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Comissão quer preservar 
história das vilas operárias

Publicidade

A tarde desta quinta (10) 
foi de clima muito tenso 
em Cubatão. 
No meio da tarde, 
bandidos armados 
queimaram um ônibus 
no meio da Rodovia 
Anchieta e assaltaram 
motoristas que foram 
obrigados a parar. 
A polícia foi chamada e 
houve troca de tiros.
Acompanhe o assunto, 
com notícias atualizadas 
no portal do Acontece 
(www.acontecedigital.
com.br)

Fruto de Audiência Pública, está formada, por 14 membros da comunidade, a Comissão 
em Defesa da Preservação das Vilas Operárias.  Apesar de abrigar a memória do processo 
de industrialização e desenvolvimento da cidade, as vilas Light e Fabril estão sendo 
deterioradas. Com as propostas formalizadas, agora o grupo trabalha para restaurar este 
patrimônio, focando todo seu potencial para o turismo histórico e cultural do país. 03

Ademário 
inaugura 
abrigo para 
adolescentes
O prefeito, junto a 
autoridades ligadas à 
criança e o adolescente 
inaugurou, nesta quinta-
feira, mais um importante 
equipamento de saúde 
equipado para atender 
a população em maior 
vulnerabilidade social: 
na semana passada foi o 
CapsAd; ambos no Jd São 
Franciso, no centro. 02

Divulgação

Alê Souza/PMC

Divulgação Para comerciantes
Associados ou não, dia 16 de 
agosto, 19h na Acic; pauta: 
a- proposta de criação do 
cartão de crédito municipal 
Acic/Facesp para a Câmara 
de vereadores;
b - Promoção Final de Ano 
Premiado;
c- Assuntos gerais  

Segmento eventos 
Dia 23 de agosto, às 19h 
reunião com comerciantes 
de buff et e decoração, salão, 
cerimonial, fotografi a, som/
iluminação etc.  Pauta: 
Evento Dia das Noivas e 
interesses desse segmento.
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Informativo

A professora Nilza Bretas, 
presidente do SindPMC soli-
citou afastamento para tratar 
de assuntos pessoais. Toda a 
Diretoria e Suplentes espe-
ram que tudo se resolva de 
forma positiva e aguardam 
ansiosos por seu retorno, 
pois sua atuação no sindica-
to é forte e signi� cativa. Até 
breve, companheira de luta!

Assumo a presidência 
do SindPMC, interinamen-
te, com a responsabilidade 
de ampliar o debate com os 
professores e encaminhar as 
demandas urgentes de nossa 
categoria. Tem sido um ano 
extremamente difícil, não 
só no âmbito municipal, por 
conta da luta contra a perda 
de direitos, como também na 
esfera nacional, a partir da 
ruptura democrática e crise 
institucional que se abateu 
sobre o país desde o processo 
de destituição da presidente 
da república eleita.

A reforma trabalhista, 
aprovada pelo congresso e 
sancionada pelo governo ile-
gítimo, solapou os direitos 
dos trabalhadores de forma 
jamais imaginada, inclusive 
pelos setores mais liberais da 
sociedade. Poucos países do 
mundo possuem uma legis-
lação trabalhista tão aviltan-
te como esta, a qual coloca o 
trabalhador à mercê das von-
tades e da gana por lucros do 
patrão. O trabalhador geral 
perdeu garantias consagra-
das e que eram a proteção da 
força de trabalho que cons-
trói este país.

No bojo do golpismo 
contra o povo, há ainda a 
sanha louca de se promover 
uma reforma previdenciária, 
sob os argumentos de que há 
distorções e dé� cit, o que é 

desmentido veementemente 
por especialistas sérios em pre-
vidência. É uma reforma que, 
se aprovada, levará o Brasil a 
um patamar de seguridade so-
cial semelhante aos países mais 
pobres do mundo.

Todo este contexto, e mais 
uma série de outras bizarrices 
que são articuladas pelos po-
deres constituídos, apoiados 
pelo rentismo e pela elite do-
minante, afetam a nós, servi-
dores públicos, uma vez que 
estados e municípios acaba-
rão se adaptando à legislação 
e tentarão fazer o desmonte 
do serviço público, partindo 
da precarização da massa que 
hoje já sofre com os arrochos e 
insegurança jurídica, até a bes-
tialidade da terceirização e do 
trabalho intermitente.

Todos nós, que ingressa-
mos no serviço público de 
forma honesta e dedicamos 
nossas vidas atendendo a po-
pulação, temos de resistir, nos 
organizar, participar de deba-
tes e fóruns, entender tudo o 
que está por trás desse proje-
to ultraliberal que tentam nos 
impor. A organização tem que 
se dar nos nossos locais de 
trabalho e, a partir daí, envol-
vermos a sociedade para que 
ela entenda que, no frigir dos 
ovos, como se diz na lingua-
gem popular, todos nós, traba-
lhadores públicos ou privados, 
mulheres, homens, jovens e 
crianças mais humildes sofre-
remos com os retrocessos que 
poderão se ampliar ainda mais 
se não lutarmos. Resistência, 
organização e luta são algumas 
das palavras-chaves para que 
voltemos à construção de um 
país para todos.

Berenildo Gonçalo de Melo
Presidente em Exercício    

Professoras de Educação 
Infantil II fazem reunião 
com o prefeito 

A professora Fátima Nu-
nes, Diretora de Ralações 
Institucionais do SindPMC e 
uma comissão de professoras 
da Educação Infantil II � ze-
ram reunião com o prefeito 
em 24/07/2017, para discu-
tirem assuntos referentes ao 
segmento. Em 07/08/2017, 
protocolaram requerimeantos 
no gabinete do secretário de 
Educação, Raul Christiano, no 
qual solicitaram a participa-
ção de todas as professoras de 
Educação Infantil II na 3ª Ação 
Metropolitana OMEP, evento 
que será sediado em Cubatão 

no dia 24/08/2017. Num pri-
meiro momento, a formação 
seria ofertada apenas às pro-
fessoras de Educação Infantil 
I e pajens da rede. Entretanto, 

após o trabalho organizado e 
encaminhamento de requeri-
mentos, o secretário de Educa-
ção resolveu ampliar a oferta, 
garantindo a participação de 

636 professoras de Educação 
Infantil I e II e pajens da rede.

Parabéns, professoras! Só 
a luta organizada pode trazer 
resultados justos para todos.

Utilização da sede social
A Presidência do SindPMC comunica aos seus associados 

que até a presente data não havia regulamentação para o uso da 
sede em atividades promovidas por seus sócios ou dirigentes. 
Em reunião da Diretoria � cou determinado que atividades 
partidárias não serão permitidas. Fica permitido o uso da área 
externa para atividades sindicais, formação política sindical, 
culturais, de lazer e sociais, em consonância com as regras 
estatutárias, mediante autorização. Os casos omissos serão 
discutidos e autorizados ou não pela Diretoria Executiva. 
Informa também que, em breve, as dependências externas 
poderão ser alugadas para eventos, uma vez que já possuímos 
o CLCB – Certi� cado de Licença do Corpo de Bombeiros – e 
todos os equipamentos de segurança instalados.

Convênios 1
O SindPMC comunica que foi celebrada parceria com a 

empresa CITY CONVÊNIOS, a qual disponibilizará comércios 
e serviços que oferecerão descontos e vantagens aos nossos 
associados. Em breve o link estará disponível a todos!

Inscrições abertas para aulas de Yoga e Pilates de Solo: Yoga - terças e quintas, 
das 18 às 19 horas. Pilates de Solo - terças e quintas

Atendimento Psicológico: Terças e quintas, das 08h10 
às 17 horas (com horário marcado)

Informações
3361-9424

Convênios 2
A Escola Técnica Fortec e Faculdades Fatef continuam 

oferecendo ótimos descontos para nossos associados e 
dependentes, tanto para cursos técnicos como graduação 
e pós-graduação. Os interessados devem entrar em contato 
direto com a instituição.  

Vitória dos professores 
Nos mantivemos � rmes na luta durante a greve e o Sin-

dPMC utilizou seu corpo jurídico na contestação da liminar. 
O resultado não podia ser outro: o Tribunal de Justiça decla-
rou a incompetência do juízo de primeiro grau e mandou ar-
quivar sem julgamento do mérito!   

Mais uma vez, parabéns a todas as professoras e professo-
res municipais de Cubatão!!!
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Chovendo no molhado
Como era previsível, o PT de Cubatão bateu o martelo: O Partido 
reiterou a oposição ao governo tucano de Ademário. A reunião para 
determinar isso pareceria desnecessária, mas tinha uma motivação 
maior: ‘enquadrar (ou constranger)’, os vereadores Jair do Bar e Ra-
fael Tucla a fazerem oposição radical, como reza a cartilha da cúpula 
petista. Os dois vereadores não participaram do encontro.  

Termoelétrica
Manchete da edição passada, começaram as audiências públicas para 
tratar da instalação da termoelétrica em Peruíbe com linhas de trans-
missão de energia e gasoduto cruzando a Baixada. A primeira foi na 
Acic, foi bastante polêmica, com a presença de ambientalistas da re-
gião e manifestantes de Peruíbe, contrários ao projeto. O investimen-
to de 5 bilhões vai gerar 4500 empregos diretos durante a obra. A 
principal polêmica é ambiental pois haverá desmatamento nas torres 
de transmissão e linha do gasoduto. 

Segurança
Prefeitura, órgãos de segurança e sociedade civil retomaram a pro-
gramação de encontros do Gabinete de Gestão Integrada Municipal 
(GGIM), em busca de soluções para a segurança pública no Muni-
cípio. O gabinete do prefeito conta com representantes das secreta-
rias de Segurança, Social, Educação, Saúde, Esportes, além da CMT 
e Comdec. Também são integrantes: Corpo de Bombeiros, Polícia 
Militar, Polícia Civil, Polícia Ambiental e Polícia Federal. A sociedade 
está representada pela Acic, OAB, Conselho Municipal de Segurança 
e Conseg.

Em pauta
No encontro de 2 de agosto, foram tratados os seguintes assuntos: 
abordagem a moradores de rua, iluminação pública, implantação de 
semáforos piscantes e lombadas eletrônicas, implantação de bloquea-
dor de motos na passarela da Vila dos Pescadores, � scalização de co-
mércio irregular e implantação da Guarda Municipal, entre outros 
assuntos.
A existência do GGIM permite à prefeitura contar com recursos do 
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronas-
ci), do Governo Federal, para serem aplicados na compra de equi-
pamentos de monitoramento, instalação de centros de pesquisa em 
Segurança Pública e outros tipos de investimentos. Os encontros do 
GGIM ocorrem na primeira quarta-feira de cada mês.

100 mil no CRM
Após visitar a região com o deputado estadual Davi Zaia, a deputa-
da federal Pollyana Gama viabilizou 370 mil para investimentos na 
Saúde. Os prefeitos foram cienti� cados para providenciar os docu-
mentos necessários para a liberação de mais recursos, informou o 
vereador vicentino Sargento Barreto, coordenador regional do PPS.
Em atenção ao pedido do vereador Sérgio Calçados, do mesmo Par-
tido, Cubatão � cou com R$ 100.000,00 para o Centro de Referência 
da Mulher. 

O prefeito Ademário reinaugurou 
nesta quinta, (10) mais um impor-
tante equipamento de Saúde; o Lar 
de Acolhimento II. Há 15 dias quem 
abriu as portas, também repaginado, 
foi o CapasAd: os dois equipamen-
tos � cam no Jardim São Francisco, 
no Centro. O Lar, que � ca ao lado da 
entrada do Anilinas, foi totalmente 
reformado para acolher crianças e 
adolescentes sob tutela do Estado.

A reforma está em conformidade 
com orientação técnica do Governo 
Federal, com equipamentos essen-
ciais, tais como berçário e sala de es-
tudos.  Além da melhoria na infraes-
trutura, mobiliário e lazer, o local 
conta, ainda, com equipe técnica for-
mada por assistente social, psicólogo, 
pedagogo, cuidadores e pessoal de 
suporte. Funcionará integrada ao Lar 
de Acolhimento I, localizado ao lado.

Cuidar de gente
Em seu discurso Ademário rei-

terou que sua prioridade são as pes-
soas: “Estou focado no funciona-
mento de equipamentos como esse, 
o Caps, a Casa da Esperança entre 
outros e principalmente o nosso 
Hospital. Feito isso, poderemos nos 
dedicar com mais a� nco aos investi-
mentos para recuperar a infraestru-

CRIANÇA E ADOLESCENTE

Ademário entrega Lar 
de Acolhimento II
Totalmente reformado, agora funcionará com uma equipe multidisciplinar

tura  e melhorar o aspecto da cidade. 
Mas, primeiro vamos cuidar de gen-
te!”, disse o prefeito.

 O secretário de Assistência Social, 
Zumbi entregou ao prefeito a minuta 
do projeto Família que dá ao menor 
a opção de ser adotado por uma fa-
mília. “Este, tenho certeza, é o maior 
sonho do prefeito”, disse Zumbi.

Olhar diferenciado
Dando um tom mais afetuoso 

ao discurso do prefeito, a primei-
ra dama, Adeíza Oliveira falou da 
missão de cuidar das pessoas, como 

esteio da vida pública. Ela orientou 
que é o olhar humanizado, como 
forma de acolhimento, que deve 
permear as ações junto às crianças 
em estado de vulnerabilidade social. 

O presidente do Conselho da 
Criança Antônio Jorge falou da ne-
cessidade de ampliar a discussão so-
bre a melhor forma de atender o me-
nor, dentro do novo contexto social. 

A vereadora Erika Verçosa, rei-
terou o compromisso de se criar 
legislações para garantir o encami-
nhamento dos assistidos, quando 
atingirem a maioridade.
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comunidade
Comissão quer preservar  

história das Vilas Operárias
Propostas da Audiência Pública visam restaurar as vilas Light 
e Fabril e trabalhar todo o seu potencial para o turismo histórico

As vilas Fabril e Light 
fazem parte da história de 
Cubatão. Nelas estão regis-
trados o início da industria-
lização e desenvolvimento 
da Cidade. Apesar disso, 
foram esquecidas e estão se 
deteriorando. Tão importan-
te quanto recolocar a Cidade 
nos trilhos do desenvolvi-
mento é resgatar essa histó-
ria, mostrando a importân-
cia da Cidade para a região e 
para o mundo.  Baseada nis-
so, a atual administração já 
estuda a  criação do Museu 
da Indústria, entre outros 
projetos para o local. 

Sensível ao problema, 
o ouvidor público Dojival 
Vieira convocou Audiência 
Pública, a pedido do arqui-
teto Rubens Brito, presiden-
te do Condepac (Conselho 
de Defesa do Patrimônio 
Cultural de Cubatão), para 
debater as ações para o tom-
bamento e restauração das 
Vilas. Participaram o secre-
tário de Cultura, Raul Chris-
tiano; de Turismo, Toninho 
Ribeiro e os vereadores Mar-
cinho e Ivan Hildebrando. 
Na oportunidade, Rubens 
Brito fez uma exposição so-
bre o patrimônio cultural 

Propostas extraídas da Audiência 

•  Tombamento da Vila Fabril
• Passagem para o município da Vila 

da Light (atualmente administrada 
pela EMAE), com a garantia da 
permanência dos atuais moradores

• Criação do Departamento de 
Proteção do Patrimônio Histórico 
e Cultural, na Secretaria da Cultura

• Assinatura de convênio com a 
Unicamp, para assistência técnica 
em projetos.

• Adoção da disciplina de História do 
Município Educação Patrimonial, no 
currículo das escolas municipais.

Casas na Vila Light estão abandonadas e se deteriorando com o tempo

na cidade, destacando a si-
tuação das vilas. Na Fabril, 
boa parte das casas já foram 
demolidas, já na Light parte 
estão abandonadas. No total, 
56 casas estão ocupadas e 93 
em estado de deterioração.

Na audiência também 
de� nidos os membros da 
Comissão e as propostas 
aprovadas (quadro abaixo).  
No próximo dia 17, o prefei-
to Ademário se reunirá com 
os conselheiros. “O prefeito 
está muito sensível a esta 
realidade. Estamos otimis-
tas. Vamos avançar”, disse 
Dojival.

Na redação do Acontece, Rubens Brito e Dojival 
Vieira comemoram o resultado da Audiência e falam 
dos planos da comissão para as vilas operárias

Comissão

Coordenador 
Rubens Alves de Brito.  
Membros 
Francisco Rodrigues Tor-
res, Elis Rebouças, Willian 
de Castro, Carlos Alber-
to Felix, Lourinete Vieira 
de Morais, Raimunda de 
Resende, Ivan da Concei-
ção, Rozemeri de França 
Abreu, Maurício Rocha, 
Reinaldo Venancio, Adria-
no Gomes, Reinaldo Ve-
nancio, Maribel Duarte, 
Simone Gomes de Souza.

O Abraço nas Vilas, em setembro
Todos os cubatenses estão convi-

dados para o evento ‘Abraço nas Vilas 
Operárias’. Será no dia 23 de setembro, 
abrindo a primavera.  “Se não preservar-
mos a nossa história não teremos futu-
ro”, diz Dojival Viera ao dar a tônica do 
evento, lembrado que a administração 
de Ademário está sensibilizada com o 
assunto e da necessidade de envolver 
toda a sociedade.

 Na Programação está a reedição do 
clássico Comercial e Light e já estão sen-
do feito os contatos com os jogadores da 
época. Diversas apresentações culturais 
já estão sendo agendadas. 

Potencial 
turístico

A ideia de exploração tu-
rística em Cubatão se susten-
ta com o potencial ecológico 
da Serra do Mar; o acervo 
patrimonial da história do 
Brasil desde à época colonial 
até a independência; e a me-
mória desenvolvimentista 
com as vilas operárias. “Em 
Cubatão, temos um grande 
potencial a explorar indi-
cando, Iclusive, uma nova 
matriz econômica, com ge-
ração de emprego e renda”, 
diz Rubens, discorrendo so-
bre o patrimônio que pode-
ria satisfazer os mais exigen-

tes turistas deste segmento: 
arquitetura colonial da Bi-
blioteca Municipal, Igreja 
Matriz, parques ecológicos 
com riqueza histórica, Es-
tação Ferroviária, Trem de 
Paranapiacaba, Serra Velha 
(com a história da Indepen-
dência do Brasil), cemitério 
israelita (das Polakas), Ve-
lha Usina, Casa do Anilinas, 
Locomotiva, vilas operárias, 
Cruzeiro Quinhentista, Lar-
go do Sapo etc.

Dojival emendou: “além 
do roteiro histórico Cubatão 
ainda está inserida no rotei-
ro pré-histórico mundial”, 
disse lembrando o Sambaqui 
no Cotia Pará. Não dá mais 
para desprezarmos toda esta 
riqueza”, sentenciou.

M����� N������A������ �� PMC

D���������

C��� B������

Exemplo
Outro foco é utilizar as vi-

las operárias como opção de 
turismo na região a exemplo 
do que é feito na Vila de Pa-
ranapiacaba, Santo André. 
(o passeio de trem Cubatão/
Paranapiacaba, impera na 

lembrança dos cubatenses 
saudosistas) A Vila, cons-
truída em estilo inglês, era 
ponto de partida das loco-
motivas que desciam a ser-
ra rumo ao litoral no início 
do século XX. Atualmente, 
abriga museus ferroviários e 

promove dois grandes festi-
vais, anualmente: o Festival 
do Cambuci, em abril, que 
exalta fruta típica da Mata 
Atlântica, que cerca a Vila; 
e o Festival de Inverno, em 
julho: os festivais levam cer-
ca de 130 mil pessoas a Pa-

ranapiacaba. 
‘A linha está ai’, podemos 

integrar este roteiro”, sin-
tentiza Rubens lembrando 
também a possibilidade de 
integração com outros po-
los turísticos como o Valon-
go e o Litoral Sul.

AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 
COMÉRCIO - 21-09

Já está marcado para o dia 
21 de setembro na Acic a Au-
diência Pública para tratar dos 
atuais desafi os que o comércio 
de Cubatão está enfrentando 
em decorrência da desacelera-
ção da economia.
O pedido foi formalizado pelo 
presidente da Acic Geraldo 
Freitas, na Ouvidoria Pública 
Municipal. O presidente apre-
sentou elementos comprovan-
do a urgência do assunto que 
carece do envolvimento de 
toda a sociedade, inclusive do 
governo Municipal, através de 
políti cas públicas para esti mu-
lar o setor.

Professores, estudantes e pro-
� ssionais ligados ao trade turísti-
co subiram os 7,5 quilômetros do 
Caminho do Mar para contemplar 
as belezas naturais do Parque Es-
tadual da Serra do Mar e o acervo 
histórico construído nos séculos 
XVIII e XX.

Contemplando o potencial histórico
Welington Borges, da Cultura, 

com seus alunos fez uma visita téc-
nica de conclusão da 2ª O� cina de 
Educação Patrimonial, realizada 
pela Prefeitura. Enquanto Maurício 
Campinas, do Turísmo, apresentou 
um dos roteiros turísticos formu-
lados para desenvolver e viabilizar 

a exploração da atividade turística 
em Cubatão, como forma alterna-
tiva da criação de emprego e renda.

O grupo que contou com o 
apoio logístico de monitores do 
Parque Estadual da Serra do Mar 
parou para almoçar e conhecer o 
projeto TBC - Turísmo de Base Co-

munitária - desenvolvido na Cota 
200 (foto).

Ainda dentro do roteiro expe-
rimental, o grupo conheceu a Vila 
Operária (tema da matéria acima) 
e o Ateliê Arte nas Cotas, com o 
projeto de intervenções urbanas no 
Pinhal do Miranda.
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A preservação da 
história brasileira vi-
las operárias de Cuba-
tão têm um reforço 
de peso, que saiu dos 
ringues para o chão 
da fábrica da antiga 
Cia Santista de papel. 
Joaquim Domingues 
da Silva, conhecido 
como Diabo Loiro nos 
tempos “Dos Gigan-
tes do Ringue”, fez 
questão de atender 
ao chamado do Ouvi-
dor Municipal, Dojival 
Vieira, pelo resgate 
dessa história.

Seu Joaquim, além 
de entusiasta da ideia 
é responsável por 
uma descoberta im-
portante, que remon-
ta da época do Brasil 
Colônia. Morador de 
uma das casas da Vila 
Fabril, Domingues 
descobriu o local exa-
to onde funcionou 
a roda, movida pela 
força da água, de um 
engenho de cana. O 
local foi estudado e é 
considerado como de 
maior porte que o en-
genho Dos Erasmos 
em Santos.

“Vou continuar de-
fendendo a preserva-
ção da Vila Fabril, que 
é um patrimônio não 
apenas de Cubatão, 
mas de todo o Brasil”, 
afi rma o ex-lutador. 

por jaque barbosa
jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

A Stylo & Shoes, está com mega liquidação de 
inverno. Tem muito calçado elegante, em couro e 
com preço ótimo. Vale aproveitar e curtir o fi nali-
zinho do inverno com estilo e bom preço. Fica na  
Av. 9 de Abril, 2026 - centro, Cubatão. Loja 07 da 
Galeria 9 de Abril. Tel:(13)98846-1027

Nesta semana, o prefeito Ademário recebeu  a vereadora Érika Verçosa (PSDB) 
acompanhada da delegada da Mulher de Cubatão, Maila, para debater sobre a 
implantação do programa “Homem Sim, Consciente Também”. O programa con-
siste formar grupos de homens com traços de agressividade para conversar, au-
xiliando na reconstrução familiar e na diminuição de ocorrências de violência.

Noite do
Caldo Verde

No próximo dia 25, a ACIC realiza 
em parceria com a Casa da Esperança, a 

Noite do Caldo Verde. A entrada custa R$ 30 
e dá direito ao prato da noite, o caldo verde. As 
bebidas serão compradas a parte. 

Animando a noite, o cantor Wesley dos Te-
clados traz o melhor do forró para colocar 

todo mundo para dançar. 
Toda a renda da Noite do Caldo Verde 

será revertida para a Casa da Espe-
rança de Cubatão. Informações 

(13) 3361-1519.

Defensor 
da história

Festa do Cortavino
A Arena Santa Rosa recebe no próximo dia 02 de setembro a Festa do 

Cortavino. Os convites custam R$ 60 e são limitados. O convite também da 
direito a uma caneca, para você aproveitar o open bar de cerveja, refrige-
rante e água. A festa servirá churrasco a vontade.

A animação da noite fi ca por conta da dupla ‘Os Fabrícios’ e do grupo de 
pagode Bom a Beça, além da participação do Samuca.

A festa celebra os 22 anos da Família Cortavino, que foi fundada em 
1995. A Arena Santa Rosa fi ca na Rua Albertina Couto, 80, Cubatão. Mais 
informações na página do facebook fb.com/sacortavino.

A Soroptimista Edna Araújo, recebeu uma 
homenagem na Câmara Municipal, pelo tra-
balho realizado no CAMP de Cubatão, como 

assistente social. A homenagem foi feita 
pelo vereador e presidente da Casa, Rodri-
go Alemão. Na foto, Edna (ao centro), posa 
ao lado da atual presidente do SI Cubatão, 
Sonia Onuki (a direita) e Erenita, presiden-
te eleita (a esquerda) após o recebimento 

da placa de homenagem e moção de 
aplauso que foi lida durante a ses-

são do Legislativo.
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Parabéns!

Carlos de Freitas

corretor Imobiliario

Fabiana Carneira 

Leitora do Jornal

Cesar Nascimento Secretário de Governo

Biomédica dra. Juliana 

Camargo, Instituto 

Juliana Camargo

Josi Gomes

Stylo & Shoes

Mariana  PucciarielloPau Brasil Madeiras

Sandra Carvalho

Ótica Sidnei

Vereador cubatenseRicardo Queixão 

Vitor Tavares Youtuber

Semana do DescontoCampeão das Américas
O fi sioterapeuta e ex-jogador de futsal, Alex Tavares e sua esposa Gizeli, levantaram mais 

um caneco junto com o fi lho e artilheiro, Cauã, que completou 09 anos de idade no dia 01 de 
agosto. A festa, porém, começou no domingo (30), quando o time sub-09 do Santos FC foi cam-
peão invicto da Supercopa América, realizada em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

Na primeira fase, o Peixe venceu os times da AABB Curitiba, do Recriarte e do Elase, ambos 
de Santa Catarina. Já nas oitavas, foi a vez de vencer o Paysandu, de Belém do Pará. Nas quar-
tas, vitória sobre os catarinenses do Grêmio Whirphool e na semi, a vitória sobre o Pintura, de 
São Paulo, veio nos pênaltis. Empate em 2 a 2 no tempo normal e 3 a 2 para os santistas nas 
cobranças penais. Na grande fi nal, vitória sobre o Atlético Cancun, do Paraná, por 03 a 02.

O parquinho da Vila Fabril recebeu no último 
dia 05, a primeira edição da Cruzada Evangelística, 
evento realizado pela Assembleia de Deus Cuba-
tão Ministério de Madureira. Orações, cântico de 
louvores e a apresentação do conjunto ‘Pedras Pre-
ciosas’ marcaram a noite repleta de fé e devoção à 
Jesus.

A pregação fi cou por conta do Pastor Silvanis 
da Silva, testemunhou contando como sobreviveu 
a uma descarga elétrica de mais de 13 mil volts. 
Cerca de 250 pessoas acompanharam o seu teste-
munho e renovaram sua fé juntos aos pastores da 
AD Cubatão Ministério de Madureira.

1ª Cruzada Evangelística

A Associação de Moradores do Conjunto Mario Co-
vas elegeu sua nova diretoria, que fi ca no comando da 
associação até novembro de 2019. O presidente Ale-
xandre Mendes da Silva (o topete), ao lado seu vice 
Ricardo Moura da Silva (o Tete),  e dos diretores Alice 
Marques da Silva, Raquel Bezerra, Cintia Nascimento, 
Valeria Mendes, Luciano Porto, Valdivino Ludovico, 
Claudionor Cosmo, Luciano Rocha, Altair Pereira, Fá-
bio Augusto celebram após a eleição.

Nova diretoria da AMC Mario Covas

Na próxima segunda (14), a 
partir das 09 horas, o Sindicato 
do Comércio Varejista da Baixa-
da Santista realiza o lançamento 
da 5ª edição da Semana do Des-
conto. O evento marca o início 
do projeto pelo quinto ano con-
secutivo e reúne comerciantes e 
empresários da região para um 
café da manhã na sede do Sindi-
cato (Avenida Ana Costa, 25, Vila 
Mathias – Santos).

Neste ano, a ação aconte-
cerá entre os dias 16 e 23 de 
setembro, com o intuito de im-
pulsionar as vendas na região. 
A campanha visa movimentar o 
comércio em um mês com baixo 
apelo comercial, proporcionan-
do ao empresário oportunidade 
de lucro. Empresas de todos os 
seguimentos podem participar.

Para se inscrever, basta aces-
sar o site da promoção www.
semanadodesconto.com.br. Em 
Cubatão, as inscrições também 
podem ser feitas na sede da 
ACIC (Rua Bahia, 171, Vila Pau-
lista).
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AS INFORMAÇÕES DESTA COLUNA SÃO DE RESPONSABILIDADE DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES       LEGISLATIVO CUBATENSE

RAFAEL TUCLA QUER CICLO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

O vereador Rafael Tucla (PT) na qualidade de presiden-
te da comissão de educação, cultura e assistência social da 
Câmara pretende organizar um ciclo de audiências públicas 
para ouvir a população, os movimentos sociais e os conse-
lhos de direitos.

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

ROXINHO PEDE MELHOR SINALIZAÇÃO NO NOVA REPÚBLICA

O vereador Roxinho (PMDB) encaminhou indicação à 
mesa da Câmara na última sessão, realizada no dia 08, solici-
tando a instalação de sinalização de trânsito em todas as ruas 
do bairro Jardim Nova República.

Segundo o vereador, a falta de sinalização no bairro tem 

causado sérios transtornos no local, em alguns casos com 
acidentes que colocam a vida dos motoristas e pedestres em 
risco, e esse problema precisa ser corrigido com máxima ur-
gência. O pedido foi encaminhado aos setores competentes 
para que as providências sejam tomadas.

O ID Jovem é o documento que possibilita acesso aos benefícios 
de meia-entrada em eventos culturais e esportivos e também à va-
gas gratuitas ou com desconto no transporte coletivo interestadual, 
conforme disposto no Decreto 8.537/2015. Ainda foram feitas outras 
propostas como, Praça da Juventude, Cidade Digital e Estação Jovem.

MARCINHO PROPÕE IMPLANTAÇÃO DO ID JOVEM
O vereador Marcinho (PSB) esteve reunido com o secretário 

nacional da Juventude, Fábio Luiz Antunes, junto com Felipe Lessa, 
responsável pela coordenação da Juventude de Cubatão, e o prefei-
to Ademário. Na reunião, o vereador propôs a implantação do ID 
Jovem em nossa Cidade.

TONINHO VIEIRA COBRA SOLUÇÕES PARA O RUBENS PAIVA

O vereador Toninho Vieira (PSDB), como presidente da CEV 
que busca apurar as causas da di� culdade de acesso direto às pistas 
Norte e Sul da Anchieta nas proximidades do Viaduto Rubens Pai-
va, no Casqueiro, convidou os representes da Ecovias, ArteSP, DER 
e da Empresa Azevedo &Travassos, responsável pela construção do 

viaduto, para buscar soluções para o problem. Para a reunião, que 
acontece no dia 17, às 15h, foram convidados, também, o supe-
rintendente da CMT e os secretários de Obra e de Manutenção e 
Serviços Públicos. “Não podemos nos omitir diante desta situação 
que causa transtorno desde sua construção”, a� rma o vereador. 

AGUINALDO ARAÚJO PEDE ATENÇÃO NA PONTE DO ARCO IRIS

Após ouvir reclamações de diversos munícipes, o verea-
dor Aguinaldo Araújo encaminhou indicação à Mesa da 
Câmara, solicitando que se faça manutenção nas grades de 
proteção da Ponte do Arco Iris, no sentido centro-indus-
trias.

Segundo o vereador, a grade se encontra em péssimo 
estado de conservação e oferece risco aos munícipes, seja 
de cair no rio ou de se machucar com os ferros da grade, e 
isso precisa ser corrigido com urgência. O pedido foi en-
caminhado aos setores competentes.

SERGIO CALÇADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO

O vereador Sérgio Calçados (PPS) visitou na última quarta 
(09), o Centro de Referência ao Idoso “Conviver” no Jardim  
Casqueiro e pode ver um pouco do dia a dia das senhoras que 
realizam diversas atividades como bordado, crochê, confecção 
de chinelos, tapetes, etc.

O vereador foi recebido pelas senhoras Noêmia Ozório 
(aniversariante do dia) e Marli Baena, que tem se dedicado 
diariamente ao Centro de Referência. A visita contou ainda com 
a presença do presidente do PPS Cubatão Luiz Carlos Costa. O 
vereador a� rma que não medirá esforços para auxiliar o Conviver.

WILSON PIO AUXILIA MORADORES DO RUBENS LARA
O vereador Wilson Pio (PSDB) acompanhou na última 

semana a realização da instalação de placas de trânsito e 
redutores de velocidade nas ruas adjacentes ao Conjunto 
Rubens Lara, no Jardim Casqueiro. As obras foram feitas pela 
CMT.

As melhorias foram solicitadas pelo vereador após ouvir 
dos moradores do conjunto uma série de reclamações sobre 
segurança no trânsito e que, após a realização das obras, 
agradeceu o empenho do vereador em auxiliar os moradores 
do bairro na melhoria das vias do local.

LALÁ VISITA UME SÃO PAULO E IDENTIFICA PROBLEMAS

Durante visita à UME São Paulo, realizada na última se-
mana, o vereador Lalá (SD) observou vários problemas na 
estrutura da Unidade, tais como rachaduras, vidros quebra-
dos, falta de lâmpadas, além da baixa quantidade de mate-
riais didáticos. 

O vereador se comprometeu com a comunidade da-
quela escola a procurar os responsáveis pela manutenção, 
para que esses problemas sejam solucionados e as crianças 
e os pro� ssionais possam frequentar um ambiente ade-
quado para o ensino.

No texto da moção, o vereador ressalta a importância do 
trabalho das duas, principalmente pelo carinho e zelo amoroso 
que ambas tiveram ao cuidar dos adolescentes que passaram 
pela instituição durante todos os anos em que � zeram parte do 
corpo de funcionários do CAMP.

Na última sessão do Legislativo, realizada no dia 08, o ve-
reador Rodrigo Alemão (PSDB) indicou à mesa da Câmara 
uma moção de aplauso as senhoras Maria Aparecida Batista, 
a dona Cida, e Maria Edna de Araújo, a dona Edna, ex-fun-
cionárias do CAMP de Cubatão.

CLÉBER DO CAVACO: REVITALIZAÇÃO PARA OS APOSENTADOS

O vereador Cléber do Cavaco (PRB) teve mais um pe-
dido atendido pela prefeitura junto ao Cantinho dos Apo-
sentados no Jardim Casqueiro, local tradicional no bairro 
que abriga diversos eventos e movimentos culturais. 

O vereador solicitou reparo nas grades assim como a 

limpeza e poda das arvores da praça, voluntários participa-
ram da ação que ainda contou com a pintura e revitalização 
das guias, bancos e mesas do local. Solicitações referentes a 
cobertura externa também foram encaminhadas ao poder 
Executivo.

RODRIGO ALEMÃO APRESENTA MOÇÃO À FUNCIONÁRIAS DO CAMP
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editais de casamentoCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: MARCOS ANTONIO MATOS DE 
ALBUQUERQUE JÚNIOR e HANNAH FERREIRA PIRES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em química, RG n.º 466686948 
- SSP/SP, CPF n.º 39331014848, com 27 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP (Cubatão  Livro nº 139, fl s. nº 317, Termo nº 37735), nascido no dia 
dois de março de mil novecentos e noventa (02/03/1990), residente na Rua 
Vereador Raul José Sant’Anna Leite, 320, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lho de 
MARCOS ANTONIO MATOS DE ALBUQUERQUE, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JAILMA 
DE LIMA ALBUQUERQUE, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de escritório, RG n.º 363508958 - SSP/SP, CPF n.º 
40988745801, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 152, fl s. nº 114, Termo nº 42706), nascida no dia dezesseis de março de 
mil novecentos e noventa e dois (16/03/1992), residente na Rua João das 
Neves, 87, Conjunto Afonso Schmidt, Cubatão - SP, fi lha de EPAMINONDAS 
DA SILVA PIRES, de nacionalidade brasileira, balconista, com 53 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de SUELY FERREIRA PIRES, de nacionalidade 
brasileira, cozinheira, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 02 de agosto de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: O CONVIVENTE: DYEGO PERCILIANO 
ESTEVÃO DE ARAUJO , de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 
306633620 - SSP/SP, CPF n.º 37506440806, com 24 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascido no dia treze de janeiro de mil novecentos e noventa e 
três (13/01/1993), residente na Rua das Violetas, 299 A, Vila Natal, Cubatão - 
SP, fi lho de CARLOS ANTONIO DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, vigilante, 
com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LINDACÍ ESTEVÃO DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante de limpeza, com 49 anos de idade, 
residente em Cubatão – SP. A CONVIVENTE: MIRIAN DE OLIVEIRA ALVES , de 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administra� va, RG n.º 479595847 - 
SSP/SP, CPF n.º 40400049813, com 23 anos de idade, natural de PASSOS - MG 
(Passos-MG  Livro nº 124, fl s. nº 156, Termo nº 37413), nascida no dia nove 
de dezembro de mil novecentos e noventa e três (09/12/1993), residente 
na Rua das Violetas, 299 A, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ROBERTO 
ALVES, de nacionalidade brasileira, vendedor, com 54 anos de idade, residente 
em SALVADOR - BA e de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, assistente social, com 49 anos de idade, residente em MONGAGUÁ 
- 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 na imprensa local.

Cubatão,02 de agosto de 2017       
O Ofi cial: Fábio Capraro

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: THIAGO MACEDO DOS SANTOS 
e ANDREZZA DA SILVA ALMEIDA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 363508247 - SSP/SP, CPF n.º 
38356037875, com 25 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 161, fl s. nº 254, Termo nº 97874), nascido no dia vinte 
de maio de mil novecentos e noventa e dois (20/05/1992), residente na 
Avenida Cruzeiro do Sul, 445, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO VALTER 
DOS SANTOS, falecido há 11 anos e de GENIVALDA LEITE DE MACEDO, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
vendedora, RG n.º 466053174 - SSP/SP, CPF n.º 41476424896, com 22 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 167, fl s. nº 74, 
Termo nº 48636), nascida no dia doze de setembro de mil novecentos 
e noventa e quatro (12/09/1994), residente na Avenida Cruzeiro do Sul, 
445, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de EDUARDO DE ASSIS ALMEIDA, de 
nacionalidade brasileira, operador de máquinas, com 36 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de LUCIENE ALMEIDA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, domés� ca, com 41 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, 02 de agosto 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: VIRGÍLIO CARVALHO SANDIM e 
LUCIANA LEMOS DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, operador de equipamento portuário, RG n.º 25686320 - SSP/SP, CPF 
n.º 27786405844, com 40 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no 
dia quatro de agosto de mil novecentos e setenta e seis (04/08/1976), residente 
na Rua Paraíba, 269, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de DERMEVAL SANDIM, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 79 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de JOANA D’ARC SANDIM, de nacionalidade brasileira, do lar, com 69 anos de 
idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Isabela Duarte Gervasio, conforme 
Escritura Pública, lavrada no 3º Tabelião de Notas de Santos, no livro 830, 
pgs.099/102, aos 15/04/2016. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, 1/2 ofi cial de cozinha, RG n.º 44117873 - SSP/SP, CPF n.º 31603294880, 
com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de outubro 
de mil novecentos e oitenta e um (21/10/1981), residente na Rua Paraíba, 269, 
Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA, de nacionalidade 
brasileira, motorista, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
ROZELI ALVES LEMOS DE LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Marcos Kleber Peres Machado, 
conforme sentença datada de 10/01/2013, proferida pela MM. Juíza de Direito 
da 3ª Vara Judicial desta Comarca, nos autos de N°0009654-11.2012.8.26.0157. 
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, 03 de agosto 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: HUDNEY RIBAMAR 
DE SOUZA e VITÓRIA YNDAIÁRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 443999016 - SSP/SP, CPF 
n.º 37371809890, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-
SP  Livro nº 126, fl s. nº 333, Termo nº 32578), nascido no dia nove de março 
de mil novecentos e oitenta e oito (09/03/1988), residente na Avenida 
Principal, Caminho São Francisco, 812, casa 03, Vila Esperança, Cubatão - 
SP, fi lho de JOSE RIBAMAR DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, micro 
empresário, com 59 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e 
de IRENILDA MARIA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, copeira, com 
54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 573131715 - SSP/SP, CPF n.º 
49682309824, com 18 anos de idade, natural de Itaquera - SP (Cubatão-
SP  Livro nº 191, fl s. nº 196, Termo nº 58310), nascida no dia vinte e dois 
de agosto de mil novecentos e noventa e oito (22/08/1998), residente na 
Avenida Principal, Caminho São Francisco, 812, casa 03, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lha de JAMILE TELES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
balconista, com 34 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, 04 de agosto 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: ELCIO PEREIRA DA SILVA e 
SILVANETE REIS ALVES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, motorista, RG n.º 14757646 - SSP/SP, CPF n.º 01850201862, com 
56 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de maio 
de mil novecentos e sessenta e um (01/05/1961), residente na Rua Jose Luis 
de Melo, 770, Costa Muniz, Cubatão - SP, fi lho de TERTULIANO PEREIRA DA 
SILVA, falecido há 40 anos e de TEREZINHA CARULINDA DA SILVA, falecida 
há 2 anosDivorciado de Vera Lucia Ferreira de Souza, conforme sentença 
datada de 01/04/1991, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de 
São João da Boa Vista-SP, nos autos de N°663/90.. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, gerente de loja, RG n.º 18722435 - SSP/SP, 
CPF n.º 10745436889, com 50 anos de idade, natural de FLORESTA AZUL - BA 
(Floresta Azul-BA  Livro nº 6, fl s. nº 233, Termo nº 6928), nascida no dia quatro 
de março de mil novecentos e sessenta e sete (04/03/1967), residente na Rua 
Jose Luis de Melo, 770, Costa Muniz, Cubatão - SP, fi lha de DELI FERNANDES 
ALVES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 82 anos de idade, 
residente em SÃO PAULO - SP e de MARINALVA PIO DOS REIS, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 70 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, 04 de agosto 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: FABRÍCIO MAXIMIANO HENRIQUE 
e SIDERLÉIA NUNES VIEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, marceneiro, RG n.º 451234224 - SSP/SP, CPF n.º 33979417840, com 
34 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro 
nº 198, fl s. nº 87, Termo nº 52463), nascido no dia quatorze de junho de 
mil novecentos e oitenta e três (14/06/1983), residente na Rua Maria do 
Carmo, 1140, apto.23, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de ROBERTO 
HENRIQUE, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de LENIR DE FATIMA MAXIMIANO HENRIQUE, 
de nacionalidade brasileira, professora, com 57 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 34338786 - SSP/SP, CPF n.º 34829608870, com 31 anos de 
idade, natural de VOTORANTIM - SP (Votoran� m -SP  Livro nº 43, fl s. nº 
290, Termo nº 9821), nascida no dia onze de setembro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (11/09/1985), residente na Rua Maria do Carmo, 1140, 
apto.23, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de MIGUEL NUNES VIEIRA, 
falecido há 20 anos e de NOEMIA DE OLIVEIRA MUNIZ, falecida há 07 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, 05 de agosto 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: JESSÉ SALES e MARLENE DA 
SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
aposentado, RG n.º 74258126 - SSP/SP, CPF n.º 88393283868, com 62 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatorze de maio de mil 
novecentos e cinquenta e cinco (14/05/1955), residente na Rua das Rosas, 
425, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ BENEDITO SALES, falecido há 32 
anos e de JULIANA MARIA SALES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 87 
anos de idade, residente em SANTOS – SP. Divorciado de Marlene da Silva, 
conforme escritura pública lavrada em 12/09/2012 pelo 1ºTabelião de Notas 
e de Protesto de Letras e Títulos de Cubatão-SP, no livro 184, fl s.243/244.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 
501064175 - SSP/SP, CPF n.º 13385579805, com 47 anos de idade, natural 
de GOIANA - PE, nascida no dia dezenove de novembro de mil novecentos e 
sessenta e nove (19/11/1969), residente na Rua das Rosas, 425, Vila Natal, 
Cubatão - SP, fi lha de GERSON PEDRO DA SILVA, falecido há 11 anos e de 
MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA, falecida há 35 anos. Divorciada de Jessé Sales, 
conforme escritura pública lavrada em 12/09/2012 pelo 1ºTabelião de Notas 
e de Protesto de Letras e Títulos de Cubatão-SP, no livro 184, fl s.243/244. 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 agosto 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: JOSÉ BARBOSA DE MELO e AUSENI 
DE LIMA SANTANA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, caldereiro, RG n.º 602620193 - SSP/SP, CPF n.º 10824922808, com 
48 anos de idade, natural de SERTÂNIA - PE (Sertânia-PE  Livro nº 64, fl s. nº 
246, Termo nº 26247), nascido no dia quatro de setembro de mil novecentos 
e sessenta e oito (04/09/1968), residente na Rua Domingos Trombino, 
42, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de PEDRO DE MELO FILHO, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 83 anos de idade, residente em 
SERTÂNIA - PE e de LÍDIA ALEIXO DE MELO, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 71 anos de idade, residente em SERTÂNIA - PE . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de enfermagem, 
RG n.º 555959466 - SSP/SP, CPF n.º 05598179407, com 33 anos de idade, 
natural de SURUBIM - PE (Bom Jardim 1º Distrito  Livro nº 7, fl s. nº 105, Termo 
nº 8774), nascida no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e oitenta e 
quatro (28/05/1984), residente na Rua Domingos Trombino, 42, Jardim Costa 
e Silva, Cubatão - SP, fi lha de SEVERINO FELICIANO DE SANTANA, falecido 
há 10 anos e de MARIA FERREIRA DE LIMA SANTANA, de nacionalidade 
brasileira, agricultora, com 56 anos de idade, residente em SURUBIM - PE. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 05 de agosto 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: IVANILSON ALVES DE AZEVEDO 
e LIDIANE SOARES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante de manutenção, RG n.º 470855745 - SSP/
SP, CPF n.º 38013261875, com 29 anos de idade, natural de SANTOS - SP 
(Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 117, fl s. nº 26, Termo nº 71131), nascido 
no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(28/11/1987), residente na Avenida Ferroviária II, 39, fundos, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de IVANILDO MANOEL DE AZEVEDO, falecido 
há 4 anos e de VALDINETE ALVES DO NASCIMENTO, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
44399349x - SSP/SP, CPF n.º 34855239844, com 31 anos de idade, natural 
de ARAPIRACA - AL (Lagoa da Canoa-AL  Livro nº 11, fl s. nº 285, Termo nº 
12132), nascida no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e cinco (28/12/1985), residente na Avenida Ferroviária II, 39, fundos, Vila 
dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de DJALMA SOARES DA SILVA, falecido 
há 11 anos e de DEUSDETE PEREIRA LIMA DA SILVA, falecida há 11 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, 08 de agosto 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: GABRIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES 
e FLAVIANE TEIXEIRA RODRIGUES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, vendedor, RG n.º 36097219 - SSP/SP, CPF n.º 41107231833, 
com 25 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 157, fl s. nº 236, Termo nº 95447), nascido no dia quatro de janeiro de mil 
novecentos e noventa e dois (04/01/1992), residente na Rua Dom Pedro II, 446, 
Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de WALTER RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de GILDETE ROSA DE OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, assistente administra� va, RG n.º 425650005 
- SSP/SP, CPF n.º 42373320800, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 165, fl s. nº 165, Termo nº 47931), nascida no dia dezessete de 
junho de mil novecentos e noventa e quatro (17/06/1994), residente na Avenida 
Cruzeiro do Sul, 147, casa 01, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO 
TEIXEIRA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 57 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA ALVINA TEIXEIRA RODRIGUES, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 53 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, 08 de agosto 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: CHRISTIAN LOPES PEREIRA e 
ELAINE LOPES DE VASCONCELOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, policial militar, RG n.º 25258096 - SSP/SP, CPF n.º 
26350097831, com 42 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º 
Subdistrito)  Livro nº 108, fl s. nº 83, Termo nº 112098), nascido no dia 
vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e setenta e cinco (27/02/1975), 
residente na Rua João dos Santos Custódio, 129, Vale Verde, Cubatão - SP, 
fi lho de NELSON AUGUSTO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, corretor 
de câmbio, com 69 anos de idade e de IARA SILVIA LOPES PEREIRA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 69 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, comerciante, 
RG n.º 33372592X - SSP/SP, CPF n.º 31837214816, com 37 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 151, fl s. nº 109, 
Termo nº 24528), nascida no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos 
e setenta e nove (29/09/1979), residente na Rua João dos Santos Custódio, 
129, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de HUGO MENDES DE VASCONCELOS, 
falecido há 7 anos e de RITA LOPES DE VASCONCELOS, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 68 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, 08 de agosto 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: LUIZ HENRIQUE VILIAMOVISENS 
DOS SANTOS e JAQUELINE SANTOS CARVALHO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, pizzaiolo, RG n.º 48748063 - SP, CPF n.º 
45125946800, com 23 anos de idade, natural de ITARIRI - SP, nascido no 
dia quinze de novembro de mil novecentos e noventa e três (15/11/1993), 
residente na Rua Vitório Morbin, 43, Planalto Bela Vista, SÃO VICENTE - SP, 
fi lho de LUIZ ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira e de CLAUDIA 
VILIAMOVISENS, de nacionalidade brasileira, monitora, residente em 
ITARIRI - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
assistente administra� vo, RG n.º 428693040 - SP, CPF n.º 42420331842, com 
23 anos de idade, natural de VOLTA REDONDA - RJ, nascida no dia vinte e 
cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (25/02/1994), 
residente na Rua Roney Gochi, 150, casa 02, Jardim Real, Cubatão - SP, 
fi lha de NEVANILDO RIBEIRO DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira 
e de EUNICE DE JESUS SANTOS CARVALHO, de nacionalidade brasileira, 
assistente administra� vo, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 03 de agosto 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: EDSON SILVA SANTOS JUNIOR 
e CRISTIANE DE SOUZA SIQUEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 345087306 - SSP/SP, CPF n.º 
22860850805, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no 
dia dez de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (10/12/1985), 
residente na RUA Frei Caneca, 88, Jd.Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de 
EDSON SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 49 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MARLUCI DOS SANTOS DIAS, de 
nacionalidade brasileira, manicure, com 46 anos de idade, residente em 
CABO FRIO - RJ . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
vendedora, RG n.º 34508990X - SSP/SP, CPF n.º 22619235898, com 33 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e oito de janeiro 
de mil novecentos e oitenta e quatro (28/01/1984), residente na RUA Frei 
Caneca, 88, Jd.Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de ARLINDO SIQUEIRA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de SANTINA ANTONIA DE SOUZA SIQUEIRA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 70 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, 04 de agosto 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: VALERIO SOARES 
CORDEIRO e LUZINETE JULIA MARIA CONCEIÇÃO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 21164741X - SSP/SP, CPF 
n.º 13363178840, com 47 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido 
no dia doze de março de mil novecentos e setenta (12/03/1970), residente 
na RUA Elias Zarzur, 141, Água Fria, Cubatão - SP, fi lho de JONAS SOARES 
CORDEIRO, falecido há 01 ano e de MARIA ROSA GOMES, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 77 anos de idade, residente em brasileira - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 
201326097 - SSP/SP, CPF n.º 09365492890, com 58 anos de idade, natural 
de ITANHAÉM - SP, nascida no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e 
cinquenta e nove (25/05/1959), residente na RUA Elias Zarzur, 141, Água Fria, 
Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS, desaparecido há 58 anos 
e de JULIA MARIA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
83 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Haroldo Ferreira 
de Brito, conforme sentença datada aos 03/07/2000, proferida pela Juíza de 
Direito da 1ªVara Cível da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº447/2000. 
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 agosto 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: ODAIR CANTUÁRIA DOS SANTOS e 
MARIA EXPEDITA OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, vigilante, RG n.º 52761290 - SSP/SP, CPF n.º 54070910891, com 65 
anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e três de agosto de 
mil novecentos e cinquenta e um (23/08/1951), residente na RUA Atleta Lauro 
Franco Barreto Júnior, 49, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de SALUSTIANO 
CANTUÁRIA TELES DOS SANTOS, desaparecido há 55 anos e de ADAIL JUSTINO DOS 
SANTOS, falecida há 32 anosDivorciado de Valdirene Santana da Costa, conforme 
sentença datada aos 08/06/2016, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara do Foro 
de Cubatão-SP, nos autos de nº0010027-71.2014.8.26.0157. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, aux. de limpeza, RG n.º 186496783 - 
SSP/SP, CPF n.º 07320334895, com 51 anos de idade, natural de NEÓPOLIS - SE, 
nascida no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e sessenta e cinco 
(27/09/1965), residente na RUA Caminho Zé do Rio, 34, fundos, Ilha Bela, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO ROBERTO OLIVEIRA, falecido há 06 
anos e de MARIA JOSÉ OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 76 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Joselito Floren� no de Oliveira, 
conforme sentença datada aos 13/10/2010, proferida pelo Juiz de Direito da
1ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº853/10, 
processo nº157.01.2010.005462-6/000000-000. 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, 08 de agosto de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

almeidasimoveis.com.br 
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 GA-
RAGEM 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.

3361-4894 
3372-7409

A poltrona... e a 
lembrança...

Antes de ser a Igreja Ba-
tista - na Rua Embaixador 
Pedro de Toledo, na Vila 
Santa Rosa -, naquele prédio 
funcionava o Cine São Fran-
cisco, que, apesar de muito 
conforto, teve pouca dura-
ção como cinema. Era uma 
sala com poltronas persona-
lizadas, tendo no tampo do 
encosto um logotipo mui-
to bonito, com as iniciais 
“C.S.F.”.

Lurdinha Alonso gosta-
va de assistir � lmes aos do-

mingos na matinê, sempre 
acompanhada por seu na-
moradinho, que mais tarde 
se tornaria seu marido.

Em uma solenidade de 
casamento da igreja, Lurdi-
nha compareceu, apesar de 
católica, pois se tratava de 
uma parente sua. Ao ver as 
poltronas ela se emocionou, 
pela lembrança do passa-
do, e sentiu interesse em 
comprar uma poltrona pra 
guardar como lembrança. 
Perguntou ao pastor titular 
do templo se poderia ven-
der duas dessas poltronas. 

TUNEL DO TEMPO

por Arlindo 
Ferreira

Historiador

Bloco de Sujos da Fabril 
Av. Miguel Couto, 1954

VENDE-SE

- Notbook Lenovo G460 MOD 20041 
WINDOWS 7 INTEL CORE;
- Máquina de Costura SINGUER;
- Máquina Fotográfi a CANON;
- VAP;
- Estufa;
- Caixa de Manicure;
- Carrinho de bebê;
- Cadeira de Cabelereiro;
- CPU;
- DVD;
- 2 Capacetes de Moto (1 Branco, 1 Preto);

Contato: 
3361-3789/98875-6794/98812-2519

Falar c/ Agos� nho

NOSSA SENHORA DA LAPA

Procissão e show marcam 
o dia da Padroeira

Na próxima terça 
(15), Cubatão celebra 
o dia de sua padroeira, 
Nossa Senhora da Lapa, 
com uma programação 
especial.

A partir das nove 
horas da manhã serão 

O CANTOR LAÉRCIO OLIVEI-
RA FARÁ SHOW DE ENCERRA-
MENTO DAS FESTIVIDADES.

realizadas missas em ho-
menagem à padroeira, 
que acontecem também 
ao meio dia, as 15 e 19 
horas. Além das missas, a 
tradicional procissão será 
realizada. A concentra-
ção inicia às 18 horas, no 
Parque Anilinas.

Para fechar as cele-
brações, o cantor Laércio 
Oliveira faz um show es-
pecial após a missa das 19 
horas, na Matriz.

Missas e novenas
Até o dia 14, seguem as 

missas especiais e as nove-
nas em homenagem a Nos-
sa Senhora da Lapa, sem-
pre as 19 horas, na Igreja 
Matriz. Já nos dias 11, 13 e 
14, acontece a Hora da Fa-
mília, sempre as 18 horas.

A resposta do pastor não 
agradou: ele disse que só 
poderia vender a carreira 
toda, que seriam dez poltro-
nas.

A lembrança era somen-
te de duas, onde o casal 
assistia os � lmes. Então, o 
negócio não foi feito, pois 
sairia muito caro. Algum 
tempo depois, Lurdinha � -
cou chocada quando viu na 
calçada, jogadas como lixo, 
essas poltronas, totalmente 
destruídas por cupim.

“O cupim venceu o 
Cupido”.

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS

Nos termos dos Estatutos par� dários, e da legislação em vigor, fi cam 
convocados, pelo presente edital, todos os fi liados ao Par� do Popular 
Socialista – PPS que � veram suas fi liações deferidas até o dia 20 de Julho 
do corrente ano, neste Município, para o Congresso Municipal de Cubatão 
que será realizado no dia 20 de Agosto de 2017, com início às 10:00 
horas e encerramento as 13:00 horas, no auditório da Câmara Municipal 
de Cubatão, Paço Municipal Piaçaguera – Bloco Legisla� vo, Praça dos 
Emancipadores s/nº, Centro, nesta cidade, com a seguinte ordem do dia:
I. Discussão da proposta de Resolução Polí� ca ao XIX Congresso das 
contribuições oferecidas pela Tribuna de Debates e por outras formas.
II. Eleição por voto direto e aberto, do Diretório Municipal de Cubatão, que 
será cons� tuído de 04  membros � tulares e de 02 suplentes.
III. Eleição, por voto direto e aberto de delegados e respec� vos suplentes 
ao Congresso Estadual.
IV. Eleição por voto direto e secreto, da Comissão Execu� va e seus suplentes, 
pelo Diretório eleito.

Cubatão, 11 de Agosto de 2017.
Luiz Carlos Costa

Presidente da Comissão Organizadora Provisória

ERRATA
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: VINÍCIUS MIRANDA PAIVA e ESTELA 
DOS SANTOS. Sendo a pretendente, Divorciada de Lourival dos Santos, conforme 
sentença datada de 24/08/16, proferida pela Juiza de Direito do Centro Judiciário 
de Solução de Confl itos e Cidadania Cejusc da Comarca de São Vicente, nos autos 
de nº671/16. 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, 09 de agosto de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos todos os interessados para par� ciparem da Assembleia Geral 
de Fundação do INSTITUTO SOCIO AMBIENTAL e CULTURAL VILA DOS 
PESCADORES, que será realizarem:
Data: 14 de agosto de 2017- Segunda - feira
Local: Rua Amaral Neto, 211 - Vila dos Pescadores – Cubatão/SP.
Horário: ás 18h00min, em primeira convocação.
Horário: ás 19h00min, em segunda convocação.

ORDEM DO DIA:
- Criação e Fundação do INSTITUTO SOCIO AMBIENTAL e CULTURAL VILA 
DOS PESCADORES – “ISACVP”;
- Discussão e Aprovação do Estatuto Social
- Eleição e posse dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, para o 
1º mandato.

Cubatão, 07 de agosto de 2017.
Marly Vicente da Silva
CPF – 041.499.848-08

Nossa Senhora 
da Lapa

A devoção come-
çou quando os jesuítas 
adquiriram, através de 
doação, um sítio que se 
transformou mais tar-
de na Fazenda Geral do 
Cubatão.  Também � -
zeram uma capela onde 
era rezada, desde 1743, a 
missa à santa..

Em 9 de abril de 1937, 
a pequena capela trans-
formou-se em Paróquia. 
Em 1936, teve início a 
construção da atual Igre-
ja Matriz Nossa Senho-
ra da Lapa, inaugurada 
na década de 1950. Em 
1965, Nossa Senhora da 
Lapa foi decretada o� -
cialmente como a pa-
droeira de Cubatão.
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Atletas e equipes de apoio 
são homenageados
Cerimônia contou 
com distribuição 
de medalhas para 
os classifi cados 
e entrega de 
certifi cados 

Cubatão garantiu o 9º 
lugar na classi� cação geral 
dos Jogos Regionais, em São 
Bernardo do Campo, com 31 
medalhas. Por isso, todos os 
atletas e equipes técnica e de 
apoio foram homenageados 
na noite desta quarta (9). No 

Bloco Cultural, foram rece-
bidos por autoridades, ga-
nharam certi� cados da Pre-
feitura e as suas medalhas.

O prefeito Ademário 
Oliveira fez questão de par-
ticipar da cerimônia para 
parabenizar os atletas. "Os 

principais protagonistas 
dessa conquista são os es-
portistas, claro, mas não 
podemos esquecer dos téc-
nicos e das equipes de apoio 
que tornaram possível a 
participação desses jovens", 
a� rmou.

Medalhistas de Cubatão na 61ª edição dos Jogos Regionais:

Ouro
Marcos Santana (Atletismo ACD); Daniel Farias (Natação 

ACD); Douglas Brito e Alan Vicente (Karatê)

Prata
Thiago Ortolani, Marcos Santana, Marcos Rodrigues, 

Daniel Farias (Atletismo ACD); Leonardo Gomes 

(Atletismo); Carolina Souza, Danilo Ferreira, Arthur Silva 

(Judô); Alexandre Santos e Gabrielly Santos (Karatê) e 

Equipe de Handebol Feminino

Bronze
Jerônimo Santos e Daniel Farias (Atletismo ACD); Flávia 

Cruz (Atletismo); Fernando Bezerra, Rodolfo Afonso e 

Sergio Silva (Ciclismo); Daniel Farias (Natação ACD); Erick 

dos Santos, Fiama dos Santos, Gabrielly Santos, Mariam 

Bouchnak e Jéssica Sampaio (Karatê)


