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Suman assina 13 milhões em 
convênios com o Estado

Reunião do 
Condesb 
apresenta 
radiografia 
da Saúde 
na região

Dentro da progra-
mação de aniversário 
da cidade, prefeito 
de Guarujá recebe o 

governador Geraldo 
Alckmin para assina-
tura de convênios com 
o Estado. 

Estão previstas melho-
rias na pavimentação, 
iluminação, urbaniza-
ção e drenagem.

O pontilhão da Vila Fabril, principal acesso aos bairros Fabril, Água Fria, Pinheiro 
do Miranda e também Vila Light, já está liberado para o tráfego de veículos. A 
Prefeitura colocou uma barreira de concreto do tipo "New Jersey" a fim de isolar 
uma trinca que se formou possivelmente pelas vibrações do tráfego intenso de 
veículos e pelas chuvas. Por medida de segurança, a Defesa Civil precisou inter-
ditar o local para não comprometer o gasoduto afixado na estrutura do ponti-
lhão. A Companhia de Gás de São Paulo (Comgás), responsável pelas tubulações, 
já foi notificada e a Prefeitura aguarda parecer técnico da empresa antes de ini-
ciar as obras de reparo.

Saúde na mesa Quarteirão Tucano

TSE confirma validade dos 
votos de Carioca (PSDB) 
em Cubatão

Ícone do esporte na cidade 
Moraes faz liquidação para 
fechar loja

Coluna do Cido Barbosa  02

Arlindo Ferreira é homenageado 
por alunos do Objetivo

Historiador e colunista 
do Acontece é recebi-
do no Colégio Objetivo 
para tarde de autógrafos 
e homenagens ao seu 
trabalho. Livro “Causos 
Cubatenses” foi tema da 
Roda de Leitura, projeto 
desenvolvido na escola 
para estimular leitura 
nos alunos. 04

Leitores do Acontece en-
viaram fotos relatando o 
transtorno causado por 

um buraco que apareceu 
após a queda de uma 
árvore ao lado da po-

pular Banca do Léo, na 
Vila Nova. Os moradores 
estão indignados com a 
demora para resolver o 
problema, que já dura 

mais de um mês.

Na foto, prefeito presta 
contas. Programação 
comemorativa segue 
até domingo (02). 03

Casa com escritura: Vila 
Natal pode ter regularização 
fundiária

Sessão solene Afonso Schmidt 
homenageia colunista de 
Acontece e artistas 

Como questões 
emergenciais, o 
Conselho sugeriu que 
sejam priorizadas a 
redução da fila de 
espera para cirurgias 
eletivas e a realização de 
um mutirão de exames.
Além de prefeitos 
e representantes de 
órgãos estaduais, mais 
de 100 vereadores, 
secretários municipais 
e técnicos da área da 
Saúde participaram 
do encontro, em Praia 
Grande. 02

Pontilhão da Fabril

Na bronca

Liberado!

Notícia antecipada por Acontece em maio, começa a tomar corpo. Esta semana, a Prefeitura de Cubatão encaminhou Projeto de Lei à Câmara 
para transformar o prédio inacabado do Teatro em equipamento de saúde para tratamentos de alta complexidade. Outros dois projetos 
alteram gestão do PS Central e Hospital Municipal. Desta forma, começa a se desenhar o Quarteirão Tucano, incluindo o prédio do teatro, a 
faculdade de medicina e a volta da Policlínica. Movimento cultural lamenta falta de diálogo e pede 'transparência’. 02
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Ao que tudo indica, o pré-
dio do Teatro Municipal de 
Cubatão vai se transformar 
mesmo em equipamento da 
saúde. Nesta semana , o Exe-
cutivo encaminhou, à Câmara, 
o projeto de lei que autoriza a 
Prefeitura a dar nova destina-

Teatro vai integrar Saúde
Executivo encaminha projeto de lei à Câmara para transformar o ‘elefante branco’ em equipamento de 
saúde, para tratamentos de alta complexidade

Schmidt
 O orador o� cial da solenidade Afon-

so Schmidt, na Câmara de Cubatão, foi 
o escritor e colunista de Acontece Ar-
lindo Ferreira. Também foram home-
nageados: a musicista Ruth Fernanda 
Bernardes da Silva; Clóvis dos Santos 
Silva; o percussionista Jonatas Rodrigo 
da Silva; o inspetor da Banda Sinfônica 
de Cubatão, Ismael da Silva Marques; 
o escritor Natanael Gomes de Alencar; 
Marco Antonio Pereira de Souza; o mú-
sico Anderson Borges; e Lucas Moreira 
dos Santos.

Apresentações do Coral Zanzalá, 
Banda Marcial, cantora Yasmin Matos e 
o dançarino Jey Santos, da Cia de Dança 
de Cubatão.

Vila Natal
A prefeitura de Cubatão solicitou 

à Secretaria de Patrimônio da União 
(SPU) prioridade na análise e aprovação 
da regularização fundiária da Vila Natal. 
Com o repasse o� cial da área ao Muni-
cípio será possível efetuar o registro e 
emitir os títulos de propriedade de cada 
imóvel (escritura). Além de proporcio-
nar maior segurança jurídica às famílias, 
os imóveis são valorizados e poderão 
contar com � nanciamento bancário.

Voto do Carioca
O TSE con� rmou 

a validade dos votos 
do primeiro suplente 
do PSDB, Carioca, nas 
últimas eleições, em 
Cubatão. Na expec-
tativa de ascender à 
Câmara, o neotucano 
atua como diretor de 
Esportes.

Especialistas ouvi-
dos por Acontece diver-
gem sobre a possibilidade de Carioca as-
sumir ou não uma das vagas na Câmara. 
O mais seguro mesmo é esperar a recon-
tagem o� cial pelo Cartório Eleitoral.

Lica’s Bar
Além da picanha e outras delícias, o 

bar, em frente a ABS, na Vila Nova, é um 
signi� cativo reduto político da cidade. 
Depois de uma bem sucedida cirurgia, o 
amigo Nilei reabriu a Casa que já recebe 
seus antenados clientes.

Moraes, bye
Ex-zagueiro da Portuguesa Santista 

e ex-secretário de Esportes de Cubatão, 
Zé Moraes se desanimou com o movi-
mento do comércio local e vai fechar a 
loja. Ele está liquidando todo seu esto-
que, para a entrega do ponto comercial, 
que será neste sábado.  

Bloco aos cacos
É lamentável a situação do Bloco 

Municipal de Cubatão. Infelizmente, o 
velório do servidor José Barbosa não 
teve tratamento a altura das décadas do 
zeloso trabalho do servidor ao Municí-
pio. Já que estava tudo deteriorado, ao 
menos água, não deveria faltar durante 
o velório; o que gerou indignação.  

Condesb busca soluções para a Saúde
O Condesb discutiu uma 

radiogra� a da Saúde na re-
gião. Foi priorizada a busca 
pela redução da � la de espe-
ra para cirurgias eletivas e a 
realização de um mutirão de 
exames. Será criada uma co-
missão incluindo prefeitos, 
vereadores e deputados com 
votos na região, para levar as 
solicitações ao secretário es-
tadual da Saúde, David Uip.

A diretora regional da 
saúde, Paula Covas, apresen-
tou um diagnóstico do setor, 
elencando grandes desa� os: 
lutar pelo reajuste do teto do 
valor para o atendimento de 

ção ao imóvel. 
A ideia é integrar o prédio ao 

Hospital, PS Central e a futura 
Policlínica que será construída 
no terreno ao lado, criando um 
grande complexo hospitalar, ou 
o ‘Quarteirão Tucano’, como está 
sendo popularmente chamado.

TEATRO
Passará a ser um centro de tratamento de alta 
complexidade, com câmara hiperbárica, cen-
tro de oncologia e hemodiálise. 

Além dos prefeitos e representantes do Estado, 100 vereadores da região participaram

média e alta complexidade 
(MAC), diminuir o dé� cit 
de leitos (793, no caso do 
SUS), garantir a reabertura 
dos hospitais de Cubatão 
e Mongaguá e atender os 
pacientes que aguardam 
cirurgias 

Prefeitos 
Estiveram presentes os 

prefeitos: Mourão (Praia 
Grande), Caio Matheus 
(Bertioga), Luiz Maurí-
cio (Peruíbe), Valter Su-
man (Guarujá), Ademário 
(Cubatão) e Sandoval Soa-
res (Santos - em exercício). 

Integrantes do movimen-
to cultural de Cubatão consi-
deram arbitrária a atitude do 
governo municipal de enviar à 
Câmara, o projeto que muda a 
� nalidade do prédio do Teatro, 
sem antes apresentar, com cla-
reza, dados e informações téc-
nicas à sociedade. O conselhei-
ro � iago Garcia lembrou que 
a Lei Orgânica determina que 
qualquer alteração na � nalida-
de dos equipamentos culturais 
deve ser precedida de um am-
plo debate com a comunidade 
da manifestação do Conselho 
de Cultura e, por � m, a anuên-
cia da Câmara.

Como o Conselho de Cul-
tura não se posicionou sobre o 
assunto, a legalidade do proje-
to, enviado à Câmara, esta se-
mana, estaria prejudicada.

� iago explicou, inclusi-
ve, que o Conselho não esteve 

Em maio Acontece 
antecipou a inten-

ção do governo 
municipal em criar 
o complexo hospi-
talar, usando todo 
o quarteirão onde 

estão Hospital e 
Teatro.

Teatro: O PL revoga a lei 
3.793/2005, que concedia o uso 
do prédio do teatro para que en-
tidades privadas o explorassem 
para atividades artísticas e cul-
turais.

 PS e Hospital: O Executivo 
também encaminhou dois pro-

jetos de lei que regulamentam 
a gestão, o funcionamento e o 
� nanciamento do PS Municipal 
e autorizam o Executivo a cele-
brar contrato de concessão do 
Hospital Municipal com entida-
de privada, sem � ns lucrativos, 
mediante concorrência.

QUARTEIRÃO TUCANO

HOSPITAL  
Tem reabertura prevista para setembro (...deve atrasar...)
A promessa é de que, no entorno do Hospital, sejam cen-
tralizados os principais equipamentos de saúde do Muni-
cípio. A informati zação dos serviços, incluída no projeto, 
integrará as informações médicas em toda a rede de saú-
de municipal. Depois de atendido nas UBSs, UPA, Samu, 
192 e pronto-socorros, ao ser hospitalizado, o paciente 
teria disponibilizado, detalhado prontuário médico.

Conselheiros questionam legalidade do projeto
representado o� cialmente na 
audiência pública realizada pela 
Câmara semana passada, pois 
a nova diretoria deve ser elei-
ta na próxima terça-feira. “Só 
depois disso o Conselho irá se 
posicionar o� cialmente sobre. 
Antes, porém, é preciso que a 
administração apresente o pro-
jeto e informações técnicas com 
transparência. O Conselho não 
pode se manifestar contrária 
ou favoravelmente a um projeto 
que só o governo conhece. Não 
podemos correr o risco de mais 
uma ‘meia obra’ naquele prédio”, 
� nalizou.

O conselheiro Roberto Faus-
tino  lamentou o ‘condiciona-
mento equivocado da abertura 
do Hospital a anexação do Tea-
tro’. “Ao invés de dar transparên-
cia ao projeto, membros do go-
verno condicionam a abertura 
do Hospital à esta anexação do 

teatro, para constranger, peran-
te a opinião pública, os conse-
lheiros que procuram adquirir 
informações, para se posicionar 
sobre o assunto”.

Promessa de Campanha
Ainda durante a semana, 

munícipes ligados ao movi-
mento cultural se manifesta-
ram em cartas ao Acontece e 
nas redes sociais, expressando 
revolta contra o prefeito que 
prometeu, em campanha, que 
o teatro seria de uso exclusivo 
da cultura.

Os conselheiros � iago Garcia e Roberto Faustino, na redação

PSS CENTRAL E INFANTIL
Conti nuam dentro do Complexo.

FACULDADE DE MEDICINA 
Vai funcionar no local da anti ga Policlínica. 
A Anima Educação (grupo representado 
pela Unimonte na Baixada) já anunciou 
que vai começar as obras e a intenção de 
começar o processo seleti vo, já em 2018.

POLICLÍNICA
Será no térreo da Faculdade de Medicina. 
(onde há um terreno vazio depois da 
demolição da anti ga Policlínica).
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“  Esses projetos visam a 
qualidade de vida dos moradores 
da nossa Cidade. É para isso que 
trabalhamos duro todos os dias”

Válter Sumam

Durante as comemorações...
23/06

 ✓ Show do Exaltasamba

24/06
 ✓ Shows de Ricardinho e Doce Encontro
 ✓ Baile da Cidade

25/06
 ✓ Shows de Kati nguele e Empurra Aí

26/06
 ✓ Capacitação de Agentes de Saúde

27/06
 ✓ Visita as obras do Hospital, da UPA e entrega de   

 ambulâncias
 ✓ Entrega do serviço de Remoção
 ✓ Mostra “Guarujá: Sua História e suas memórias”

28/06
 ✓ Posse do Conselho do Idoso
 ✓ Inauguração Biblioteca e Gibiteca EM Dirce Valerio
 ✓ Prestação de contas 180 dias de governo

29/06 
 ✓ Assinatura do Plano de Manejo
 ✓ 3ª Fase do projeto arqueológico-microlixo, Praia das  Astúrias
 ✓ Planti o na Praça da Fraternidade, Vicente de Carvalho

AVANÇOS

Suman assina R$ 13 milhões 
em convênios com o Estado
Neles estão previstos melhorias como pavimentação, iluminação, urbanização e drenagem. 

Nos 83 anos de eman-
cipação político-adminis-
trativa de Guarujá, cele-
brado nesta sexta (30), o 
prefeito, Válter Suman as-
sina cinco convênios que 
garantem diversas melho-
rias para a Cidade. Juntos, 
os convênios somam um 
total de R$ 13.049.412,00.

A solenidade de assi-
natura acontece na Pra-
ça dos Expedicionários, 
na Praia de Pitangueiras. 
Dentre as autoridades que 
con� rmaram presença es-
tão o governador Geraldo 
Alckmin, o vice, Márcio 
França, além do secretá-
rio Estadual de Turismo, 
Láercio Benko.

A iniciativa é uma par-
ceria do Município com o 
Governo do Estado, com 

recursos oriundos do De-
partamento de Apoio ao 
Desenvolvimento das Es-
tâncias (Dade). 

De acordo com Suman, 
“são projetos importan-
tes, que vão proporcionar 
uma melhor qualidade de 
vida aos nossos munícipes 
e, principalmente, sem 
onerar os cofres públicos, 
pois não há contrapartida 
do Município”, explicou.

Os convênios vão be-
ne� ciar diversos bairros 
com obras de drenagem, 
pavimentação, reformas 
de equipamentos e ilumi-
nação de vias. 

Veja no quadro ao lado 
quais são as obras e quan-
to será investida em cada 
uma delas.

Convênios
1º- R$ 1.450.000,00

 Pavimentação, drenagem e sinalização viária do binário 
de compras em Vicente de Carvalho contemplando as ruas: 
Maranhão, Guilherme Backeuser e Marechal Floriano Peixoto. 

 
2º – R$ 2.950.000,00

Pavimentação, drenagem e sinalização viária na Rua Silvio 
Daige, no Jardim Tejereba..

3º – R$ 400.000,00
Reforma da Edi� cação do Posto de Salvamento do Corpo 

de Bombeiros, na Rua Quintino Bocaiúva.

4º – R$ 2.499.412,37
Iluminação do calçadão da orla da praia das Astúrias, na 

Avenida General Monteiro de Barros.

5º – R$ 5.750.000,00
Requali� cação e urbanização da orla da Praia da Enseada e 

demais vias de acesso.
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RODA DE LEITURA

Arlindo Ferreira é 
homenageado pelos 
alunos do Objetivo

“Foi uma honra ver essas 
crianças representando um 
dos meus causos, conversando 
sobre eles. É maravilhoso po-
der passar um pouco da histó-
ria da cidade para as crianças”, 
contou emocionado o escritor 
e historiador cubatense Arlin-
do Ferreira.

A homenagem partiu dos 
alunos do 6º e 7º anos do En-
sino Fundamental do Colégio 
Objetivo Cubatão, dentro do 
projeto Roda de Leitura, de-
senvolvido com todas as séries.

No projeto, os alunos são 
estimulados a ler, comentar e 
até representar, seja em forma 
de pintura ou peças de teatro, 
as obras lidas em sala de aula. 
O projeto é realizado diaria-
mente dentro das salas. Sema-
nalmente, as salas se reúnem 
para falar sobre o que estão 
lendo.

Nesse semestre, os alunos 
do 6º e 7º ano tiveram como 
leitura o livro “Causos Cuba-
tenses”. Instigados pelas curio-
sidades relatadas pelo autor, os 
alunos prepararam algumas 
homenagens ao autor.

Primeiro, na quinta (22), 

durante a Roda de Leitura, os 
alunos puderam conhecer o 
historiador, que também é co-
lunista do Acontece. Tiraram 
fotos, pediram autógrafos e � -
zeram uma série de perguntas 
sobre os causos que estão no 
livro. “Foi um dia memorável. 
Dar autógrafos e ver o interes-
se das crianças nos causos que 
estão no livro foi algo que eu 
vou carregar na memória para 
sempre com muita alegria”, co-

mentou o contador de causos, 
como gosta de ser chamado 
Arlindo Ferreira.

Já no domingo (25), o co-
lunista do Acontece pode ver 
alguns de seus causos em for-
mato de peça teatral. Os alu-
nos escolheram alguns deles e 
transformaram em pequenas 
cenas. Dentre os escolhidos 
estavam “Greve Furada”, “Rou-
baram meu carro” e “Ajuda em 
Boa Hora”. 

Roda de Leitura 

O projeto Roda de 
Leitura, realizado pelo 
Colégio Objetivo de 
Cubatão, visa estimular 
os alunos dos ensinos
 Infantil e Fundamental
a criar o hábito da leitura.
Eles debatem os temas 
de cada livro 
diariamente em sala 
de aula e semanalmente 
entre as salas.

Durante toda a tarde, o contador de causos matou a curiosidade dos alunos do Objetivo

Arlindo Ferreira foi tietado pelos professores e funcionários do Objetivo Cubatão

ANUNCIE
 AQUI

(13) 33615212
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Em setembro

o SindPMC retoma o 
diálogo e as tratativas com 
o poder Executivo 
sobre o reajuste salarial 
dos servidores da Cidade.

Informativo

Palavra da Presidente Servidores terão reajuste 
salarial neste mês

Vencimentos tiveram aumento de 3%, valor é retroativo a maio. Vale-refeição terá acréscimo de R$ 5,00

Os servidores públicos 
municipais tiveram um 
reajuste de 3% em seus 
vencimentos e um acrésci-
mo no vale refeição. 

O aumento é retroati-
vo à 1º de maio deste ano 
e já caíram na conta dos 
servidores no pagamento 
deste mês e vale para ser-
vidores ativos, inativos e 
pensionistas da ativa e fun-
cionários das autarquias 
da Cidade (Caixa de Pre-
vidência, CMT e Câmara 
Municipal).

Os índices de reajuste 
foram de� nidos após diver-

sos encontros entre repre-
sentantes do SindPMC, Sis-
puc e Prefeitura e passaram 
a valer a partir da sanção da 
lei 89 de 21/06/2017 pelo 
prefeito Ademário Oliveira.

A lei ainda atualiza os 
valores diários do vale-re-
feição. Para os servidores 
que cumprem jornada de 
8 horas diárias, o vale re-
feição passa de R$ 15 para 
R$ 20. 

Funcionários com jor-
nada menor contarão com 
cálculo diferenciado do 
vale.

O pedido inicial de rea-

juste era de 17%, que cor-
responde ao índice somado 
de 2015 e 2016, anos em 

que o servidor não teve rea-
juste, mais o de 2017. 

Devido a situação � nan-
ceira da Cidade, a prefeitu-

ra propôs o reajuste de 3% 
e prometeu rever o índice 
proposto pelo sindicato no 
� nal do segundo quadri-
mestre deste ano. 

O sindicato por sua vez, 
rea� rmou sua posição de 
dialogar e cobrar a Prefei-
tura e vai continuar o diá-
logo para que a defasagem 
salarial seja eliminada, sem 
que haja prejuízo para os 
cofres públicos ou para o 
servidor, mantendo a qua-
lidade do serviço prestado 
na Cidade  e valorizando 
o trabalho dos servidores 
municipais.

Com reuniões frequentes, a nova diretoria se mantém atenta a toda a situação e busca cami-
nhos para solucionar as demandas da categoria. Da esquerda para a direita: os diretores An-
dré Luiz Bossan, Fátima Nunes, a presidente Nilza Bretas Landin, o vice-presidente  Berenildo 
Melo e o diretor João Augusto Buoro.

Ações propostas pelo SindPMC

                Progressão Funcional (Lei 22);

                Cesta Básica: Período sem a concessão 
 da Cesta Básica (07/2016 até 02/2017);
 
                 Conta de Luz: (ICMS: suspensão e 
 reembolso dos valores cobrados à mais 
 em suas contas de luz)

                 Conta de Luz: (ICMS: suspensão e 
 reembolso dos valores cobrados à mais 

                Cesta Básica: Período sem a concessão 
 da Cesta Básica (07/2016 até 02/2017);

A novidade é mais um 
canal de comunicação do 
nosso sindicato. A nossa 
primeira diretoria assu-
miu em meio ao turbilhão 
da greve, já com gran-
des responsabilidades nas 
mãos, entre elas a mais 
importante de todas, que 
é manter ativo o vínculo 
com os associados e toda 
a categoria, através de um 
sistema de comunicação 
e� ciente. Estamos pouco 
a pouco avançando nessa 
construção e agradecemos 
à categoria pelo apoio que 
vimos recebendo! E é nes-
se contexto e nesse espírito 
que passaremos a publicar 
boletins informativos men-
sais no jornal Acontece, o 
periódico de maior circu-
lação na nossa comunida-
de. Desta forma amplia-
mos a nossa capacidade de 
comunicação com a base 
do SindPMC e nossa voz 
para toda a comunidade 
cubatense. 

Também parabeniza-
mos aos colegas pela dispo-
sição para a luta, pois � ze-
mos uma greve com pleno 
envolvimento da categoria 
e sociedade, com momen-
tos difíceis, mas de gran-
de aprendizado e enorme 
projeção em todo o estado. 
Voltamos ao trabalho de 
cabeça erguida, pois gra-
ças ao empenho de todos, 

obtivemos êxito na medida 
em que o governo municipal 
recuou em grande parte dos 
itens que compunham a re-
forma administrativa. 

A recomposição salarial 
conquistada para o perío-
do  está longe de ser consi-
derada justa, entretanto, 
conseguimos da equipe de 
governo além do respeito, o 
compromisso de estudar um 
novo reajuste, ainda para 
este ano, a partir do  com-
portamento da receita. Nes-
te sentido, o sindicato estará 
acompanhando atentamen-
te os Balanços Financeiros 
quadrimestrais e, vigilante 
ao cumprimento do com-
promisso � rmado pela ad-
ministração municipal.

 
Saudações a todos 

os lutadores! 

 Obs: Mais informações podem ser obtidas na 
secretaria do sindicato pelo (13) 3361-9424.

Nilza Bretas de 
Carvalho Landin

A grande Família
e a superstição
Nas vezes em que mo-

rei em Santos, meu corte de 
cabelo sempre foi no salão 
“Grande Família”, instalado 
no Super Centro Boqueirão, 
há mais de sessenta anos.

Começou com Gileno, 
Adão, e funciona até os dias 
de hoje com os outros irmãos, 
Toninho, Zezinho e Bon� m. 
São excelentes pro� ssionais 
e de um bom humor conta-
giante, fazendo com que essa 
obrigação mensal de cortar o 
cabelo seja até uma diversão.

Só que,do dia 13 de agos-
to de 2014 em diante – mais 
precisamente, no dia da queda 
do avião do candidato a presi-

dente Eduardo Campos -, toda 
vez que lá vou, um desastre 
marcante está acontecendo. 
No mês seguinte, quando che-
guei, Bon� m perguntou:

- Arlindo, veio hoje por 
quê? Caiu algum avião???

Fomos descobrir depois. 
Havia caído sim, um avião 
grande, da Malásia, morrendo 
mais de cem pessoas. Noutra 
vez, estava acontecendo o ve-
lório da esposa do ex-presi-
dente Lula - primeiro assun-
to que ouvi do Silvano e do 
Walter, sobrinhos da família. 
Outro dia foi o acidente com 
o avião da Chapecoense, que 
também coincidiu com a visi-
ta que � z ao salão. Quando me 
preparava para cortar o cabe-

TUNEL DO TEMPO

por Arlindo 
Ferreira

Historiador

lo em março de 2017, numa 
consulta no hospital da Santa 
Casa, � quei internado e com 
cirurgia já marcada para o dia 
13 de março. Supersticioso 
como sou, pedi encarecida-
mente à equipe técnica para 
adiar para outro dia, para que 
eu � casse sem essa mania de 
desastres...

- Tudo bem, então... – ouvi 
da Dra. Lucimara - ...sua ci-
rurgia será, então, dia 21 de 
março.

Aí, o susto foi maior... Exa-
tamente no dia 22 de março 
de 2017 seria a comemoração 
dos meus oitenta anos. Mas... 
deu tudo certo, e acabei de vez 
com essa superstição que não 
estava levando a nada...

Na sede do E.C.CUBATÃO, - 1956 - Coroação de Arlete 
Lima Gonçalves - Como madrinha do AGUAI F.C.
Da esq; ´Dir. Olimpio de Almeida, Raul da Costa  
Moniz, Arlete, e  Vereadora , Maria auta de O. Ventura.

Quem esteve na Vila São 
José durante a Ação Solidária 
que aconteceu no último dia 
04 de junho, pode participar 
de várias atividades. Dentre 
as atividades, a Ótica Azúcar 
esteve presente realizando 
agendamentos para consultas 
o� almológicas gratuitas, que 
foram realizadas no decorrer 
do mês na própria ótica.  

Além das consultas grá-
tis, que foram cerca de 30, as 
pessoas atendidas ganharam 
armação promocional gratuita 
e desconto especiais nas lentes 

Azúcar Solidária para os óculos.
Junto com o agendamento 

das consultas na Azúcar, acon-
teceu também os trabalhos de 
limpeza de pele, doados pela 
empresária Mariza Andrade. 
Para receber uma das limpezas 
de pele, bastava doar um qui-
lo de alimento, que foi doado 
para instituições de caridades 
de Cubatão. “Esse trabalho so-
lidário é uma forma de devol-
ver para a cidade tudo o que 
ela nos dá”, comenta. 

Para quem quiser conhecer 
de perto o trabalho e os pro-
dutos da Ótica Azúcar, basta ir 
até a Rua São Paulo, 276. 

A EMPRESÁRIA 
MARIZA 
ANDRADE, 
DA AZÚCAR, 
FEZ A DOAÇÃO 
DOS SERVIÇOS 
DE LIMPEZA DE 
PELE DURANTE 
A AÇÃO 
SOLIDÁRIA 
NA VILA SÃO 
JOSÉ
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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.

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.

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.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: ADENILSON SANTOS DA SILVA e 
JACKELINE DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador iii, RG n.º 40299482 - SSP/SP, CPF n.º 37614646819, com 
29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia onze de novem-
bro de mil novecentos e oitenta e sete (11/11/1987), residente na RUA 1, 
466, bl.5, apt.12, Rubens Lara, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO GOMES DA SIL-
VA, falecido há 4 anos e de MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA, falecida 
há 2 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 397073616 - SSP/SP, CPF n.º 39765174888, com 26 anos de idade, 
natural de TANQUE D’ARCA - AL (Tanque D’Arca-AL  Livro nº 8, fl s. nº 191, 
Termo nº 6321), nascida no dia vinte de maio de mil novecentos e noven-
ta e um (20/05/1991), residente na RUA 1, 466, bl.5, apt.12, Rubens Lara, 
Cubatão - SP, fi lha de MARIA HELENA HENRIQUE DOS SANTOS, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 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: DANILO JACINTO DA SILVA e JU-
LIANA PEREIRA SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante geral, RG n.º 443999831 - SSP/SP, CPF n.º 38635018885, 
com 30 anos de idade, natural de PAULO AFONSO - BA (Paulo Afonso - BA  
Livro nº 98, fl s. nº 179, Termo nº 42724), nascido no dia oito de novembro de 
mil novecentos e oitenta e seis (08/11/1986), residente na RUA Santa Julia, 
81, Caminho São Carlos, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de DAMIÃO 
JACINTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, faleci-
da há 5 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 35453486 - SSP/SP, CPF n.º 10775997498, com 25 anos de idade, 
natural de IGREJA NOVA - AL (Igreja Nova-AL  Livro nº 19, fl s. nº 293, Ter-
mo nº 17368), nascida no dia dezessete de novembro de mil novecentos e 
noventa e um (17/11/1991), residente na RUA Santa Julia, 81, Caminho São 
Carlos, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de GILBERTO VICENTE SOUZA, 
falecido há 15 anos e de MARIA JOSÉ PEREIRA, desaparecida há 19 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, 21 de junho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: EDVANIO RODRIGUES DOS 
SANTOS e JOSEFA NOÊMIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 6072886 - SSP/PE, CPF n.º 05017255478, 
com 36 anos de idade, natural de ESCADA - PE (Escada -PE  Livro nº 6, fl s. nº 
251, Termo nº 5300), nascido no dia vinte e três de fevereiro de mil novecen-
tos e oitenta e um (23/02/1981), residente na RUA Santa Terezinha, 52, fun-
dos, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de AMARINO RODRIGUES DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residente em 
BEZERROS - PE e de MARIA MADALENA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 60 anos de idade, residente em BEZERROS - PE . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de limpeza, RG n.º 
585848634 - SSP/SP, CPF n.º 55740430410, com 52 anos de idade, natural de 
GRAVATÁ - PE, nascida no dia trinta de outubro de mil novecentos e sessenta 
e quatro (30/10/1964), residente na RUA Santa Terezinha, 52, fundos, Vila São 
José, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 73 anos de idade, residente em GRAVATÁ - PE e de NOÊMIA 
ANTONIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 73 anos de 
idade, residente em GRAVATÁ - PE. Divorciada de Gerson Pereira do Nasci-
mento, conforme sentença datada de 25/09/2005, proferida pelo MM. Juiz 
de Direito da 1ª Vara da Comarca de Gravatá-PE, sob o n°219.2003.000068-2. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de 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: CAIO VINICIUS DE ALMEIDA SILVA 
e FLÁVIA SILVA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, vendedor, RG n.º 460154072 - SSP/SP, CPF n.º 35598749807, 
com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 132, fl s. 
nº 319, Termo nº 34951), nascido no dia vinte de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e nove (20/01/1989), residente na RUA João Marion, 293, Jardim 
Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de JORGE DOS SANTOS SILVA, de nacionali-
dade brasileira, funcionário  público, com 56 anos de idade, residente em 
SANTOS - SP e de NEVANILDE OLIVEIRA DE ALMEIDA SILVA, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em SANTOS - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
46768457 - SSP/SP, CPF n.º 38798485806, com 29 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 116, fl s. nº 82, Termo nº 
70645), nascida no dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e oitenta 
e sete (22/10/1987), residente na RUA João Marion, 293, Jardim Casquei-
ro, Cubatão - SP, fi lha de FERNANDO EDUARDO MORAIS DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, funcionário  público, com 49 anos de idade, resi-
dente em SANTOS - SP e de ELISABETE MARIA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, copeira, com 46 anos de idade, residente em SANTOS - SP. Se al-
guem 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, 21 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: THIAGO AUGUSTO CONCEIÇÃO 
DA SILVA e NAYLA GRACILACIA BISPO DE SOUZA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de operações, RG n.º 45055409 
- SSP/SP, CPF n.º 37886947851, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP (Cubatão  Livro nº 131, fl s. nº 322, Termo nº 34556), nascido no dia dez 
de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (10/11/1988), residente na 
RUA Rivaldo Alves Feitosa, 500, bl.03 apt.63, Parque São Luis, Cubatão - SP, 
fi lho de SEVERINO MARTINS DA SILVA, falecido há 13 anos e de MARIA DE 
LOURDES DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, professora, RG n.º 473496586 - SSP/SP, CPF n.º 
39282119866, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 146, fl s. nº 201, Termo nº 40405), nascida no dia vinte e cinco de março 
de mil novecentos e noventa e um (25/03/1991), residente na RUA Rivaldo 
Alves Feitosa, 500, bl.03 apt.53, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de MAR-
CIO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 45 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de NANCI BISPO DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, artesã, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se al-
guem 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, 23 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: MATHEUS DE MEDEIROS OLIVEI-
RA e GEICY OLIMPIO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, moto boy, RG n.º 35771364 - SSP/SP, CPF n.º 41792681836, 
com 22 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 183, fl s. nº 287, Termo nº 110862), nascido no dia quatorze de setem-
bro de mil novecentos e noventa e quatro (14/09/1994), residente na Rua 
Maria de Almeida Torres, 222, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lho de OSVALDO 
GONÇALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 
52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VANUZA DE MEDEIROS 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, estudante, RG n.º 453570367 - SSP/SP, CPF n.º 42287497803, com 
22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 168, fl s. nº 
148, Termo nº 49108), nascida no dia sete de dezembro de mil novecentos 
e noventa e quatro (07/12/1994), residente na Rua Maria de Almeida Tor-
res, 222, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de FREDERICO OLIMPIO DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 57 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de GENIVALDA ALVES DA SILVA, de nacionalidade bra-
sileira, gerente, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se al-
guem 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, 24 de junho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: EDUARDO CEZAR CAMAR-
GO e MADALENA MENEZES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, operador de processos químicos, RG n.º 24401552 - SSP/SP, 
CPF n.º 12145022880, com 45 anos de idade, natural de PIRACICABA - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 48, fl s. nº 267, Termo nº 37907), nascido no dia vinte 
e três de junho de mil novecentos e setenta e dois (23/06/1972), residente 
na Rua Antônio Frederico Ozanam, 08, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, 
fi lho de SEBASTIÃO CAMARGO, falecido há 25 anos e de ADELAIDE REGALA-
RO CAMARGO, falecida há 19 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 27346787 - SSP/SP, CPF n.º 
16957614808, com 43 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Naviraí - MS  
Livro nº 08, fl s. nº 45, Termo nº 7027), nascida no dia quinze de outubro 
de mil novecentos e setenta e três (15/10/1973), residente na Rua Antônio 
Frederico Ozanam, 08, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIEL 
MENEZES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 78 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA DE JESUS BRITO MENEZES, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 74 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, 23 de junho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: BRUNO ARÃO FERNANDES 
DOS SANTOS e MARIANE LU SILVERIO ARAUJO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de administra� vo, RG n.º 45006617 
- SSP/SP, CPF n.º 38091877803, com 28 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascido no dia dezoito de outubro de mil novecentos e oitenta e oito 
(18/10/1988), residente na RUA São João, 111, Vila Nova, Cubatão - SP, fi -
lho de ARIVALDO ARÃO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposen-
tado, com 75 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CARMELITA 
FERNANDES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 73 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, engenheira, RG n.º 35397342 - SSP/SP, CPF n.º 
40441845851, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e noventa e três (28/08/1993), 
residente na AVENIDA Nações Unidas, 201, Ap.22, Vila Nova, Cubatão - SP, 
fi lha de LAU TERTULINO FERREIRA DE ARAUJO, de nacionalidade brasi-
leira, inspetor instrumen� sta, com 53 anos de idade, residente em TRÊS 
LAGOAS - MS e de ROSANGELA SILVÉRIO ALVES, de nacionalidade brasilei-
ra, administradora, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SPSe al-
guem 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, 24 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: JOEL FERREIRA DA SILVA e SHIR-
LANE DOS SANTOS TOMÉ. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, encarregado de tubulação, RG n.º 225467069 - SSP/SP, CPF n.º 
10826573878, com 47 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no 
dia vinte e nove de julho de mil novecentos e sessenta e nove (29/07/1969), 
residente na Avenida Cruzeiro do Sul, 329, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de 
RAYMUNDO PEREIRA DA SILVA, falecido há 38 anos e de ERZA MARIA FER-
REIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 84 anos de idade, 
residente em Cubatão – SP.Divorciado de: France Mary Lima Silva, conforme 
sentença de 04/05/2016, proferida pelo juiz de Direito da 1ª Vara do Foro de 
Cubatão-SP, nos autos de nº1000913-23.2016.8.26.0157.. Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de cozinha, RG n.º 7987313 - 
SSP/PE, CPF n.º 08492022485, com 31 anos de idade, natural de ESCADA - PE 
(Escada -PE  Livro nº 19, fl s. nº 59, Termo nº 21023), nascida no dia vinte e 
um de junho de mil novecentos e oitenta e seis (21/06/1986), residente na 
Avenida Cruzeiro do Sul, 329, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de AMARO SEVE-
RINO TOMÉ, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 55 anos de idade, 
residente em ESCADA - PE e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS TOMÉ, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em ESCADA - 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, 26 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: ALBINO MORENO e MICHELLE DA 
SILVA OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorcia-
do, enfermeiro, COREN n.º 411388 - COREN-SP, CPF n.º 21254112880, com 
39 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia nove de maio de 
mil novecentos e setenta e oito (09/05/1978), residente na RUA Dr. Francisco 
La Scala, 89, altos, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de ARY MORENO, 
falecido há 4 dias e de LAZARA APARECIDA MONTANHA MORENO, de nacio-
nalidade brasileira, pensionista, com 73 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SPDivorciado de Sandra Aparecida Busoni, conforme sentença datada 
de 13/02/2017, proferida pela MM. Juiza de Direito da 2ª Vara do Foro desta 
Comarca, nos autos de n°1005844-69.2016.. Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciada, técnica de enfermagem, COREN n.º 913549 
- COREN-SP, CPF n.º 21770592830, com 36 anos de idade, natural de SÃO 
PAULO - SP, nascida no dia dezenove de abril de mil novecentos e oitenta e 
um (19/04/1981), residente na RUA Dr. Francisco La Scala, 89, altos, Jardim 
Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL FELIX DE OLIVEIRA, falecido há 
10 anos e de HELENA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 60 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP. Divorciada de 
Carlos Sanchez Calvão, conforme Escritura Pública, lavrada no 1º Tabeliona-
to de Notas de Santos-SP, no livro n°1079, fl s.327/329, aos 30/01/2017. 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, 27 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: THOMAS JEFFERSON BATISTA 
DA SILVA e MICAELA BARBOSA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, cozinheiro, RG n.º 45657721X - SSP/SP, CPF n.º 
43402564807, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia 
vinte e quatro de março de mil novecentos e noventa e seis (24/03/1996), 
residente na Rua Herbert José de Souza, 58, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, 
fi lho de ISAIAS BATISTA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 
49 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de GICELIA FERREIRA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ra, estudante, RG n.º 394199091 - SSP/SP, CPF n.º 50549732810, com 17 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e oito de mar-
ço de dois mil (28/03/2000), residente na Rua Herbert José de Souza, 58, 
Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ WILSON DA SILVA, de nacionali-
dade brasileira, coletor, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de ROSANGELA BARBOSA LOPES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
varredora, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 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: PAULO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO e SALMA 
LUCIA NUNES DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciado, mecânico de manutenção, RG n.º 194803259 - SSP/SP, CPF n.º 08378627870, 
com 47 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia seis de junho de mil 
novecentos e setenta (06/06/1970), residente na RUA Domingos Costa, 158, Vila Pau-
lista, Cubatão - SP, fi lho de PAULO RIBEIRO DE OLIVEIRA, falecido há 17 anos e de ANA 
MARIA PAIXÃO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 68 anos de 
idade, residente em SÃO VICENTE - SPDivorciado de Salma Lucia Nunes de Oliveira, 
conforme sentença datada aos 28/05/2013, proferida pela Juíza de Direito Coorde-
nadora do Centro Judiciário de Solução de Confl itos e Cidadania da Comarca de São 
Vicente-SP, nos autos de nº182/2013. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, divorciada, operadora de caixa, RG n.º 236707838 - SSP/SP, CPF n.º 31645390888, 
com 45 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezessete de junho 
de mil novecentos e setenta e dois (17/06/1972), residente na RUA Domingos Costa, 
158, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lha de MARTINHO NUNES DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 77 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOANA 
ESPINDOLA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP. Divorciada de Paulo Ribeiro de Oliveira Filho, conforme sentença 
datada aos 28/05/2013, proferida pela Juíza de Direito Coordenadora do Centro Judi-
ciário de Solução de Confl itos e Cidadania da Comarca de São Vicente-SP, nos autos de 
nº182/2013. 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, 27 de junho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

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: FERNANDO AQUINO DOS SAN-
TOS e RENATA PIRES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, operador de máquinas, RG n.º 437590884 - SSP/SP, CPF n.º 
32976244855, com 33 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia 
onze de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (11/01/1984), residente 
na RUA Cubatão, 26, fundos, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de CLEMILDE 
AQUINO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteira, cabeleireira, RG n.º 45883998 - SSP/SP, CPF n.º 37230141869, 
com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e três 
de março de mil novecentos e oitenta e nove (23/03/1989), residente na 
RUA Cubatão, 26, fundos, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de CANDIDO 
DA SILVA NETO, de nacionalidade brasileira, armador, com 55 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ILZABETE PIRES DA PAIXÃO, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 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: FRANCISCO DE SALLES LANA JU-
NIOR e MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA CONCEIÇÃO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, taxista, RG n.º 45860408 - SSP/SP, CPF n.º 
32373897814, com 31 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 94, fl s. nº 42, Termo nº 57416), nascido no dia vinte e 
cinco de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (25/06/1985), residente 
na RUA Maria Graziela, 950, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de FRAN-
CISCO DE SALLES LANA, falecido há 9 anos e de MARIA DE LOURDES LANA, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 69 anos de idade, residente em 
PARDINHO - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 40686875X - SSP/SP, CPF n.º 22376862892, com 35 anos de 
idade, natural de PRIMEIRA CRUZ - MA (Primeira Cruz-MA  Livro nº 5, fl s. 
nº 174, Termo nº 6767), nascida no dia dez de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e dois (10/01/1982), residente na RUA Maria Graziela, 950, Jar-
dim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de EDENILSON DA CONCEIÇÃO, de na-
cionalidade brasileira, vigilante, com 59 anos de idade, residente em SÃO 
LUÍS - MA e de MARIA GENIR COSTA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasi-
leira, aposentada, com 58 anos de idade, residente em SÃO LUÍS - MA. 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, 22 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: CÉSAR AUGUSTO MARTINS NOYA 
RODRIGUES e JÉSSICA LUIZA PEREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 46668607 - SSP/SP, CPF n.º 
37914552810, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Li-
vro nº 139, fl s. nº 339, Termo nº 37757), nascido no dia vinte e cinco de janei-
ro de mil novecentos e noventa (25/01/1990), residente na Rua 13 de Maio, 
461, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de ANDERSON NOYA RODRIGUES, de nacio-
nalidade brasileira, caldeireiro, com 45 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de JUSSARA APARECIDA MARTINS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, escriturária, RG n.º 46666462 - SSP/SP, CPF 
n.º 39655402894, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 136, fl s. nº 38, Termo nº 36262), nascida no dia doze de julho de mil 
novecentos e oitenta e nove (12/07/1989), residente na Rua João Pessoa, 
207, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de GERALDO CONCEIÇÃO DA SILVA, faleci-
do há 15 anos e de ANGELA MARIA PEREIRA GUIMARÃES, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 58 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, 24 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: GILBERTO LINHARES MARQUES e 
VALQUIRIA JOSÉ DE MELO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, mecânico, RG n.º 28300775 - SSP/SP, CPF n.º 25332924860, com 42 
anos de idade, natural de SANTANA DOS GARROTES - PB (Santana dos Garrotes 
-PB  Livro nº 4, fl s. nº 221, Termo nº 3978), nascido no dia cinco de dezembro 
de mil novecentos e setenta e quatro (05/12/1974), residente na Rua 17, 07, 
Cota 200, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO LINHARES MONTEIRO, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 83 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARIA MARQUES DE SOUZA MONTEIRO, falecida há 18 anos . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 333729328 - 
SSP/SP, CPF n.º 34811863801, com 38 anos de idade, natural de SÃO LOUREN-
ÇO DA MATA - PE (São Lourenço da Mata-PE  Livro nº 99, fl s. nº 245, Termo nº 
14151), nascida no dia primeiro de maio de mil novecentos e setenta e nove 
(01/05/1979), residente na Rua 17, 07, Cota 200, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO 
JOSÉ DE MELO, falecido há 01 ano e de IVONETE VIEIRA DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 62 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, 24 de junho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: BRUNO ROGER IGNACIO DA 
SILVA e JOSELÍ MOURA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 42403494 - SSP/SP, CPF n.º 
35170862822, com 29 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Pau-
lo - 30º Subdistrito - Ibirapuera  Livro nº 153, fl s. nº 164, Termo nº 91043), 
nascido no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito 
(21/01/1988), residente na RUA Valdomiro Pereira, 104, Vale Verde, Cubatão 
- SP, fi lho de SILVIO CLAUDIO IGNACIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
professor, com 50 anos de idade, residente em SOROCABA - SP e de MARIA 
LUCIENE IGNACIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, empresária, com 49 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, aux. administra� va, RG n.º 605658560 - SSP/SP, CPF 
n.º 34867728802, com 32 anos de idade, natural de LARANJEIRAS - SE (Simão 
Dias-SE  Livro nº 18, fl s. nº 259, Termo nº 18376), nascida no dia quatorze de 
abril de mil novecentos e oitenta e cinco (14/04/1985), residente na RUA Isa-
bel Louzada de Campos, 90, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ RAIMUN-
DO DA SILVA, falecido há 30 anos e de MARIA DO CARMO MOURA, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente em SURUBIM - 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, 27 de junho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram 
os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: UEDSON SOUZA RAMOS BAR-
BOSA e POLLYANA KELLY DA SILVA OLIVEIRA. Se al-
guem 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, 23 de maio de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ASSOCIAÇÃO DA DIVINA MISERICÓRDIA CNPJ: 04.587.965/0001-83      
   
BALANÇO PATRIMONIAL  Levantado em 31 de Dezembro de 2016.      
   
  ATIVO      PASSIVO   
CONTAS   2015 2016  CONTAS   2015 2016
ATIVO CIRCULANTE  300525.11 305885.56  PASSIVO CIRCULANTE  255865.30 380784.25
DISPONÍVEL   191702.79 139964.99  EXIGIVEL A CURTO PRAZO 148261.30 216249.25
Caixa   392.84 75188.85  FORNECEDORES  3207.37 6578.06
BANCOS C/ MOVIMENTO  145020.26 2773.10  Fornecedores  3207.37 6578.06
Banco Itaú   46248.02 10.00  SEGUROS A PAGAR  0.00 950.14
Banco do Brasil - 1266-1  1065.83 0.00  Seguros a pagar  0.00 950.14
Banco do Brasil  - 1265-3  489.59 0.00  OBRIGAÇÕES SOCIAIS  50412.01 37701.69
Banco do Brasil - 1141-X  97216.82 7.60  Contribuição Sindical  432.77 0.00
Banco do Brasil - 1164-9  0.00 2755.50  FGTS   9076.41 9839.03
BANCOS C/ APLICAÇÃO  46289.69 62003.04  GPS   10255.99 5457.67
Banco do Brasil - 1141-X  41589.33 0.00  IRRF   288.70 81.99
Caixa Econômica Federal - PCLD 0.00 10.06  INSS Terceiros   519.75 2632.83
Banco do Brasil - 1266-1  0.00 3892.03  INSS Patronal  29838.39 19690.17
Banco do Brasil - 1164-9  4700.36 0.00  OBRIGAÇÕES SOCIAIS PARCELADAS 0.00 68511.84
Banco Itau   0.00 2958.49  INSS    0.00 68511.84
Banco do Brasil - 1265-3  0.00 6748.30  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 691.65 154.64
Banco do Brasil - 1141-X (2) 0.00 48394.16  ISSQN   691.65 154.64
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 1218.32 1385.57  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 40198.35 40349.75
DESPESAS ANTECIPADAS 1218.32 1385.57  Férias    20081.56 7807.59
Prêmios Seguros a Vencer  1218.32 1385.57  Salários    18870.19 31164.46
OUTROS CRÉDITOS  107604.00 164535.00  Pis sobre folha de pagamento 1246.60 1377.70
CRÉDITOS   107604.00 164535.00  OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 53751.92 62003.13
Convênio Municipal  0.00 163035.00  Contas a pagar  0.00 17640.68
Convênio Federal  0.00 1500.00  Honorários Contábeis  2171.42 6659.31
Convênio Estadual  107604.00 0.00  Serviços de Terceiros  580.50 23240.72
ATIVO PERMANENTE  128963.93 120823.53  Vale Transporte  0.00 462.42
IMOBILIZADO  128963.93 120823.53  Empréstimo de Diretores  51000.00 14000.00
BENS EM OPERAÇÃO  248511.25 259068.15  REC.PUBL. E PRIVADOS A REALIZAR 107604.00 164535.00
Máquinas e Equipamentos  48460.50 53425.50  RECURSOS PUBLICOS E PRIVADOS 107604.00 164535.00
Móveis e Utensílios  49205.70 49205.70  Convênio Municipal  0.00 163035.00
Telefone   178.90 358.80  Convênio Estadual  107604.00 0.00
Instalações   61794.22 61794.22  Convênio Federal  0.00 1500.00
Veículos   42995.90 42995.90  PATRIMÔNIO LÍQUIDO  173623.74 45924.84
Computadores e Periféricos 35923.89 41335.89  SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMUL. 173623.74 45924.84
Instrumentos Musicais  9952.14 9952.14  Superávits Acumulados  214384.65 173623.74
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS -119547.32 -138244.62  Superavit do Exercício  0.00 0.00
Instalações   -21226.62 -25270.44  Défi cit Acumulado  40760.91 0.00
Máquinas e Equipamentos  -20105.12 -25585.16  Défi cit do Exercício  0.00 127698.90
Móveis e Utensílios  -18531.62 -21378.08     
Veículos   -39413.00 -42996.00     
Instrumentos Musicais  -3880.09 -4875.25     
Computadores e Periféricos -16223.91 -17936.89     
Telefone   -166.96 -202.80     
         
TOTAL DO ATIVO  429489.04 426709.09  TOTAL DO PASSIVO  429489.04 426709.09

Reconhecemos a exatidão do presente balanço, levantado em 31 de Dezembro de 2016. Somando Ativo e Passivo a importância de R$ 426.709,09 
(Quatrocentos e vinte e seil mil, setecentos e nove reais e nove centavos). Ressalvando que a responsabilidade do profi ssional contador, fi ca técnico 
desde que reconhecidamente operou com elementos dados e fi rma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.   
      

  DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016   
      
CONTAS   2015 2016  CONTAS   2015 2016
RECEITAS   579645.25 360601.26  DESPESAS   620406.16 488300.16
RECEITAS OPERACIONAIS 315927.81 185104.00  DESPESAS OPERACIONAIS 520570.92 377002.77
CONVÊNIO PÚBLICOS  315927.81 185104.00  Despesa Pessoal  376979.92 267203.75
Convênio Municipal  120272.55 40000.00  Despesa de Materiais  75067.78 25825.09
Convênio Federal  104000.00 37500.00  Despesas Administrativas  68523.22 83973.93
Convênio Estadual  0.00 107604.00     
Projeto Fórum  91655.26 0.00  DESPESAS GERAIS  86037.56 104195.95
CONTRIBUIÇÕES  39273.51 16613.00  Serviços de Terceiros  19235.00 74653.84
Contribuições de Associados 39273.51 16613.00  Outras Despesas  4996.15 683.16
DOAÇÕES   26357.93 35210.83  Impostos e Taxas  61806.41 28858.95
Doações Pessoas Físicas  26357.93 3902.00     
Doações Paróquia São Francisco  0.00 31308.83  EVENTOS   3336.94 0.00
OUTRAS RECEITAS  190081.32 116164.80  Festas e Promoções  3336.94 0.00
Eventos   25074.85 15583.80     
Bazar   60661.64 64667.00  DESPESAS FINANCEIRAS 10460.74 7101.44
Cantina   104344.83 35914.00  Despesas Financeiras  10460.74 7101.44
RECEITAS FINANCEIRAS  8004.68 7508.63     
Rendimentos de Aplicações 4109.15 6536.30  RECEITAS (+)  579645.25 360601.26
Juros Ativos   794.10 134.77  DESPESAS (-)  620406.16 488300.16
Sorteio Nota Fiscal Paulista 3101.43 837.56  DÉFICIT (=)   -40760.91 -127698.90

    PARECER DO CONSELHO FISCAL      
Os membros do Conselho Fiscal da Associação da Divina Misericórdia, tendo examinado as contas e documentos referentes ao Balanço Patrimonial do 
exercício de 2016 atestam a sua exatidão, opinando pela respectiva aprovação       
        
Cubatão, 30 de Janeiro de 2017.         
       
Angelina Bassani da Cunha  Emilia Fátima Silva Pimentel  Maria Alaide dos Santos  
Conselheira    Conselheira    Conselheira   
RG: 16.958.854-0   RG: 9.456.998   RG: 36.465.574-4  
CPF: 325.159.348-03   CPF: 883.865.898-65   CPF: 169.585.028-92   
      
  
EURIDICE MARIA DA SILVA OLIVEIRA - PRESIDENTE   REINALDO MONTALVÃO DE SOUZA - CONTADOR  
RG: 4.940.352 / CPF:  169.592.708-71     CRC: 1SP195539/O-4  



30 de junho de 2017 07digital.com.br

por jaque barbosa
jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

ARRAIÁ TUDO DE BOM
A popular Katia Tudo de Bom convida seus 
clientes e amigos para um grande arraiá no 
próximo domingo (02), na rua João Oleia 
Aguilar, no Jardim 31 de março, (perto 
do Colégio José da Costa), a partir das 19 
horas. Vai ter muita comida típica, música e 
animação. A festa promete ser Tudo de Bom!

DEBUTANDO NA SELEÇÃO
Na última semana, a atleta Melis-
sa Passarelli deu o seu primeiro 
passo na patinação artística in-
ternacional. Com apenas 9 anos 
de idade, Melissa representou o 
país no Campeonato Sulameri-
cano de Patinação Artística, rea-
lizado em Mar del Plata, na Ar-
gentina. Com participantes de 11 
países, a patinadora cubatense 
terminou a competição em 9º lu-
gar entre 18 participantes da sua 
categoria (de 09 a 11 anos). Na 
foto, a patinadora posa ao lado 
da sua treinadora, Janaína Bacca-
rat, após uma das suas apresen-
tações na competição

O dia de São João, 24, 
foi comemorado com 
sucesso no Espaço 
Nordestino Danado de 
Bom. A Rosa Morena 
e Platino fi zeram o 
público arroxar e 
se diveritr até altas 
horas. Parabéns aos 
organizadores!

Priscila Merilin comemorou mais uma 
primavera com os amigos e familiares no 
Empório Afonsinho, na Vila Nova

ARRAIA DOS AMIGOS
Quem passou pelo Jardim 31 de 
março no último sábado (24), 
pode aproveitar o grande Arraiá 
dos Amigos, que contou com 
muita animação, comidas típicas, 
quadrilha e a música fi cou por 
conta do conjunto Xamego 
do Forró. Foram cerca de 200 
pessoas desfrutando do evento, 
que foi organizado pela família 
Miranda, com apoio da Gomes 
Eventos. Ano que vem tem mais!

JANTAR EM DOBRO NO PÁTIO IPORANGA
O Jantar em Dobro do Shopping Pátio Iporanga 

está de volta em sua 4º edição.  São 11 restaurantes 
participantes, com as mais variadas opções entre 
sanduíches, pizza, comida oriental, sopa, massas, 
carnes, frango e peixes. A promoção segue até 
esta sexta (30).

"É o quarto ano consecutivo que realizamos o 
evento. A promoção já faz parte do calendário do 
shopping e é esperadíssimo pelos nossos clientes", 
comemora Marcos Quirino, gerente do shopping.

Durante o Jantar em Dobro, o estacionamento 
também estará com 50% de desconto nas duas 
primeiras horas, para todos os participantes 
do evento. Confi ra no portal do Acontece os 
restaurantes participantes e os pratos oferecidos.

O Shopping Pátio Iporanga fi ca na Av. Ana Costa, 
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Acic promove ações de capacitação
Durante todo o mês de 

julho, a ACIC tem diversas 
atividades para o comercian-
te da Cidade. O presidente 
Geraldo Tia Jô, ressalta a 
importância das atividades 
“Queremos dar ao comer-
ciante todo o respaldo para 
desenvolver seu comércio”.

A programação começa 
no dia 06, com o workshop 
“Excelência no Atendimento 
e na Hospitalidade na Costa 
da Mata Atlântica”. No con-
teúdo estão os tópicos “Hos-
pitalidade e Vendas”, “Como 

encantar o cliente” e “Caracte-
rísticas dos visitantes”.

O workshop já está com 
inscrições abertas na sede da 
ACIC (Rua Bahia, 171) e co-
meça às 18 horas.

Sebrae Móvel
Já nos dias 12 e 13 de ju-

lho, é a vez do Sebrae Móvel 
estacionar sua van no Jardim 
Nova República para realizar 
atendimentos aos comercian-
tes do bairro e da Cidade.

O Sebrae Móvel funciona 
como um escritório sobre ro-

das, em uma van customizada 
para o atendimento ao públi-
co, equipada com computado-
res, internet, ar condicionado 
e cartilhas com informações e 
orientação para quem já tem 
ou deseja investir em um pe-
queno negócio.

Lá o comerciante vai po-
der saber quais são as novas 
ferramentas para melhorar a 
divulgação da sua marca, pro-
duto ou serviço, regularizar 
a situação da empresa e tirar 
outras dúvidas sobre legisla-
ção, além de poder ver toda a 

gama de cursos de capacita-
ção e aperfeiçoamento que o 
Sebrae oferece.

Reunião
No dia 19, a partir das 

18h30, a ACIC promove 
uma reunião com os comer-
ciantes associados para falar 
sobre uma série de assuntos. 
Na pauta estão as ações de 
fomento ao comércio; alu-
guel comercial – inquilino x 
locador; as promoções das 
datas festivas do resto do 
ano; promoção de � nal de 
ano; projeto do Cartão de 
Descontos Fonejá; a Semana 
de Descontos (SCVBS) e ou-
tros assuntos da associação.

Para participar da reu-
nião é necessário con� rmar 
presença pelo telefone (13) 
3361-1519.

Para mais informações ou 
dúvidas sobre os eventos, 
basta entrar em contato 
com a ACIC pelo telefone 
(13) 3361-1519 ou dire-
tamente na secretaria da 
Associação (Rua Bahia, 
171, Vila Paulista).

Quem passou pelo Par-
que Fernando Jorge, em 
Cubatão, no último � nal 
de semana, pode aproveitar 
todas as atrações da primei-
ra edição do ’Arraiá da Co-
munidade’. Durante a noite 
de sábado (24) e a tarde do 
domingo (25), mais de 1200 

1º Arraiá da Comunidade 
agitou o São João

pessoas aproveitaram todas 
as guloseimas tradicionais 
das festas juninas disponí-
veis nas barracas e ainda 
apreciar os doces feitos es-
pecialmente para o Arraiá 
criados pela ‘Sagrado Briga-
deiro’.

Além das comidas tí-

picas, teve muita música e 
dança. Quadrilhas juninas e 
diversas coreogra� as com os 
grupos de dança da Banda 
Escola de Cubatão (BEC), 
do Studio Tatiana Carvalho 
e do Backstage Centro de 
Dança. Já a música � cou por 
conta dos grupos Forró San-

fonado e Os Fabrícios.
O 1º Arraiá da Comu-

nidade é uma realização de 
Luiz Duarte Produções, com 
patrocínio La Kadu Coif-
feur e apoio do Grêmio dos 
Servidores de Cubatão, Dis-
tribuidora 100% Água, ABS 
Imóveis e COC Cubatão.
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RODRIGO ALEMÃO: MELHORIAS NA CAPELA DO CEMITÉRIO

Na sessão ordinária realizada no dia 20 desse mês, 
o vereador Rodrigo Alemão (PSDB), fez indicação à 
Mesa da Câmara para que se realize estudos junto aos 
setores competentes do Poder Executivo, com o obje-
tivo de ampliar o estacionamento que existe ao lado da 

Capela do Cemitério Municipal.
Segundo o vereador, o local encontra-se com poucas 

vagas para estacionar e há vários espaços ociosos que 
podem também ser utilizados para este fi m, permitindo 
um acesso mais tranquilo ao local para os munícipes.

SERGIO CALÇADOS ACOMPANHA TRABALHOS NA UME OLCESE

O vereador Sérgio Calçados (PPS) esteve acom-
panhando o andamento dos trabalhos de reforma da 
UME Jayme João Olcese nesta semana, ao lado do 
presidente da Cesari, Heber Borlenghi. A reforma é 
uma indicação do vereador, que intermediou a con-

versa entre o poder executivo e a empresa Cesari, que 
está fazendo os reparos na unidade.

Segundo o vereador, em poucas semanas as instala-
ções da unidade estão prontas e à disposição da popu-
lação.

A audiência pública contou com a presença de mem-
bros do governo, dos movimentos sociais e de represen-
tantes dos conselhos de cultura e saúde. Segundo o ve-
reador, a participação da população é importante para 
ajudar os parlamentares a decidirem o destino do prédio.

RAFAEL TUCLA PRESIDE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CULTURA

O vereador Rafael Tucla (PT) na qualidade de presi-
dente da comissão permanente de Cultura presidiu na úl-
tima sexta (23) a audiência pública para discutir a possi-
bilidade de incorporação do prédio do teatro ao complexo 
de saúde.

AGUINALDO ARAÚJO PEDE CEV SOBRE TRANSPORTE PÚBLICO

O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) apresentou 
requerimento à mesa da Câmara pedindo a forma-
ção de uma Comissão Especial de Vereadores para 
tratar da liberação da ampliação da linha 945TRO, 
que faz o trajeto entre o Vale Verde e o centro de 
Santos. 

A CEV será composta por três vereadores e terá 
45 dias para tratar do assunto com a EMTU.

A ampliação da linha, que hoje tem como ponto 
fi nal o centro de Santos, pede que ela seja estendida 
até a ponta da praia, para atender melhor a popula-
ção de Cubatão.

LALÁ ACOMPANHA A INSTALACÃO DE PLACAS NO SÍTIO NOVO

Após apresentar indicação na Câmara sugerindo a 
organização do trânsito no bairro Sítio Novo, o vereador 
Lalá (SD) acompanhou a equipe da CMT na instalação 
das placas de sinalização. 

A rua Santa Bárbara passa a ser apenas a via de 

entrada de veículos e a rua São Geraldo somente a via 
de saída. 

Moradores do local foram consultados e, após o 
atendimento por parte da Prefeitura, elogiaram o 
trabalho.

WILSON PIO PROMOVE ROÇADA NA UME CELITA REIS

O vereador Wilson Pio (PSDB), em uma iniciativa 
voluntária juntamente com seu grupo de apoio, 
promoveu a roçagem de todo o gramado da UME 
Celita Tertuliano S. Reis, no Jardim das Indústrias. 

Segundo a direção da escola, a situação do mato 

no pátio estava prejudicando o desenvolvimento das 
atividades educacionais da unidade, pois o playground 
e demais dependências estavam impossibilitadas de 
serem utilizadas para a recreação das crianças e outras 
atividades que poderiam ser desenvolvidas ao ar livre. 

IVAN HILDEBRANDO PEDE REFORMA DE POSTO MÉDICO

O vereador Ivan Hildebrando (PSB) encaminhou 
requerimento à mesa da Câmara, solicitando ao poder 
Executivo para que se faça uma reforma completa no 
posto médico do bairro Água Fria. Segundo o vereador, o 
local se encontra totalmente deteriorado, com problemas 

de infi ltração, umidade e goteiras. Além desses reparos, 
o vereador também solicitou que seja feita uma pintura 
em todo o equipamento, visando dar mais conforto aos 
funcionários da unidade e aos munícipes que buscam um 
atendimento digno em momentos de saúde debilitada.

TONINHO VIEIRA INICIA TRABALHOS DA CEI DA CURSAN

O vereador Toninho Vieira (PSDB), iniciou no último 
dia 21, os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito 
que apura as causas que levaram a Cursan a atual situação 
fi nanceira. Presidente da CEI e ao lado dos vereadores 
Wilson Pio (relator), Dr. Anderson Veterinário, Ivan 
Hildebrando, Jair do Bar, Marcinho e Sergio Calçados 

(membros), foi deliberado que seja solicitada cópia dos 
balanços fi scais da empresa de 2001 e 2017, e como cópia 
do processo de auditória contábil realizada pelo Executivo 
que comprovam a dívida e consequente inviabilidade 
fi nanceira nas suas atividades, para que sejam analisadas 
pela Comissão.

projeto da Cidade e faça as melhorias necessárias nos 
vãos dos viadutos que fi cam as margens das rodovias, 
a fi m de dar uma utilidade cultural e/ou esportiva 
para uso da comunidade.

O ofi cio foi encaminhado a direção da empresa, 
que deve analisar o pedido em breve.

ROXINHO QUER MAIS ESPAÇOS CULTURAIS NA CIDADE

Por meio de ofício, o vereador Roxinho (PMDB), 
entrou em contato com o grupo Ecorodovias, que ad-
ministra o sistema Anchieta Imigrantes, para que o 
mesmo auxilie o munícipio no projeto de ocupação de 
espaços ociosos na Cidade.

No ofício, o vereador pede que a empresa se junte ao 

MARCINHO PEDE REFORMA DA UME ELZA

Nesta semana, o vereador Marcinho (PSB) esteve 
na Vila Esperança visitando a UME Elza. Durante 
a visita, onde conheceu as instalações e conversou 
com os funcionários, o vereador constatou in loco os 
problemas que a unidade possui.

No fi nal do encontro, o vereador se comprometeu a 
apresentar requerimentos pedindo ao Poder Executivo 
que providencie a reforma da unidade, a fi m de 
melhorar as condições de aprendizado dos alunos e de 
trabalho para os professores e funcionários da unidade.

ANUNCIE
 AQUI

(13) 33615212
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BETO FEIJÓ (DIRETOR PROCON 
GUARUJÁ) E SUA ESPOSA ANDREIA FEIJÓ

PREFEITO VALTER SUMAN E A PRIMEIRA DAMA EDNA SUMAN, 
FELIZES COM O SUCESSO DO BAILE DA CIDADE DE GUARUJÁ

ANDREA 
BARBATTO 
E JOÃO EM 

COMPANHIA 
DO PREFEITO 

VALTER 
SUMAN E 

EDNA SUMAN

SR. RENATO PIETROPAOLO (VICE 
PREFEITO E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO) 
E SUA ESPOSA ANA PAULA

ROGÉRIO SACHS COM SUA FAMILIA E AMIGOS

O VICE-GOVERNADOR MARCIO FRANÇA COM SUA ESPOSA 
PRESTIGIANDO A GLAMOUROSA NOITE

DR. GUARACI 
REIS COM 

SUA ESPOSA, 
LADEADO 

POR ALEX 
MONTEIRO E 

ESPOSA

FAMILIA DO VEREADOR TODY SENDO RECEPCIONADA PELOS ANFITRIÕES

 OS SECRETÁRIOS 
DE GUARUJÁ, 

GILBERTO BENZI  
E LUIZ CLAUDIO 
VENÂNCIO COM 

SUAS RESPECTIVAS 
ESPOSAS

GUARUJÁ CELEBRA 83 ANOS COM BAILE DA CIDADE

O governador Geral-
do Alckmin participou da 
abertura do 37ª edição do 
Congresso da Associação 
dos Jornais do Interior do 
Estado (Adjori-SP). 

O evento, que aconteceu 
no Hotel Fazenda Colina 
Verde, dias 24 e25 de ju-
nho, em São Pedro, reuniu 
os proprietários de jornais 

representativos das regiões 
metropolitanas do Estado: 
“Venho a este Congresso 
porque sei que aqui estão 
os jornalistas que falam 
diretamente com a popu-
lação: são os formadores 
de opinião de cada um dos 
nossos municípios”. afi r-
mou Alckmin, ao ressaltar 
a honra em participar do 

evento. “Destaco especial-
mente a importância da 
imprensa regional. As ve-
zes a gente sabe o que está 
acontecendo do outro lado 
do mundo, mas não o que 
acontece na nossa cidade”, 
destacou Alckmin.

Os estados do Rio Gran-
de do Sul, Paraná, Rio de 
Janeiro e Sergipe, estiveram 

Alckmin enaltece importância dos jornais 
regionais durante Congresso da Adjori
Cido Barbosa, do Acontece, representou as cidades de Cubatão e Guarujá, no evento que discutiu os novos rumos do jornalismo impresso

Cido Barbosa 
defendeu, junto 
ao governador, a 
necessidade do 
Estado aprimorar 
a comunicação com 
os munícipes de 
Cubatão e Guarujá

Autoridades presentes:
Cauê Macris, presidente da Assembleia Legislativa; Hélio Zanata, prefeito de São Pedro; Carlos Balladas, presidente da Ad-

jori-SP; Miguel Ângelo Gobbi, presidente da Adjori Brasil; Almir Pazzianotto, ex-ministro do Trabalho e ex-presidente do TST; 
desembargador Antonio Carlos Cedenho, do TRF-3ª Região; Roberto Morais, deputado estadual; Carlos Graieb, subsecretário 
de comunicação do Estado.

representados.

PROGRAMAÇÃO
O congresso teve as pa-

lestras do jurista Almir Paz-
zianotto Pinto, ex-ministro 
do Trabalho e ex-presiden-
te do TST e do desembar-
gador Antonio Carlos Ce-
denho, do TRF-3ª Região. 
No encerramento a exposi-

ção do empresário Gilber-
to Pacheco, CEO da M W 
WAY, que abordou ‘Novas 
tecnologias para jornais’.

O Congresso teve a 
coordenação do jornalista 
Evaldo Vicente, proprietá-
rio de: A Tribuna Piraci-
cabana, A Tribuna de São 
Pedro e A Tribuna de Rio 
das Pedras.


