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Guarujá vai ampliar 
festas de inverno

PSB 
oficializa 
apoio ao 
governo
Ademário

Hora de acertar as contas

Publicidade

Refis

Terminal de Pesca

ALIANÇA

SEGURANÇA

Representantes da Secreta-
ria de Segurança estiveram 
nesta quinta (20) no cen-
tro de comando da Guarda 
Municipal de Santos para 
saber mais detalhes do fun-
cionamento da Corporação. 
Visita auxilia na finalização 
do projeto de lei da GCM 
de Cubatão que será enca-
minhado ao Legislativo nas 
próximas semanas. 02

Campanha quer mobilizar 
sociedade, empresários 
e poder público para a 
necessidade da retomada 
das atividades do Termi-
nal Público de Pesca de 
Santos, que hoje opera 
com apenas 10% da sua 
capacidade total. 03

Cubatão 
caminha 
para a criação 
da GCM

Instituto inicia 
campanha de 
recuperação 
do TPP

Comunicação Umadec

Cubatão, Guarujá e Santos promovem o Refis e chamam o contribuinte para quitar débitos atrasados. Descontos 
nas multas podem chegar a 100%. Governo do Estado também lança Refis para pessoas físicas e empresas. 03

Quatro décadas de fé
Mais de 10 mil pessoas 
estiveram no Kartódromo 
de Cubatão para celebrar 

os 40 anos da Umadec, 
que realizou uma série 
de atividades na última 

semana. Homenagens 
começaram no último dia 
13, durante sessão solene 

na Câmara. Na segunda, 
quase 2 toneladas de 
alimentos coletados foram 

Com a benção da cúpula 
estadual, o Partido já 
faz parte do governo  
Ademário (PSDB). No 
acordo, o PSB cubatense 
também adere ao projeto 
político do prefeito. 02

Depois do sucesso do 
Festão Junino, a Prefeitura 
planeja ampliar as ações 
culturais durante a baixa 
temporada.

Proposta é valorizar o 
artista da Cidade, com 
mais espaços e eventos 
para apresentações 
culturais. 03

doadas à Comissão dos 
Desempregados 
de Cubatão. 04
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SEGURANÇA

Cubatão prepara PL da Guarda Civil Municipal
Representante da Secretaria de Segurança da Cidade esteve nesta quinta com o comandante da GCM de Santos para trocar experiências. 
Projeto que institui a Guarda Civil na cidade deve ser enviado à Câmara em breve

Nesta quinta (20), Cubatão deu 
mais um passo para a implantação 
da Guarda Civil Municipal na cida-
de. Representantes da Secretaria de 
Segurança Pública estiveram no co-
mando da GCM de Santos para en-
tender melhor o funcionamento e 
adquirir mais detalhes da parte re-
gimental da corporação para � nali-
zar o projeto de lei que estabelece a 
Guarda Municipal em Cubatão.

Durante a manhã, o comandan-
te Ronaldo Pereira e o GCM 2, R. 
Lima responderam questionamen-
tos do advogado Judson Assunção, 
que representou a Secretaria de 
Segurança, na reunião. Dentre as 
questões, Judson indagou sobre 
a utilização da GCM em ações de 
� scalização, sobre captação de re-

cursos para a corporação e outros 
detalhes sobre o dia a dia da corpo-
ração. “Viemos aqui para aprovei-
tar a expertise da GCM de Santos 
com objetivo de aprimorar o nosso 
Projeto de Lei, observando o fun-
cionamento da guarda e a parte 
burocrática. Levamos daqui uma 
grande experiência que certamen-
te será muito útil para a Cubatão”, 
comentou Judson.

O comandante Ronaldo Perei-
ra, aproveitou para reiterar que 
a GCM de Santos está de portas 
abertas. “estamos à disposição 
para tudo o que for para o bem da 
população, da nossa cidade ou dos 
nossos vizinhos”.

Outro tema abordado foi a cap-
tação de recursos para a corpora-

ção. “Importante observar como 
a GCM de Santos capta recursos. 
São 35 anos de existência e mais de 
400 homens para manter. A ges-
tão é de importância vital. Isso vai 
nos ajudar a ajustar o PL para que 
a corporação tenha vida própria e 
com e� ciência”, disse Judson.

O PL da GCM de Cubatão está 
em fase � nal, faltando apenas e 
aprovação pela Procuradoria Ge-
ral do Municipio para ser enviado 
à Câmara para votação.

O representante cubatense falou 
ainda sobre a criação de um cen-
tro de treinamento regional para a 
formação de GCM’s. A proposta já 
foi debatida em reuniões com pre-
feitos da Baixada, mas nunca saiu 
do papel. “Esse centro de formação 
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Assembleia aprova reajuste
Na última sexta (14), o Sintercub 

realizou assembleia com os traba-
lhadores da empresa Che�  Grill re-
feições express, que presta serviço 
para as escolas de Cubatão. Na pauta 
da reunião, que aconteceu na sede 

do Sindicato, estavam o dissídio sa-
larial, que já vinha sendo negociado 
desde o início de junho (conforme 
noticiado pelo Acontece na edição 
922) e outros assuntos relacionados.

O presidente Abenésio dos San-

SINTERCUBPrestando contas
Depois do rolo na última apre-

sentação, a  Prefeitura de Cubatão 
realiza nesta sexta (21), às 18 ho-
ras, no gabinete do prefeito, a nova 
Prestação de Contas dos 180 dias. 
O evento será  transmitido ao vivo, 
na página o� cial no Facebook.

Para evitar confusão, a assesso-
ria do prefeito resolveu realizar o 
evento apenas com a participação 
da imprensa, vereadores, secretá-
rios e autoridades. O público em 
geral é convidado a acompanhar 
pela internet.

Lençol no PS
A falha no fornecimento de rou-

pas de cama, banho e edredons no 
PS central chamou a atenção da 
mídia regional, na semana passada. 
Até o presidente do PRB de Cuba-
tão Edinho Freitas entrou em cam-
po: doou toalhas e lençóis novos 
que pertenciam ao Hotel Fenícios.

Desenvolvimento 
Urbano
Começa  no próximo dia 03, a 

série de audiências públicas para 
debater o Plano de Desenvolvi-
mento Urbano Integrado da Baixa-
da Santista (PDUI-BS), que deverá 
estar aprovado como lei estadual, 
até janeiro de 2018, conforme de-
termina o Estatuto da Metrópole 
(Lei Federal 13.089/2015).

A Agem e a Câmara Temáti-
ca de Planejamento do Condesb 
promovem nove encontros, um 
em cada município da Região 
Metropolitana, sempre às 19h. A 
participação é aberta a todos os 
interessados. O regulamento  e a 
programação das audiências está 
disponível na sede da Agem (R. 
Joaquim Távora, 93, 6° andar, Vila 
Mathias, Santos) ou pelo site do 
Estatuto (http://www.agem.sp.gov.
br/estatutodametropole/), na se-
ção Audiências Públicas.

ALIANÇA POLÍTICA

PSB oficializa apoio a Ademário

A executiva municipal do PSB, 
com aval da direção estadual, 
formalizou apoio ao governo e 
ao projeto político do prefeito 
de Cubatão Ademário Oliveira 
(PSDB). “As disputas dentro do 
processo eleitoral são legítimas, 
mas já foram superadas, dentro do 
contexto democrático. As propos-
tas do PSDB estão alinhadas com 
o nosso partido, o que facilita a 
união para trabalharmos pelo de-
senvolvimento da cidade”, susten-
tou a presidente municipal Heloísa 

Helena, ao declarar, em entrevista 
ao Acontece, que o PSB aderiu ao 
projeto político do prefeito Ade-
mário e vai ajudá-lo a governar. A 
participação do PSB no governo 
começa com a Secretaria Munici-
pal de Turismo sob o comando de 
Toninho Ribeiro.

Apesar de unidos no Estado, 
nas eleições municipais de 2016, 
PSDB e o novo aliado estavam em 
trincheiras opostas. O PSB dispu-
tou a Prefeitura com a candidatu-
ra de Doda.

Estância
Passo determinante para se 

tornar Estância, Cubatão luta 
para ser reconhecida como de In-
teresse Turístico, ainda este ano. 

A indicação do PSB para o co-
mando da pasta e o alinhamento 
político do prefeito tucano com 
o grupo do vice-governador que 
detém o controle do Turismo no 
Estado, indicam que não vai faltar 
força política para a cidade atingir 
o objetivo. Nos bastidores, é tido 
como certo que ‘desta vez, vai’.

Ribeiro diz que recebeu de 
Ademário a incumbência de fa-
zer Cubatão conhecida por suas 
belezas naturais, desenvolvendo 
o turismo ecológico. Também 
faz parte da missão revitalizar o 
Perequê, Cotia-Pará e Anilinas; 
expandir o Turismo Industrial e 
implantar o Museu da Indústria. 

Escolha certa
A indicação de Ribeiro teve 

repercussão positiva nos basti-
dores da política, incluindo parte 

da oposição e, em diversos seto-
res da sociedade. Popular, o ‘exí-
mio contador de piadas’, é prata 
da casa, capacitado para a pasta, 
além de conhecer bem as peculia-
ridades da cidade e da máquina 
administrativa. A aprovação de 
Ribeiro é também um indicativo 
de que o governo precisa apostar 
mais em nomes com este per� l, 
no alto escalão. 

Na cidade há 50 anos, o secre-
tário já foi coordenador da Defesa 
Civil, diretor do Departamento de 
Transportes e diretor do Departa-
mento de Administração. É tecnó-
logo executivo em turismo, ciên-
cias contábeis e ciências atuariais.

Força política
Sem oposição na Câmara, 

onde consegue aprovar seus pro-
jetos com unanimidade, a articu-
lação governista avança também 
nas alianças partidárias. Embora 
já tivesse a simpatia dos dois ve-
readores do partido derrotado nas 
eleições, o apoio formal do PSB, 
que é de grande relevância no Es-
tado, revela a indiscutível força 
política do prefeito Ademário.
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Prefeito recebeu cúpula do Partido, no gabinete. Participação do PSB no governo começa com a indicação de Toninho Ribeiro

seria essencial pois ofereceria às 
GCM’s da  Região um treinamen-
to de excelência. É uma das ideias 

que nós pretendemos colocar em 
pauta em um futuro próximo” � -
nalizou Judson.

tos explicou como ocorreram as ne-
gociações e qual o acordo oferecido 
pela empresa e colocou em votação. 
O reajuste � cou em 6%. Já a cesta 
básica (ou vale alimentação) subiu 
para R$ 137,00.
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A parceria entre UNAERP 
e Hospital Santo Amaro 
traz importantes resultados. 
Exemplo disso é o Internato 
Médico do Curso de Medici-

na, no qual os universitários 
atuam nas unidades de Urgên-
cia e Emergência do complexo 
hospitalar, contribuindo para 
o atendimento à população.

O curso de Medicina da 
Unaerp possui conceito 3 no 
Enade e CPC MEC 2013, foi 
classi� cado como 8º melhor 
curso do Estado entre as ins-

tituições particulares no RUF 
2016 e está em 5º lugar entre 
todos os cursos, públicos e 
particulares, do Estado no 
RUF 2016.

Internato da UNAERP no Santo Amaro

O Festão Junino levou 
cerca de 55 mil visitantes a 
vários bairros de Guarujá. 
Diante disso, a Prefeitura 
já trabalha novas atrações 
também para o inverno de 
2018 e a Secretaria de Cul-
tura já está planejando a  
ampliação das atividades, 
de modo a valorizar artistas, 
em ações que fomentem a 
economia da Cidade, du-
rante a baixa temporada.

Conforme o secretá-
rio de Cultura de Guarujá, 
Paulo Fiorotto, é um com-
promisso do prefeito Válter 
Suman, garantir variedade 
de opções tanto para quem 
vive ou visita Guarujá. “O 
nosso objetivo é fazer com 

que as famílias que desfru-
tam das férias de verão aqui, 
também venham a procurar 
pela Cidade no inverno”.

A Prefeitura destaca 
ainda que tem trabalhado 
� rme para incrementar a 
programação cultural do 
Município. Além do Festão 
Junino, as atividades desen-
volvidas na Cidade, desde 
o início do ano, pela pasta, 
vêm superando as expecta-
tivas, reunindo um número 
considerável de público de 
todas as idades.

Ainda na avaliação de 
Fiorotto, o intuito do Exe-
cutivo é o de continuar 
buscando parcerias para a 
promoção de novos even-

tos. Essa alternativa é uma 
saída para não onerar os 
cofres municipais, de modo 
que as verbas públicas sejam 
priorizadas para os serviços 
públicos.

 
Gente da Casa
Dentre os preparativos 

para o ano que vem, muita 
música deve vir por aí, mais 
espetáculos de dança e de 
teatro, sempre valorizando 
artistas da Cidade. Outra 
meta do governo é reavivar 
os Festivais de Jazz e Blues, 
e opções de cinema e teatro 
ao ar livre, em espaços que 
comportem o maior número 
de pessoas, proporcionando 
programas voltados à família. 

Parceiros Verão/
Inverno

O prefeito quer presti-
giar, no próximo verão, os 
parceiros que desejarem in-
vestir e contribuir para um 
inverno mais quente em 
Guarujá. “É bem-vindo no 
verão quem nos ajuda no 
inverno”, disse o prefeito. 

Válter Suman revelou a 
receita para o sucesso do 
Festão: “o empenho e com-
prometimento do funcio-
nalismo público (incluindo 
os gestores), a integração 
das secretarias municipais 
e instituições como a Po-
lícia Militar, e a parceria 
público-privada”, � nalizou 
Suman.

Guarujá vai ampliar atividades 
culturais para o inverno 2018

O Terminal Pesqueiro 
Público (TPP) de Santos 
passa por um dos piores 
momentos de sua história. 
Sucateado, o equipamento 
perdeu importância so-
cioeconômica e trabalha 
hoje com apenas 10% de 
sua capacidade.  Porém, o 
Instituto Maramar acredi-
ta que é possível retomar 
o papel de protagonista no 
setor.

Por isso, o Maramar 
lança uma Campanha de 
resgate do Terminal, que 
pretende convergir forças 
para reestruturar o equi-
pamento. Por meio da 
mobilização da sociedade, 
empresas, instituições e, 
principalmente, das pes-
soas fazem parte da his-
tória do TPP, o Instituto 
concebeu um projeto para 
a retomada do terminal.

A estratégia de trabalho 
envolve recursos grá� cos, 
de comunicação e digitais 
para divulgar a importân-
cia do TPP e sua in� uên-
cia na Cidade. Depois de 
45 dias deve acontecer um 
evento para apresentar à 
sociedade as propostas de 
ações que podem recuperar 
o Terminal.

A Campanha começa 
com recursos próprios do 
Instituto, que acredita no 

engajamento de todos que 
serão bene� ciados pelo for-
talecimento do TPP, além 
da participação do públi-
co em geral. O objetivo é 
conseguir o maior número 
de apoiadores para ampliar 
ainda mais o alcance do 
projeto, “Queremos que to-
dos se envolvam, que parti-
cipem, que deem sugestões. 
O objetivo é  destacar que o 
bom funcionamento do Ter-
minal Pesqueiro in� uencia-
rá muito na vida de todos. 

Na vida dos trabalhadores, 
que terão melhores condi-
ções de trabalho. Dos pes-
cadores, que ganharão um 
local adequado para escoar 
suas produções; dos comer-
ciantes que terão acesso ao 
pescado fresco aqui mes-
mo na cidade e na vida da 
população, restaurantes e 
cozinheiros  que terão um 
alimento com melhor qua-
lidade e por um preço me-
nor”, explica o diretor do 
Instituto, Fabrício Gandini.

Campanha pretende mobilizar a sociedade na 
luta pela retomada do Terminal e resgatar sua 
importância socioeconômica para Santos

Instituto Maramar 
lança campanha para 
recuperar TPP

REFIS

FESTÃO TERMINAL

PARCERIA

Contribuintes podem quitar 
débitos municipais e estaduais

Algumas cidades da Baixada 
Santista estão convocando seus 
munícipes que tem débitos e está 
inscrito na dívida ativa. Com des-
conto que podem chegar a 80% 
sobre a multa e juros de mora, os 
parcelamentos já podem ser feitos. 

Junto com as cidades, o Gover-
no do Estado lançou também o 
seu programa de parcelamento de 
dívidas, que vale tanto para pes-
soas físicas, que podem renegociar 
valores de multa de trânsito, IPVA 
e outros impostos estaduais, como 
para pessoas jurídicas, que podem 
renegociar dívidas do ICMS.

Descontos podem chegar a 
100% de multas e juros de mora 
em algumas cidades. Governo do 
Estado também promove progra-
ma para quitação de débitos de 
empresas e pessoas físicas.

Veja como fica o Refis das cidades e do Governo do Estado:

Cubatão
Já está disponível para con-

tribuintes com débitos vencidos 
até 31 de dezembro de 2016. 
Os descontos de juros e multas 
podem chegar a 100% para pa-
gamento a vista.

Para os que optarem pelo par-
celamento, pode ser feito em até 
12 meses, com desconto varian-
do entre 25 e 80%. Débitos ajui-
zados poderão ser parcelados em 
até 60 vezes. Os descontos de ju-
ros e multas e a forma de adesão 
podem ser consultados no site da 
Prefeitura (cubatao.sp.gov.br) e 
no portal do Acontece (acontece-
digital.com.br)

Guarujá
Já no Guarujá, o Refi s deve co-

meçar em agosto. O projeto foi 
aprovado no úl� mo dia 18 na Câma-
ra e entra em vigor no próximo dia 
07.  Assim como na vizinha Cuba-
tão, os descontos para pagamentos 
à vista são de 100% da multa e 80% 
dos juros. 

Já no caso de parcelamento, 
poderá ser em até 60 meses. Os 
descontos variam da multa e juros 
variam de acordo com a quan� dade 
de parcelas. A adesão será feita pelo 
site da Prefeitura (www.guaruja.sp.
gov.br). As condições de desconto 
no caso de parcelamento estão dis-
poníveis no portal do Acontece.

Santos
Em Santos, o Refi s está dan-

do descontos que podem chegar 
a 70% sobre as multas e juros de 
mora tanto para pagamentos à vis-
ta quanto para parcelamentos. No 
caso de parcelamento, a par� r de 
julho, pode ser feito em até seis ve-
zes, sendo que o número de parce-
las díminui com o passar dos meses

A adesão é feita pelo site da 
Prefeitura (www.santos.sp.gov.br/
dividaa� va) ou no Poupatempo 
(Rua João Pessoa, 246), na Seção de 
Cobrança da Dívida A� va. As condi-
ções do parcelamento também es-
tão no portal do Acontece e no site 
da Prefeitura.

Refi s Estadual
Já para quitar os débitos com o 

governo do Estado, o prazo iniciou 
nesta quinta (20) e foi dividido em 
duas categorias.

O Programa Especial do Par-
celamento vai permi� r a inclusão 
de débitos de ICMS de inscritos e 
não-inscritos em dívida a� va até 
31/12/2016. Já o programa de 
Parcelamento de Débitos recebe 
adesões de contribuintes inscritos 
em dívida a� va do IPVA e ITCMD.

As condições de adesão, parce-
lamento e desconto para os  estão 
disponíveis no site do Acontece 
(acontecedigital.com.br) e no site 
do Governo do Estado.

Baixada
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#MinhaCidadeTemPesca

é a hashtag da 
campanha, que já está 
nas redes socias
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Parabéns!

Cleide Victor 

diretora do Ateneu

Rubens Marino(Rubão) presiden-te Lar Fraterno 

Para celebrar o encerramento das atividades do 1º semestre, as escolas ABC 
Master e Infantil pegaram carona com a Caravana Cultural, que os levou para uma 
viagem na vida de dois grandes músicos do Brasil: Luiz Gonzaga e Dominguinhos. 

Durante a Caravana, os alunos puderam conhecer um pouco mais sobre a vida 
e a obra desses dois grandes artistas nordestinos e puderam resgatar e conhecer 
diversas brincadeiras juninas típicas dessa época do ano. Além das brincadeiras, 
as danças, músicas e a culinária também tiveram seu espaço na Caravana Cultural.

Via Pauli esbanjando bom gosto 
Não para de chegar novidade na Vila Pau-
li Calçados e Acessórios. Além de mega 
indicada pela qualidade e conforto nos 
calçados, a loja investe em linha retrô, 
couro e peças cheias de detalhe e perso-
nalidade. É impossível não se apaixonar. 
Vale conferir, pra dar uma aquecida no 
inverno e melhorar a auto estima. Fica na 
Rua Maria Cristina, 121, Jardim Casqueiro

40 anos de Umadec

Caravana Cultural da Escola ABC

Para celebrar seus 40 anos 
de vida, a Umadec realizou 
uma série de eventos na cida-
de. A abertura aconteceu na 
quinta (13) com sessão sole-
ne na Câmara Cubatão. Já na 
sexta (14), a 3ª Cruzada da 
Umadec, reuniu quase 10 mil 
pessoas para cantar e louvar 
ao som dos cantores Jackson e 
Talita, Sandro Guedes, Fabiana 
Anastácio e do pastor Elizeu 
Rodrigues, preletor da noite.

A festa se estendeu pelo sá-
bado (15) com a realização da 
Conferência Umadec, realiza-
da em três períodos. Pela ma-
nhã Sandro Guedes se revezou 
no altar com o Pr. Eduardo 
Ferreira, já a tarde Ageu Soa-

res cantou com o 
Coral Rhema Sin-
gers e o Pr. Elson 
de Assis pregou.  

A noite foi 
marcada pelo Co-
ral da Umadec que 
entoou diversos 
cânticos remeten-
do aos 40 anos de 
história logo após 
a entrada ofi cial 
das bandeiras e o início solene 
da cerimônia com a execução 
dos hinos nacional e munici-
pal, seguido da leitura bíblica 
realizada pelo pastor presiden-
te – Carlos Roberto Silva. A 
participação musical fi cou por 
conta da dupla Jackson e Talita 

e novamente a ministração bíblica sob respon-
sabilidade do Pr. Eduardo Ferreira.

Já na segunda (17), o pastor presidente 
Carlos Roberto Silva, acompanhado do Líder 
Geral, o Evangelista Almir Júnior e a diretoria 
entregaram os alimentos recebidos durante a 3ª 
Cruzada da Umadec. Foram quase 2 mil tone-
ladas de alimentos doados a Comissão dos De-
sempregados de Cubatão.

O casal Jessica e 
César trocaram 
alianças este mês. 
A coluna deseja 
muita felicidade 
ao casal

O diretor do Grêmio dos Servidores, 
Wolmar Oliveira e sua esposa Ana Maria 
acompanha a fi lha Nayla e a neta Ana 
Luiza durante a festa junina do Colegio 
Passos Mágicos, na última semana.

Donizete Tavares,Advogado 

Jorge Daniel

presidente Sispuc 
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INFORMA

Reunião discute avanço do comércio
Na última quarta-feira (19), a ACIC reuniu comerciantes para debater assuntos relevantes. 
A reunião trouxe avanços signifi cativos, como a implantação do aplicativo Fone Já; defi nição da Semana do 
Desconto, em setembro; projetos de incentivo ao comércio; e a discussão sobre os aluguéis comerciais.

Ex-presidente da Acic, o empresário Silvano Lacerda abriu os discur-
sos e falou sobre alguns problemas da Cidade, dando sugestões à dire-
toria para aquecer o comércio, como a necessidade da retomada dos 
cartões dos servidores e propostas para colocar Governo e Acic como fo-
mentadores do comércio, com ações conjuntas de incenti vo, sejam eles 
na redução de impostos ou em ações junto a população. 

Silvano também falou sobre a Usiminas e pediu para a Associação en-
trar no diálogo, cobrando mais energia do governo sobre o uso da área 
ociosa da empresa, que pode trazer novos investi mentos na Cidade. 

O gerente executi vo do Santos e Região Conventi on e Visitors 
Bureau, Alexandre Nunes ministrou a palestra ‘Excelência no Aten-
dimento e Hospitalidade’, onde pontuou sobre a importância do 
atendimento na fi delização do cliente, seja ele local ou turista.

 Ele também fez referência ao potencial turísti co da cidade, mui-
tas vezes ignorado pelos próprios cubatenses e disse da intenção 
do Bureau em colaborar para que a cidade se viabilize do ponto de 
vista turísti co. Ele deu dicas e informações sobre o perfi l do turista 
na cidade e na Região.

Larissa Forjanes, repre-
sentante do Sindicato do Co-
mércio Varejista da Baixada 
Santi sta, falou sobre a parce-
ria com a Acic para a realiza-
ção da Semana do Desconto 
na Cidade. 

Na Semana do Desconto, 
o comércio oferece produtos 
e serviços com descontos es-
peciais. 

A promoção acontece 
entre os dias 16 e 23 de se-
tembro em todas as cidades 
da região e a Acic vai cadas-
trar os comerciantes que vão 
parti cipar do projeto. 

As inscrições são gratui-
tas e podem ser feitas até o 
fi nal de agosto.

O professor Berenildo Melo, vi-
ce-presidente do SindPMC, propôs a 
criação de um convênio entre Acic e 
Sindicato para oferecer vantagens aos 
seus 900 associados.

A proposta apresentada fala sobre 
a possibilidade de descontos especiais 
para os professores, ou algum outro 
benefí cio no comércio local.

Depois de apresentado na reunião, a implantação do app Fonejá 
começa no próximo mês. Com o guia comercial online, o usuário po-
derá consultar os locais e telefones de contato do estabelecimento que 
procura. Além do app, que está disponível para todos as plataformas 
móveis (Android, iOS e Windows Phone) está disponível também em 
versão web. Junto com o app serão implantados os cartões de descon-
to Fonejá. Serão dois cartões: o ouro, para os comerciantes e o prata, 
para os usuários do aplicati vo. Os cartões darão descontos em compras 
nos comércios cadastrados.

A representante do G1 trou-
xe uma experiência que deu 
certo, numa parceria com a 
Associação Comercial de Praia 
Grande: o núcleo Mulheres Em-
preendedoras. A ideia de im-
plantar o núcleo em Cubatão 
foi bem aceita pela diretoria da 
Acic que já estuda os próximos 
passos para sua implantação

TurismoCard 
Assim que assumiu a se-

cretaria de Turismo de Cuba-
tão, Toninho Ribeiro fez visita 
ofi cial ao presidente da Acic 
Geraldo tia Jô. Acompanhado 
do diretor de Turismo Maurí-
cio Campinas, levou ao pre-
sidente a proposta do Turis-
moCard. A ideia foi vista com 
entusiasmo pelo presidente 
da Acic, vindo de encontro à 
proposta dos cartões de crédi-
to municipais da Facesp/Acic 
que atualmente tem grande 
repercussão na cidade.

O novo secretário disse 
da importância de trabalhar 
em conjunto com os comer-
ciantes para o sucesso das 
incumbências que lhe foram 
dadas pelo prefeito. “Tenho a 
missão de revitalizar os Par-
ques do Perequê, Cotia-Pará e 
Anilinas, a começar pela ma-
nutenção deles, implantando 
parcerias público-privadas. 
Expandir o chamado Turismo 
Industrial, além da implanta-
ção do Museu da Indústria. 
Tudo isso pode ser feito pen-

sando no aquecimento do 
comércio local”. 

Cartão
O Cartão Turismo se-

ria administrado pela Acic, 
funcionando no sistema pré 
pago. Com ele em mãos, o 
visitante poderia gastar em 
qualquer comércio associado. 
“A ideia é que o turista tenha 
essa opção de poder gastar 
no comércio com um cartão 
daqui, preservando inclusive 
os seus cartões pessoais, tra-
zendo mais segurança. O co-
mércio criaria atrativos para 
estimular o uso. 

Além das ações de estí-
mulo ao turismo que criare-
mos em conjunto, já existem 
oportunidades que o comér-
cio local poderia estar explo-
rando, como os pacotes para 
visitações nas cotas e melhor 
interação com os clientes 
que já se hospedam aqui. 

A Secretaria quer ser o 
facilitador para potencializar 
as oportunidades”.

Fotos Aderbau Gama

Excel para empreendedores
A Fenix Cursos Profi ssionalizantes também falou so-

bre o curso que acontece na próxima semana, na ACIC. 
Voltado para gestão empresarial, o curso de excel será 
ministrado de 24 a 28 de julho. A inscrição pode ser fei-
ta na sede da Associação (Rua Bahia, 171) e para con-
fi rma-la basta fazer a doação de dois quilos de alimento 
não perecíveis. Todos os alimentos arrecadados serão 
doados para o Lar Fraterno.
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AS INFORMAÇÕES DESTA COLUNA SÃO DE RESPONSABILIDADE DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES       LEGISLATIVO CUBATENSE

LALÁ FISCALIZA ESCOLAS DA VILA ESPERANÇA

Nesta semana, o vereador Lalá (SD) visitou as escolas da 
Vila Esperança e de bairros vizinhos, com o intuito de ve-
ri� car o estado de conservação dos prédios e as condições 
de trabalho.

Como aconteceu anteriormente em outras Unidades 

de Ensino, foram detectados vários problemas estrutu-
rais que prejudicam o desenvolvimento educacional das 
crianças e a atuação dos pro� ssionais. Após as visitas, o 
vereador se comprometeu a apresentar solicitações junto 
à prefeitura para que os problemas sejam solucionados. 

RAFAEL TUCLA QUER CICLO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

O vereador Rafael Tucla (PT) na qualidade de presidente da 
comissão de educação, cultura e assistência social da câmara 
municipal pretende organizar um ciclo de audiências públicas 
para ouvir a população, os movimentos sociais e os conselhos 
de direitos.

O objetivo é promover a aproximação do povo do po-
der legislativo e transformar as demandas da população em 
ações dos vereadores. As audiências de educação, cultura e 
assistência social estão programadas acontecer ainda neste 
semestre.

pulação local, que gostaria de ter um espaço público para 
praticar exercícios físicos e atividades ao ar livre e a praça 
oferece todas as condições necessárias para essa � nalida-
de. O pedido foi encaminhado aos setores competentes 
da Prefeitura para que as providências sejam tomadas.

IVAN HILDEBRANDO PEDE MELHORIAS PARA PRAÇA NO 31
Por meio de indicação à mesa da Câmara, o verea-

dor Ivan Hildebrando (PSB) pediu a instalação de equi-
pamentos de ginástica na praça Francisco Eleutério Pi-
nheiro, localizada no Jardim 31 de Março.

A instalação dos equipamentos é um pedido da po-

ROXINHO COBRA MELHORIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES

No último dia 10, os veículos parados da Caixa de Pre-
vidência foram encaminhados para a garagem da Prefeitura 
para manutenção. Esses veículos serão agora destinados ao 
transporte de pacientes de Cubatão para outros munícipios.

A mudança de uso dos veículos aconteceu após a soli-

citação do vereador Roxinho (PMDB), que encaminhou 
o pedido à mesa da Câmara em março e agora viu o seu 
pedido atendido. No total, serão três carros que em breve 
estarão rodando e auxiliando os moradores da Cidade que 
precisam deste serviço.

TONINHO VIEIRA VISITA ‘CASA DO ADOLESCENTE’
Com o intuito de viabilizar a implantação de uma Unidade da 

Casa do Adolescente no município, o vereador Toninho Vieira 
(PSDB) visitou no último dia 14, a Dra. Albertina Duarte Takiuti, 
Coordenadora e idealizadora do Programa Saúde do Adolescente, 
desenvolvido pela Secretaria de Saúde do Estado. 

A Casa do Adolescente é um espaço de acolhimento destina-
do à saúde integral com ambiente personalizado para o jovem 
de 10 a 19 anos, e atendimento realizado por equipe interdis-
ciplinar, visando a construção de estilos de vida saudáveis e a 
diminuição dos riscos que permeiam esta faixa etária.

RODRIGO ALEMÃO PEDE MAIS INCLUSÃO SOCIAL NA BIBLIOTECA
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB), encaminhou indicação 

à mesa da Câmara pedindo que se encaminhe ofício ao Prefeito 
solicitando gestões dos setores competentes com o objetivo 
de realizar a instalação de um setor de Braille na Biblioteca 
Municipal.

O sistema Braille é um processo de escrita e leitura baseado 
em 64 símbolos em relevo. É utilizado por pessoas cegas ou com 
baixa visão, e a leitura é feita da esquerda para a direita, ao toque 
de uma ou duas mãos ao mesmo tempo. O pedido foi encaminho 
ao Poder Executivo.

SÉRGIO CALÇADOS APRESENTA PL ‘ADOTE UMA LIXEIRA

O vereador Sergio Calçados (PPS) apresenta na próxima 
sessão ordinária da Câmara, o projeto Adote uma Lixeira. No 
projeto de lei, as empresas, entidades e pessoas interessadas 
farão instalação e manutenção de lixeira em locais públicos 
(como praças, por exemplo) e em contrapartida poderão 

estampar as suas marcas nas lixeiras, como forma de propaganda.
O PL visa o aumento da quantidade de lixeiras na Cidade, 

para que elas sirvam de local de descarte de lixo, evitando que 
sejam jogados nas ruas, rios e córregos da cidade, sem custo 
para os cofres Municipais

AGUINALDO ARAÚJO COBRA SEGURANÇA NO PQ SÃO LUIZ

O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) encaminhou in-
dicação à mesa da Câmara, para que seja feito contato 
com a CPFL para que a iluminação pública das ruas do 
Parque São Luiz.

Segundo o vereador, a iluminação do bairro está pre-

cária, o que prejudica a visibilidade e a segurança de 
pedestres e motoristas que trafegam pelas ruas e a tro-
ca da iluminação auxiliaria na melhora da visibilidade. 
O pedido foi encaminhado aos setores competentes do 
poder Executivo para encaminhamento.

dor solicitou junto a Sabesp, por meio de indicação feita à 
mesa da Câmara, explicações da empresa e um plano de 
ação para resolver os problemas do bairro. O vereador tam-
bém aproveitou para apresentar demandas de outros bair-
ros da Cidade.

MARCINHO COBRA SOLUÇÕES DA SABESP NA VILA NATAL

O vereador Marcinho (PSB) esteve em reunião com 
moradores da Vila Natal nesta semana e recebeu diver-
sas reclamações sobre vazamentos, obstrução de esgoto, 
buracos e outros problemas que são de alçada da Sabesp.

Por conta do grande número de reclamações, o verea-

CLEBER DO CAVACO COBRA REATIVAÇÃO DA RAIA OLÍMPICA

O vereador Cleber do Cavaco (PRB), apresentou reque-
rimento à mesa da Câmara, pedindo soluções para o deck 
da Raia Olímpica do Jardim Casqueiro, após conversa com 
atletas e instrutores de canoagem da cidade.

O local, que já foi palco de torneios regionais e esta-

duais de canoagem, se encontra em estado de abandono 
e precisa de reforma urgente para que as aulas e treina-
mentos da modalidade sejam retomados. O pedido foi 
encaminhado para a Prefeitura para que as providências 
sejam tomadas.

WILSON PIO VIABILIZA ILUMINAÇÃO NA 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 proximi-
dades da UBS da Cota 200, o qual foi atendido pela concessio-

nária. 
Após ver o pedido do vereador atendido, a comunidade local 

agradeceu a atuação do vereador, salientando a importância do 
feito em benefício da segurança pública dos usuários dos referidos 
equipamentos.
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editais de casamento CARTÓRIO DE REGISTRO 
CIVIL DE CUBATÃO Rua São Paulo, 316 - 
Centro - Tel.: (13) 3361-7172

ERRATA
Faço saber que pretendem se casar e 
apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: FELIPE RODRIGUES DOS SAN-
TOS e INGREDE RAYNE SILVA FEITOZA. 
Sendo a pretendente, INGREDE RAYNE 
SILVA FEITOZA. Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serventi a e publica-
do pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

A greve da carne
Certo dia, no refeitório da 

Cosipa, um funcionário, líder 
sindical, louco pra criar caso, 
gritou que não queria mais co-
mer a carne, porque estava es-
tragada. Gritou, fez discurso e 
jogou o pedaço da carne para o 
cachorro, que costumava fi car 
por ali, aguardando paciente-
mente um resto pra matar sua 
fome. Só que o Bob já tinha 
comido, estava sem fome, logo 
cheirou... e não quis comer. O 
sindicalista fez o maior auê: 

- Tá vendo, a carne tá es-
tragada... vamos em passeata 
reclamar, talvez até provocar 
uma greve...

Todo mundo no refeitório 
se levantou, e se mandaram 
para a sala do chefe do supri-
mento.

- Seu chefe, olha aí, a carne 
tá estragada, nem o Bob quis 
comer...

O chefe, recém- contrata-
do, militar da reserva, puxa-
-saco da revolução, vendo a 

TUNEL DO TEMPO

por Arlindo 
Ferreira

Historiador

Time da Prefeitura de Cubatão - 1952
Em pé da esq. p/ dir: Walter, Mauro, Lindoro, Athos, Zé Vi-
gesimo, Arival e Aurelio. Agachados: Flavio, Wilson, Aveli-
no, Xibiu, Decio e Aquiles

má intenção do líder, pegou a 
carne, tacou na boca, comeu e 
disse:

- Esta carne tá estragada 
coisa nenhuma, olha aí, tá uma 
delícia, eu vou é mandar te 
prender...

Todo mundo voltou para o 
refeitório. Acabaram com todo 
pedaço de carne que sobrou no 
prato, menos o líder, que per-
deu seu pedaço para o cachor-
ro, que resolveu comer mais 
um pouco.

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 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.

3361-4894 3372-7409
almeidaimoveis.com.br

INCLUSÃO SOCIAL

‘Encarando Alzheimer‘ promove Chá 
da Tarde para idosos e cuidadores

Um momento para deixar 
os problemas de lado e dan-
çar, cantar e se divertir. Foi as-
sim a primeira edição do Chá 
da Tarde para pacientes com 
Alzheimer e seus cuidadores, 
promovido pelo Grupo En-
carando Alzheimer. O evento 
aconteceu no último domingo 
(16), no Espaço Conviver da 
Rua Fernando Costa, na Vila 
Paulista.

 Ao som da dupla ‘Somen-
te Ellas’, os idosos assistidos 
pelo Centro, puderam apreciar 
diversos comes e bebes e ter 
um dia para sair da rotina de 
cuidados. “O Chá da Tarde foi 
pensado para dar um pouco de 
diversão para essas pessoas que 
tanto sofrem e que muitas ve-
zes fi cam esquecidas dentro de 
casa. Foi uma chance de mos-
trar que mesmo com o Alzhei-
mer é possível se divertir, sorrir 
e deixar o dia a dia mais leve”, 
comenta a coordenador do 
grupo Encarando Alzheimer, 
a enfermeira Ângela Andrade.

Durante o evento, a enfer-
meira aproveitou para agra-
decer aos apoiadores do Gru-
po e que ajudaram de alguma 

forma na realização do evento. 
“Quero agradecer o secretário 
de assistência social, Sebastião 
Zumbi, que cedeu o espaço 
para o evento. Também agra-
deço a Vivartran (empresa de 
remoção), que cedeu as am-
bulâncias que estão de plantão 
aqui hoje e a enfermeira Ma-
rileila que, juntamente com o 
CIEN, trouxeram aqui a turma 
do curso de cuidador de idosos 
para auxiliar e trazer mais in-
formações sobre como cuidar 
dos nossos idosos”, fi naliza.

‘Encarando
Alzheimer‘

O grupo Encarando Al-
zheimer surgiu no início de 
2017 com o intuito de auxi-
liar os cuidadores de idosos 
que sofrem da doença e tam-

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: ANTENOR BATISTA DE LIMA e VANDA APARECIDA 
RAMOS DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
motorista carreteiro, RG n.º 17603719 - SSP/SP, CPF n.º 05644419886, com 52 anos 
de idade, natural de PAUDALHO - PE, nascido no dia vinte e nove de outubro de mil 
novecentos e sessenta e quatro (29/10/1964), residente na Rua Dom Idilio José Soares, 
420, casa 2, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL BATISTA DE LIMA, falecido há 20 
anos e de HILDA ANTONIA DA SILVA, falecida há 20 anosDivorciado de Maria Betania 
de Santana, conforme sentença datada de 11/11/2003, proferida pelo MM. Juiz de 
Direito da 2ª Vara da Comarca de São Lourenõ da Mata-PE.. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, vendedora, RG n.º 24681634X - SSP/SP, CPF n.º 
16957383814, com 44 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dois de 
abril de mil novecentos e setenta e três (02/04/1973), residente na Rua Dom Idilio 
José Soares, 420, casa 2, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de BENJAMIM RAMOS DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 85 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA DA CONCEIÇÃO ANDRADE, falecida há 36 anos. Divorciada 
de Cláudio Sérgio Lima da Silva, conforme sentença datada de 18/03/2015, proferida 
pela MM. Juiza de Direito da 4ª Vara do Foro desta Comarca, nos autos de N°0010948-
30.2014.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS e EDNA BARBOSA 
DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, encanador, 
RG n.º 338778974 - SSP/SP, CPF n.º 82774250404, com 44 anos de idade, natural 
de CAJUEIRO - AL, nascido no dia oito de fevereiro de mil novecentos e setenta e 
três (08/02/1973), residente na Rua Benedito Moreira Cesar, 342, apt.12, Parque 
São Luiz, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO LINO DOS SANTOS, falecido há 12 anos 
e de AURENITA MARIA DOS SANTOS, falecida há 27 anosDivorciado de Maria José 
da Silva Santos, conforme escritura pública lavrada em 14 de novembro de 2016 
pelo 2ºTabelião de Notas de Cubatão-SP, no livro nº163, fl s.169/172. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, professora, RG n.º 28865951X - 
SSP/SP, CPF n.º 30736673857, com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia vinte e oito de março de mil novecentos e oitenta e dois (28/03/1982), 
residente na Rua Santa Marta, 60, Síti o Novo, Cubatão - SP, fi lha de EDIVAL BARBOSA 
DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente 
na Rua Santa Marta, 60, em Cubatão - SP e de MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO 
SOUZA, de nacionalidade brasileira, cuidadora de idosos, com 70 anos de idade, 
residente na Rua Santa Marta, 60, em Cubatão - SP. Divorciada de José Everton 
dos Santos, conforme sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ªVara do Foro 
de Cubatão-SP, datada de 17/02/2017, processo nº1000197-59.2017.8.26.0157. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: DANILO NELSON SILVA e NEIDE 
FREITAS DE AMORIM. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, aposentado, RG n.º 172629676 - SSP/SP, CPF n.º 05672161871, 
com 53 anos de idade, natural de CORONEL FABRICIANO - MG, nascido 
no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e sessenta e quatro 
(28/01/1964), residente na Rua Dom Pedro I, 235, Vila Nova, Cubatão - SP, 
fi lho de EDILSON SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 86 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EDIAR PIRES SILVA, falecida há 
3 anosDivorciado de Neide Freitas de Amorim, conforme sentença datada 
de 15/06/2016, proferida pela MM. Juiza de Direito da 4ª Vara do Foro desta 
Comarca, nos autos de N°1002488-66.2016.8.26.0157. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, vendedora, RG n.º 234654399 - SSP/
SP, CPF n.º 12133851801, com 48 anos de idade, natural de SANTOS - SP, 
nascida no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e sessenta e oito 
(27/11/1968), residente na Rua Dom Pedro I, 235, Vila Nova, Cubatão - SP, 
fi lha de JOSÉ AGUIAR DE AMORIM, falecido há 8 anos e de NILZA FREITAS DE 
AMORIM, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 67 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP. Divorciada de Danilo Nelson Silva, conforme 
sentença datada de 15/06/2016, proferida pela MM. Juiza de Direito da 4ª 
Vara do Foro desta Comarca, nos autos de N°1002488-66.2016.8.26.0157. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOSÉ BRASILIANO DE ARRUDA 
e ZELIA ALVES DE LIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, RG n.º 102487893 - SSP/SP, CPF n.º 13364250839, com 
60 anos de idade, natural de SURUBIM - PE (Surubim-PE  Livro nº 48, fl s. nº 
90, Termo nº 34695), nascido no dia dois de dezembro de mil novecentos 
e cinquenta e seis (02/12/1956), residente na Rua Josafá Balbino dos 
Santos, 106, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL BRASILIANO DE 
ARRUDA, falecido há 30 anos e de IVONE PRAZERES DE ARRUDA, falecida 
há 14 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 585643611 - SSP/SP, CPF n.º 13364481806, com 58 anos 
de idade, natural de BOM JARDIM - PE (Bom Jardim-PE  Livro nº 5, fl s. nº 
544, Termo nº 3159), nascida no dia onze de julho de mil novecentos e 
cinquenta e nove (11/07/1959), residente na Rua Josafá Balbino dos Santos, 
106, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de NATANAEL ALVES DE LIRA, falecido 
há 1 ano e de MARIA JOAQUINA DA NUNCIAÇÃO, falecida há 2 anos. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: MARCUS ADRIANO LOPES DE OLIVEIRA 
e LUCIANA ALVES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, técnico de eletrônica, RG n.º 236697195 - SSP/SP, CPF n.º 25401751800, 
com 42 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 472, fl s. nº 136, Termo nº 220477), nascido no dia quatorze de março de 
mil novecentos e setenta e cinco (14/03/1975), residente na RUA São Vicente, 
138, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de MOACYR LOPES DE OLIVEIRA, falecido 
há 25 anos e de MARIA DE LOURDES CELISTA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 72 anos de idade, residente em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, vigilante, RG n.º 25686309X - SSP/SP, CPF n.º 
25421256863, com 43 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte 
e cinco de novembro de mil novecentos e setenta e três (25/11/1973), residente 
na RUA São Vicente, 138, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de POSSIDONIO ALVES 
DA SILVA, falecido há 10 anos e de EUNICE DOMICIO ALVES, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada 
de José Carlos dos Santos, conforme sentença datada aos 13/03/2014, proferida 
pela Juíza de Direito Coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Confl itos e 
Cidadania da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº0000854-23.2014.8.26.0157. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos 
exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: VALCY GREGÓRIO DOS 
SANTOS e MARIA LUZINEIDE DA SILVA OLIVEIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, pintor jati sta, RG n.º 55769435 - 
SSP/SP, CPF n.º 27425142368, com 50 anos de idade, natural de CAMPO 
MAIOR - PI (Campo Maior-PI  Livro nº 8, fl s. nº 148, Termo nº 10510), 
nascido no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e sessenta e seis 
(27/07/1966), residente na Rua 10, 214, Pinheiro do Miranda, Cubatão 
- SP, fi lho de RAIMUNDO GREGÓRIO DOS SANTOS, falecido há 1 ano e 3 
meses e de MARIA DAS GRAÇAS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 73 anos de idade, residente em BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 554916988 
- SSP/SP, CPF n.º 76141756387, com 42 anos de idade, natural de CAMPO 
MAIOR - PI (Campo Maior-PI  Livro nº 9, fl s. nº 144, Termo nº 10173), 
nascida no dia treze de dezembro de mil novecentos e setenta e quatro 
(13/12/1974), residente na Rua 10, 214, Pinheiro do Miranda, Cubatão - 
SP, fi lha de RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 76 anos de idade, residente em COCAL DE TELHA - PI e 
de MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 66 anos de idade, residente em COCAL DE TELHA - PI. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: JAILSON DA PURIFICAÇÃO GOMES e 
ALESSANDRA OLIVEIRA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, pedreiro, RG n.º 0806952563 - SSP/BA, CPF n.º 89017838515, com 41 anos 
de idade, natural de CASTRO ALVES - BA (Rafael Jambeiro-BA  Livro nº 18, fl s. nº 
291, Termo nº 16175), nascido no dia cinco de agosto de mil novecentos e setenta 
e cinco (05/08/1975), residente na Rua Santa Julia, 471, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, fi lho de ARLINDO CARMO GOMES, falecido há 20 anos e de MARIA 
MILDA DA PURIFICAÇÃO GOMES, falecida há 20 anos . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, berçarista, RG n.º 419203618 - SSP/SP, CPF n.º 
34585906843, com 31 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo-SP - 8º 
Subdistrito - Santana  Livro nº 71, fl s. nº 264, Termo nº 45637), nascida no dia vinte 
e oito de abril de mil novecentos e oitenta e seis (28/04/1986), residente na Rua 
Santa Julia, 471, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de VALDEQUE OLIVEIRA 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 55 anos de idade, residente 
em CAMACAN - BA e de CLEONICE FRANCISCA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, comerciante, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOSÉ ROMÁRIO MORAIS COSTA e 
FERNANDA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 35441208 - SSP/SE, CPF n.º 
06092863588, com 22 anos de idade, natural de ARACAJU - SE (Santo Amaro 
das Brotas-SE  Livro nº 9, fl s. nº 187, Termo nº 8695), nascido no dia vinte e 
seis de julho de mil novecentos e noventa e quatro (26/07/1994), residente 
na Avenida Ferroviária, 1000, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de 
JAQUISON FRANCISCO COSTA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
50 anos de idade, residente em ARACAJU - SE e de IRACI MORAIS COSTA, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 50 anos de idade, residente em 
ARACAJU - SE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar adimistrati va, RG n.º 485982894 - SSP/SP, CPF n.º 40594259827, com 
26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 151, fl s. nº 
390, Termo nº 42584), nascida no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos 
e noventa e um (24/04/1991), residente na Avenida Ferroviária, 1000, Vila 
dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de DORNELI BEZERRA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA NILCE RODRIGUES DE LIMA, de nacionalidade 
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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os 
documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: JOSÉ ALBERTO FELIX VICENTE e MARINALVA 
PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
viúvo, autônomo, com 57 anos de idade, natural de SANTOS 
- SP, nascido no dia vinte e três de março de mil novecentos 
e sessenta (23/03/1960), residente na Rua Duque de 
Caxias, 64, apt.33, Campo Grande, SANTOS - SP, fi lho de 
ADEMAR VICENTE e de CONCEIÇÃO FELIZ VICENTE . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
administrati vo, com 41 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos 
e setenta e cinco (29/12/1975), residente na RUA Maria 
Cristi na, 1135, Casa 01, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de 
JACINTO CANDIDO PEREIRA e de FLORENCIA ANDRÊZA DE 
JESUS PEREIRA. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de julho de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Confraternização foi animada, com muita dança e alegria de todos os participantes, que também 
aproveitaram as guloseimas (ao lado)

bém suas famílias. Desde en-
tão, vem realizando palestras 
mensais, que acontecem toda 
terceira quinta-feira do mês, 
no auditório da Câmara Muni-
cipal, sobre diversos temas re-
lacionados à doença e aos seus 
cuidados.

Nas redes sociais, o grupo 

também se mobiliza para in-
formar aqueles que precisam 
de auxilio, mas não conseguem 
sair de casa. No facebook é só 
procurar o grupo ‘Encarando 
Alzheimer’ e participar das 
discussões, tirar dúvidas e 
acompanhar o calendário das 
palestras e eventos.

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.
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O PREFEITO VÁLTER SUMAN E A PRIMEIRA DAMA EDNA

SUMAN, PRESTIGIARAM O BAILE DE 55 ANOS DO HOSPITAL 
SANTO AMARO.

    
DR. URBANO BAHAMOU-
DE COM SUA ESPOSA KATIA 
MORGADO. 

   
A SECRETARIA DE TURISMO 
THAIS MARGARIDO COM SEU 
MARIDO. 

ROSANE E SUAS AMIGAS RECEPCIONARAM 250 CONVIDADOS

NO BUFFET ATMOSFERA.
LUCIO LEMOS E LILIAN LEMOS, COM O DR. PAULO 
OKAMINI E SUA ESPOSA, POSAM PARA A NOSSA COLUNA.

    
O PRESIDENTE DA CÂMARA 
DE GUARUJÁ, VEREADOR 
EDILSON DIAS E SUA ESPOSA.

A VEREADORA ANDRESSA  
    SALES COM SEU MARIDO. DR. URBANO LADEADO PELOS DOIS OUVIDORES MUNICIPAIS, 

ROBSON GADY E MARCELO NICOLAU.

55 anos do Santo Amaro no Buffet Atmosfera


