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MISS Bariátrica SP ACIC COMÉRCIO

Sabrina de Araújo, de 30 anos, recebeu o título no último sábado (08)
durante o evento realizado no Mendes Convention Center, em Santos. 
Vinte e nove finalistas disputavam o título. 10

Reunião com secretário de Educação abriu caminho para 
intensificar o processo de implantação dos cartões da 
ACIC/Facesp em Cubatão. Reuniões com o Poder Público 
estão marcadas para continuar o diálogo.  06

A unidade realizou
atendimentos aos 
comerciantes no Bolsão 
8, nesta semana. 06

Justiça nega pedido de 
cassação contra Suman

Depois da derrota nas 
urnas, o casal Madi vê a 
tentativa de inviabilizar o 

governo do prefeito Vál-
ter Suman, cair por terra. 
O juiz eleitoral do Gua-

rujá julgou improcedente 
a ação que pedia a cassa-
ção do prefeito e vice.      

O MP já havia se posi-
cionado, da mesma for-
ma, semana passada. 02

Guarujaense vence primeira 
edição do concurso

Projeto dos cartões 
ganha força

Sebrae Móvel 
na cidade

1 dedo para cada ano:
Moro confisca "triplex  
que não é meu" 

02

Coluna do Cido Barbosa 

Prefeito pede urgência 
e Câmara vota Refis 
Guarujá próxima semana

Diretor da Translíder 
desmente boatos 
sobre a Viação

Rapidinha: vereadores 
de Cubatão já aprovaram 
mudança do Teatro

Problemática, 
Saúde  de Cubatão 
se arrasta e 
população aguarda 
solução                        
Com o Hospital Municipal 
fechado e equipamentos essen-
ciais, como o único aparelho 
de tomografia, quebrados, a 
Saúde da cidade passa por um 
dos seus piores momentos dos 
últimos 12 anos. Como solução, 
o prefeito Ademário apresentou 
propostas que só devem sair do 
papel completamente em 2020, 
segundo estimativas oficiais. 03
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As denúncias de crime eleito-
ral, apresentadas contra o prefei-
to do Guarujá, são improceden-
tes.

 Em despacho no último dia 
11 de julho, o juiz eleitoral Gus-
tavo Gonçalves Alvarez senten-
ciou a improcedência da ação 
movida pela Coligação de Haifa 

Ação contra Suman não
procede, decreta Justiça

Madi, e que pretendia a cassação 
do prefeito Váter Suman e seu 
vice Renato Pietropaolo, ambos 
do PSB. 

Segundo a Justiça Eleitoral, 
a alegação de abuso de poder 
econômico e uso indevido de 
veículo de comunicação, contra 
Suman, não se justi� cam.

A determinação judicial se-
pulta os burburinhos espalha-
dos pela cidade de que Suman 
poderia ser cassado a qualquer 
momento, com o objetivo de 
causar instabilidade política e 
enfraquecer o novo governo. 

No último dia 06, o próprio 
Ministério Público Eleitoral já 
havia se posicionado contrário 
à denúncia, feita pela Coligação 
‘Experiência Para Mudar do Jei-
to Certo’. 

Falou a verdade
O alvo principal da acusação 

foi a matéria divulgada às véspe-
ras da eleição, no segundo turno, 
pelo Jornal Assunto Cidade, des-
tacando o parecer favorável do 
Ministério Público, à época, ao 
pedido de impugnação da can-
didatura de Haifa Madi (PDT). 

Ocorre que, de fato, naquela 
semana, o MP havia se manifes-
tado favoravelmente à cassação 
do registro da então candidata 
que substitui o marido Farid, já 
impugnado. 

No despacho, o juiz reconhe-
ce o direito constitucional dos 

jornais informarem, bem como, 
o direito do eleitor de tomar co-
nhecimento de fatos relevantes 
referentes aos candidatos. 

Marionete
A charge que faz referência 

à candidata Haifa Madi como 
marionete do ex-prefeito, “está 
dentro dos princípios elásticos 
da liberdade de expressão”,  con-
siderou o juiz. 

O magistrado lembrou ainda, 
aos denunciantes, que as aborda-
gens jornalísticas, às vésperas da 
eleição, sobre o mensalinho da 
Câmara e o bloqueio de bens de 
Farid, eram assuntos verdadeiros 
e de interesse e domínio público.

Bem lembrou o juiz que ne-
nhum veículo de comunicação 
pode ser impedido, durante o 
pleito eleitoral, de citar assuntos 
verídicos e de relevância pública, 
pelo simples fato de serem des-
favoráveis a algum candidato. 
“Isso sim seria uma afronta à li-
berdade de imprensa”, friza.

Igreja e escola
A tentativa de cassar o prefei-

Caiu por terra a tentativa do casal Madi de inviabilizar o governo do prefeito Válter Suman. 
O juiz eleitoral do Guarujá julgou improcedente o pedido de cassação feito pela Coligação, derrotada nas urnas.
Na semana passada, o próprio Ministério Público já havia se manifestado pela improcedência da ação.

Translíder
A direção da Viação Translíder 

se manifestou contra ‘mentiras’ 
que circularam nas redes sociais, 
esta semana, de que a empresa te-
ria interrompido o atendimento:

“A viação Trans Líder está 
atendendo normalmente a popu-
lação cubatense.

Mentiras e inverdades preju-
dicam a população. Temos com-
promisso com a população cuba-
tense. Vamos tomar as devidas 
providências contra postagens 
mentirosas, disse o diretor Ronal-
do, nas redes sociais.

Sufoco das ruas
Os vereadores de Cubatão es-

tão em estado de alerta, e agen-
dando reuniões internas para 
discutir o enfrentamento político 
ao desgaste que sofrem nas ruas, 
devido ao apoio incondicional ao 
governo do prefeito Ademário. 
Passando verdadeiro sufoco, e 
até vergonha diante de seus elei-
tores, os nobres edis cubatenses 
já perceberam que estão diante 
de um grande desa� o. Segundo 
um vereador que evocou sigilo 
de fonte, cresce a corrente dentro 
do grupo de apoio, defendendo 
uma mudança de postura: ou o 
grupo convence o governo a mu-
dar, ou muda de posição perante 
o governo.

Despejo
Na última sessão, a Câmara 

teve pressão de moradores da Vila 
Esperança, ameaçados de despe-
jo, por estarem em área conside-
rada de recuperação ambiental. 
O vereador Cléber do Cavaco 
intermediou reunião de comissão 
dos moradores. O vice, Pedro de 
Sá, teria assumido o compromis-
so de que nenhum barraco seria 
demolido, no período de 30 dias, 
enquanto se tenta uma solução 
para as famílias. 

Teatro da Saúde
Rapidamente, a  Câmara de 

Cubatão aprovou, em 1ª e 2ª dis-
cussões, a transferência do prédio 
inacabado do Teatro, para viabili-
zar o Quarteirão Tucano, na Saú-
de, integrando-o ao Hospital Mu-
nicipal e PS Central. Também foi 
aprovado o projeto que autoriza a 
Prefeitura a celebrar contrato de 
concessão do Hospital. 

Nego Walter 
reassume cadeira
Após seis meses à frente da Se-

cretaria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social, o ve-
reador Walter dos Santos, o Nego 
Walter (PSB), retoma as atividades 
parlamentares, na Câmara Mu-
nicipal de Guarujá. A posse dele 
será o� cializada nesta sexta (14), 
em sessão extraordinária convo-
cada pelo presidente do legislativo, 
Edislon Dias.

Na ocasião, também será o� cia-
lizada a posse do suplente Carlos 
Eduardo Vargas (PSB), em substi-
tuição ao vereador Pastor Sargento 
Marcos (também do PSB). Este úl-
timo assumiu o cargo deixado por 
Nego Walter, na Secretaria de As-
sistência Social, a convite do pre-
feito Válter Suman.

Cadastro Falso
A Prefeitura de Guarujá está 

alertando a toda população sobre 
notícias falsas, veiculadas nas redes 
sociais, referentes a cadastro de in-
clusão no Parque da Montanha, lo-
calizado na Vila Edna, dando con-
ta sobre transferência de imóvel e 
de auxílio aluguel. A administra-
ção reforça que, antes de qualquer 
negociação com referência a proje-
tos habitacionais ou locação social, 
é necessário procurar a secretaria 
para esclarecimentos sobre a real 
situação do empreendimento.

Vale ressaltar que, antes de ad-
quirir qualquer imóvel em área de 

ocupação irregular com falsas pro-
messas, o interessado deve dirigir-
-se à Secretaria da Habitação para 
consultar documentações e a real 
situação do imóvel. 

Contratos de compra e venda e 
instrumentos particulares de ces-
são de uso não garantem a proprie-
dade do imóvel. Também deve ser 
veri� cado se a moradia se encontra 
em área de preservação ou se conta 
com processo de danos ambientais. 
A Secretaria de Habitação � ca no 
Paço Municipal Raphael Vitiello 
(Avenida Santos Dumont, 640 – 
Vila Santo Antônio). Telefone para 
mais informações: 3308-6980.

Refis Guarujá
O prefeito encaminhou para a 

Câmara de Guarujá, em caráter de 
urgência e com pedido de votação 
em sessão extraordinária, o pro-
jeto de lei instituindo o Programa 
de Recuperação Fiscal (Re� s). Ele 
prevê desconto de até 100% em 
multa e 80% em juros, além do 
parcelamento de dívidas em até 60 
meses, podendo chegar a 120 me-
ses em casos excepcionais.

A aprovação do projeto pelos 
parlamentares garantirá o parce-
lamento de débitos tributários ou 
não tributários referentes ao Im-
posto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN), taxas, 
contribuição de melhorias e multas 
– não incluindo multas tributárias 
ou por infração de trânsito.

O programa abrangerá os débi-
tos cujo fato gerador tenha ocor-
rido até 31 de dezembro de 2016, 
ainda que constituídos posterior-
mente, mas desde que inscritos em 
dívida ativa até a entrada em vigor 
da lei.

CCJ rejeita 
um relatório...
A Comissão de Constituição e 

Justiça (CCJ) da Câmara rejeitou 

nesta quinta (13) o relatório do de-
putado Sergio Zveiter (PMDB-RJ), 
que recomendava o prosseguimen-
to da denúncia contra o presiden-
te Michel Temer, apresentada pela 
Procuradoria Geral da República 
(PGR). 40 deputados votaram pela 
rejeição do relatório, 25 votaram 
pela aprovação e houve uma abs-
tenção.

...e acolhe o outro
Ainda na quinta (13), logo 

após rejeitar o relatório do depu-
tado Sergio Zveiter (PMDB-RJ), 
a CCJ aprovou o relatório do de-
putado Paulo Abi-Ackel (PSDB-
-MG), recomendando a rejeição 
da denúncia contra o presidente 
Michel Temer. O relatório do tu-
cano, aprovado 41 votos a 24, será 
submetido ao plenário da Câmara, 
a quem cabe a palavra � nal sobre 
autorizar ou não o STF a analisar a 
denúncia contra o presidente.

Um para cada dedo
O ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva foi condenado a 9 
anos e 6 meses de prisão por cor-
rupção passiva e lavagem de di-
nheiro pelo juiz Sergio Moro, da 

13ª Vara Federal do Paraná, em 
Curitiba. Essa foi a primeira con-
denação do petista na Lava Jato. 
Apesar da condenação, Lula vai 
poder recorrer em liberdade.

Triplex confiscado
O Juiz Sergio Moro também 

mandou con� scar o triplex no 
Condomínio Solaris, em Guarujá. 
O apartamento 164-A é o objeto 
do processo que levou a conde-
nação do ex-presidente Lula. No 
processo, o petista é acusado de ter 
recebido R$ 2,25 milhões da cons-
trutora OAS.

Prefeitos em Brasília
Em meio ao turbilhão político 

que viveu Brasília nesta semana, 
prefeitos e vereadores da Baixada 
foram até a capital para uma con-
versa com o ministro da Saúde Ri-
cardo Barros, para a liberação de 
verbas. Durante a visita, a comitiva 
foi recepcionada pelo presidente 
Michel Temer, que também ou-
viu os apelos dos líderes da região 
em relação a Saúde. No encontro, 
foi liberado um aporte de R$ 120 
milhões para a saúde da Baixada. 
(veja mais detalhes na página 03).

H����� L��� to por abuso do poder religioso, 
sucumbiu. “O abuso de poder 
religioso não pode ser funda-
mentado em meras presunções e 
deve ser demonstrada por meio 
de provas consistentes”, justi� -
cou o juiz ao afastar esta acusa-
ção que envolvia ainda o pastor 
Sargento Marcos.  A acusação 
se baseou em áudios, não sendo 
possível identi� car, ao menos, o 
local exato da gravação.

Sem base considerável, a 
questão envolvendo o Colégio 
Adélia Guarujá, também foi des-
cartada.

Deixa o 
homem trabalhar
O que Guarujá espera dora-

vante é que os políticos derrota-
dos aceitem a vontade popular 
expressa nas urnas e se afastem 
de tramas, nos bastidores, na 
tentativa de inviabilizar a sobe-
rania democrática. Ao contrário, 
que se busque um pacto político, 
pois a ‘Pérola do Atlântico’ não 
tem mais tempo a perder com 
picuinhas que limitam seu de-
senvolvimento. 
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por � iago Macedo

A pichação no topo 
do Hospital Municipal de 
Cubatão é um retrato da 
Saúde no Município. Fe-
chado em fevereiro deste 
ano pelo prefeito Ademário 
Oliveira (PSDB), a unidade 
já vinha capengando des-
de 2016, quando o atendi-
mento foi reduzido drasti-
camente, ainda na gestão 
de Marcia Rosa (PT). Após 
abaixar as portas por com-
pleto, a população se viu 
obrigada a apelar para equi-
pamentos de outras cidades 
da região, que também não 
conseguem dar conta da 
própria demanda. 

Sem a sua principal uni-
dade de Saúde, Cubatão 
vê um equipamento antes 
considerado de excelência, 
a Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA), do Parque 
São Luiz, no Jardim Cas-
queiro, por muitas vezes 
� car sobrecarregado e, con-
sequentemente, ter a quali-
dade do serviço piorada. 

Se não bastassem essas 
di� culdades, a Prefeitura 
vem enfrentando encerra-
mentos de contratos e ou-
tros problemas crônicos 

TÁ DIFÍCIL!

Tempos continuarão difíceis 
para a Saúde de Cubatão

que afetam diretamente a 
qualidade da Saúde. Nesta 
semana, a denúncia de que 
o Pronto-Socorro Central 
estava sem o serviço de la-
vanderia, fazendo com que 
parentes fossem obrigados 
a levar de casa a roupa de 
cama para os pacientes que 
estavam na unidade, correu 
o noticiário regional. 

O único tomógrafo da 
cidade também está quebra-
do. Atualmente, para con-
seguir fazer o exame pela 
rede pública os pacientes 
precisam recorrer à Central 
de Regulação de Oferta de 
Serviços de Saúde (CROSS), 
que os encaminha às unida-
des que possuem o equipa-
mento em outros municí-
pios, mas a espera por uma 
vaga não é tão curta assim. 
Apesar disso, de acordo com 
a Prefeitura, não há prazo 
para o aparelho ser conser-
tado. “Devido à situação � -
nanceira do Município, essa 
questão está sendo ainda 
analisada pela Administra-
ção Municipal”, informou 
por meio de nota.

Apesar do penoso cená-
rio, a população não deve 
ver, a curto prazo, uma so-
lução para a Saúde da Cida-

de. A promessa do prefeito 
Ademário é que o hospital 
volte a funcionar em setem-
bro deste ano, mas não com 
sua capacidade completa. 

Já a construção de uma 
nova policlínica ainda não 
tem data para começar. O 
que foi informado o� cial-
mente é que a obra será 
realizada pela Anima/Uni-
versidade São Judas Tadeu, 
instituição de ensino que 
conseguiu a permissão do 
Ministério da Educação 
(MEC) para instalar uma 
Faculdade de Medicina em 
Cubatão. Conforme o que 
foi combinado com o Mu-
nicípio, ela construirá um 
prédio no terreno onde fun-
cionava a antiga policlínica, 
que, além da unidade edu-
cacional, também abrigará 
um Ambulatório Médico de 
Especialidades. Porém, não 
há prazos o� ciais.

Quarteirão 
Tucano
Na tentativa de rever-

ter esta situação, o prefeito 
Ademário retomou uma 
proposta da sua antecessora 
e também tenta agora trans-
formar o inacabado prédio 
do Teatro Municipal em 

um equipamento de Saúde. 
A ideia é que no local se-
jam instalados os serviços 
de Nefrologia (hemodiáli-
se), cuja previsão de início 
é de um ano; uma câmara 
hiperbárica, para começar 
em 2019 e Oncologia, 2020. 
Segundo a Prefeitura, as 
obras e a compra dos equi-
pamentos serão custeadas 
por recursos provenientes 
de TACs, que somam R$ 19 
milhões. 

Contudo, as péssimas 
condições de conservação 
do teatro e a di� culdade 
de adaptação arquitetônica 
do prédio para um equipa-
mento de Saúde são desa-
� os para o administrador. 
Vale lembrar que, desde a 
gestão do prefeito Clermont 
Silveira Castor (2000-2008), 
se cogita a transferência do 
Teatro para outra área que 
não seja a Cultura.

Se o atendimento de mé-
dia complexidade está ruim 
das pernas em Cubatão, o 
Programa Saúde da Famí-
lia (PSF), considerado de 
atenção básica e preventi-
va, também não está nada 
bem. Fundamental dentro 

da complexa engrenagem 
que move a saúde pública, 
por estar na ponta próxima 
ao cidadão, o PSF teve o nú-
mero de agentes reduzidos 
após o � m do contratado 

com a Organização Social 
que realizava o serviço. 
Agora, o Município estuda 
saídas para o problema. Mas 
se vê refém da falta de re-
cursos � nanceiros. 

Melhorar só 
ano que vem
Presidente da Comissão 

de Saúde da Câmara, o ve-
rador Marcinho (PSB), sabe 
muito bem que a situação 
não anda nada boa. Por isso, 
conta ele, vem trabalhando 
junto com seus colegas de 

Na última quarta-feira 
o ministro da Saúde, Ri-
cardo Barros, anunciou 
que fará um repasse de R$ 
120 milhões para a Baixada 
Santista. Esse dinheiro terá 
de ser utilizado em proce-
dimentos de Média e Alta 

Ministro da Saúde promete R$ 120 milhões para a região 
Complexidade.

Os recursos serão pagos 
em parcelas de R$ 10 mi-
lhões mensais e será divi-
dido entre as nove cidades 
da região de acordo com as 
necessidades de cada mu-
nicípio, conforme explicou 

o vice-prefeito de Cubatão, 
Pedro de Sá. Ele integrou 
a comitiva que esteve em 
Brasília para se reunir com 
o ministro. Também par-
ticiparam do encontro os 
prefeitos de Santos, São Vi-
cente, Guarujá, Praia Gran-

de e Bertioga e os vices das 
demais cidades da Baixada. 
Os deputados federais João 
Paulo Papa, Beto Mansur e 
Marcelo Squassoni e os es-
taduais Caio França, Cassio 
Navarro e Paulo Correa Jr 
também marcaram presen-

ça. Além da liberação de 
recursos, o ministro pro-
meteu mandar 12 novas 
ambulâncias para a Baixa-
da Santista e a trocar os veí-
culos com mais de 5 anos 
de uso. 

Antes do encontro com 

Legislativo para extrair “o 
máximo do mínimo que te-
mos hoje” da Saúde. 

Mesmo com o cenário 
nada favorável, Marcinho 
conta que algumas vitó-
rias podem ser comemora-
das. “Estamos batalhando 
bastante. Nos últimos dias 
conseguimos o retorno do 
serviço de Radiogra� a para 
o hospital, também estamos 
solucionando essa questão 
da lavanderia e da alimen-
tação no PS. Agora, estamos 
batalhando para a volta do 
funcionamento do tomó-
grafo e do funcionamento 
do laboratório do hospital”, 
relata o parlamentar. 

Marcinho, que é pro� s-
sional experiente na área, 
prevê que a Saúde de Cuba-
tão se recuperará por com-
pleto só a partir do ano que 
vem. “Estamos cobrando 
bastante e trabalhando mui-
to. Aguardamos a reabertu-
ra do Hospital Municipal, 
que já vai ser um grande 
avanço para todos. Mas 
acredito que somente no 
ano que vem vamos ter uma 
grande melhora na saúde”… 
Vamos torcer.

Setor só deve começar a recuperar padrão de atendimento a partir de 2018

Terreno onde funcionava a antiga policlínica deve abrigar novo equipamento de 
Saúde, mas ainda não há prazo.

O estado deplorável do Teatro Municipal é um desafi o para recuperar o prédio

o ministro Ricardo Bar-
ros, a comitiva se reuniu 
com o presidente Michel 
Temer para entregar um 
levantamento que de-
monstra o tamanho da 
crise na Saúde Pública na 
região.

“Aguardamos a 
reabertura do hospital 
que será um grande 
avanço para todos”

vereador Marcinho, 
presidente da Comissão 

Permanente de Saúde

T����� M�����

Fechado desde fevereiro deste ano, prédio do Hospital Municipal foi pichado e 
aparenta estar abandonado                        
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Informativo

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: OZIEL SEVERINO DA SILVA e BETANIA CELESTINO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, montador de andaime, RG n.º 334335280 - SSP/SP, CPF n.º 28099240820, com 39 anos 
de idade, natural de CAMARAGIBE - PE, nascido no dia sete de março de mil novecentos e setenta e oito 
(07/03/1978), residente na RUA 07, 500, Bloco 4, Ap.32, Pq.São Luís, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO JOSÉ DA 
SILVA, falecido há 30 anos e de JOSEFA BATISTA DA SILVA, falecida há 14 anosDivorciado de Keila Fabiana dos 
Santos, conforme sentença datada aos 01/12/2015, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara do Foro de Cubatão-
SP, nos autos de nº1000694-44.2015.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
ajudante, RG n.º 341547220 - SSP/SP, CPF n.º 30097157813, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia onze de junho de mil novecentos e oitenta e um (11/06/1981), residente na RUA 07, 500, Bloco 
4, Ap.32, Pq.São Luís, Cubatão - SP, fi lha de JONAS CELESTINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, eletricista, 
com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de RUTH AMBROZIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Marcos Paulo Santana, conforme sentença 
datada aos 25/06/2012, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos 
de nº603/2012, processo nº157.01.2012.004206-7/000000-000. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de julho 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 COSTA SOUZA SANTOS e MARIA APARECIDA LISBOA DOS SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 634816925 - SSP/SP, CPF n.º 
07862522435, com 28 anos de idade, natural de SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL (São José da Tapera-AL  
Livro nº 18, fl s. nº 162, Termo nº 16108), nascido no dia dezessete de abril de mil novecentos e oitenta 
e nove (17/04/1989), residente na Rua Marechal Carmona, 99, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, 
fi lho de GUILHERME GOMES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 58 anos de 
idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de MARIA COSTA SOZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 57 anos de idade, residente em SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 35195541 - SSP/AL, CPF n.º 09866723437, com 25 
anos de idade, natural de SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL (São José da Tapera-AL  Livro nº 22, fl s. nº 49, 
Termo nº 20457), nascida no dia quatro de agosto de mil novecentos e noventa e um (04/08/1991), 
residente na Rua Marechal Carmona, 99, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lha de GISELDO DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 52 anos de idade, residente em SÃO JOSÉ DA 
TAPERA - AL e de MARIA NELMA LISBOA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 40 anos 
de idade, residente em SÃO JOSÉ DA TAPERA - 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, 11 de julho 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: FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS e INGREDE RAYANE SILVA FEITOZA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de empilhadeira, RG n.º 36008448 - SSP/
SP, CPF n.º 40531300854, com 26 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro 
nº 264, fl s. nº 182, Termo nº 92069), nascido no dia primeiro de setembro de mil novecentos e noventa 
(01/09/1990), residente na Rua Espanha, 1090, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de LUIZ RONALDO 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP e de SONIA RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 61 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
489957936 - SSP/SP, CPF n.º 45178049845, com 24 anos de idade, natural de PROPRIÁ - SE (Cedro de 
São João-SE  Livro nº 9, fl s. nº 293, Termo nº 5985), nascida no dia onze de maio de mil novecentos e 
noventa e três (11/05/1993), residente na Rua Espanha, 1090, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha 
de GERSON VIEIRA FEITOZA, de nacionalidade brasileira, vendedor, com 52 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA LUCIENE PEREIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, vendedora, 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, 11 de julho 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: BRENO MONTEIRO DA SILVA e JOYCE ALVES BARBOZA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 42476736 - SSP/SP, CPF n.º 43499482878, com 
22 anos de idade, natural de JOÃO PESSOA - PB (João Pessoa-PB  Livro nº 70, fl s. nº 146, Termo nº 
73035), nascido no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e noventa e quatro (16/11/1994), 
residente na Rua dos Cravos, 92, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO ROZENDO DA SILVA 
NETO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de CLAUDIANA MONTEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agente de saúde, com 45 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, ajudante, 
RG n.º 379476496 - SSP/SP, CPF n.º 47787749814, com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 193, fl s. nº 108, Termo nº 59018), nascida no dia vinte e nove de janeiro de mil 
novecentos e noventa e nove (29/01/1999), residente na Rua dos Cravos, 92, Vila Natal, Cubatão - SP, 
fi lha de JOSÉ ANTONIO BARBOZA FILHO, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 44 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de LIDIA ALVES DE AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, recepcionista, 
com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de julho 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: WELINGTON GONÇALVES DE SOUZA e JOSINEIDE SILVA DE SOUSA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, comerciante, RG n.º 201330398 - SSP/SP, CPF n.º 12144507848, 
com 46 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos 
e setenta e um (24/02/1971), residente na Rua Antônio Simões de Almeida, 165, Jardim Trinta e Um de 
Março, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ GONÇALVES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de RAQUEL CAMARGO, de nacionalidade brasileira, chefe de 
seção, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Bianca de Cassia Araujo, conforme 
sentença datada de 29/04/2013, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos 
de nº0005189-56.2012.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, comerciante, 
RG n.º 32206941 - SSP/SP, CPF n.º 30042383811, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia vinte de agosto de mil novecentos e oitenta (20/08/1980), residente na Rua Antônio Simões de Almeida, 
165, Jardim Trinta e Um de Março, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ FERREIRA DE SOUSA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de DJANIRA SILVA DE SOUSA, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de 
Roberto Santana de Oliveira, conforme sentença datada de 05/09/2008, proferida pelo Juiza de Direito 
da 3ªVara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº871/2008. 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, 07 de julho 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: MAYKON DA SILVA MENEZES e MIRIAM CRISTINA DA CUNHA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de segurança, RG n.º 48626016 - SSP/SP, CPF n.º 32538085802, 
com 27 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 135, fl s. nº 181, Termo nº 
82194), nascido no dia seis de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (06/11/1989), residente na 
Rua Dr.Renato Rangel Vilela, 227, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, fi lho de ALDO SEBASTIÃO VIEIRA DE 
MENEZES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 55 anos de idade, residente na Rua Dr.Renato 
Rangel Vilela, 227, em Cubatão - SP e de SERMONITA MARIA DA SILVA MENEZES, de nacionalidade 
brasileira, atendente, com 54 anos de idade, residente na Rua Dr.Renato Rangel Vilela, 227, em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente administra� vo, 
RG n.º 34961893 - SSP/SP, CPF n.º 23113078865, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia vinte e seis de março de mil novecentos e oitenta e oito (26/03/1988), residente na 
Rua Francisco Cunha, 110, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, fi lha de CARLOS ROBERTO DA CUNHA, 
de nacionalidade brasileira, motorista, com 59 anos de idade, residente na Rua Francisco Cunha, 110, 
em Cubatão - SP e de ANGELINA BASSANI DA CUNHA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
54 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, 07 de julho 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: RENNAN CHRISTIAN SILVA LINS DE OLIVEIRA e RAIZA MUNIZ MARINHO. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, militar, RG n.º 1606884182 - SSP/BA, CPF n.º 
04285129507, com 26 anos de idade, natural de RIO DE JANEIRO - RJ (Rio de Janeiro - RJ  Livro nº 
418, fl s. nº 282, Termo nº 65270), nascido no dia dezoito de janeiro de mil novecentos e noventa e 
um (18/01/1991), residente na RUA Padre Antonio, 31, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de 
ALDO LINS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, militar, com 50 anos de idade, residente em 
RIO DE JANEIRO - RJ e de CLARICE CRISTINE CASTRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 50 anos de idade, residente em RIO DE JANEIRO - RJ . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 442182375 - SSP/SP, CPF n.º 41200905822, com 24 anos de idade, 
natural de RECIFE - PE (Recife-12ªZona de Poço da Panela-PE  Livro nº 22, fl s. nº 148, Termo nº 
26883), nascida no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e noventa e dois (22/11/1992), 
residente na RUA Padre Antonio, 31, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ALUIZIO 
MARINHO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente 
em RECIFE - PE e de MARIA LUIZA MUNIZ FERREIRA, de nacionalidade brasileira, vigilante, 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, 07 de julho 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: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA NETO e SANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA ANDRÉ 
DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, viúvo, ajudante, RG n.º 262964302 - SSP/
SP, CPF n.º 15281176897, com 46 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP, nascido no dia vinte e 
sete de agosto de mil novecentos e setenta (27/08/1970), residente na RUA dos Girassóis, 404, Vila 
Natal, Cubatão - SP, fi lho de PEDRO PEREIRA DA SILVA, falecido há 07 anos e de JACINTA MARIA 
SILVA, falecida há 15 anosViúvo de Maria do Socorro Pereira da Silva, falecida aos 02/10/2011, 
lavrado no livro C-145, fl s.106, termo nº54272, no Cartório de São Paulo-SP, São Miguel Paulista - SP. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, do lar, RG n.º 226815572 - SSP/SP, CPF n.º 
13363892810, com 47 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP, nascida no dia sete de junho de 
mil novecentos e setenta (07/06/1970), residente na RUA dos Girassóis, 404, Vila Natal, Cubatão - SP, 
fi lha de VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA, falecido há 03 anos e de GENIRA FERREIRA DE OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente em FLORIANÓPOLIS - SC. 
Viúva de Sergio Anderson Andre da Silva, falecido aos 04/06/2012, lavrado no livro C-06, fl s.29, termo 
nº3354, no Cartório de Solemar, Praia Grande-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, 07 de julho 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: MESSIAS DA CRUZ e MARIA APARECIDA NOGUEIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 160209869 - SSP/SP, CPF n.º 04096670804, com 
64 anos de idade, natural de ITABAIANA - SE, nascido no dia primeiro de setembro de mil novecentos e 
cinquenta e dois (01/09/1952), residente na Rua Caminho dos Pilões, 931, Pilões, Cubatão - SP, fi lho de 
JOANA DA CRUZ, falecida há 20 anosDivorciado de Maria Tereza Santos, conforme sentença datada de 
10/06/2003, proferida pelo Juiz de Direito da 4ºVara Cívil da Comarca de Santos-SP.. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, domés� ca, RG n.º 215240753 - SSP/SP, CPF n.º 12127399811, com 
53 anos de idade, natural de ITUIUTABA - MG (Ituiutaba-MG  Livro nº 97, fl s. nº 165, Termo nº 80052), 
nascida no dia oito de abril de mil novecentos e sessenta e quatro (08/04/1964), residente na Rua 
Caminho dos Pilões, 931, Pilões, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ NOGUEIRA DA SILVA, falecido há 40 anos e 
de ALZIRA MARIA DE SOUZA, falecida há 40 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, 07 de julho 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: WESLEY PESSINI DE GÓES e LETÍCIA TARCILA DE SOUZA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de operação, RG n.º 352693083 - SSP/SP, CPF n.º 
37269098859, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia seis de junho de mil 
novecentos e oitenta e nove (06/06/1989), residente na RUA Deoclécio de Lima, 51, Pq.São Luís, 
Cubatão - SP, fi lho de JOSELITO FERREIRA DE GOÉS, de nacionalidade brasileira, administrador, com 
48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LEONICE PESSINI, de nacionalidade brasileira, 
tosadora, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, contadora, RG n.º 357341442 - SSP/SP, CPF n.º 39977239827, com 25 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia nove de setembro de mil novecentos e noventa e um 
(09/09/1991), residente na RUA Adelino Duarte, 204, Conjunto Afonso Schmidt, Cubatão - SP, fi lha de 
CARLOS ROSALVO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, contador, com 55 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de CILENE BARBOSA DO NASCIMENTO SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 50 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 julho 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: ANTONIO NUNES DE SOUZA e EULALIA MARIA NICACIO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 112472849 - SSP/SP, CPF n.º 01838925856, com 
62 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e 
cinquenta e cinco (24/03/1955), residente na Rua Acacia dos Santos Pereira, 131, bl.2, apt.31, Bolsão 
9, Cubatão - SP, fi lho de PEDRO NUNES DE SOUZA, falecido há 28 anos e de JEROZINA MARIA DE 
SOUZA, falecida há 18 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
393561331 - SSP/SP, CPF n.º 45776105404, com 58 anos de idade, natural de MACEIÓ - AL (Maceió-AL 
1º Distrito  Livro nº 121, fl s. nº 65, Termo nº 102152), nascida no dia vinte e dois de outubro de mil 
novecentos e cinquenta e oito (22/10/1958), residente na Rua Acacia dos Santos Pereira, 131, bl.2, 
apt.31, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL NICACIO DE MELO, falecido há 49 anos e de SILVINA 
DOS ANJOS CAVALCANTE, falecida há 3 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, 06 de julho 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: WILLIAM PEREIRA HONORIO e VIVIANNE MARCELINO DE ANDRADE. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 256376797 - SSP/SP, CPF n.º 
16955300806, com 40 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia cinco de agosto de mil 
novecentos e setenta e seis (05/08/1976), residente na Rua Júlio Amaro Ribeiro, bl.61, apt.31 H, Vila 
Natal, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO HONORIO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 63 anos de 
idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA HONORIO, de nacionalidade 
brasileira, domés� ca, com 63 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SPDivorciado de Carla Cris� na 
Dias, conforme sentença datada de 04/05/2016, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara da Família e 
Sucessões de São Vicente-SP, nos autos do processo 1003045-15.2016.8.26.0590.. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, motorista, RG n.º 278796199 - SSP/SP, CPF n.º 34092344899, 
com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 107, fl s. nº 292, Termo nº 24975), 
nascida no dia dezenove de março de mil novecentos e oitenta e cinco (19/03/1985), residente na 
Rua Júlio Amaro Ribeiro, bl.61, apt.31 H, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de MARCELO DE ANDRADE, 
falecido há 12 anos e de ROSANA FERREIRA MARCELINO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
54 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 julho 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: CARLOS ALBERTO DE ARAUJO ARRUDA e VILMA FRANCISCA DA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, fi scal de caixa, RG n.º 29536912 - SSP/SP, CPF 
n.º 27575198830, com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de agosto 
de mil novecentos e setenta e nove (26/08/1979), residente na RUA Nove, 112, Cota 200, Cubatão 
- SP, fi lho de ANTONIO MANOEL DE ARRUDA, falecido há 1 ano e 6 meses e de JOSEFA MARIA DE 
ARAUJO ARRUDA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - 
SPDivorciado de ÉRIKA CRISTINE LIMA SANTOS, conforme sentença datada de 20/11/2014, proferida 
pelo Juiz de Direito da 4ª Vara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº 0010178-37.2014.8.26.0157.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 353977214 - SSP/SP, CPF n.º 
22104231809, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 93, fl s. nº 143, Termo 
nº 19255), nascida no dia dez de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (10/02/1983), residente 
na RUA Três, 143, Cota 200, Cubatão - SP, fi lha de VALFRIDO FRANCISCO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARINALVA MARIA DA 
SILVA, falecida há 18 anos, 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, 10 de julho 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: WAGNER FRANCISCO FERREIRA DE MELO e CIBELE DE ARAUJO CRUCCE. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, representante comercial, RG n.º 34249484 - SSP/
SP, CPF n.º 22859285806, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezoito 
de março de mil novecentos e oitenta e cinco (18/03/1985), residente na Rua dos Girassois, 231, 
Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de SILVANO DE MELO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
73 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUCIMAR FERREIRA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, secretária execu� va, RG n.º 32206662 - SSP/SP, CPF n.º 32441083856, com 33 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezesseis de maio de mil novecentos e oitenta 
e quatro (16/05/1984), residente na Rua Dom Pedro I, 637, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de PEDRO 
CRUCCE, falecido há 16 anos e de GENY TEIXEIRA DE ARAUJO CRUCCE, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Bruno de Lima Melo, conforme 
sentença datada de 12/11/2013, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara do Foro de Cubatão-
SP, nos autos de N°0008302.12.2012.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de julho 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: ÉRIC WESLEY DA SILVA e CECILIA SOUZA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 437929036 - SSP/SP, CPF n.º 34406704817, com 31 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 95, fl s. nº 186, Termo nº 58302), nascido no dia seis 
de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (06/08/1985), residente na Rua Caminho Santa Efi genia, 101, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de VALDEMAR SEVERINO DA SILVA, falecido há 9 anos e de IRENE 
DOS SANTOS SILVA, falecida há 1 semana . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 443989448 - SSP/SP, CPF n.º 32089348828, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e oitenta e três (29/07/1983), residente na Rua 
Caminho Santa Efi genia, 101, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO RODRIGUES DOS 
SANTOS, falecido há 9 anos e de MARIA JOSE LOPES DE SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 54 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 julho 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: DERALDO JOSÉ ALVES RODRIGUES DOS SANTOS e CAMILA GERMANO BEZERRA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, assistente administra� vo, RG n.º 338776345 
- SSP/SP, CPF n.º 32866422821, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia cinco de 
outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (05/10/1985), residente na Rua Manoel Mendes Ba� sta, 60, 
Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lho de CÉLIO RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
eletricista, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de DACI ALVES FREITAS, de nacionalidade 
brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de 
Deborah Aff onso Wagner, conforme sentença datada de 09/02/2017, proferida pela MM. Juiza de Direito 
da 4ª Vara do Foro desta Comarca, nos autos de N°1000366-46.2017.8.26.0157. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 448070819 - SSP/SP, CPF n.º 38798829831, com 
28 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo-30º Subdistrito-Ibirapuera  Livro nº 167, fl s. nº 
272, Termo nº 99659), nascida no dia trinta de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (30/01/1989), 
residente na Rua Manoel Mendes Ba� sta, 60, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lha de ARCANJO 
MIGUEL ALVES BEZERRA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 51 anos de idade, residente em 
SÃO PAULO - SP e de MARIA MARLEIDE GERMANO BEZERRA, de nacionalidade brasileira, vendedora, 
com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

COMUNICADO DE EXTRAVIO
WILLIANS ELIAS DOS SANTOS 
INSTALAÇÃO – ME, sede à Av. 
Mar� ns Fontes, 261 - Vl.Nova 
- Cubatão/SP, inscrito no CNPJ  
08.359.565/0001-71 e Insc.
Estadual 283.114.525.1128, 
comunica o extravio dos talões 
Mod 1 de 001 à 050, Mod 2 
série D-1 de 1001 à 1500 e série 
A (prestação de serviços) de 
001 à 500, todos parcialmente 
usados e em branco. 

Palavra da Presidente
No dia 03 deste mês 

nossa diretoria exe-
cutiva esteve no Paço 

Municipal protestando 
contra a administração 
pelo não cumprimento 
da palavra empenhada 
quanto ao pagamento 

das férias vencidas. 
Entendemos que muitos 

professores não pude-
ram comparecer por 

estarem  repondo aulas. 
Sabemos que nossa pos-
tagem de chamamento 
para aquele movimento 
foi intempestiva o que 
di� cultou a participa-
ção de muitos. Entre-

tanto, a administração 
também nos pegou de 

surpresa já que no � nal 
da tarde do dia 29 de 
junho o Sindpmc es-

teve em conversa com 
a secretária de gestão 

sobre o assunto e nada 
nos foi informado. 

Diante do ocorrido foi 

nosso entendimento ir 
a público mostrar nossa 

indignação.
Depositada a primei-

ra parcela com atra-
so de 11 (onze) dias, 
deixamos aqui nossa 
mensagem de descon-

tentamento e a garantia 
de que assim como toda 
a categoria, o Sindpmc 
está atento e pronto se 
necessário para novo 

enfrentamento.                       

Nilza Bretas de 
Carvalho Landin

O papel do legislativo estadual na luta 
em defesa da classe trabalhadora

Um dos recursos que os 
deputados estaduais podem 
utilizar nas Assembleias Le-
gislativas para contribuir 
com determinadas discus-
sões de interesse público é 
a Frente Parlamentar. Ela 
marca posicionamento polí-
tico e defende ou o repudia 
situações, pressionando ou-
tros deputados estaduais a se 
posicionarem sobre o assun-
to, o que se re� ete sobre os 
deputados federais in� uen-
ciando a forma como atuam, 
inclusive na relação com os 
senadores que apoiam.

A discussão sobre as re-
formas da previdência e tra-
balhista tem se mantido na 
esfera federal. Câmara dos 
deputados e Senado prota-
gonizam o debate, mas as 
reformas passam necessaria-
mente pelos estados, apre-
sentando condições especí-
� cas aos servidores púbicos, 
assim é de se esperar um po-
sicionamento dos parlamen-
tares nesse debate. Até agora 

apenas estados, como Rio 
de Janeiro, Rio Grande do 
Sul, Bahia e São Paulo, entre 
outros, se posicionaram. O 
Brasil possui 27 Assembleias 
Legislativas Estaduais, ima-
ginem como seria se todas 
elas instalassem uma Frente 
contra o desmonte dos direi-
tos trabalhistas?

Em 21 de junho foi ins-
talada na Assembleia Legis-
lativa de São Paulo a Frente 
Parlamentar contra o des-
monte da previdência e em 
defesa dos direitos da classe 
trabalhadora, uma iniciati-
va do nosso mandato com 
apoio da bancada do PT e de 
outras legendas. Um marco 
histórico. Instalamos a frente 
na terceira maior casa legis-
lativa do Brasil que há déca-
das é dominada pelo PSDB, 
isso em um cenário onde a 
política é utilizada para sa-
cri� car os direitos da classe 
trabalhadora em bene� cio 
de uma elite privilegiada, re-
presentada pelos tucanos.

A Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) do Senado re-
jeitou a reforma trabalhista 
na reunião de 20 de junho. 
Foi a primeira derrota do 
governo golpista e a primei-
ra vitória da classe trabalha-
dora, mas não foi su� ciente 
para impedir a aprovação da 
medida. 

Além do Senado e da 
Câmara Federal, a grande 
mídia tem realizado a dis-
cussão sobre as reformas. 
Empresários, representantes 
de associações patronais e 
articuladores políticos que 
defendem os interesses das 
grandes mídias se posicio-
nam o tempo todo nas inú-
meras reportagens que tem a 
função de organizar a classe 
média em torno desse pro-
jeto que sacri� ca os direitos 
da classe trabalhadora para 
bene� ciar a elite � nanceira. 

Nos lugares onde vou, 
levo o debate sobre as refor-
mas que desmontam direitos 
e o estado de bem-estar so-

cial. Em momento algum 
nenhum trabalhador ou 
trabalhadora se posicionou 
em defesa das reformas do 
governo golpista. Certa-
mente se na mídia golpista 
o trabalhador pudesse dar 
sua opinião sobre o assun-
to, nenhum deles falaria 
em sua defesa.

Os deputados estaduais 
são representantes diretos 
dos interesses públicos no 
parlamento, devem assu-
mir o debate sobre o assun-
to que é de grande interesse 
da maioria da população, 
sobretudo da classe traba-
lhadora, precisam assumir 
esse papel, realizar esse de-
bate de forma quali� cada e 
ser de fato um instrumento 
de luta e defesa dos interes-
ses da população.

Teolinio Barba
Deputado Estadual
de São Paulo (PT)

Sindpmc informa que não 
fechará durante o recesso. 
Atividades normais.

Sindpmc esta em tratativas com empresas de diversos setores para 
estabelecer convênios de descontos. São lojas, academias, escolas 
em Cubatão, Santos e São Vicente. Aguardem!
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AS INFORMAÇÕES DESTA COLUNA SÃO DE RESPONSABILIDADE DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES       LEGISLATIVO CUBATENSE

IVAN HILDEBRANDO COBRA RECUPERAÇÃO DE RUA NO PILÕES

O vereador Ivan Hildebrando (PSB) apresentou requerimen-
to junto à mesa da Câmara solicitando que sejam feitas gestões 
junto a secretaria de obras para a recuperação do pavimento as-
fáltico da Rua Caminho dos Pilões, no bairro dos Pilões.

O pedido do vereador vai de encontro as reclamações da po-

pulação que sofre com o grande número de caminhões que 
passam por aquela rua todos os dias devido ao grande número 
de empresas que existem no bairro. O pedido foi encaminha-
do aos setores competentes 

MARCINHO COBRA MANUTENÇÃO NA VILA ESPERANÇA

Nesta semana, o vereador Marcinho (PSB) andou pelas ruas do 
Caminho São Marcos, na Vila Esperança, para conversar com os 
moradores e ouvir suas reivindicações. 

Uma das principais reclamações ouvidas pelo vereador foi 
a falta de manutenção das canaletas do bairro, que transbordam 

quando ocorre chuva forte ou a maré sobe. Diante do problema, 
o vereador se comprometeu a fazer indicações e requerimentos 
à mesa da Câmara solicitando ao poder Executivo para que se 
faça a limpeza e manutenção das canaletas a � m de evitar mais 
transtornos no futuro.

iniciadas e se encontram inacabadas.
Após a constatação, o vereador apresentou requerimento 

junto à mesa da Câmara no � nal do mês de maio para que as 
providências necessárias fossem tomadas em relação a esses 
problemas.

CLÉBER DO CAVACO PEDE REATIVAÇÃO DA PISCINA DO ARMANDO CUNHA

O vereador Cléber do Cavaco (PRB), em visita aos pré-
dios públicos de Esportes e atendendo denúncias de alguns 
munícipes, identi� cou a falta de condição em que se encon-
tra a piscina e arquibancada da mesma no centro Esportivo 
Armando Cunha, no Jardim Casqueiro, que tiveram obras 

RODRIGO ALEMÃO COBRA ECOVIAS SOBRE ILHA CARAGUATÁ

O vereador Rodrigo Alemão (PSDB) esteve nesta semana 
na sede da Ecovias, em São Bernardo do Campo, para tratar da 
construção da alça de acesso da Ilha Caraguatá para a Rodovia 
dos Imigrantes, que cruza o bairro. A alça de acesso foi objeto 
de um requerimento do vereador que foi aprovado no mês de 

março.
O vereador foi recebido pelo especialista em Faixas de Do-

mínio, Donizete Casimiro e pelo coordenador de Planejamento 
de Engenharia, Emanuel Matioli, que ouviram o pedido do ve-
reador e devem avaliar a sua viabilidade para execução futura.

SERGIO CALÇADOS APRESENTA RELATÓRIO DE CEV
Como presidente da CEV da Regularização Fundiária, o 

vereador Sérgio Calçados (PPS) leu o relatório � nal da Comissão 
na última sessão do Legislativo, realizada na terça (11).

O relatório apresentou com detalhes as necessidades de 
cada bairro e quais devem ser os procedimentos adotados 

pela administração para que o processo de regularização 
fundiária da Cidade tenha uma conclusão de forma mais 
rápida. O relatório será encaminhado ao Executivo para que 
seja analisado e as devidas providências sejam tomadas.

RAFAEL TUCLA DEFENDE REAJUSTE DO AUXÍLIO MORADIA
Na última sessão da câmara, o vereador Rafael Tucla (PT) 

defendeu o reajuste do auxílio moradia para pelo menos R$ 
600,00 reais. Segundo o vereador, o valor de R$ 400,00 oferecido 
pela Prefeitura e pelo Governo do Estado não são su� cientes 
para custear um aluguel na cidade, levando-se em consideração 

que os valores do alugueis giram em torno de R$ 700,00.
O auxílio moradia é concedido provisoriamente às famílias 

que são removidas de áreas de risco em razão de decisão judicial 
ou de programa habitacional até que sejam construídas unidades 
habitacionais.

ROXINHO QUER MAIS QUALIDADE NO TRANSPORTE

O vereador Roxinho (PMDB), apresentou na última 
sessão ordinária da Câmara, realizada no dia 11, um projeto 
de resolução para a criação da Comissão Permanente de 
Transporte e Mobilidade Urbana, que foi aprovado por 
unanimidade.

A Comissão, que deve ser formada nos próximos dias, 
tratará de assuntos voltados a melhoria do transporte público 
como um todo e de ações para melhoria da mobilidade das 
pessoas, portadores de de� ciência ou não, junto ao Executivo 
municipal e aos órgãos competentes do Estado.

WILSON PIO PEDE ILUMINAÇÃO PARA COTA

O vereador Wilson Pio (PSDB), em gestão junto a 
Ecovias, concessionária responsável pelas rodovias do 
Sistema Anchieta Imigrantes, solicitou a manutenção da 
iluminação pública das passarelas localizadas nos Km 49 
e 50, bem como das proximidades da UBS da Cota 200, o 

qual foi atendido pela concessionária. 
A comunidade local agradeceu a atuação do verea-

dor junto a concessionária, salientando a importância 
do feito em benefício da segurança pública dos usuários 
dos referidos equipamentos.

ra dos munícipes que moram em regiões afastadas do Cen-
tro ou da base de apoio do SAMU pelo atendimento dos 
veículos, tendo muitas vezes que recorrer à solidariedade de 
vizinhos para chegar ao hospital ou uma unidade de pronto 
atendimento. 

LALÁ QUER AMBULÂNCIAS EM BAIRROS AFASTADOS

Na última sessão, o vereador Lalá (SD) apresentou re-
querimento no plenário da Câmara solicitando ao Poder 
Executivo que se faça um estudo para que sejam disponi-
bilizadas ambulâncias nos bairros mais afastados. 

Em sua justi� cativa, o vereador ressaltou a longa espe-

AGUINALDO ARAÚJO PRESIDE CEV SOBRE TRANSPORTE

Nesta semana, o vereador Aguinaldo Araújo (PDT) iniciou os 
trabalhos da CEV formada para tratar da ampliação de linhas metro-
politanas de transporte. Na pauta da reunião esteve a linha da EMTU 
954-TRO, que faz o trajeto Cubatão (Vale Verde) – Santos (Paquetá).

O vereador, que é presidente da Comissão, apresentou proposta 

de ampliação da linha que vem sendo pedido pelos munícipes. Ao 
invés de parar no centro de Santos, a linha se estenderia até o Em-
baré, passando pelas avenidas Senador Feijó,  Ana Costa, Washin-
gton Luiz (Canal 3) e � nalizando o trajeto próximo a Igreja do Em-
baré. A proposta será encaminhada a EMTU para análise. 

TONINHO VIEIRA COBRA SOLUÇÕES PARA O VIADUTO

Considerando as constantes reclamações dos munícipes, 
principalmente dos moradores do Jardim Casqueiro, o vereador 
Toninho Vieira (PSDB) apresentou requerimento solicitando a 
formação de Comissão Especial de Vereadores para apurar as 
possíveis causas que têm di� cultado o acesso direto às pistas 

Norte e Sul da Rodovia Anchieta nas proximidades do Viaduto 
Rubens Paiva, no Jardim Casqueiro, bem como para buscar solu-
ções para resolver este problema. 

O requerimento foi aprovado e a CEV deverá iniciar os traba-
lhos em breve para buscar uma solução para esse problema.
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Foneja.com
O aplicativo Fonejá é um guia 

comercial online para carregar 
na palma da mão. Nele, o usuário 
pode consultar os locais e telefones 
de contato do estabelecimento que 
procura. Além do app, que está 

disponível para todos os sistemas operacionais móveis 
(Android, iOS e Windows Phone) o Fonejá também 
está disponível em versão web. 

Na reunião, o projeto de implantação será 
apresentado, mostrando ao associado quais os benefícios 
de estar nesse aplicativo e como aderir ao projeto.

Junto com o aplicativo também serão apresentados 
os cartões de desconto Fonejá. Serão dois cartões: o 
ouro, para os proprietários de comércio e o prata, para 
os usuários do aplicativo. Os cartões darão descontos 
em compras nos comércios cadastrados.

Desde o começo de ju-
nho, a ACIC e o Sebrae tra-
balham juntos para auxiliar 
o comerciante a desenvol-
ver seu negócio ou produto. 
A parceria foi � rmada e as 
ações já começaram a acon-
tecer na Cidade.

A primeira delas, o Café 
com Crédito, aconteceu no 
dia 22 de junho, na sede 
da ACIC. Uma palestra so-
bre o dia a dia da empresa 
e saúde � nanceira abriu os 
trabalhos. Na sequência, 
os comerciantes puderam 

conversar com diversas 
empresas de crédito para 
conhecer e entender me-
lhor as modalidades de cré-
dito para micro e pequenas 
empresas.

Outra ação que é fruto 
dessa parceria é o Sebrae 
Móvel, que estacionou em 
Cubatão nesta semana, no 
Jardim Nova República. 
Durante toda a quarta e 
quinta (12 e 13), os comer-
ciantes da Cidade puderam 
realizar atendimentos na 
unidade e conhecer tudo o 

Parceria traz Sebrae Móvel 
para fortalecer o comércio

INFORMA

Projeto dos Cartões avança
Encontro com secretário de Educação deu andamento ao projeto. No dia 19, reunião da ACIC vai apresentar as
novidades deste e dos novos projetos da Associação, para os comerciantes cubatenses

O presidente Geraldo 
Tia Jô, acompanhado da 
diretoria da ACIC este-
ve na tarde desta quinta 
(13) em reunião com o 
secretário de Educação 
Raul Christiano para 
apresentar com mais de-
talhes o projeto dos car-
tões de crédito munici-
pais, em especial o cartão 
educação.

Durante a reunião,  
o presidente Geraldo 
Tia Jô ressaltou a im-
portância do projeto e 
dos benefícios que eles 
podem trazer para a Ci-
dade. “O projeto dos 
cartões é mais uma das 
ideias que temos para 
fortalecer o comércio de 
Cubatão. Vão fazer com 
que o dinheiro circule 
aqui, gerando empregos 
e resgatando a força do 
comércio da Cidade”, co-
mentou.

O presidente apro-
veitou para explicar os 
benefícios que o cartão 
pode trazer para a Admi-
nistração. “Além de for-
talecer o comércio, pode 
trazer economia para a 
Prefeitura, que economi-
zaria o dinheiro da parte 
logística de trazer todo o 
material escolar e unifor-
me de outros lugares. Em 
tempos de crise, sempre 
é válido economizar”.

O projeto já foi apre-
sentado para o prefeito 
Ademário Oliveira e aos 
vereadores na Câmara. 
Em ambas as ocasiões, os 
‘cartões municipais’ rece-
beram apoio político para 
que tenha sequência.

 Uma nova reunião com 
o presidente da Câmara, 
Rodrigo Alemão está mar-
cada para o dia 18, para 
tratar do projeto de lei para 
viabilizar o projeto.

Raul Christiano, é ou-
tro entusiasta que vê a 
iniciativa com bons olhos. 
Ele pediu à diretoria da 
ACIC alguns levantamen-
tos e estudos necessários 
para dar prosseguimen-
to. “Toda ideia que venha 
ajudar a Cidade a voltar a 
crescer é bem-vinda. Va-
mos analisar todo o custo-
-benefício e a parte legal. 
Estando tudo em ordem, 
vamos fazer o possível 
para tocar o projeto”.

Ao � nal do encontro, 
ACIC e secretaria de Edu-
cação já deixaram pré-a-
gendado uma nova reu-
nião. “Até o � nal do mês 
vamos trazer todas as in-
formações que o secretá-
rio precisa para dar anda-
mento e também o pessoal 
da Facesp para dar todas 
as informações necessá-
rias sobre o tema”, � nali-
zou o presidente da ACIC.

Raul Christiano recebeu o presidente da ACIC Geraldo Tia Jô e diretoria para o projeto dos cartões. 
Uma nova reunião deve acontecer até o fi nal do mês para dar continuidade nos trabalhos.

C�m� ��n�i�n� � C�rt ã� E�ucaçã�

• A ACIC e os comerciantes do ramo se reúnem em convênio com 
a Prefeitura. 

• A secretaria de Educação defi ne em listas quais materiais que 
poderão ser adquiridos. A Facesp imprime os cartões com senha 
e a Acic credencia os comércios aptos.

• Ao invés de licitar os kits escolares fechados, com uma empresa, 
que pode ser de qualquer lugar do país, em janeiro a Prefeitura 
faz as entrega dos cartões aos alunos que usarão o crédito no 
comercio local. 

Reunião dia 19 discute novos projetos
Na próxima quarta (19), a ACIC reúne os co-

merciantes da Cidade para debater uma série de 
assuntos de grande importância para a entida-

de. Todos eles, serão minuciosamente detalhados 
para o associado, a fi m de dar prosseguimento 

na pauta de avanços e fomento ao comércio.

Aluguel
Outro tema que será debatido na reu-

nião é sobre o aluguel comercial e a 
relação entre inquilino e locador. Os 
comerciantes terão mais informa-
ções sobre o tema, sobre como eco-
nomizar no aluguel e poderão tirar 

dúvidas sobre a legislação vigente.

Aluguel
Outro tema que será debatido na reu-

nião é sobre o aluguel comercial e a 

dúvidas sobre a legislação vigente.

Workshop
O gerente executivo do Santos e Região 
Convention e Visitors Bureau, Alexan-
dre Nunes A� onso, volta a ACIC para 

falar sobre ‘Excelência no Atendimento 
e Hospitalidade’, dar dicas e informações 
sobre o per� l do turista na Cidade e na 

Região e mostrar caminhos de como me-
lhorar o atendimento para “dar um up” no comércio.

Workshop

falar sobre ‘Excelência no Atendimento 
e Hospitalidade’, dar dicas e informações 
sobre o per� l do turista na Cidade e na 

Cartões Facesp
Outro tema abordado será o projeto dos Cartões 

Facesp, que vem sendo apresentado ao Poder Público 
e ganhando espaço nas discussões sobre fomento ao 
comércio local. Na ocasião, a diretoria vai atualizar 
os comerciantes sobre o andamento das tratativas e 
mostrar mais detalhadamente o projeto.

que o Sebrae tem a ofere-
cer.

Cursos de aperfei-
çoamento, capacitação, 
orientação sobre legisla-
ção vigente, meios para 
divulgação da marca são 
só alguns dos exemplos 
das orientações que os 
comerciantes puderam 
receber durante os atendi-
mentos no Sebrae Móvel, 
que em breve voltará à 
Cidade para mais atendi-
mentos, em data e local a 
ser de� nido.
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APRENDER
Ateneu Cubatão desenvolve o ‘Projeto Start Up‘s‘

Entender o mundo ao 
seu redor, saber avaliar as 
suas necessidades e criar 
novas formas de solucionar 
problemas e interagir com o 
meio e os que nele habitam. 
Foi com esse intuito que a 
Escola Ateneu Cubatão de-
senvolveu o projeto “Start 
Up’s: uma visão de futuro”, 
com os alunos do ensino 
fundamental II.

Sob a supervisão da di-
retora Cleide Victor e orga-
nizado pelos professores de 
cada sala, os alunos desen-
volveram projetos de aplica-
tivos para dispositivos mó-
veis (smartphones, tablets e 
outros gadgets) e computa-

dores que pudessem ajudar 
no dia a dia das pessoas.

Além do aplicativo, os 
alunos aprenderam sobre 
a importância da escola no 
ambiente de trabalho e a 
história da informática, har-
dwares e so� wares.

Ao � nal do projeto, os 
alunos apresentaram suas 
ideias para os pais e profes-
sores. “Foi um dia de muita 
alegria e a sensação de de-
ver cumprido. Eu só tenho 
a agradecer à todo mundo 
que esteve envolvido neste 
projeto, principalmente aos 
professores, que se empe-
nharam muito no dia a dia”, 
comenta a diretora.

‘Pequenos 
Leitores, grandes 
escritores‘

Já o fundamental I desen-

volveu o projeto “Pequenos 
leitores, grandes escritores”. 
Os alunos apresentaram 
uma peça teatral com o tema 
“A importância dos Contos”, 

e também � zeram apresen-
tações de música e dança e 
uma mostra dos livros de 
histórias confeccionados 
por eles durante as aulas.

A Escola Ateneu de 
Cubatão � ca na Rua Piauí, 
141, Vila Santa Rosa. Mais 
informações pelo telefone 
(13) 3361-6216.

Um novo espaço de beleza 
e vida saudável surge na Ci-
dade, comandados por mu-
lheres que acreditam na força 
das suas raízes e no poder fe-
minino. Um centro de estéti-
ca, um salão de cabeleireiros 
especializado em cachos e ca-
belos afro e um espaço espe-
cializado em comidas � tness. 
Todos no mesmo lugar.

A ideia surgiu de um bate 
papo entre as amigas Juliana 
Silva, Samantha Bertoldo, Pa-
trícia Curls, Alê Diniz e Elai-
ne Maia, que queriam reunir 
em um único lugar uma série 

de serviços  de  beleza e cui-
dados com a saúde sem pre-
cisar ir de um canto ao outro 
da Cidade. Foi então que elas 
se reuniram na Avenida 09 
de Abril, 1891, cada uma em 
uma sala. E o espaço já está 
funcionando desde o início 
do mês.

A estética � ca por con-
ta da Corpo Belo Estética, 
comandada pela esteticista 
Samantha Bertoldo. A Cor-
po Belo existe há mais de 10 
anos e agora está nesse novo 
espaço, preparado para aten-
der da melhor forma as suas 

clientes.
Mas se você precisa cuidar 

dos cachos, o lugar é o mes-
mo. As cabeleireiras Patrícia 
Curls e Alê Diniz estão pron-
tas para dar o tratamento 
ideal às suas madeixas. Patrí-
cia é especialista no cuidado 
de cabelos afro e cacheados.

E se a vontade é de cortar 
ou fazer um tratamento com 
química, aí é com a cabelei-
reira Alê Diniz, que é especia-
lista em cortes e química para 
cabelos cacheados e afro.
E até o � nal desse mês, será 
possível cuidar da alimen-

Empreendedoras e empoderadas
Para mais informações 
e agendamentos de ho-
rários, você pode ligar 
para:
CorpoBelo: 
(13) 98142 – 1922
Patrícia Curls:
(13) 98823 – 1702
Alê Diniz:
(13) 98866 – 5831
Elaine Maia:
(13) 99615-2138

tação, com o Bistrô Fit Vida 
Leve. Comandado por Elaine 
Maia, o espaço vai oferecer 

marmitas e lanches � tness 
para aqueles que estão de 
dieta, em processo de reedu-

cação alimentar ou tem al-
guma restrição médica nesse 
sentido.

Fé e devoção

A imagem peregrina de Nossa Se-
nhora de Fátima se despediu na tarde de 
ontem da Baixada Santista rumo ao seu 
santuário natal, em Portugal. Ao todo, 
foram 23 dias na região, peregrinando 
pelas paróquias de Santos, Guarujá e 
Cubatão. 

Na foto, o padre Carlos Miranda, da 
paróquia de São Francisco de Assis, em 
Cubatão, recebe a imagem que chegou 
de Santos na segunda (10). Nesta quinta 
(13), a imagem peregrina subiu a serra 
em direção ao aeroporto de Guarulhos, 
para pegar avião de volta para casa.

Alunos apresentam os seus projetos de aplicativos Já no teatro, os alunos dão vida à personagens da literatura

CORPO BELO
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Foneja.com
O aplicativo Fonejá é um guia 

comercial online para carregar 
na palma da mão. Nele, o usuário 
pode consultar os locais e telefones 
de contato do estabelecimento que 
procura. Além do app, que está 

disponível para todos os sistemas operacionais móveis 
(Android, iOS e Windows Phone) o Fonejá também 
está disponível em versão web. 

Na reunião, o projeto de implantação será 
apresentado, mostrando ao associado quais os benefícios 
de estar nesse aplicativo e como aderir ao projeto.

Junto com o aplicativo também serão apresentados 
os cartões de desconto Fonejá. Serão dois cartões: o 
ouro, para os proprietários de comércio e o prata, para 
os usuários do aplicativo. Os cartões darão descontos 
em compras nos comércios cadastrados.

Desde o começo de ju-
nho, a ACIC e o Sebrae tra-
balham juntos para auxiliar 
o comerciante a desenvol-
ver seu negócio ou produto. 
A parceria foi � rmada e as 
ações já começaram a acon-
tecer na Cidade.

A primeira delas, o Café 
com Crédito, aconteceu no 
dia 22 de junho, na sede 
da ACIC. Uma palestra so-
bre o dia a dia da empresa 
e saúde � nanceira abriu os 
trabalhos. Na sequência, 
os comerciantes puderam 

conversar com diversas 
empresas de crédito para 
conhecer e entender me-
lhor as modalidades de cré-
dito para micro e pequenas 
empresas.

Outra ação que é fruto 
dessa parceria é o Sebrae 
Móvel, que estacionou em 
Cubatão nesta semana, no 
Jardim Nova República. 
Durante toda a quarta e 
quinta (12 e 13), os comer-
ciantes da Cidade puderam 
realizar atendimentos na 
unidade e conhecer tudo o 

Parceria traz Sebrae Móvel 
para fortalecer o comércio

INFORMA

Projeto dos Cartões avança
Encontro com secretário de Educação deu andamento ao projeto. No dia 19, reunião da ACIC vai apresentar as
novidades deste e dos novos projetos da Associação, para os comerciantes cubatenses

O presidente Geraldo 
Tia Jô, acompanhado da 
diretoria da ACIC este-
ve na tarde desta quinta 
(13) em reunião com o 
secretário de Educação 
Raul Christiano para 
apresentar com mais de-
talhes o projeto dos car-
tões de crédito munici-
pais, em especial o cartão 
educação.

Durante a reunião,  
o presidente Geraldo 
Tia Jô ressaltou a im-
portância do projeto e 
dos benefícios que eles 
podem trazer para a Ci-
dade. “O projeto dos 
cartões é mais uma das 
ideias que temos para 
fortalecer o comércio de 
Cubatão. Vão fazer com 
que o dinheiro circule 
aqui, gerando empregos 
e resgatando a força do 
comércio da Cidade”, co-
mentou.

O presidente apro-
veitou para explicar os 
benefícios que o cartão 
pode trazer para a Admi-
nistração. “Além de for-
talecer o comércio, pode 
trazer economia para a 
Prefeitura, que economi-
zaria o dinheiro da parte 
logística de trazer todo o 
material escolar e unifor-
me de outros lugares. Em 
tempos de crise, sempre 
é válido economizar”.

O projeto já foi apre-
sentado para o prefeito 
Ademário Oliveira e aos 
vereadores na Câmara. 
Em ambas as ocasiões, os 
‘cartões municipais’ rece-
beram apoio político para 
que tenha sequência.

 Uma nova reunião com 
o presidente da Câmara, 
Rodrigo Alemão está mar-
cada para o dia 18, para 
tratar do projeto de lei para 
viabilizar o projeto.

Raul Christiano, é ou-
tro entusiasta que vê a 
iniciativa com bons olhos. 
Ele pediu à diretoria da 
ACIC alguns levantamen-
tos e estudos necessários 
para dar prosseguimen-
to. “Toda ideia que venha 
ajudar a Cidade a voltar a 
crescer é bem-vinda. Va-
mos analisar todo o custo-
-benefício e a parte legal. 
Estando tudo em ordem, 
vamos fazer o possível 
para tocar o projeto”.

Ao � nal do encontro, 
ACIC e secretaria de Edu-
cação já deixaram pré-a-
gendado uma nova reu-
nião. “Até o � nal do mês 
vamos trazer todas as in-
formações que o secretá-
rio precisa para dar anda-
mento e também o pessoal 
da Facesp para dar todas 
as informações necessá-
rias sobre o tema”, � nali-
zou o presidente da ACIC.

Raul Christiano recebeu o presidente da ACIC Geraldo Tia Jô e diretoria para o projeto dos cartões. 
Uma nova reunião deve acontecer até o fi nal do mês para dar continuidade nos trabalhos.

C�m� ��n�i�n� � C�rt ã� E�ucaçã�

• A ACIC e os comerciantes do ramo se reúnem em convênio com 
a Prefeitura. 

• A secretaria de Educação defi ne em listas quais materiais que 
poderão ser adquiridos. A Facesp imprime os cartões com senha 
e a Acic credencia os comércios aptos.

• Ao invés de licitar os kits escolares fechados, com uma empresa, 
que pode ser de qualquer lugar do país, em janeiro a Prefeitura 
faz as entrega dos cartões aos alunos que usarão o crédito no 
comercio local. 

Reunião dia 19 discute novos projetos
Na próxima quarta (19), a ACIC reúne os co-

merciantes da Cidade para debater uma série de 
assuntos de grande importância para a entida-

de. Todos eles, serão minuciosamente detalhados 
para o associado, a fi m de dar prosseguimento 

na pauta de avanços e fomento ao comércio.

Aluguel
Outro tema que será debatido na reu-

nião é sobre o aluguel comercial e a 
relação entre inquilino e locador. Os 
comerciantes terão mais informa-
ções sobre o tema, sobre como eco-
nomizar no aluguel e poderão tirar 

dúvidas sobre a legislação vigente.

Aluguel
Outro tema que será debatido na reu-

nião é sobre o aluguel comercial e a 

dúvidas sobre a legislação vigente.

Workshop
O gerente executivo do Santos e Região 
Convention e Visitors Bureau, Alexan-
dre Nunes A� onso, volta a ACIC para 

falar sobre ‘Excelência no Atendimento 
e Hospitalidade’, dar dicas e informações 
sobre o per� l do turista na Cidade e na 

Região e mostrar caminhos de como me-
lhorar o atendimento para “dar um up” no comércio.

Workshop

falar sobre ‘Excelência no Atendimento 
e Hospitalidade’, dar dicas e informações 
sobre o per� l do turista na Cidade e na 

Cartões Facesp
Outro tema abordado será o projeto dos Cartões 

Facesp, que vem sendo apresentado ao Poder Público 
e ganhando espaço nas discussões sobre fomento ao 
comércio local. Na ocasião, a diretoria vai atualizar 
os comerciantes sobre o andamento das tratativas e 
mostrar mais detalhadamente o projeto.

que o Sebrae tem a ofere-
cer.

Cursos de aperfei-
çoamento, capacitação, 
orientação sobre legisla-
ção vigente, meios para 
divulgação da marca são 
só alguns dos exemplos 
das orientações que os 
comerciantes puderam 
receber durante os atendi-
mentos no Sebrae Móvel, 
que em breve voltará à 
Cidade para mais atendi-
mentos, em data e local a 
ser de� nido.
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por jaque barbosa
jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

Parabéns!

Wilson Pio
Vereador cubatense

Noilda Melo -Atelie Toque de Elegancia 

Joca Diniz 
Sintracomos

Luiz Carlos Costa Presidente do PPS 

Homenagem ao professor Léo

...para Edson Gual-
berto de Souza. Dese-
jamos toda felicidade 
do mundo; pois você 
é merecedor.

Que Deus o aben-
çoe sempre são os vo-
tos de seu sogro, Ge-
raldo, seus cunhados 
Roberto e Sueli e em 
especial, sua sogra 
Dona Ziza.

Feliz aniversário...

Com um toque de 
elegância e bom gosto, 
inaugurou na Galeria 
Nove de Abril a loja 
de calçados femininos 
Stylo & Shoes.
A loja oferece produtos 
em couro e de marcas 
renomadas, além de 
produtos com marca 
própria, tudo com exce-
lente qualidade e preço 
justo. A Stylo & Shoes 
oferece ótimas opções 
e diferentes modelos 
de calçados. Em breve 
chega novidades tam-
bém em bolsas. A loja é 
um charme e o atendi-
mento segue o mesmo 
ritmo, com um sorriso 
estampado posam para 
a foto, da esq. p/ dir. a 
proprietária Josi Go-
mes, Aurenice Gomes 
e Luclecia Priscila. Fica 
na Av. Nove de Abril,  
2026 Loja 07. 
Parabéns e sucesso!

R. Armando Sales de Oliveira, 371-Centro

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 GARA-
GEM 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.

O Grêmio dos Servi-
dores de Cubatão reali-
zou o Torneio de Nata-
ção, com as crianças que 
fazem natação no Clube. 
O evento aconteceu no 
Centro Esportivo Rome-
rão, teve um toque espe-
cial: a presença dos pais, 
emocionados com a de-
dicação dos pequenos. 

O professor Leonildo 
Corghi foi o homena-
geado do evento, que 
levou o seu nome. 

Para o presidente do 
Grêmio, Theo a satisfa-
ção estava evidente; “a 
alegria de ver o envolvi-
mento destes pais dedi-
cados aos seus fi lhos e, 
ao mesmo tempo, poder 
celebar a história do 
nosso querido professor 
Léo, que já tem o nome 
registrado na história 
do esporte da cidade”.

O evento foi reali-
zado pelo Grêmio com 
apoio da Semes/PMC, 
da Universidade Unopar 
e da Rumo Saúde.

3361-4894 
3372-7409

almeidaimoveis.
com.br
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Caixa de câmbio
incompleta
Na intenção de comprar 

um carro novo, o engenheiro 
Marquinhos Pinto Dias levou 
seu Fiat 147 para o Vilmar, 
dono da Hidromar, comprar.

Vilmar, em con� ança ao 
vice-prefeito à época, � cou 
com o carro e pagou sem 
conferir nada. Mais tarde, na 
o� cina do Quinho, foi veri� -
cado que o carro do vice-pre-
feito não tinha a terceira e 
quarta marchas.

TUNEL DO TEMPO

por Arlindo 
Ferreira

Historiador

Formatura Primario:
Grupo Escolar Cubatão, Profª Dª Raimunda - 1944

No último dia 25, 
o Objetivo de Cuba-
tão realizou mais 
uma edição da Festa 
Inverno, um festi-
val onde os alunos 
são estimulados a 
mostrar tudo o que 
descobriram sobre 
a Cidade no primei-
ro semestre. Nesse 
período, os estu-
dantes pesquisaram, 
estudaram, entre-
vistaram pessoas, 
compartilharam e 
construíram saberes.

Com estações te-
máticas, os alunos 
retratam a história 

de Cubatão do ponto de vista ambiental, geográfi co, 
populacional, econômico, cultural e das expectativas 
para o futuro da Cidade. Neste ambiente de confra-
ternização, todos puderam apreciar apresentações de 
dança, teatro, música e sarau. 

O Objetivo Cubatão buscou, com esse trabalho, 
envolver toda a comunidade escolar no resgate da 
identidade cubatense, e aproveita para agradecer aos 
estudantes, familiares, colaboradores, professores, 
funcionários e a todos que prestigiaram a festa.

O Objetivo Cubatão fi ca na Jornalista Donato Ri-
beiro, 253 - Vila Ponte Nova. Telefone: 3363-3571.

FESTA INVERNO DO OBJETIVO
 “Cubatão: Arte e Saber – nossos escritores, nossa história, nossa cultura”

A juventude da Igreja Assembléia de Deus chegou neste ano a marca de 40 de história. Para celebrar 
a data a Câmara realizou na última quinta (13), ato solene em homenagem a instituição assembleiana.

Para marcar o aniversário, A "Umadec" realiza uma cruzada evangelistica a partir das 19h desta sexta 
(14) no Kartodromo Municipal  e uma grande conferência nos três períodos no sábado (15) no templo 
sede da AD Cubatão. A igreja fi ca na rua Assembléia de Deus - 251 no Centro. O ato foi proposto pelo 
vereador Aguinaldo Araujo.

A Fênix Cursos pro� s-
sionalizantes em parceria 
com a ACIC vai te ajudar a 
organizar melhor as contas 
do seu negócio.

Entre os dias 24 e 28 
de julho, a Fênix oferece o 
curso de Excel voltado para 
gestão empresarial e de ne-
gócios. Serão 10 horas de 
curso com ênfase em cria-
ção de planilhas para esto-
que, � uxo de caixa e outros 
itens necessários e impor-

CAPACITAÇÃO
Curso de Excel para gestão empresarial

tantes para o dia a dia do co-
merciante.

Segundo Wellington dos 
Santos, da Fênix Cursos, não 
é preciso ter conhecimento 
prévio do programa para fa-
zer o curso. “Pensamos neste 
curso para ensinar qualquer 
pessoa a criar planilhas para 
facilitar o dia a dia”, a� rma.

Inscrição – Para se inscre-
ver, basta ir até a ACIC (Rua 
Bahia, 171, Vila Paulista), fa-
zer a doação de dois quilos 

de alimentos não perecíveis 
e preencher a � cha. Todos 
os alimentos coletados serão 
doados ao Lar 
Fraterno de 
Cubatão.

As aulas 
do curso se-
rão ministra-
das na sede da 
ACIC, sempre 
das 19 às 21 
horas. Para 
mais infor-

mações, basta ligar para a 
ACIC: 3361-1519.
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ternização, todos puderam apreciar apresentações de 
dança, teatro, música e sarau. 

O Objetivo Cubatão buscou, com esse trabalho, 
envolver toda a comunidade escolar no resgate da 
identidade cubatense, e aproveita para agradecer aos 
estudantes, familiares, colaboradores, professores, 
funcionários e a todos que prestigiaram a festa.

O Objetivo Cubatão fi ca na Jornalista Donato Ri-
beiro, 253 - Vila Ponte Nova. Telefone: 3363-3571.

FESTA INVERNO DO OBJETIVO
 “Cubatão: Arte e Saber – nossos escritores, nossa história, nossa cultura”

A juventude da Igreja Assembléia de Deus chegou neste ano a marca de 40 de história. Para celebrar 
a data a Câmara realizou na última quinta (13), ato solene em homenagem a instituição assembleiana.

Para marcar o aniversário, A "Umadec" realiza uma cruzada evangelistica a partir das 19h desta sexta 
(14) no Kartodromo Municipal  e uma grande conferência nos três períodos no sábado (15) no templo 
sede da AD Cubatão. A igreja fi ca na rua Assembléia de Deus - 251 no Centro. O ato foi proposto pelo 
vereador Aguinaldo Araujo.

A Fênix Cursos pro� s-
sionalizantes em parceria 
com a ACIC vai te ajudar a 
organizar melhor as contas 
do seu negócio.

Entre os dias 24 e 28 
de julho, a Fênix oferece o 
curso de Excel voltado para 
gestão empresarial e de ne-
gócios. Serão 10 horas de 
curso com ênfase em cria-
ção de planilhas para esto-
que, � uxo de caixa e outros 
itens necessários e impor-

CAPACITAÇÃO
Curso de Excel para gestão empresarial

tantes para o dia a dia do co-
merciante.

Segundo Wellington dos 
Santos, da Fênix Cursos, não 
é preciso ter conhecimento 
prévio do programa para fa-
zer o curso. “Pensamos neste 
curso para ensinar qualquer 
pessoa a criar planilhas para 
facilitar o dia a dia”, a� rma.

Inscrição – Para se inscre-
ver, basta ir até a ACIC (Rua 
Bahia, 171, Vila Paulista), fa-
zer a doação de dois quilos 

de alimentos não perecíveis 
e preencher a � cha. Todos 
os alimentos coletados serão 
doados ao Lar 
Fraterno de 
Cubatão.

As aulas 
do curso se-
rão ministra-
das na sede da 
ACIC, sempre 
das 19 às 21 
horas. Para 
mais infor-

mações, basta ligar para a 
ACIC: 3361-1519.
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É POSSÍVEL!
Superação e emoção marcam 
final do Miss Bariátrica São Paulo
Sabrina Azevedo de Araújo é a grande 
campeã da primeira edição do concurso 

A guarujaense Sabrina 
Azevedo de Araújo, de 30 
anos, foi eleita a primeira 
Miss Bariátrica São Paulo. 

A glamourosa noi-
te aconteceu no último 
sábado (8), no Mendes 
Convention Center. O re-
sultado foi de� nido pelos 
jurados após o des� le das 
29 � nalistas, selecionadas 
em votação na internet. 
Sabrina fez a cirurgia ba-
riátrica há um ano e seis 
meses e perdeu 47 kg. 

“Estou realizada, com 
saúde, qualidade de vida e 
a felicidade em conseguir 
realizar coisas simples 
que antes não conseguia, 
como praticar exercícios 
físicos e até comprar rou-
pas”, comemorou a ven-
cedora que foi premiada 
com cruzeiro marítimo 
até Búzios (RJ). 

Na passarela, um des-
� le de charme, beleza e 
também de grandes his-
tórias de superação. Mais 
do que o título, lindas 
mulheres buscavam re-
conhecimento a um novo 

estilo de vida e ao esforço 
de cada uma na luta con-
tra a obesidade.

Marina Martinelli 
Tucci, 30 anos, e Rebeca 
Gonçalves Martins Neto, 
32 anos, � caram em se-
gundo e terceiro lugar, 
respectivamente. A miss 
simpatia foi escolhida pe-
las próprias candidatas: 
Cinthia Aparecida Mars-
chser Bueno, de 53 anos. 
Karina Caro Varela, de 32 
anos, foi a vencedora da 
votação popular com 753 
votos. Todas foram pre-
miadas com viagens para 
diferentes destinos turís-
ticos.

“A primeira edição do 
Miss Bariátrica São Paulo 
foi um sucesso. As me-
ninas brilharam no des-
� le. E a repercussão do 
evento, com milhares de 
participações, através das 
redes sociais, foi acima 
da nossa expectativa”, ex-
plicou o responsável pela 
organização do evento, 
Júlio César Costa, o Júlio-
da Cape. 

EMOCIONADA A GUARUJAENSE FAZ SEU DISCURSO 
COMO MISS BARIÁTRICA SP.

Via Rápida Emprego forma 270 pessoas no Guarujá

Garantir um lugar ao sol no 
mercado de trabalho tem sido 
uma tarefa cada vez mais com-
plicada ao cidadão. Na última 
terça (11), a Prefeitura de Gua-
rujá formou 270 pessoas que 
realizaram um dos 10 cursos 
pro� ssionalizantes dos Cen-
tros de Atividades Educacio-
nais e Comunitárias (CAEC).

Os curso são: bartender, 
camareira, eletricista insta-
lador, informática básica, 
assistente de logística básica, 

ANTES E DEPOIS:
EM 2016, ANTES DA CIRURGIA BARIÁTRICA E AGORA EM 
2017, DURANTE O DESFILE DO MISS BARIÁTRICA SP.

pani� cação, vistoriador de 
container, garçom, vende-
dor de comércio, recepção 
e atendimento. Todos via-
bilizados pela Secretaria de 
Educação pelo Programa Via 
Rápida Emprego, de inicia-
tiva do Governo do Estado. 
A solenidade de formatura 
aconteceu no Teatro Muni-
cipal Procópio Ferreira (Jar-
dim Tejereba). O evento con-
tou com a participação da 
representante do Centro Es-

tadual de Educação Tecno-
lógica Paula Souza, Andrea 
Rodrigues.

Em seu discurso, o chefe 
do Executivo, Válter Suman, 
falou da importância de não 
deixar as oportunidades es-
caparem. “Agora já quali� ca-
dos, vocês já estão altamente 
preparados para o mercado 
de trabalho, que é altamente 
competitivo. Façam sempre 
o seu melhor. E compete a 
nós (poder público) dar esta 

oportunidade”, a� rmou.
Ainda na ocasião, o se-

cretário de Educação Renato 
Pietropaolo, enfatizou a ne-
cessidade dos investimentos 
feitos pela sua pasta. “Nunca 
colocamos a questão � nan-
ceira como desculpa para 
não fazer. E com o Via Rá-
pida não tivemos gastos, ou 
seja, custo zero aos cofres 
públicos municipais”, desta-
cou ele que também é vice-
-prefeito.


