e os fretes 
praticados. Os dados são 
essenciais para fomento e 
planejamento de políticas 
públicas no setor.

Para o transportador, a 
identi� cação eletrônica será 
fundamental para formali-
zar o mercado; di� cultar a 
clonagem de veículos; com-
provar formalmente renda; 
reduzir tempo de pedágio; 
otimizar o � uxo e a espera 

nos portos, como no Por-
to de Santos; bem como 
aumentar a competivida-
de, diante da regulariza-
ção e � scalização da ativi-
dade.

Já para a sociedade, a 
pro� ssionalização do se-
tor possibilitará a redução 
da evasão e de acidentes 
nas praças de pedágio, as-
sim como a diminuição de 
custos socioambientais. 

A Acic - Associação Comercial e Industrial de Cubatão esclarece aos funcionários 
públicos municipais que nunca se opôs à feira anual de roupas e outros produtos, 
realizada pelo Sispuc tanto na sede do Sindicato, quanto no Grêmio.

A ACIC reconhece a importância do evento, que já é realizado na cidade há mais 
de 10 anos, de forma exclusiva para os servidores municipais. 

Outrossim, a Acic e a diretoria do Sispuc estudam a forma de incluir o comércio 
cubatense, de forma a agregar ainda mais opções ao evento.

Por fi m, a ACIC esclarece, defi ni� vamente, que nunca se posicionou contra a 
referida feira. Lembramos que apenas a diretoria tem legi� midade para falar em 
nome da Associação que não pode ser responsabilizada por eventuais comentários 
feitos indevidamente.

NOTA DE DESCLARECIMENTO 
Para aqueles que tem dú-

vidas ou alguma di� culdade 
de lidar com a Nota Fiscal 
Eletrônica, a ACIC promove 
em parceria com a Fênix Cur-
sos Pro� ssionalizantes um 
treinamento especí� co sobre 
o tema, que tem início no 
próximo dia 01 de julho.

Em 20 horas de curso, se-
rão abordadas questões pon-
tuais sobre a manipulação da 
NF-E e informações comple-
mentares para esclarecer to-
das as dúvidas sobre a nota 
� scal eletrônica.

Para participar do treina-
mento basta realizar inscrição 
na própria ACIC (Rua Bahia, 
171, Vila Paulista) a partir do 
dia 11 de junho, em horário 
comercial. Para se inscrever, 

Nota Fiscal Eletrônica
é necessário realizar a doação 
de 2 quilos de alimentos não 
perecíveis, que serão reverti-
dos para entidades assisten-
ciais do Município. 

Para mais informações so-
bre o curso, basta entrar em 
contato com a ACIC pelos 
telefones: (13) 3024-1045 ou 
(13) 3361-1519; por email: 
administrativo@aciccubatao.
com, ou diretamente na se-
cretaria da ACIC.

Re
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CARGAS

BENEFICENTE

Divulgação/ANTT

Cerimônia que apresentou o piloto do dispositivo de identi� cação eletrônica obrigatória para veículos de cargas, aconteceu no Ecopátio

O Unidos do CSU 
realizou a quarta edi-
ção do Festival de Artes 
Marciais. 

Durante quatro horas, 
houve apresentação de 
várias academias. 

Há 17 anos, o pro-

fessor Israel Ferreira da 
Cruz, faixa preta 3º DAN 
(foto com o jornalista 
Cido Barbosa) atua jun-
to à comunidade com 
forte trabalho social que, 
além de gerar consciên-
cia esportiva, também 

formou atletas, inclusive 
um campeão mundial, 
presente ao evento.

Bene� cente, o Festi-
val arrecadou alimentos 
para doação ao Lar Fra-
terno.

Abandono
‘Mas nem tudo são 

� ores’. Palco de diversas 
atividades da comuni-
dade o CSU, literalmente 
jogado às traças, re� ete o 
abandono do poder pú-
blico. 

O reconhecido traba-
lho, de grande enverga-
dura social, do professor 
Israel que  investe em 
crianças de 4 a 16 anos, 
também carece de maior 
reconhecimento do po-
der público.

Fotos: Marcel Nobrega

O diretor de Acontece, Cido Barbosa (dir)recebeu homenagens do Projeto
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AS INFORMAÇÕES DESTA COLUNA SÃO DE RESPONSABILIDADE DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES       ACONTECE NO LEGISLATIVO

RODRIGO ALEMÃO PEDE AÇÕES CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

O vereador Rodrigo Alemão (PSDB), apresentou à mesa da Câmara 
na sessão do dia 30 de maio, uma indicação para que o poder Executi-
vo Municipal faça gestões junto aos órgãos competentes objetivando a 
intensi� cação da campanha de conscientização sobre a violência contra 
a Mulher..

O vereador pede que se � xe cartazes de avisos e lembretes em hotéis, 
bares, agências de viagem, locais de transporte, restaurantes, prédios 
comerciais e postos de combustíveis, o número do disque denúncia da 
violência contra a mulher (disque 180), tendo em vista os inúmeros 
casos de violência contra a mulher, no Brasil e em nosso município

AGUINALDO ARAÚJO PEDE SEMÁFORO NA HENRY BORDEN

O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) solicitou, através 
de requerimento apresentado à Mesa da Câmara na última 
sessão ordinária realizada no dia (06), a implantação de um 
semáforo no cruzamento das Avenidas Henry Borden com 
a Nove de Abril.

Segundo o vereador, o semáforo traria mais � uidez e se-

gurança para o trânsito no local, onde atualmente os moto-
ristas que querem adentrar a avenida Henry Borden, preci-
sam esperar o momento oportuno para fazer a conversão, 
oque pode colocar em risco a vida dos motoristas e pedes-
tres que trafegam pelo local. 

O pedido foi encaminhado aos setores competentes.

MARCINHO COBRA SOLUÇÃO PARA A VILA NATAL

O vereador Marcinho (PSB), esteve na Vila Natal 
recentemente para veri� car in loco a reclamação dos 
moradores do bairro a respeito do canal do bairro, que sempre 
transborda em dias de chuva forte. Segundo os moradores, 
além do caos causado pela água, que estraga moveis e traz o 
risco de acidentes, a enchente também pode provocar doenças 

como a leptospirose.
Após ouvir as reclamações dos moradores, o vereador 

encaminhou requerimento à mesa da Câmara solicitando 
instalação de portas de contenção no canal, como forma 
de combater as constantes enchentes no local. O pedido foi 
encaminhado ao Executivo.

WILSON PIO ENTREGA HONRARIA AO PASTOR CARLÃO

No dia 25 de maio, durante a Sessão Solene realizada 
no plenário da Câmara Municipal, o Poder Legislativo 
concedeu ao Pastor Carlos Roberto Silva, o pastor Carlão, 
Presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus 
Ministério de Cubatão, a honraria “Amigo de Cubatão”. 

O vereador Wilson Pio (PSDB), em nome da bancada 
do partido, foi o propositor da homenagem ao pastor, em 

reconhecimento a todo o trabalho social e espiritual que é 
feito pela Assembleia de Deus na Cidade.

O vereador reiterou que o trabalho da igreja é de grande 
importância para a população mais carente e espera que 
o reconhecimento sirva de incentivo para que o trabalho 
prossiga auxiliando aqueles que mais precisam na nossa 
Cidade.

O vereador enfatizou a importância de realizar as audiên-
cias públicas nos bairros para se discutir com a população as 
necessidades e prioridades das ações a serem desenvolvidas 
pela prefeitura. O vice-prefeito garantiu a realização das au-
diências públicas nos bairros em 09 setores da cidade.

RAFAEL TUCLA PEDE REALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Em audiência pública realizada na Câmara Municipal 
para apresentação da Lei de Diretrizes do Orçamento – 
LDO, o vereador Rafael Tucla (PT) pediu ao Secretário de 
Planejamento e também vice-prefeito, Pedro de Sá a manu-
tenção da realização do orçamento participativo por audiên-
cias públicas nos bairros.

SERGIO CALÇADOS PEDE VOLTA DO CENTRO DA MULHER

Na sessão do dia 30 de maio, o vereador Sérgio Calçados (PPS) 
apresentou um requerimento solicitando à Prefeitura que retome 
as atividades do antigo Centro de Referência da Mulher (CRM), 
que funcionava na Rua Salgado Filho, no Jardim Costa e Silva. 

O parlamentar pede que a Secretaria de Assistência Social faça 

um levantamento no local de todas as necessidades para a melho-
ria e ampliação dos serviços, visando atender as Políticas Públicas 
para as Mulheres. O vereador está buscando através de um Projeto 
de Captação de Emenda Parlamentar junto aos deputados de seu 
partido para esta � nalidade.

LALÁ SOLICITA MANUTENÇÃO NA UME MARANHÃO 
Nesta semana, o vereador Lalá (SD) esteve na Vila Natal, 

visitando a UME Estado do Maranhão, onde pode constatar 
diversos problemas que atingem a estrutura física da 
unidade, prejudicando o desenvolvimento das atividades dos,  
professores e funcionários e o aprendizado dos alunos que 
frequentam a unidade.

Após a visita, o vereador se comprometeu a cobrar do Poder 
Executivo para que as obras de manutenção estrutural do local 
sejam feitas com o máximo de urgência, dando a possibilidade 
dos professores desempenharem seu trabalho com excelencia e 
proporcionando aos alunos um lugar propício para desenvolver 
suas habilidades.

cou parada por duas horas e atrapalhou o transito na saída 
do bairro. As empresas MRS, Rumo e VLI, que operam na 
linha que cruzam o bairro, serão convidadas para apresentar 
explicações e aproveitar para reivindicar uma alça de acesso 
nova para o bairro, evitando acidentes e transtornos para os 
moradores do bairro.

RICARDO QUEIXÃO PROPÕE CEV DA LINHA FÉRREA

O vereador Ricardo Queixão (PDT) requereu na última 
sessão a instauração de uma Comissão Especial de Verea-
dores para apurar algumas denúncias feitas por moradores 
sobre as composições de trens que cruzam a Vila dos Pesca-
dores.

O vereador quer entender por que uma composição � -

TONINHO VIEIRA VIABILIZA DIÁLOGO ENTRE PREFEITURA E MARVIN

Após participar da Audiência Pública, referente ao. 1° 
Quadrimestre de 2017, convocada pela Comissão Permanente 
de Finanças e Orçamento, que ocorreu no Plenário da Câmara 
Municipal na tarde desta quinta (08), o vereador Toninho 
Vieira (PSDB), juntamente com os  vereadores Wilson Pio, Ivan 
Hildebrando e Marcinho, reuniu a comissão dos funcionários 

demitidos da Marvin, a � m de dialogar com Secretário Municipal 
de Finanças Maurício Cruz, no intuito de viabilizar o pagamento 
das indenizações trabalhistas em decorrência das demissões 
realizadas nos meses de março e abril de 2017. 

Ao � nal, o secretário deu a certeza de efetuar até o dia 20 (vinte) 
deste mês o pagamento das indenizações aos trabalhadores.
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BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

              ATIVO   PASSIVO
       CIRCULANTE   CIRCULANTE
CAIXA/BANCOS         R$ 16.807,65 CONTAS A PAGAR          R$ 163,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA             R$ 268,48 CONSIGNAÇÃO F. PAGAMENTO         R$ 431,67
CREDITOS     CONSIGNAÇÃO S/VINC F. PAGAMENTO        R$ 817,80
ADIANTAMENTO           R$ 9.758,07 ENCARGOS EMPREGADOS         R$ 858,34
ADIANTAMENTO EMPREGADOS             R$ 823,17 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS TERCEIROS          R$ 20,98
            ATIVO NÃO CIRCULANTE    PATRIMONIO LIQUIDO
IMOBILIZADO     RESULTADO ACUMULADO
MOVEIS UTENSILIOS           R$ 6.156,75 SUPERAVIT DO EXERCICIO    R$ 58.790,67
EQUIPAMENTOS INFORMATICA          R$ 3.302,69 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO     R$ 1.045,53
VEICULOS          R$ 32.000,00 
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS  
MOVEIS UTENSILIOS        (R$ 1.913,15) 
EQUIPAMENTOS INFORMATICA         ( R$ 691,90) 
VEICULOS         (R$ 4.383,70) 
TOTAL          R$ 62.128,06 TOTAL     R$ 62.128,06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

RECEITAS
CONTRIBUIÇÕES     R$ 259.046,16
CONTRIBUIÇÕES DO GUINCHO        R$ 7.400,00
DOAÇÃO PROGRAMA DO GUINCHO     R$ 22.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS
RENDIMENTO APLICAÇÃO             R$ 90,42
DESPESAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
RECURSOS HUMANOS
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL C/VINCULO     R$ 35.294,09
BENEFICIOS A PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO      R$ 6.027,60
REMUNERAÇÃO C/PESSOAL S/VINC EMPREGATICIO    R$ 89.534,89
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO        R$ 2.118,00
APOIO ADMINISTRATIVO      R$ 89.320,20
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO       R$ 6.408,00
DESPESAS FINANCEIRAS        R$ 1.043,13
SUPERAVIT OPERACIONAL      R$ 58.790,67

ALTACUB
ASSOCIAÇÃO LOGÍSTICA DE TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE CUBATÃO E REGIÃO – ALTACUB 

FUNDADO EM 02/02/2015 / CNPJ 22.150.995/0001-00

NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÕES 
CONTABEIS

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL:
A Associação Logistica de Transportadores Au-
tônomos de Cubatão e Região – ALTACUB, é 
uma organização  de natureza jurídica, sem fi ns 
lucrativos, tendo como fi nalidade conforme o ar-
tigo 4º do seu estatuto, desenvolver programa 
de assistência aos transportadores, desenvolver 
programa de apoio aos motoristas, promover o 
voluntariado, organizar seminários, eventos,cur-
sos, atualização profi ssional, férias, exposições 
e amostras; organizar ofi cinas de manutenção e 
reparo de veículos, desenvolver programas em 
parceria, estágios, estudos, projetos, extensão 
e pesquisas com faculdades, universidades, es-
colas técnicas e profi ssionalizantes para o setor 
de transporte e credito; integrar com programas 
ofi ciais com o setor governamental, administrar 
centros de distribuição e armazenamento, de-
senvolver programas de assistência a saúde dos 
motoristas, organizar central de compras, desen-
volver programa de assistência as famílias e de-
pendentes dos motoristas.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO CONTABIL: A Demonstração Contabil, foi elaborada de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fi ns de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho 
Federal de Contabilidade através da resolução CFC  nº 1409/12 de 21 de Setembro de 2012. As demonstrações  contabeis do exercicio 
fi ndo em 31 de dezembro de 2017 estão sendo apresentadas para fi ns comparativos. NOTA  03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
ADOTADAS. A Entidade adota o princípio de caixa para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações 
contábeis, combinado ainda com as seguintes praticas: a) Apresentação das Contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em 
prazo inferior ao termino do exercício seguinte estão classifi cados como circulantes. b) Apuração dos Resultados – As doações, receitas 
e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Superávit/
Defi cit do Exercício. c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos: 1. Ativos fi nanceiros – Os principais ativos fi nanceiros reconhecidos 
pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações fi nanceiras de liquidez imediata. 
2. Passivos fi nanceiros – Os principais passivos fi nanceiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar a fornecedores, obrigações 
trabalhistas, empréstimos e fi nanciamentos. 3. Ativo não circulante – Imobilizado e Intangível: Imobilizado – As contas de ativo imobilizado 
estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal 
do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, resultando nas seguintes taxas anuais: Tabela de Depreciação. Itens Vida 
Util Taxa Anual - Máquinas e Equipamentos  10 Anos  10,00% - Móveis e Utensílios 10 Anos 10,00% - Equipamentos de Informatica 10 Anos 
10,00% - Veículos Transportes de Cargas 04 Anos 25,00% 5. Passivo Circulante – Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo 
os rendimentos e as variações monetárias auferidas. 6. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica (IRPJ) - Por ser uma entidade sem fi ns lucrativos, a ALTACUB está imune do pagamento de Imposto de renda,conforme estabelece 
o art. 150, VI, b, da Constituição Federal, fazendo reconhecimento para cada tributo, a despesa e o passivo tributário como se devido fossem, 
bem como a baixa por exigibilidade suspensa objeto do benefício da imunidade e isenção. 7. Contribuição para o Programa de Integração 
Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Em atendimento a legislação virgente para as Entidades 
Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, tal como defi nidos pela legislação trabalhista, contribui para o PIS com uma quota fi xa de 1% 
incidente sobre a folha de pagamento mensal, o qual é registrado como despesa de custeio na rubrica de “Recursos Humanos”, obedecendo 
ao regime de caixa. Em relação ao Recolhimento do PIS e COFINS sobre a receita a Igreja Tal está isenta conforme art. 9 e 47 da Instrução 
Normativa 247/2002, Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 15 §1º da lei 9.532 de 10 dedezembro de 1997. fazendo 
reconhecimento para cada tributo, a despesa e o passivo tributário como se devido fossem, bem como a baixa por exigibilidade suspensa objeto 
do benefício da imunidade e isenção. NOTA  04 -  DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES. As principais doações, foram 
voluntárias, oriundas dos associados, bem como de terceiros de natureza patrimonial e fi nanceira para custeio de suas atividades. 1. Receitas 
Financeiras - As receitas fi nanceiras abrangem os juros sobre aplicações e variações no valor justo de ativos fi nanceiros mensurados pelo 
valor justo. NOTA 05 - PATRIMÔNIO SOCIAL As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit 
do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base a Resolução do CFC nº 1.179/09 que aprova 
a NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retifi cação de Erro. NOTA - 06 DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS 
As despesas da ALTACUB são oriundos dos custos direto com atividade fi m da organização, pois contemplam as despesas operacionais da 
Entidade, como responsável pelas atividades desenvolver programa de assistência aos transportadores, desenvolver programa de apoio aos 
motoristas, promover o voluntariado, organizar seminários, eventos,cursos, atualização profi ssional, férias, exposições e amostras; organizar 
ofi cinas de manutenção e reparo de veículos, desenvolver programas em parceria, estágios, estudos, projetos, extensão e pesquisas com 
faculdades, universidades, escolas técnicas e profi ssionalizantes para o setor de transporte e credito; integrar com programas ofi ciais com o 
setor governamental, administrar centros de distribuição e armazenamento, desenvolver programas de assistência a saúde dos motoristas, 
organizar central de compras, desenvolver programa de assistência as famílias e dependentes dos motoristas. NOTA 07 - FLUXO DE CAIXA 
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS As operações a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o método indireto, segundo o 
qual o resultado foi ajustado pelos efeitos das transações que não envolvem caixa, quaisquer diferimentos ou outros ajustes por competência 
sobre recebimentos ou pagamentos operacionais passados ou futuros, e itens de receita ou despesa associados com fl uxos de caixa das 
atividades de investimento ou de fi nanciamento.
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editais de casamento
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: JOÃO MÁXIMO MARQUES DA 
SILVA e VALQUIRIA ALVES BEZERRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, encarregado de obras, RG n.º 0757737595 - SSP/BA, CPF 
n.º 97338125520, com 38 anos de idade, natural de MORRO DO CHAPÉU - BA 
(Morro do Chapéu-BA  Livro nº 28, fl s. nº 180, Termo nº 2442), nascido no dia 
vinte e um de junho de mil novecentos e setenta e oito (21/06/1978), residente 
na RUA Jaime Duarte, 240, Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lho de VERIANO 
RIBEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 63 anos de 
idade, residente em CAMAÇARI - BA e de BENEDITA MARQUES DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, residente em 
CAMAÇARI - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 1328566544 - SSP/BA, CPF n.º 01474819532, com 33 anos de 
idade, natural de SÃO DOMINGOS DO CAPIM - PA (São Domingos do Capim-PA  
Livro nº 55, fl s. nº 18, Termo nº 9345), nascida no dia vinte e nove de junho de 
mil novecentos e oitenta e três (29/06/1983), residente na RUA Jaime Duarte, 
240, Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO ALVES BEZERRA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente 
em CUSTÓDIA - PE e de CÍCERA CORDEIRO BEZERRA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em CUSTÓDIA - PE. 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 junho 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: GIVANILDO DOS SANTOS SILVA 
e ROBERTA ISLLAY SILVA DE MELO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de máquina 1, RG n.º 35269240 - SSP/SP, 
CPF n.º 30345797809, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascido no dia vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta e um 
(24/01/1981), residente na RUA Santo Antonio de Pádua, 37, Vila São José, 
Cubatão - SP, fi lho de GERCINO JOAQUIM DA SILVA, falecido há 24 anos e 
de MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 466724822 - SSP/SP, CPF n.º 
37636888890, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
três de maio de mil novecentos e noventa (03/05/1990), residente na RUA 
Santo Antonio de Pádua, 37, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de ROBERTO 
DE MÉLO, de nacionalidade brasileira, vendedor, com 51 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA IVONE DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, vendedora, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de junho 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: MARCOS AURÉLIO 
FERREIRA SANTOS e THAMIRYS DA SILVA OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 498745363 - SSP/SP, CPF n.º 
44208613807, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 155, fl s. nº 107, Termo nº 43893), nascido no dia quinze de outubro de mil 
novecentos e noventa e dois (15/10/1992), residente na AVENIDA Principal, 
806, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de IRINEU VIEIRA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 61 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA JUSSARA DA CONCEIÇÃO FERREIRA SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
563145948 - SSP/SP, CPF n.º 46443027833, com 20 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 183, fl s. nº 333, Termo nº 55263), nascida no 
dia dois de abril de mil novecentos e noventa e sete (02/04/1997), residente na 
AVENIDA Principal, 806, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de EDSON RAMOS 
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 47 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de JOSIMEIRE PAULINO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, domés� ca, com 42 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, 05 de junho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: MARCELO JESUS DA SILVA e THAMIRES 
DIAS CRISPIM. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
pedreiro, RG n.º 561034163 - SSP/SP, CPF n.º 04870822571, com 31 anos de 
idade, natural de IPIAÚ - BA, nascido no dia quinze de março de mil novecentos 
e oitenta e seis (15/03/1986), residente na AVENIDA Principal, 2561, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, fi lho de PEDRO MARQUES DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, pedreiro, com 65 anos de idade, residente em IPIAÚ - BA e de JULIA 
BATISTA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, diarista, com 57 anos de idade, 
residente em IPIAÚ - BADivorciado de Iraildes Santos de Oliveira, conforme 
sentença datada de 15/07/2011, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara 
desta Comarca, nos autos de N°157.01.2011.004800-0/000000-000. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 428350884 
- SSP/SP, CPF n.º 42922838854, com 23 anos de idade, natural de SANTOS - SP 
(Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 285, fl s. nº 125, Termo nº 104484), nascida no 
dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e noventa e três (28/12/1993), 
residente na AVENIDA Mar� ns Fontes, 970, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de 
RUBEN CRISPIM, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 52 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de SHYRLEI DA SILVA DIAS CRISPIM, de nacionalidade 
brasileira, auxiliar de montagem, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de junho 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: EDGAR DOS SANTOS FERREIRA 
e ABIGAIL FERREIRA DE MELO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 577782083 - SSP/SP, CPF n.º 
92071309472, com 42 anos de idade, natural de BOM JARDIM - PE (Bom 
Jardim-PE  Livro nº 03, fl s. nº 74, Termo nº 3859), nascido no dia treze 
de julho de mil novecentos e setenta e quatro (13/07/1974), residente 
na Rua São Jorge, 36, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de AMARO 
ALEXANDRE FERREIRA, falecido há 03 anos e de JOSEFA ROSA DOS SANTOS, 
falecida há 02 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, domés� ca, RG n.º 1999001010426 - SSP/AL, CPF n.º 04942812437, 
com 49 anos de idade, natural de PALMARES - PE (Novo Lino - AL  Livro nº 
03, fl s. nº 207, Termo nº 3228), nascida no dia vinte e dois de junho de mil 
novecentos e sessenta e sete (22/06/1967), residente na Rua São Jorge, 
36, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de TOMÉ BANDEIRA DE MELO, 
falecido há 32 anos e de HILDA FERREIRA DE MELO, falecida há 09 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, 03 de junho 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: NEILSON ADEILSON DA SILVA e NATÁLIA 
ROSENDO MARTINS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante de produção, RG n.º 47535491 - SSP/PE, CPF n.º 37820720816, com 29 
anos de idade, natural de PETROLÂNDIA - PE (Petrolândia-PE  Livro nº 12, fl s. nº 
220, Termo nº 13540), nascido no dia vinte e três de outubro de mil novecentos 
e oitenta e sete (23/10/1987), residente na Rua Arquiteto Dejalma Fontes de 
Souza, 49, Bolsão 9, Jardim Real, Cubatão - SP, fi lho de ADEILSON JOSÉ DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 58 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de LINDINALVA RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 48197017 - SSP/SP, 
CPF n.º 42632527805, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-
SP  Livro nº 155, fl s. nº 319, Termo nº 44105), nascida no dia nove de novembro 
de mil novecentos e noventa e dois (09/11/1992), residente na Rua Arquiteto 
Dejalma Fontes de Souza, 110, casa 13, Jardim Real, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ 
ANDRÉ MARTINS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARINALVA ROSENDO DO NASCIMENTO MARTINS, 
de nacionalidade brasileira, do lar, 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, 06 de junho 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: ROBERTO GONÇALVES SOARES 
e JACKELINE PEREIRA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 343436991 - SSP/SP, CPF n.º 32813812862, 
com 35 anos de idade, natural de GUARULHOS - SP (Guarulhos-SP  Livro nº 
230, fl s. nº 115, Termo nº 111951), nascido no dia vinte e cinco de maio 
de mil novecentos e oitenta e dois (25/05/1982), residente na RUA Jonas 
de Souza, 20, apt.406, bl.A 2, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de CARLOS 
HENRIQUE SOARES ARANHA, de nacionalidade brasileira, técnico de 
manutenção, com 55 anos de idade, residente em ITABUNA - BA e de NEUZA 
GONÇALVES DE MATOS SOARES, falecida há 10 anos . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 26370743X - SSP/
SP, CPF n.º 28731449808, com 35 anos de idade, natural de SÃO PAULO - 
SP, nascida no dia primeiro de dezembro de mil novecentos e oitenta e um 
(01/12/1981), residente na RUA Jonas de Souza, 20, apt.406, bl.A 2, Bolsão 
9, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO PEREIRA SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, encarregado de elétrica, com 59 anos de idade, residente em SÃO 
PAULO - SP e de MARINEZ VIRGINIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
professora, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada 
de Robert Mesquita Costa, conforme Escritura Pública lavrada no Cartório 
de Notas de Ber� oga-SP, no livro n°360, fl s.383/384, aos 10/05/2017. 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, 31 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: JUSCILEI SOUSA DE MEDEIROS 
e RENATA SANTANA FERREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de máquinas, RG n.º 15812420 - SSP/BA, CPF 
n.º 05085642554, com 27 anos de idade, natural de BONINAL - BA (Nova 
Colina-BA  Livro nº 25, fl s. nº 44, Termo nº 7137), nascido no dia dez de 
março de mil novecentos e noventa (10/03/1990), residente na RUA Márcio 
Pereira da Silva, 5, Costa Muniz, Cubatão - SP, fi lho de AMARILDO ALMEIDA 
DE MEDEIROS, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 52 anos de 
idade, residente em BONINAL - BA e de MARIA RITA SOUSA DE MEDEIROS, 
de nacionalidade brasileira, com 61 anos de idade, residente em BONINAL 
- BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de 
serviços gerais, RG n.º 2022901746 - SSP/BA, CPF n.º 06532831565, com 23 
anos de idade, natural de PIATÃ - BA (Cabrália-BA  Livro nº 18, fl s. nº 139, 
Termo nº 11680), nascida no dia vinte e nove de outubro de mil novecentos 
e noventa e três (29/10/1993), residente na RUA Márcio Pereira da Silva, 
5, Costa Muniz, Cubatão - SP, fi lha de SALVADOR DE OLIVEIRA FERREIRA, 
de nacionalidade brasileira, agricultor, com 60 anos de idade, residente 
em BONINAL - BA e de AGMAR SANTANA FERREIRA, de nacionalidade 
brasileira, agricultora, com 49 anos de idade, residente em BONINAL - BA. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de junho 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: SEVERINO LUIZ FARIAS 
DE OLIVEIRA e SORAIA ELIANA ALVES DE FREITAS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, viúvo, pedreiro, RG n.º 157407603 - SSP/SP, 
CPF n.º 41655850415, com 56 anos de idade, natural de BOM JARDIM - 
PE, nascido no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e sessenta e 
um (25/01/1961), residente na RUA Santa Julia, 63, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO LUIZ DE OLIVEIRA, falecido há 1 semana e 
de TERESA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, falecida há 1 anoViúvo de Josefa Maria 
Dias de Oliveira, falecida aos 16/09/2013, no livro C-59, fl s.171, no Cartório 
de Cubatão-SP.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 327686091 - SSP/SP, CPF n.º 30509384803, com 38 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 35, fl s. 
nº 285, Termo nº 22647), nascida no dia trinta de maio de mil novecentos 
e setenta e nove (30/05/1979), residente na RUA Santa Julia, 630, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de MESSIAS GOMES DE FREITAS, falecido 
há 11 anos e de MARIA HELENA ALVES DE FREITAS, falecida há 4 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, 01 de junho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: DIEGO JOSÉ SIMÃO DA SILVA e 
BEATRIZ DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar administra� vo, RG n.º 42149736 - SSP/SP, CPF n.º 44170598881, 
com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 174, 
fl s. nº 352, Termo nº 51700), nascido no dia vinte e três de janeiro de mil 
novecentos e noventa e seis (23/01/1996), residente na Rodovia Cônego 
Domênico Rangoni, 30, Man� queira, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ VALDEMAR 
SIMÃO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 41 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO, de 
nacionalidade brasileira, auxiliar de cozinha, com 38 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
jovem aprendiz, RG n.º 389139439 - SSP/SP, CPF n.º 47381964805, com 19 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 187, fl s. nº 265, 
Termo nº 56787), nascida no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e oito (25/02/1998), residente na Rodovia Cônego Domênico 
Rangoni, 21, Man� queira, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL FRANCISCO DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 52 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de limpeza, com 42 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, 31 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: REGINALDO SANTOS 
ARANHA e CLAUDINETE THAYS DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, montador, RG n.º 20809411 - SSP/BA, 
CPF n.º 07359430526, com 22 anos de idade, natural de CATURAMA - BA 
(Caturama - BA  Livro nº 32, fl s. nº 87, Termo nº 4727), nascido no dia 
dezesseis de março de mil novecentos e noventa e cinco (16/03/1995), 
residente na Rua Bernardino de Pinho Gomes, 549, Jardim São Francisco, 
Cubatão - SP, fi lho de ZÊNIO DOS SANTOS ARANHA, de nacionalidade 
brasileira, lavrador, com 46 anos de idade, residente em CATURAMA - BA 
e de LUCENÍ CONCEIÇÃO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 42 anos de idade, residente em CATURAMA - BA . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, CTPS n.º 064506 - 00412/
SP, CPF n.º 46818645879, com 22 anos de idade, natural de SURUBIM - 
PE (Bom Jardim-PE - 1ºDistrito  Livro nº 16, fl s. nº 151, Termo nº 19751), 
nascida no dia quatorze de abril de mil novecentos e noventa e cinco 
(14/04/1995), residente na Rua Bernardino de Pinho Gomes, 549, Jardim 
São Francisco, Cubatão - SP, fi lha de SEVERINO FRANCISCO DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 78 anos de idade, residente em 
BOM JARDIM - PE e de CLAUDETE JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em BOM JARDIM - PE. 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 junho 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: HUDSON LEONARDO 
MESSIAS RODRIGUES e IARA GOMES DE SOUZA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 48651245 - SSP/SP, CPF 
n.º 38576817802, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 124, fl s. nº 333, Termo nº 31782), nascido no dia vinte e um de 
novembro de mil novecentos e oitenta e sete (21/11/1987), residente na 
RUA Cubatão, 61, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de LUIZ FLAVIO 
RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 53 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de SONIA BARROS MESSIAS, de nacionalidade 
brasileira, ajudante, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 
489772894 - SSP/SP, CPF n.º 41403195854, com 24 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 157, fl s. nº 171, Termo nº 44753), nascida no 
dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e noventa e três (16/02/1993), 
residente na RUA Cubatão, 61, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de DENILSON 
DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 48 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARCIA GOMES FRANCISCO, de nacionalidade 
brasileira, domés� ca, com 44 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, 03 de junho 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: KAUAM SILVA FRANCO PAIVA 
e LUANA FARIAS DE ARRUDA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante de obras, RG n.º 430386217 - SSP/SP, CPF n.º 
45415874836, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia 
dezoito de abril de mil novecentos e noventa e seis (18/04/1996), residente 
na RUA Caminho São Geraldo, 511, casa 08, Sí� o Novo, Cubatão - SP, fi lho 
de CLÁUDIO GOMES PAIVA, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 
44 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUCINEIA SILVA FRANCO 
PAIVA, de nacionalidade brasileira, com 45 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
assistente fi nanceira, RG n.º 48932017X - SSP/SP, CPF n.º 41234257807, com 
24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia onze de maio de mil 
novecentos e noventa e três (11/05/1993), residente na RUA Caminho São 
Geraldo, 511, casa 08, Sí� o Novo, Cubatão - SP, fi lha de GENARIO ELIAS DE 
ARRUDA, de nacionalidade brasileira, montador de andaime, com 47 anos 
de idade, residente em Umari - PE e de ANA MARIA FARIAS DE SOUSA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em Umari - PE. 
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 junho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

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.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: ORLANDO DOS SANTOS PEREIRA e 
ELIANE DA SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante, RG n.º 549845045 - SSP/SP, CPF n.º 09795277405, com 
25 anos de idade, natural de PIRANHAS - AL (Piranhas-AL  Livro nº 03, fl s. nº 
441, Termo nº 441), nascido no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos 
e noventa e dois (25/04/1992), residente na RUA Caminho São Gabriel, 234, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ VITALINO PEREIRA, falecido 
há 8 anos e de QUITERIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 60 anos de idade, residente em PIRANHAS - AL . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 405010370 - SSP/SP, 
CPF n.º 09396399477, com 24 anos de idade, natural de PIRANHAS - AL 
(Piranhas-AL  Livro nº 01, fl s. nº 296, Termo nº 1183), nascida no dia dez 
de janeiro de mil novecentos e noventa e três (10/01/1993), residente 
na RUA Caminho São Gabriel, 234, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
fi lha de JOSÉ CICERO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, operador 
de hidro jato, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
MARIA AUGUSTO DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 50 anos de idade, residente em PIRANHAS - AL. 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 junho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: RAFAEL MARTINS DE LIMA e ÉRICA 
GABRIELA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedor, RG n.º 47900933 - SSP/SP, CPF n.º 38322741898, com 26 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 143, fl s. nº 218, Termo 
nº 39228), nascido no dia vinte de outubro de mil novecentos e noventa 
(20/10/1990), residente na RUA 10, 171, Pinheiro do Miranda, Cubatão - SP, 
fi lho de MARIO SIMÃO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, segurança, com 
48 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de EDNA DO NASCIMENTO 
MARTINS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, 
residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, assistente de gate, RG n.º 48891547 - SSP/SP, CPF n.º 
40390564850, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 155, fl s. nº 106, Termo nº 43892), nascida no dia treze de outubro de 
mil novecentos e noventa e dois (13/10/1992), residente na RUA 10, 171, 
Pinheiro do Miranda, Cubatão - SP, fi lha de GINALDO EUFRAUSINO DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, encanador, com 54 anos de idade, residente em 
SÃO VICENTE - SP e de MARIA JACIRA DE OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de junho 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: TIAGO ALVES GALVÃO 
DE LIMA e ALINE ISIDORO ALVES PEREIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, armador, RG n.º 443963708 - SSP/SP, CPF 
n.º 36087486879, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-
SP  Livro nº 116, fl s. nº 378, Termo nº 28643), nascido no dia vinte e quatro 
de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (24/08/1986), residente 
na Rua Manuel Mathias de Souza, 350, apto.23, Jardim Nova Republica, 
Cubatão - SP, fi lho de LUIZ ANTONIO GALVÃO DE LIMA, de nacionalidade 
brasileira, pedreiro, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARIA ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
51 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, atendente de telemarke� ng, RG n.º 
465921747 - SSP/SP, CPF n.º 41191398838, com 20 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 177, fl s. nº 373, Termo nº 52915), 
nascida no dia quatorze de julho de mil novecentos e noventa e seis 
(14/07/1996), residente na Rua Manuel Mathias de Souza, 350, apto.23, 
Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, fi lha de NILSO ALVES PEREIRA, de 
nacionalidade brasileira, vigilante, com 42 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ANELINDA ISIDORO SOBRINHO ALVES, de nacionalidade 
brasileira, vigilante, com 39 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 06 de junho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

EXCELENTE PONTO COMERCIAL 
Alugo Excelente ponto comercial, salão c/ 
800 metros ou 400 metros, av: nove de abril 
2534, Cubatão, prox: Mc Donald’s, Banco, 
Mercados Extra e Dia %, ( Oportunidade única 
comece a pagar a Locação após 06 meses). 
Cel:(19) 9981-92196 - Leonardo.
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AGASALHO

Guarujá sedia lançamento 
da Campanha Metropolitana 

“Roupa boa, a gente doa” vai até 8 de agosto “Quando a gente doa, 
não é só para aquecer o corpo, 
mas principalmente 
o coração”

Edna Sumam 
primeira dama 

de Guarujá

A primeira dama e pre-
sidente do Fundo Social de 

Solidariedade de Guarujá 
abriu a cerimônia de lança-

mento da 12ª Campa-
nha Metropolitana 
do Agasalho 2017. 
O evento aconteceu 
nesta quarta-feira 
(7), no Delphin Hotel 
(Avenida Miguel Es-
téfano, 1295 – Praia 
da Enseada). Partici-
param as primeiras-
-damas e represen-
tantes dos Fundos 
Sociais de Solidarie-
dade das nove cida-
des da Baixada San-
tista.

O slogan da Cam-
panha Metropolitana 
é “Roupa boa, a gente 

doa” e traz como persona-
gem o garotinho “Cotton”. 
As doações começaram na 
última quarta-feira (7) e ter-
mina o dia 8 de agosto. “O 
objetivo é arrecadar agasa-
lho, cobertores, sapatos e 
roupas para que possamos 
levar um pouco mais de dig-
nidade aos que precisam”, 
ressaltou Edna Sumam que 
aproveitou para agradecer a 
equipe de trabalho e empre-
sários pela parceria.

Os participantes assisti-
ram ao curta-metragem de 
animação “Malu Moletom - 
Uma História para Aquecer 
a Todos”, o vídeo faz parte 
da Campanha do Agasalho 
do Estado de São Paulo, lan-

çada no último dia 25, no 
Palácio dos Bandeirantes.

“Vivemos hoje no País 
uma grande crise e como 
formadores de opinião pre-
cisamos fortalecer a cons-
ciência de solidariedade. 
Temos a missão de levar as 
pessoas mais carentes um 
pouco de carinho e calor. Es-
tamos comemorando aqui a 
metropolização da solida-
riedade”, declarou prefeito 
de Guarujá, Válter Sumam, 
que agradeceu a presença 
dos secretários municipais, 
representantes do Legislati-
vo e empresários.

 
Guarujá
Para este ano, a meta de 

Guarujá é conseguir arre-
cadar mais de 30 mil peças 
de roupas, e 643 cobertores 
novos. Em breve serão di-
vulgados os 50 postos de 
arrecadação que estarão 
espalhados pela Cidade, in-
cluindo a sede do FSS (Rua 
Cavalheiro Nami Jafet, 549, 
Centro), estabelecimentos 

comerciais, entre outros. 
Para doar, basta que a pes-
soa procure uma caixa da 
campanha em qualquer um 
dos postos e deposite a peça 
de roupa. Informações: 3386 
8820. A campanha conta 
com o apoio da Associação 
Comercial e Empresarial de 
Guarujá (ACEG).

A Secretaria de Cultu-
ra de Guarujá, em parce-
ria com o Fundo Social de 
Solidariedade do Municí-
pio, promove o Teatro So-
lidário nesta sexta-feira (9). 
Na ocasião, os munícipes 
poderão adquirir ingressos 
para assistir a peça Querô 
- Uma Reportagem Maldi-
ta, com a doação de 1 kg de 
alimento não perecível ou 

1 litro de leite integral. O 
evento acontece no Teatro 
Procópio Ferreira (Avenida 
Dom Pedro I, 350) a partir 
das 21 horas.

Os donativos recolhidos 
serão destinados às institui-
ções atendidas pelo Fundo 
Social. Os ingressos devem 
ser retirados na Secretaria 
de Cultura, localizada no 
Teatro Procópio Ferreira, 

FSS arrecada leite em evento 
solidário e cultural

que funciona das 8 às 18 
horas, ou no dia do evento.

Querô - Uma Reporta-
gem Maldita é um romance 
brasileiro escrito por Plínio 
Marcos em 1976, que foi 
adaptado ao teatro por Alan 
Queiroz.  A montagem nar-
ra a história do Querô, um 
menor abandonado que 
luta, a seu modo, para li-
vrar-se de um destino de 

miséria e injustiças que im-
põe uma sociedade “cega” 
para seus � lhos e suas ati-
tudes.

Durante o romance 
constrói-se um universo 
repleto de seres em busca 
de um pouco de afeto, dig-
nidade e humanidade; no 
qual as muitas histórias de 
sofrimento apontam, livres 
de qualquer julgamento, as 
inúmeras facetas e potên-
cias do espírito humano, 
característica primordial da 
obra grandiosa de um dos 
maiores dramaturgos brasi-
leiros e do mundo.

Neste espetáculo, morte 
e vida, desespero e esperan-
ça, agressividade e delica-
deza caminham lado a lado, 
demonstrando que o ser 
humano é complexo, dono 
de desejos puros e espur-
cos, às vezes, incompreen-
síveis. Ademais do “grito” 
de angústia e de liberdade 
social, que se eleva das per-
sonagens, há o “grito” ínti-
mo, secreto, que identi� ca 
cada alma, numa busca de 
si mesma.

Helder Lima/PMG

Primeiras-damas e representantes dos Fundos Sociais de Solidariedade das nove cidades da Baixada, participaram do encontro.

TEATRO SOLIDÁRIO

Teatro Solidário nesta sexta no Procópio. Entrada é um quilo de alimento.

divulgação/PMG
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“Bom Vizinho”
A tarde da última se-

gunda (05) foi de mui-
ta solidariedade no Lar 
Fraterno. A entidade 
recebeu das mãos dos 
funcionários do Mc Do-
nald’s de Cubatão uma 
doação de materiais de 
higiene pessoal. Ao to-
tal foram 643 itens, entre 
pasta de dente, papel hi-
giênico, sabonetes, entre 
outros.

Junto com a entrega, 
os funcionários mima-
ram os idosos do Lar 
Fraterno com � ores fei-
tas com bexigas e um 
bolo especial para cele-
brar o momento. 

A doação faz parte 
da campanha “Bom Vi-
zinho” que acontece em 
todas as unidades do 
Mc Donald’s do país, e a 
unidade de Cubatão es-
colheu ajudar o Lar Fra-
terno com o que foi co-
letado durante o mês de 
maio. “Todo mês nós fa-
zemos essa campanha e, 
após conversar com al-
guns funcionários, sou-
bemos das necessidades 
do Lar Fraterno e en-
tramos em contato para 
realizar a doação. Para 
nós, é um prazer ajudar 
aqueles que precisam”, 
comentou a gerente do 
Mc Donald’s de Cubatão, 

Tatiane Figueiredo 
Silva.

O presidente do 
Lar Fraterno, Ru-
bens Marino, fez 
questão de agrade-
cer o gesto. “Toda 
doação sempre é 
be vinda para nós. 
A situação econô-
mica não está fácil 
e isso afeta a todos. 
Então, toda ajuda 
é muito celebrada. 
Falo em nome de 
todos aqui quando 
digo que o agra-
decimento é do 
fundo do coração”, 
comenta.

Lar Fraterno recebe doação do Mc Donald’s

MC EM AÇÃO

A campanha acontece todo mês. 
Nós, do MC Donald’s, temos o maior 
prazer em ajudar a quem precisa”“

Tatiane Figueiredo Silva
Gerente MC Donald´s Cubatão

“Bom Vizinho” 
A campanha é realiza-

da mensalmente, com ar-

recadação dos mais varia-

dos itens, que são doados 

a entidades assistenciais de 

cada cidade. Durante o mês 

de junho, o Mc Donald’s de 

Cubatão arrecadará fraldas 

geriátricas, que também se-

rão doadas ao Lar Fraterno. 

Além disso, a unidade tam-

bém recebe doação de aga-

salhos para a Campanha do 

Agasalho, do Fundo Social 

de Solidariedade do Estado 

de São Paulo.

O presidente do Lar Fraterno, Rubens Marino com a gerente do MC Donald’s Tatiane 
Figueiredo, durante a entrega
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por jaque barbosa
jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

Parabéns!

Daniele 

Sarabando, do

Sintercub

Sonia NunesDoçuras de Vó

Durante a assembleia que acon-
teceu na sede do Sintracomos 

em Santos na última terça (06), o 
atual presidente e agora diretor 

regional da Força Sindical Macaé 
Marcos Braz de Oliveira recebeu 

os cumprimentos do seu ante-
cessor, Hebert Passos Filho, que 

agora assume a vice-presidência 
estadual da Força e do presi-

dente do Sintercub, Abnesio dos 
Santos.

5 anos do 
SI Cubatão
O Soroptmist Cubatão 
realizou na última sexta 
(02), na sede da ACIC, 
a entrega do prêmio 
“Viva o seu Sonho” e 
“Violet Richardson”. 
Junto com a entrega 
dos prêmios aconteceu 
a posse das novas as-
sociadas, Neuza Freitas 
e Ariane Prado. E co-
roando a noite, o Clube 
celebrou os primeiros 
cinco anos.

Se você procura um lugar para comprar roupas de 
qualidade com um preço bem camarada, a dica é par-
ticipar do ‘Close Certo Brechó’, que acontece neste sá-
bado (10), aqui na sede do Acontece (Rua Guarujá, 
11, Jardim Santa Tereza) a partir das 13 horas.
Além das roupas que estarão disponíveis, quem vier 
vai poder apreciar um cardápio junino, com pipoca, 
pé de moleque e outras gostosuras da época e muita 
música para animar o ambiente. 
O evento já está na terceira edição, e quem der um 
close vai entender o sucesso. Vale a pena conferir!
E se você quer participar do Brechó para desapegar 
daquelas peças que não usa mais, entre em conta-
to com a equipe do ‘Close Certo’ pelo telefone (13) 
97406-7556 e saiba como.

Dá um Close aqui! No Guarujá
Na última sexta, os alunos 
da EM Hebert Henry 
Down, do Guarujá, tiveram 
uma aula de educação 
ambiental diferente. Eles 
participaram junto com o 
Instituto Gremar da soltura 
de quatro tartarugas verdes 
da espécie Chelonia mydas. 
A soltura dos animais, 
que passaram por longo 
tempo de reabilitação 
no Gremar, aconteceu 
na Praia do Guaiuba. As 
quatro tartarugas soltas na 
sexta receberam os nomes 
de Flora, Herbert, Ana e 
Alegria.

Muita benção!
Ex-prefeito, ex-presidente da Câmara e, atualmente, vereador 
no terceiro mandato, em Cubatão, Aguinaldo Araújo, que é 
evangélico, se sente abençoado.
Durante Sessão Solene, no dia 25 de maio, os últimos presi-
dentes da Casa, Aguinaldo Araújo (foto) e Dinho Heliodoro 
foram homenageados  com a colocação de quadros na galeria 
de chefes do Executivo. Na oportunidade também aconteceu 
o descerramento da placa da 16ª Legislatura.
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Almoço Caipira da TV Polo
Da fazenda direto para o seu prato

Quem é que não gosta daquela 
comidinha caseira, quentinha, 
bem-feita e com aquele aroma 
acolhedor que só ela tem?

Se a sua boca também encheu 
d’água, é hora de correr para 
garantir o seu convite para o 
Almoço Caipira, da TV Polo, que 
acontece neste domingo. Quem 
garante é Valter Roncari, que está 
cuidado do cardápio.

Lá você vai encontrar quitutes 
que só um bom almoço caipira, 
daqueles feitos na fazenda, como 
o tradicional feijão tropeiro ou 
então uma boa galinhada. “O 
feijão tropeiro é da época do Brasil 
Colonial, quando os produtos eram 

O comércio na 
palma da mão

ACIC lança parceria com o aplicativo Foneja.com, um guia comercial online. 
Apresentação do projeto acontece no próximo dia 19 de julho

A ACIC prepara mais 
uma ação para impulsionar o 
comércio da Cidade. “Nós somos 
capazes de resolver muita coisa 
com meia dúzia de toques na 
tela do celular, por quê não ter 
um guia comercial?”, comenta o 
presidente da associção, Geraldo 
Tia Jô.

No próximo dia 19 de julho, 
a partir das 18h30min, será 
apresentado o projeto do site 
Foneja.com, que funciona como 
um guia comercial online e já 
está dando resultado em diversas 
cidades em todo o país. 

Além do site, o Foneja.
com também está disponível 
para celulares em formato de 
aplicativos para todos os sistemas 
operacionais (Android, iPhone e 
Windows Phone).

O objetivo é que o cosumidor 
tenha acesso instantâneo às 
promoções do comércio, além 
de facilidade para encontrar um 
produto ou serviço, sem sair de 

INFORMA

casa. Segundo a diretoria da Acic, 
o aplicativo aproxima comerciante 
e consumidor, trazendo resultados 
positivos para o comércio.

Cartão 
de desconto
Junto com o aplicativo, também 

será apresentado o projeto dos 
cartões de desconto do Foneja.
com. 

O projeto terá dois cartões: 
o ouro, para os proprietários 
de comércio e  prata, para os 
usuários do aplicativo. Os cartões 
darão descontos em compras nos 
comércios cadastrados.

Adesão
O projeto será apresentado em 

reunião que acontece no dia 19 
de julho, as 18h30min, na sede 
da ACIC (Rua Bahia, 163, Vila 
Paulista). Todos os comerciantes 
são convidados para conhecer, tirar 
dúvidas e aderir ao projeto.

Reunião
Além do projeto do aplicativo 

Foneja.com, a reunião vai abordar 
os temas: fomento ao comércio, 
aluguel comercial (inquilino x 

Tirar o certi� cado digital é 
algo vital para qualquer empre-
sa hoje. Ele é necessário para 
que o comércio online seja feito 
de forma legal e transparente, 
dando segurança tanto para o 
consumidor quanto para o co-
merciante.

E que tal obter esse certi� ca-
do, sem burocracia nenhuma? 
A ACIC em parceria com a Va-
lid Certi� cado Digital, dispo-
nibiliza para o comerciante de 
Cubatão esse serviço, de forma 
rápida e sem enrolação. 

Para isso, basta ir até a sede 
da ACIC (Rua Bahia, 171) e pro-
curar o pessoal da VALID, que 
atende de segunda a sexta, das 
08 às 17 horas, sem a necessida-
de de agendamento de horário e 
a compra e emissão do certi� ca-
do é feito na hora. E o pagamen-
to pode ser feito em até 6 vezes 
no cartão de crédito. Para mais 
informações sobre o Certi� cado 
Digital, basta ligar para a ACIC 
no telefone (13) 3361-1519 ou ir 
até a sede da associação.

Certificado
Digital

locador), as promoções das datas 
festivas, promoção de � nal de ano 
e outros assuntos. Para con� rmar a 
presença na reunião basta ligar na 
ACIC: (13) 3361-1519.

carregados de uma cidade a outra 
pelas tropas. Daí vem o nome 
de tropeiro, era a comida que os 
alimentava”, comenta Roncari.

As histórias por trás das 
comidas fazem parte de toda a 
tradição de uma culinária que se 
encontra muito no interior do 
país, mas cada vez menos se vê nas 
grandes cidades. “É o nosso resgate 
à tradição dos nossos pais e avós”, 
� naliza.

Música
Além do cardápio, o Almoço 

Caipira terá muita moda de viola 
para animar o evento. As duplas 
Denner e Katherine, Eri Costa e 

Dinho, Anderson e Marquinhos 
e o Trio Caipira, animam o salão 
social da ACIC.

Da mais tradicional moda 
sertaneja até os sucessos dos 
dias atuais, as atrações musicais 
prometem levar todo mundo para 
o meio da pista para dançar e se 
divertir.

Artesanato e 
Produtos caseiros
Junto com o almoço, acontece 

a feira de artesanato e produtos 
caseiros. Lá você acha vinhos 
e cervejas artesanais, queijos e 
diversos outros produtos para 
levar para casa e se deliciar com a 

família.
O artesanato � ca por conta dos 

Rotary’s de Cubatão, que levam os 
produtos feitos em suas o� cinas e 
toda a renda da feira será revertida 
para esses projetos.

Convites
Os convites, custam R$ 50,00 

por pessoa e estão disponíveis na 
Cantina da Tia Jô (Rua Goias, 273) 
e na própria ACIC (Rua Bahia, 
171), ou então na hora do evento, 
que começa às 11 horas.

O Almoço Caipira é uma 
realização da TV Polo, com apoio 
do Jornal Acontece, ACIC e Rotary 
Club Cubatão e Casqueiro.

Na ACIC, você sai 
com o certifi cado 
na hora e pagamento 
facilitado

É NESTE FIM DE SEMANA

“É uma oportunidade de 
apreciar pratos típicos, cheios 
de histórias. Espero que todos 
se sintam em uma fazenda 
durante o almoço”

Valter Roncari
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meio ambiente

Enfrentamos atual-
mente no Brasil um mo-
mento intenso de desa� os, 
no qual diversos setores 
da economia atravessam 
uma fase delicada, aliada 
a mudanças econômicas e 
políticas que in� uenciam 
diretamente a gestão e o 
andamento dos resultados. 
Neste cenário, encontra-se 
também a indústria, que 
nos últimos anos segue em 
ritmo turbulento em busca 
de inovações e novas for-
mas de entrega, produção e 
sobrevivência. 

Apesar do cenário ma-
croeconômico instável, 
não desejo fortalecer um 
discurso de desistência ou 
diminuição de nossos es-
forços em busca de dias 
melhores. A crise deve ser 
encarada como uma fase de 
aprendizado e, mais do que 
isso, uma preparação para a 
retomada do crescimento.  

Nesse sentido, o Polo 
Industrial de Cubatão pode 
ser visto como um exem-
plo que, assim como outras 
regiões do país, enfrenta a 
queda do mercado interno, 
câmbio elevado e a famige-
rada carga tributária. Ape-
sar do atual cenário, a in-
dústria de Cubatão possui 
um imenso potencial pro-
dutivo, com uma mão de 
obra re� nada formada por 
pro� ssionais locais.  O Polo 
é referência nacional em 
resultados positivos. Nos-
sa atuação é signi� cativa 
para o Estado de São Pau-
lo, maior potência do país, 
além de demais regiões. 

Na busca pela retomada industrial, ações 
ambientais continuam sendo o destaque

Abrindo a programação 
do mês do Meio 
Ambiente em 
Cubatão, o fotógrafo 
do Acontece, Marcel 
Nobrega, recebeu 
das mãos do vice-
prefeito Pedro de 
Sá o certifi cado pela 
sua contribuição na 
exposição de fotos da 
natureza da Cidade. 

Acima, Marcel com o 
pai José Nobrega e o 
fotógrafo e colaborador 
do Acontece, Alê 
Souza, que também foi 
homenageado

Juntas, as empresas alcan-
çaram marcas relevantes, 
como US$ 304 milhões 
em impostos recolhidos, 
21.454 empregos efetivos 
e contratados e, aproxima-
damente, 17 milhões de 
toneladas de insumos gera-
dos, incluindo as indústrias 
petroquímica, siderúrgica, 
química e de fertilizantes.

Em meio a tantos fato-
res preocupantes e pontos 
de urgência no preparo de 
nossa gestão, como pro� s-
sional e representante da 
área industrial, vejo como 
fundamentais para Cuba-
tão as ações que desen-
volvemos com excelência, 
como o cuidado ao meio 
ambiente. 

Nossa cidade é reco-
nhecida pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
como exemplo de recu-
peração ambiental desde 
1992 e há mais de 30 anos 
promovemos ações de con-
trole do meio-ambiente em 
rede. São atividades reali-
zadas em parceria com to-
das as indústrias locais, em 
um esforço � nanceiro que 
rendeu frutos positivos.  

Nos últimos anos, por 
exemplo, investimos mais 
de US$ 3 bilhões na mo-
dernização de equipamen-
tos, no controle das fontes 
emissoras e em programas 
ambientais, fazendo com 
que, desde 2010, tenhamos 
100% do controle das fon-
tes primárias de poluição. 

Orgulhamo-nos de 
nos preocupar e agir em 
prol de nossas produções, 

OPINIÃO

emissões, colaboradores 
e comunidades. Dia após 
dia, acreditamos que essas 
ações são um trunfo para o 
crescimento sustentável de 
nossa produção, mostran-
do para autoridades locais e 
nacionais que temos capa-
cidade para aumentar nos-
so ritmo. Seguiremos em 
alta expectativa, cuidando 
do nosso meio ambiente, 
con� antes e otimistas para 
a retomada. 

*Por Valdir Caobianco, 
Diretor do Centro das Indús-
trias do Estado de São Paulo 
(Ciesp-Cubatão) e do Centro 
de Integração e Desenvolvi-
mento Empresarial da Bai-
xada Santista (Cide).

J���� B������

Cubatão
A abertura o� cial do 

Mês do Meio Ambiente 
aconteceu na segunda, no 
Paço Municipal. Após apre-
sentação do Coral Zanzalá, 
foi aberta uma exposição 
fotográ� ca com imagens 
de fotógrafos pro� ssionais 
e amadores da cidade exal-
tando as belezas naturais. 
O fotografo do Acontece, 
Marcel Nóbrega foi um dos 
expositores da mostra, que 
se encerra nesta sexta (09).

Junto com ele, todos os 
fotógrafos participantes 
receberam certi� cado de 
participação. Foram eles: 
Aderbau Gama, Alê de Sou-
za, Allan Nóbrega, Carlos 
Moura, Dilson Matogrosso, 
Kátia Silene Fornaro, Letí-
cia Andrade de Almeida, 
Marcus Cabaleiro, Maria 
Fernanda Monteiro Miran-
da, Moésio Rebouças, Rick 
Ramos, Robson Gonzalez, 

Baixada celebra 
o Meio Ambiente
Programação comemorativa segue durante o mês de junho na região

Rodrigo Fernandes e Sara 
Rachel Oliveira do Amparo.

Guarujá
Já na Pérola do Atlânti-

co, a abertura se deu com 
a premiação da 1ª edição 
do concurso de vídeo so-
cioambiental “Do ar ao mar, 
o meio ambiente devemos 
cuidar”, no Teatro Procópio 
Ferreira. Alunos da rede 
municipal de ensino produ-
ziram vídeos sobre o tema 
durante o mês de maio e os 
três melhores das duas ca-
tegorias foram premiados. 
Veja abaixo os vencedores 
do concurso.

Fundamental I
1º - E.M. Herbert Henry 

Dow– Meio Ambiente em 
Ação

2º - E.M. Lucimara de Je-
sus Vicente–A Preservação 
dos Animais Marinhos.

3º- E. M.ProfªJacirema 

dos Santos Fontes - Porta 
Caca Especial

 
Fundamental II
1º - E.M.Profª Lúcia Flo-

ra dos Santos – Cuidando da 
Mãe Natureza

2º -E. M. Sérgio Pereira 
Rodrigues - Sustentabilida-
de e Meio Ambiente: Que 
Guarujá queremos?

3º -  E. M. Vereador Fran-
cisco Figueiredo - Mãos hu-
manas interferindo no Meio 
Ambiente.

Santos
Em Santos, a progra-

mação começou na segun-
da com reunião especial 
do Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente 
(Comdema), realizado no 
auditório da Unip, debaten-
do sobre a preservação do 
Meio Ambiente na região. 
Após o debate, se iniciou 
um ciclo de palestras.

Conscientizar para preservar a natureza, os seus recursos e 
garantir sustentabilidade ao planeta e qualidade de vida aos seres vivos. 
Foi com essa tônica que as cidades da Baixada Santista iniciaram nesta 
semana as suas programações especiais para celebrar o dia 05 de junho, 

Dia Mundial do Meio Ambiente.

Veja programação completa no portal
acontecedigital.com.br

Alunos da Rede Municipal do Guarujá recebem premiação do 1º Concurso de 
Vídeos Socioambientais


