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Publicidade

TV Polo Comics and Games

Guarujá

Combate ao desemprego 
ganha reforço na Baixada

Estamos avisando!

Na próxima segunda-feira (28) reunião 
no Sintracomos vai eleger Comissão de 
desenvolvimento econômico, tecnológico e de 

combate ao desemprego na região. Também 
será de� nida a pauta de ações que será levada ao 
Condesb (Conselho de Prefeitos), na terça (29). 

Durante a semana, reuniões com sindicalistas 
(no Sintracomos) e empresários, (no Ciesp) 
de� niram primeiros passos do ‘enfrentamento’. 02

Julimar Gomes

Há menos de um mês 
foto manchete alertava 
e agora o Jornal 
Acontece rati� ca o 
alerta às autoridades. 
Não é mais possível 

tratar como normal, os 
constantes vazamentos 
na Re� naria de 
Cubatão: cinco em 45 
dias. SindiPetro-LS 
volta a falar em risco 

iminente de tragédia, 
pois além da falta de 
manutenção, Re� naria 
reduz o quadro, 
potencializando o 
problema. 03

Super-heróis visitaram 
as crianças da Casa da 
Esperança em Cubatão 
durante lançamento 

da segunda edição do 
evento de cultura geek 
de Cubatão.
Antes uma parada no 

Mc Donald´s, pois até 
os heróis sentem fome 
não é mesmo? 
Veja o encontro na 04 

Suman continua 
reduzindo contratos
Contratos de internet 
e distribuição de água 
sofrem alterações 
visando economizar 
dinheiro e trazer 
melhores serviços 
para os próprios 
públicos.  03

Na Acic

• Câmara  dá aval 
para os cartões de 
crédito local

• Vem ai o 
‘Poupatempo do 
empreendedor”

• Comércio 
preocupado 
com a lei dos 
foodtrucks 08
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O prefeito Ademário 
Silva Oliveira tomou posse 
em janeiro deste ano, por-
tanto, há apenas 8 meses. 
A situação deixada pela 
gestão anterior, como se 
sabe, foi de terra arrasa-
da, verdadeira calamidade 
pública. A sensação que se 
tem percorrendo-se os vá-
rios setores da prefeitura é 
que ocorreu um tsunami 
que depredou e devastou 
a máquina pública. Dizer 
que a Prefeitura está suca-
teada é pouco: a prefeitura 
foi saqueada pela irrespon-
sabilidade e pelo descom-

Elegemos um prefeito, não um mágico
promisso de governos que 
por lá passaram, em espe-
cial, nos últimos 8 anos. Os 
que se apressam na crítica 
ao atual governo deveriam 
antes de qualquer coisa ter 
em mente que só um má-
gico conseguiria arrumar 
a casa em tão curto espaço 
de tempo. Não elegemos um 
mágico, elegemos um pre-
feito pela vontade majori-
tária da população. Então, 
vamos combinar o seguinte: 
criticar, sim, apontar erros, 
sim. Tudo isso faz parte da 
democracia, do jogo demo-
crático, em especial, quando 

a crítica vem acompanha-
da de propostas e sugestões 
para correção de rumos. 
O que não dá é desistir de 
um Governo que ainda tem 
três anos e quatro meses de 
mandato e passar a jogar 
contra; manter na ordem do 
dia e no centro das discus-
sões sobre a cidade, a dis-
puta eleitoral que terminou 
no dia 02 de outubro do ano 
passado, com a con� rmação 
da vontade soberana da po-
pulação. É preciso dizer com 
todas as letras e em alto e 
bom som: esta não é a atitu-
de nem o caminho dos que 

querem uma cidade melhor 
para todos, digna da gran-
deza do seu povo. Estamos 
em situação similar a de um 
país devastado pela guerra: 
é preciso unir todas as for-
ças para a reconstrução em 
torno em torno do governo 
que foi democraticamente 
eleito pelo povo. Fora disso 
é enveredar pelos atalhos 
do oportunismo eleitoreiro 
e pelos descaminhos da de-
magogia. Posto isso, tenho 
uma proposta bem clara e 
objetiva: vamos unir todos 
os cidadãos - independen-
te de partidos, de posições 

políticas e ou ideológi-
cas - e ajudar o prefeito 
Ademário, eleito pela 
maioria do povo, a fa-
zer o governo que a ci-
dade precisa e merece.

Dojival Vieira 
jornalista

A Baixada Santista vai ter 
uma comissão para debater 
as ações de desenvolvimen-
to e geração de emprego 
na região. Formado por 36 
membros, a comissão terá 
representantes dos sindica-
tos de trabalhadores, empre-
sários, prefeituras e câmaras 
municipais das nove cidades 
que compõe a região me-
tropolitana. A escolha dos 
membros acontece na próxi-
ma segunda (28), na sede do 
Sintracomos, em Santos.

A proposta foi apresen-
tada pelo presidente do 
Condesb, Alberto Mourão, 
durante encontro realizado 
na subsede do sindicado em 
Cubatão, com representan-
tes dos sindicatos dos traba-
lhadores. Também já � cou 
acordado que logo após a 
formação da comissão, será 
elaborada uma pauta com 

DESEMPREGO

Condesb elege Comissão para debater 
ações de desenvolvimento da Região
Proposta feita 
pelo presidente do 
Conselho, o prefeito 
Alberto Mourão, 
aconteceu 
durante encontro 
realizado no 
Sintracomos, na 
última terça (22)

as propostas de desenvolvi-
mento e geração de empre-
go, que serão levadas aos 

prefeitos das nove cidades, 
durante a reunião do Con-
desb, que acontece na próxi-
ma terça (29).

O presidente do Sintra-

comos, Macaé Marcos Braz 
de Oliveira considerou o 
encontro histórico. “Con-
seguimos juntar todos para 
conversar. Vamos aproveitar 
essa oportunidade para pen-
sar juntos em políticas que 
garantam o emprego para a 
nossa região a curto, médio 
e longo prazo”, a� rmou.

Já Mourão, aproveitou 
para dizer que é hora de 
sair da zona de conforto 
para que a Baixada volte a 
crescer. “Precisamos de um 
pacto regional para encon-
trar soluções para a volta do 

crescimento da região. Não 
é hora de � car procurando 
culpados” disse.

Mundo acadêmico
Mourão também enfati-

zou a necessidade de envol-
ver os acadêmicos da região 
no debate. “Não temos aqui 
um mundo acadêmico que 
discuta e faça a sociedade 
re� etir, saindo da zona de 
conforto. A comunidade 
universitária é inquieta, di-
nâmica e propositiva”.

O discurso do presidente 
do Condesb vai de encon-

Na quarta (23), foi a vez do 
presidente do Condesb ouvir 
as propostas do empresariado 
da Região. O encontro acon-
teceu na delegacia regional 
do Ciesp, em Cubatão e con-

50 mil 
empregos perdidos 
na região nos últimos 
10 anos. 

Evento no Sintracomos reuniu lideranças sindicais da Baixada Santista, na luta contra o desemprego

Marcel Nobrega

tro a bandeira levantada 
pelo grupo “Cresce Bai-
xada”, encabeçado pelo 
vice-presidente do Sin-
tracomos, Luiz Carlos 
de Andrade, cuja princi-
pal pauta é a criação de 
parques tecnológicos na 
região. Nesses parques, 
além de incubadoras de 
empresas, terão espaços 
destinados à acadêmicos 
e universitários desen-
volverem suas pesquisas, 
com o intuito de desco-
brir novas tecnologias 
para cada área.

Reunião com empresários
tou com a presença de em-
presários, representantes de 
empreiteiras e associações do 
setor de comércio e turismo. 

O encontro reuniu  ainda 
membros do conselho dire-

tor do Ciesp; do Conselho 
Consultivo do Sesc/Senai; 
e teve participação do pre-
feito de Cubatão Ademário 
Oliveira e do presidente do 
Condesb, Alberto Mourão, 

prefeito de Praia Grande.
A exemplo do que se de-

cidiu no encontro com os 
trabalhadores, será formada 
também uma comissão de 
empresários para fazer uma 
análise técnica e crítica da si-
tuação e apresentar soluções 
em curto e médio prazos 
para enfrentar a crise. 

O prefeito Ademário re-
forçou o potencial de logís-
tica e infraestrutura da re-
gião. “Temos o maior porto 
do País; a 60 quilômetros do 
maior centro consumidor, 
que é a Grande São Paulo. 
Temos ligações rodoviárias, 
ferroviárias e um sistema 
para hidrovias. Nossa inten-
ção é buscar novos empreen-
dedores e, neste sentido, a 
Prefeitura será um agente 
facilitador. Quero deixá-los, 
desde já, muito à vontade: es-

tamos de portas abertas”, 
a� rmou. 

No encontro, diversos 
representantes empresa-
riais falaram dos proble-
mas que enfrentam, entre 
eles o excesso de buro-
cracia para liberação de 
projetos, principalmente 
licenças ambientais; alto 
preço da energia e de� -
ciências de infraestrutu-
ra, em especial no setor 
de transportes.

O diretor regional do 
Ciesp, Valdir José Cao-
bianco, mostrou otimis-
mo diante das conclu-
sões do encontro. “Esta 
data, 23 de agosto de 
2017, deve ser lembrada. 
Ela representa o início 
de um encaminhamento 
efetivo para soluções do 
problema”, sacramentou.Caobianco, diretor do Ciesp/BS (centro) com os tucanos Ademário e Mourão

Governador 
da Baixada
Ganha força a indicação, 

pelo PSDB paulista do nome 
do prefeito de Santos Paulo 
Alexandre Barbosa para o 
governo do Estado. Por ou-
tro lado, já é tida como certa 
a indicação do nome do vi-
ce-governador Marcio Fran-
ça como candidato do PSB 
ao Palácio dos Bandeirantes.

7 de setembro
 Guarujá volta a come-

morar a Independência 
com glamour e a Prefeitura 
já de� niu a programação 
da Semana da Pátria 2017 
na Cidade. Será de 1 a 9 de 
setembro, incluindo os tra-
dicionais des� les cívico e 
militar em Vicente de Car-
valho e no Perequê, com 
participação das escolas e 
entidades. Entre os desta-
ques da programação está a 
Sinfonia na Praia, com apre-
sentação da Banda do Exér-
cito e da Orquestra Munici-
pal, além do hasteamento e 
descerramento do Pavilhão 
Nacional. A programação 
completa está disponível no 
portal do Acontece (aconte-
cedigital.com.br).

Adeus Madeira
Termina nesta sexta (25), 

em Cubatão, o luto o� cial de 
três dias em virtude do fale-
cimento do professor José 
Fabiano Madeira. 

Intelectual, carismático e 
popular. Estão entre os ad-
jetivos apropriados na refe-
rência ao professor

A coluna expressa os mais 
profundos sentimentos pela 
família do querido Madeira

Banda Larga 
escola
14 escolas municipais de 

Cubatão estão incluídas nas 
próximas fases do Projeto 
Banda Larga nas Escolas 
(PBLE). 

No próximo trimestre, 
acontece a instalação de 
equipamentos de conexão 
à Internet nas UMEs: Lucy 
Montoro (Centro), Luiza 
Cortez da Silva (Nova Re-
pública), N. Srª. de Fátima 
(Casqueiro), Santa Rosa 
(Santa Rosa), So� a Zarzur, 
(V. Fabril), Profª. Celita Ter-
tuliano (Fernando Jorge) e 
UME Ver. Domingos Pucia-
rello ( São Luiz). 

Outras sete � cam para o 
segundo trimestre de 2018.

Cursan e Saúde
A Câmara de vereadores 

se comprometeu a anteci-
par a devolução de 900 mil 
à Prefeitura, sob compro-
misso do dinheiro ir direto 
para ajudar no pagamento 
das recisões dos demitidos 
da Cursan. Teria sido com-
binado com a administra-
ção o envio de PL de crédito 
suplementar.

Já na Saúde o imbróglio 
continua, com as licitações 
em andamento. A do Hos-
pital foi questionada, mas 
continua valendo enquanto 
é analisada. 

Acaba nesta sexta-feira o 
contrato da UPA 

Adenilson Amorin regis-
trou B.O de roubo de por-
tas, � os, janelas e torneiras, 
no PS central.
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RISCO NA BAIXADACONTRATOS
Suman continua 
reduzindo valores 

Dando prosseguimento à 
política de economicidade, 
o prefeito de Guarujá Válter 
Suman anunciou nesta se-
mana novas medidas.

Os contratos de presta-
ção de serviços de internet 
(provedora de sinal e de 
serviços de hospedagem do 
site e e-mails institucionais) 
e distribuição de água so-
freram expressiva redução. 
A economia gerada será de 
aproximadamente R$ 500 mil.

Com o fornecimento 
de sinal de internet para os 
próprios públicos, a econo-
mia será de 68,75%. O valor 
do contrato caiu de R$ 384 
mil/ano para R$ 120 mil/
ano. Além disso, o serviço 
ainda melhorou, passando 
de 300MB para 700MB. Ao 
todo, são 141 pontos de inter-

net espalhados pela Cidade. 
No contrato de forne-

cimento de galões de água, 
a redução foi de 38,69%. O 
serviço contratado prevê o 
fornecimento de 26 mil ga-
lões para os equipamentos 
públicos e terá o valor de 
R$ 338 mil anuais reduzido 
para R$ 221 mil/ ano. 

No serviço de hospeda-
gem do site e dos e-mails 
institucionais, a economia 
chega a R$ 100 mil por anos. 
E com os links de internet e 
IP dedicado, a redução é de 
R$ 92 mil por ano.

“Com seriedade e tra-
balho, diminuímos o valor 
e aumentamos a qualidade 
do serviço bene� ciando os 
munícipes que precisam 
dos serviços públicos muni-
cipais”, destacou o prefeito.

O risco é para toda 
Baixada, mas só os mo-
radores de Cubatão cos-
tumam testemunhar. Não 
é à toa que eventuais la-
baredas fora do normal e 
mau cheiro, tiram o sono 
dos moradores da região 
central da cidade. No � nal 
de julho, foto manchete 
de Acontece alertava para 
os riscos eminentes na 
RPBC (veja edição 929 no 
acontecedigital.com.br): 
de lá pra cá já acontece-
ram mais três acidentes. 

Acontece rati� ca às 
autoridades o alerta para 
que se posicionem. Não 
é mais possível conceber 
dentro da normalidade 
a sequência de episódios 
dentro da Re� naria que 

Quinto vazamento seguido, na Refinaria
O último foi na manhã desta quinta (24), as 7 da manhã. Segundo denunciou o SindiPetro-
LP, dessa vez vazou butano - produto que compõe o GLP (o conhecido gás de cozinha)

argumenta estar ‘tudo sob 
controle’. “Estatisticamente, 
é sabido que este é o cami-
nho para grandes tragédias. 
Os gestores da Petrobras 
sabem disso e nada fazem. 
Tudo em nome do lucro”, 
denuncia Fábio Mello, di-
retor do Sindipetro-LP, com 
sede em Santos.

  Além da falta de manu-
tenção, a redução de efetivo 
operacional da re� naria, se-
ria agravante do problema. 

No episódio desta quin-
ta-feira mais uma vez a si-
tuação foi rapidamente con-
trolada pelos petroleiros da 
equipe de Segurança, Meio 
Ambiente e Saúde- SMS. 
Assim, nenhum trabalha-
dor � cou ferido, e não hou-
ve riscos para a população.

Sucessão de acidentes: 45 dias

21/0824/08

Vazamento de 
GLP numa válvula 
localizada no setor 
de desti lação.

Ver matéria
Princípio de 
incêndio no mesmo 
setor de desti lação 
também em virtude 
de vazamento.

Refi naria e unidade termelétrica Euzébio Rocha 
sofrem com apagão por mais de meia hora após 
explosão em subestação de energia da UTE. Cetesb 
multa em R$ 125 mil.

Desarme do compressor da Unidade de 
Fracionamento Craqueamento Catalíti co (UFCC) 
provoca abertura da válvula de segurança de pressão, 
liberando gases de hidrocarbonetos para tocha 
queimadora. Falha, que resultou na emissão de rolos 
de fumaça preta para a atmosfera, ainda está sob 
investi gação. Cetesb considerou que houve danos ao 
meio ambiente.

18/08 07/08 05/07

“Para realizarmos 
tudo o que a cidade 
precisa, devemos  
fazer economia por 
todos os cantos. 
É somente com 
trabalho sério que 
vamos fazer Guarujá 
avançar”
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HERÓIS DA ESPERANÇA

Cosplayers levam alegria para 
crianças da Casa da Esperança
Personagens de fi lmes, quadrinhos e animes passaram a tarde com as crianças atendidas pela entidade durante lançamento do ‘TV Polo 
Comics and Games’

Batman, Homem Aranha, 
Capitão América e mais uma 
série de personagens de � l-
mes e animes estiveram na 
Casa da Esperança na tarde 
desta quarta (23), durante a 

TV Polo Comics
and Games

A segunda edição do evento de cultura 
geek de Cubatão acontece no dia 08 de outu-
bro, na ACIC. Além dos cosplayers, no ‘TV Polo 
Comics and Games’ teremos jogos de exibição 
de Fifa 17, campeonato de League of Legen-
des, um dos jogos de computador mais joga-
dos no mundo e mais uma série de atrações.

Para saber mais detalhes sobre o ‘TV Polo 
Comics and Games’ acesse: acontecedigital.
com.br

ação de lançamento da se-
gunda edição do ‘TV Polo 
Comics and Games’, que 
acontece no dia 08 de outu-
bro.

Durante a tarde, as crian-

ças abraçaram os seus perso-
nagens favoritos, tiraram fo-
tos, e � zeram muita bagunça 
junto com os cosplayers. “Nós 
queríamos desde o início do 
projeto que ele tivesse um 

cunho social também, en-
tão trouxemos os cosplayers 
aqui na Casa da Esperança 
para levar as crianças para 
despertar a imaginação delas 
para um mundo de fantasia”, 

comentou o diretor da TV 
Polo e organizador da ação, 
Marcelo Parreira.

O coordenador da Casa 
da Esperança, Hermes Ba-
lula, agradeceu a atenção da 

TV Polo. “Foi uma diversão 
receber todos esses super-he-
róis aqui, colocando um sor-
riso no rosto das crianças e 
enchendo a Casa de Alegria”, 
disse.

M����� N������
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Informativo

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

Atendimento Psicoló-
gico: Terças e quintas, 
das 08h10 
às 17 horas (com horá-
rio marcado)

Informações
3361-9424

Palavra do Presidente
Ensaios de uma 
ditadura anunciada
No dia 11 de agosto, o 

Conselho Estadual da Con-
dição Humana realizou 
uma Audiência Pública na 
Universidade Federal de 
São Paulo, Campus Baixa-
da Santista, para discutir o 
texto do Plano Estadual de 
Educação em Direitos Hu-
manos de São Paulo. Antes 
do início da audiência, o 
campus foi tomado por mais 
de cem policiais armados, os 
quais ocuparam o plenário 
com cartazes repudiando o 
ato.

Durante as discussões, 
impuseram a mudança da 
nomenclatura “Ditadura 

Militar de 1964 para Revo-
lução de 1964”, a retirada da 
discussão de gênero nas esco-
las, além de cometerem ou-
tras barbaridades, inclusive 
com ameaças verbais.

A cada proposta ou protes-
to de estudantes e professores 
quanto ao tema, os policiais 
retrucavam com seu jargões e 
linguajar da pro� ssão.

O que se viu foi um ato 
hediondo, descabido de pro-
porções e de natureza nada 
republicana. É uma mostra 
de que os retrocessos a par-
tir do golpe institucional de 
2016 não pararam e os men-
tores e apoiadores dessas 
aberrações estão re� nando 
o modo operacional. Vê-se a 

clara imposição de força e in-
� uência sobre questão muito 
mais ampla, não cabendo à 
polícia a supremacia nestas 
decisões. Ficou claro também 
que o Estado está sendo apa-
relhado para subjugar o povo 
e impor um projeto de país 
que não permite a participa-
ção popular e visa extinguir 
regras vitais para o convívio, a 
tolerância, a redução das de-
sigualdades e a equivalência 
de direitos dos cidadãos.

O PSDB, não resta dú-
vida, foi o principal artí� ce 
do golpe. O governo Alkmin 
mostra que coaduna com a 
repressão social e política que 
está sendo instaurada neste 
ensaio de ditadura. É lamen-

tável ver e ouvir as distorções 
feitas sobre a questão dos 
direitos humanos, principal-
mente a alegação infundada 
de que serviriam apenas para 
proteger bandidos. A discus-
são desses direitos são muito 
mais amplas e não preconi-
zam defesa de quem comete 
delitos, ao contrário, são ele-
mentos fundamentais para 
que as pessoas sejam tratadas 
dentro de um padrão de civi-
lidade e respeito pela vida e 
individualidades.

A sociedade vem sendo 
subtraída de suas riquezas 
e direitos básicos, enquan-
to uma casta de corruptos se 
perpetuam no poder, alteran-
do regras no decorrer do jogo 

para se protegerem. Estamos 
vivendo um período negro 
em que os grandes bandidos 
usam toga, andam de jati-
nhos da FAB, fazem negócios 
com a coisa pública à luz do 
dia frente às câmeras de tv(!), 
sem pudor algum, e vendem a 
riqueza e soberania nacionais 
a preço de banana podre. Não 
se consegue enumerar o tanto 
de crimes contra a sociedade 
que estão sendo feitos e todos 
nós, cidadãos comuns, tra-
balhadores, esperando silen-
ciosamente por uma solução 
mágica que não virá, exceto 
pela revolução, a qual nós 
mesmos temos a obrigação 
e o poder de fazer, a partir 
de nossos postos de traba-

lho, com nossos familiares, 
amigos, em nossas cidades. 
Não podemos mais esperar, 
temos de nos unir contra os 
nossos opressores para que 
possa ressurgir a esperança 
de um futuro melhor!

Berenildo Gonçalo 
de Melo

Braço curto, língua comprida e o complexo
de Lady Kate.

Observando alguns co-
mentários e críticas à ação 
do sindicato, feitos através 
de mídias sociais, é inevi-
tável pensar em como as 
relações de solidariedade 
também estão cada vez mais 
infectadas pelo espírito do 
imediatismo e reduzidas à 
relações de consumo, como 
se o sindicato e seus repre-
sentantes fossem pouco 
mais que um mercadinho, 
uma quitanda onde o fre-
guês sempre tem razão e os 
diretores são apenas empre-
gados aos quais o tratamen-
to dado é semelhante ao que 
recebiam servos e escravos, 
com requintes de crueldade 
e assédio moral.

Quando alguns colegas 

“ameaçam” telefonar todos 
os dias ou vir pessoalmente 
pedir informações na sede do 
SindPMC, nos causa extre-
ma preocupação, pois é um 
verdadeiro escândalo! Sim, 
é um escândalo que não te-
nham feito isso antes. Serão 
SEMPRE bem vindos, e es-
peramos que nos tragam do-
cumentação concreta sobre 
suas causas, para que pos-
samos igualmente concre-
tas soluções elaborar. Sejam 
muito bem vindos à sua casa! 
À nossa casa! 

Só não podemos esquecer 
que somos todos parceiros 
nessa construção, não somos 
empregados da categoria. 
Nossa relação não é de fre-
guesia, onde o freguês “sem-

pre tem razão”! Mesmo nas 
relações de clientela, o clien-
te é corresponsável pelo que 
se necessita fazer. O que di-
zer de uma organização tra-
balhista, organizada e man-
tida por trabalhadores?

Precisamos portanto su-
perar esses vícios do “direi-
to do consumidor” e passar 
para a etapa superior, que 
é o das relações sindicais, 
trabalhistas, políticas, pau-
tadas pela civilidade. A� nal, 
não é porque “eu estou pa-
gando” que o sindicato pode 
ou deve obedecer à vontade 
de um indivíduo ou grupo. 
Sem essa de Lady Kate, co-
legas! Vamos à luta!

A Diretoria

Redução de jornadas
e fechamento de salas

Correu durante a semana 
o boato de que a prefeitura 
pretende reduzir a jornada 
dos docentes para o ano de 
2018. Entramos em contato 
com o Secretário de Educa-
ção, Raul Christiano, que se 
mostrou surpreso e alegou  
que a informação é infunda-
da. Sobre o fechamento de 
salas, se manifestou alegando 
que era turmas com número 
muito reduzido de alunos. 

O SindPMC entende que 
quaisquer alterações quanto à 
jornada docente ou demanda 
de alunos devem ser feitas sob 
a estrita observância do direi-
to, sendo inaceitável que o es-
tudo de demanda seja tão mal 
elaborado a ponto de permitir 
o esvaziamento de salas. Por 

conta disso, solicitamos reu-
nião de nossa diretoria com 
o secretário, a qual acorrerá 
na próxima semana, em dia 
e hora a serem combinados. 

Estamos de olho!  

Formação

Professoras de educa-
ção infantil I protocolaram 
requerimento para o se-
crétario de educação Raul 
Christiano para participa-
rem da formação Omep e 
foram prontamente aten-
didas! Em um primeiro 
momento a formação seria 
apenas para os professores 
de educação infantil II.

NA VALE

Encontro  discute retomada 
de investimentos e emprego

Na primeira da 
série de visitas 
às fábricas de 
Cubatão, os 
vereadores foram 
recebidos na 
Vale Cubatão 
Fertilizantes. 
Foi debatida 
a necessidade 
urgente da união 
da classe política 
da cidade com a 
indústria, na busca 
de mecanismos 
que facilitem a 
atração de novos 
investimentos

O desemprego assombra a 
região: Só em Cubatão já são 
mais de 12 mil desemprega-
dos, situação que se agravou 
com a recente desaceleração 
industrial. E foi esta discussão 
que pautou o encontro dos ve-
readores de Cubatão, durante 
visita às instalações da Vale 
Cubatão Fertilizantes, nesta 
semana.

Os visitantes foram recebi-
dos pelo gerente executivo de 
Nitrogenados da empresa, e 
diretor titular do CIESP, Val-
dir Caobianco, que deu a tôni-
ca do encontro: “a  retomada 
do desenvolvimento virá com 
o fortalecimento do nosso 
Polo Industrial. Precisamos 
da sinergia entre o poder 
econômico, a classe política e 
toda a sociedade num plane-
jamento estratégico que pre-
pare o município para atrair 
novos investimentos. O Ciesp 
já está articulando a vinda de 
novos investimentos”, disse 
Caobianco ao lembrar que a 
retomada do crescimento no 

Polo aquecerá os outros seg-
mentos da cidade, como o co-
mércio, prestação de serviços 
e, naturalmente a retomada 
do emprego.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Alemão (PSDB) dis-
se que a visita tem o objetivo 
de estreitar os laços da indús-
tria com o Legislativo, que é 
o poder mais próximo da po-
pulação, reiterando a urgên-
cia do trabalho em conjunto 
na busca de mecanismos que 
facilitem a retomada dos in-
vestimentos no Polo com con-
sequente retomada dos em-
pregos. 

Visita
O gerente de produção da 

Vale Fertilizantes na Baixada 
Santista, Christian Barg apre-
sentou as quatro unidades da 
empresa, incluindo o Centro 
Integrado de Controle. No 
meio da visita técnica, uma 
pausa para o contato com a 
natureza na na Fazendinha, 
onde animais convivem den-
tro da unidade industrial. Por 
� m os vereadores e diretoria 
almoçaram junto com os fun-
cionários da unidade 1, no re-
feitório.

Durante sua explanação 
Barg lembrou o acidente ocor-
rido em janeiro deste ano na 
unidade 2 e disse que a empre-
sa está investindo em novas 
tecnologias para prevenção.

O executivo também ex-
planou sobre o processo de 
produção dos materiais que 
fabrica e a aplicação deles no 
dia a dia das pessoas. 

“O Ciesp já está articu-
lando a atração de novos 
investimentos para o Polo 
Industrial. Precisamos for-
talecer esta sinergia entre 
a indústria e autoridades 
municipais para agilizar a 
retomada do crescimento. 
Como consequência aque-
cer a economia da cidade 
e gerar empregos”

Valdir Caobianco
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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: NIVALDO CLEMENTINO DE CARVALHO e VALDIRENE GONSALVES LOPES PEREIRA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador, RGn.º21434464-SSP/SP, CPFn.
º62479440630, com 49 anos de idade, natural de IPATINGA-MG (Santana do Paraíso-MG  Livro nº 
11, fl s. nº 94, Termo nº 6703), nascido no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e sessenta e 
sete (25/08/1967), residente na Rua Antônio José Silva, 40/F, apt.34-F, Vila Natal, Cubatão-SP, fi lho de 
SEBASTIÃO BONIFÁCIO DE CARVALHO, falecido há 44 anos e de ZITA CLEMENTINA DA SILVA, falecida há 
35 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, do lar, RGn.º200581041-SSP/SP, CPF 
n.º10824946820, com 50 anos de idade, natural de SÃO SEBASTIÃO-AL, nascida no dia vinte e oito de 
janeiro de mil novecentos e sessenta e sete (28/01/1967), residente na Rua Antônio José Silva, 40/F, 
apt.34-F, Vila Natal, Cubatão-SP, fi lha de JOSÉ GONSALVES LOPES, falecido há 44 anos e de CECILIA MARIA 
DA CONCEIÇÃO, falecida há 38 anos. Víuva de Robson Marciano Pereira, falecido aos 04/07/2011, no livro 
C-56, fl s.94, sob nº17481, no Cartório de 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, 16 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: KLEITON DOS SANTOS SILVA e ESTEFANE PORTUGAL DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, comprador, RG n.º 443974056 - SSP/SP, CPF n.º 32167416806, com 
34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte de junho de mil novecentos e oitenta 
e três (20/06/1983), residente na RUA das Rosas, 223, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO 
ADELINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, empresário, com 64 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de IRENE DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, empresária, com 53 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente 
administra� va, RG n.º 473430307 - SSP/SP, CPF n.º 33102659861, com 26 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia três de março de mil novecentos e noventa e um (03/03/1991), residente 
na RUA João dos Santos, 28, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de ARLINDO BATISTA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, técnico de saneamento básico, com 56 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de GILMA PEREIRA PORTUGAL DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, vendedora, com 52 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 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: FELIPE ALBERTO DA SILVA e FADIMA CÉLIA OLIVEIRA ARRUDA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de planejamento, com 29 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e oitenta e oito 
(22/06/1988), residente na Rua Engenheiro Antônio Lotuff o, 76, Sí� o do Campo, PRAIA GRANDE - 
SP, fi lho de CARLOS ALBERTO DA SILVA e de MARIA DO CARMO DA SILVA . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, com 29 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia oito de junho de mil novecentos e oitenta e oito (08/06/1988), residente na 
Rua Rio de Janeiro, 805, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ SEVERINO DE ARRUDA e de MARIA 
CÉLIA DA COSTA OLIVEIRA ARRUDA. 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, 16 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: ANTONIO DE OLIVEIRA PIRES e VANUSIA SANTOS DE JESUS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 1326482700 - SSP/BA, CPF n.º 01777175569, com 
32 anos de idade, natural de TAPIRAMUTÁ - BA (Tapiramutá - BA  Livro nº 03, fl s. nº 66, Termo nº 
261), nascido no dia dois de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (02/06/1985), residente na 
Rua Santa Julia, 1101, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de DARIO SOUSA PIRES, falecido há 07 
anos e de ZENILDA ALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 76 anos de idade, 
residente em TAPIRAMUTÁ - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, domés� ca, 
RG n.º 1424325471 - SSP/BA, CPF n.º 03770233107, com 31 anos de idade, natural de CANARANA - MT 
(Canarana - MT  Livro nº 04, fl s. nº 180, Termo nº 4319), nascida no dia oito de agosto de mil novecentos 
e oitenta e seis (08/08/1986), residente na Rua Santa Julia, 1101, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha 
de PAULO SANTOS DE JESUS, de nacionalidade brasileira, carreteiro, com 55 anos de idade, residente 
em CANARANA - BA e de MARIA JOSÉ SANTOS DE JESUS, de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 
48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de 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: WALMIR VIEIRA GONÇALVES e DEBORA MORAIS PESSÔA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, gestor de dp, CNH n.º 21435029 - SP, CPF n.º 12133514805, 
com 47 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia nove de abril de mil novecentos e 
setenta (09/04/1970), residente na Avenida Beira Mar, 1321, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de 
WALDIR BENEDITO GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, falecido e de MARIA APARECIDA VIEIRA 
GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, autônoma, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de atendimento, RG n.º 463584867 - SSP/SP, CPF n.º 
38657450836, com 27 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia sete de maio de mil 
novecentos e noventa (07/05/1990), residente na Rua Quarenta e Dois, 35, Parque Con� nental, SÃO 
VICENTE - SP, fi lha de DANIEL FERREIRA PESSOA, de nacionalidade brasileira, líder de embalagem, 
residente em SÃO VICENTE - SP e de ERENILDA MORAIS DA ROCHA PESSÔA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, residente em SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 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: 
SANDRO ROBERTO DE ALMADA e VANESSA DA SILVA SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, mecânico industrial, RG n.º 23832665 - SSP/SP, CPF n.º 16957449858, com 44 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP, nascido no dia cinco de abril de mil novecentos e setenta e três (05/04/1973), residente na Rua Maria 
Graziela, 1188, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ DOS SANTOS DE ALMADA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 74 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANÉZIA APARECIDA TEIXEIRA DE ALMADA, falecida 
há 22 anosDivorciado de Alessandra Figueredo Lima, conforme Escritura Pública lavrada em 06 de janeiro de 2012, 
pelo 1ºTabelião de Notas e de Protestos de Letras e Títulos de Cubatão-SP, no livro nº178, ás fl s.099/100.. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, analista, RG n.º 33434027 - SSP/SP, CPF n.º 31251974813, com 
34 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP, nascida no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três 
(28/02/1983), residente na Avenida Nadir Tereza Esteves, 251, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de VALDEMAR DA 
SILVA SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
DE FATIMA DE LIMA E SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP
Divorciada de Claudio Marcio Lopes de Oliveira, conforme sentença datada de 03/08/2015, proferida pelo Juiz de Direito 
da 1ªVara desta Comarca, nos autos de nº0003832.36.2015.8.26.0157. 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, 19 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: JOSE JESUS DOS SANTOS NETO e ELIZABETE BASTOS SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista carreteiro, RG n.º 29536745 - SSP/SP, CPF n.º 
33538739889, com 36 anos de idade, natural de ITABERABA - BA, nascido no dia treze de maio de 
mil novecentos e oitenta e um (13/05/1981), residente na Avenida Marginal Imigrantes, km.59, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, fi lho de DELI CRISTINO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA CRISTINA SANTOS DE SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, inspetora escolar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, RG n.º 54507843X - SSP/
SP, CPF n.º 30974792870, com 36 anos de idade, natural de ITABERABA - BA (Itaberaba-BA  Livro nº 
80, fl s. nº 233, Termo nº 2170), nascida no dia vinte e dois de março de mil novecentos e oitenta e 
um (22/03/1981), residente na Avenida Marginal Imigrantes, km.59, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha 
de CARLOS ALBERTO SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 61 anos de idade, residente em 
ITABERABA - BA e de MARIA DA GLORIA BASTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 60 
anos de idade, residente em ITABERABA - BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 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: LEONARDO GABRIEL BARBOSA DA SILVA e GRAZIELE DA SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, RG n.º 42398978 - SSP/SP, CPF n.º 43390743812, com 21 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e quatro de dezembro de mil novecentos e noventa 
e cinco (24/12/1995), residente na Rua Roberto Mário San� ni, 345, bl.C-03, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de 
CREONILDO BASILIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 50 anos de idade, residente em 
FEIRA DE SANTANA - BA e de JOZELMA MARIA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, pedagoga, com 42 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
almoxarife, RG n.º 44396468 - SSP/SP, CPF n.º 23146748800, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia onze de outubro de mil novecentos e oitenta e seis (11/10/1986), residente na Rua Roberto 
Mário San� ni, 345, bl.C-03, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de HELIO SANT’ANA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, pedreiro, com 55 anos de idade, residente em CARAGUATATUBA - SP e de ELIZABETE ALVES DA 
SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. 
Divorciada de Alex Aparecido Lima, conforme sentença datada de 16/02/2009, proferida pelo Juiz de Direito 
da 1ªVara Cível desta Comarca, nos autos de nº1306/08. 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, 18 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: JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SILVA e THAYRINI DE FÁTIMA DA SILVA MOURA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de processos químicos, RG n.º 50227118 - SSP/SP, CPF n.º 
41237971802, com 24 anos de idade, natural de ARAPIRACA - AL (Arapiraca-AL  Livro nº 77, fl s. nº 236, Termo 
nº 90061), nascido no dia três de agosto de mil novecentos e noventa e três (03/08/1993), residente na Rua 
Marina Lourenço de Oliveira, 199, bl.6, apt.01, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ FRANCISCO 
DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de CLAUDINEIDE DE OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 39 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 498934202 - SSP/SP, 
CPF n.º 43559401879, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezenove de maio de mil 
novecentos e noventa e quatro (19/05/1994), residente na Rua Primeiro de Maio, 360, Cubatão - SP, fi lha de 
MANOEL MESSIAS MOURA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 56 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de NEIDE APARECIDA DA SILVA MOURA, falecida há 4 meses. 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, 18 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: CAIO CESAR DE CAIRES COLENZIO e MARIANA RIBAS REIS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, controlador de pá� o, RG n.º 35771377 - SSP/SP, 
CPF n.º 37868505850, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e cinco de 
abril de mil novecentos e noventa e dois (25/04/1992), residente na RUA José Quirino Dantas, 120, 
Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lho de EVALDO DA SILVA COLENZIO, de nacionalidade brasileira, 
vendedor, com 40 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de ANA PATRICIA DE CAIRES, de 
nacionalidade brasileira, enfermeira, com 40 anos de idade, residente em ITANHAÉM - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, teleatendente, RG n.º 486414991 - SSP/SP, CPF n.º 
41490955828, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (São Vicente - SP  Livro nº 201, fl s. nº 36, 
Termo nº 145442), nascida no dia nove de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (09/01/1992), 
residente na RUA José Quirino Dantas, 120, Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lha de LAERCIO DE 
SOUSA REIS, falecido há 02 anos e de ANA MARIA RIBAS, de nacionalidade brasileira, vendedora, com 
39 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 21 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: 
GERSON JESUS CRUZ e GILDA JESUS CRUZ. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, soldador, RG n.º 
6482761 - SSP/BA, CPF n.º 13386354840, com 45 anos de idade, natural de JIQUIRIÇÁ - BA, nascido no dia dezesseis de 
novembro de mil novecentos e setenta e um (16/11/1971), residente na Rua João dos Santos Custodio, 65, Vale Verde, 
Cubatão - SP, fi lho de MARCIANO JESUS CRUZ, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente 
em JIQUIRIÇÁ - BA e de MARIA BARBOSA JESUS SANTOS, falecida há 11 anosDivorciado de Alexsandra Nascimento dos 
Santos, conforme sentença datada de 23/02/2015, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ªVara do Foro desta Comarca, 
nos autos de N°0010883-35.2014.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 
0718353188 - SSP/BA, CPF n.º 02604689596, com 44 anos de idade, natural de JIQUIRIÇÁ - BA, nascida no dia vinte e 
seis de abril de mil novecentos e setenta e três (26/04/1973), residente na Rua João dos Santos Custodio, 65, Vale Verde, 
Cubatão - SP, fi lha de MAMEDE JESUS CRUZ, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 84 anos de idade, residente em 
JIQUIRIÇÁ - BA e de ISABEL JESUS DAMASCENA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 83 anos de idade, residente 
em JIQUIRIÇÁ - BA. Divorciada de Antonio Cezar de Queiroz, conforme sentença datada de 19/04/2017, proferida pela MM. 
Juíza de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Salvador-BA. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 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: MAGNO ALEXANDRE DA CRUZ e LYDIA ILÁRIO GONÇALVES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, caldereiro, RG n.º 353974171 - SSP/SP, CPF n.º 29469675819, com 36 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 82, fl s. nº 211, Termo nº 14945), nascido no dia trinta de julho 
de mil novecentos e oitenta e um (30/07/1981), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 500, apt.64, Parque 
São Luis, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO ALEXANDRE DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, soldador, 
com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA AUXILIADORA DA CRUZ, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, cozinheira, RG n.º 30664065 - SSP/SP, CPF n.º 32026377898, com 32 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 109, fl s. nº 135, Termo nº 25614), nascida no dia cinco de julho de mil 
novecentos e oitenta e cinco (05/07/1985), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 500, apt.64, Parque São 
Luis, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ MANOEL GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 58 anos de 
idade, residente em SANTOS - SP e de MARCIA JOSÉ ILARIO, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços 
gerais, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 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 ROBSON DA SILVA e DAIANE PAULA ALVES DE CASTRO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 419202316 - SSP/SP, CPF n.º 32612120807, com 32 
anos de idade, natural de COLÔNIA LEOPOLDINA - AL (Novo Lino - AL  Livro nº 4, fl s. nº 150, Termo nº 
4197), nascido no dia três de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (03/09/1984), residente na 
Avenida Ferroviária I, 828, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ VIANEZ DA SILVA, falecido há 
1 ano e 6 meses e de MARIA JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, manicure, RG 
n.º 485656218 - SSP/SP, CPF n.º 40757783805, com 26 anos de idade, natural de CAMPO MAIOR - PI 
(Campo Maior-PI  Livro nº 39, fl s. nº 294, Termo nº 46797), nascida no dia doze de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e um (12/02/1991), residente na Avenida Ferroviária I, 828, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ PAULO DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 49 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ANTONIA ALVES DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 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: DENILSON SOUZA OLIVEIRA e MICHELY APARECIDA SANT’ANNA MELO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 566655330 - SSP/SP, 
CPF n.º 46196750836, com 19 anos de idade, natural de BRANQUINHA - AL (Branquinha - AL  Livro nº 13, 
fl s. nº 64, Termo nº 11909), nascido no dia oito de junho de mil novecentos e noventa e oito (08/06/1998), 
residente na Rua Caminho Monte Serrat, 113, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de DANIEL PEDRO 
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de LUCIANA DE SOUZA SANTANA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 38 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 561145854 - SSP/
SP, CPF n.º 47094624883, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 184, fl s. nº 
59, Termo nº 55387), nascida no dia dezoito de julho de mil novecentos e noventa e sete (18/07/1997), 
residente na Rua Caminho Monte Serrat, 113, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de ANDERSON 
OLIVEIRA MELO, de nacionalidade brasileira, encanador industrial, com 44 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de SANDRA REGINA DE SANT’ANNA MELO, de nacionalidade brasileira, vendedora, 
com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de 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: EDENILSON DAS NEVES e KELLY CRISTINA ANTUNES PEREIRA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro - SSP/SP, com 45 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão), nascido no dia dezessete de abril de mil novecentos e setenta e dois 
(17/04/1972), residente na Avenida Beira Mar, 931, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de 
APOLONIO JOSÉ DAS NEVES e de TEREZA MARIA DA NEVES . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira - SSP/SP, com 33 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia dezessete 
de março de mil novecentos e oitenta e quatro (17/03/1984), residente na Rua Tiradentes, 
681, Canto do Forte, PRAIA GRANDE - SP, fi lha de HUMBERTO MARQUES FERREIRA e de MARIA 
ADELAIDE VAZ ANTUNES FERREIRA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 21 de agosto de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ERRATA 

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 a 
pretendente natural de SÃO PAULO - 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, 22 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: ALEXANDRE ALECRIM DE SOUZA e JOANA D’ARC BARBOSA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 43128990 - SSP/SP, CPF n.º 31306820820, com 34 anos de 
idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente  Livro nº 137, fl s. nº 285vº, Termo nº 107780), nascido no dia 
vinte e seis de março de mil novecentos e oitenta e três (26/03/1983), residente na Av.Ferroviária, 981, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de VALFRIDO CIDRAL DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 
62 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de RITA ALECRIM DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
com 61 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, cabeleireira, RG n.º 469339147 - SSP/SP, CPF n.º 35950750802, com 31 anos de idade, natural de 
ESCADA - PE (Escada -PE  Livro nº 19, fl s. nº 25vº, Termo nº 20887), nascida no dia vinte e sete de junho de mil 
novecentos e oitenta e seis (27/06/1986), residente na Av.Ferroviária, 981, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
fi lha de JUAREZ JOSÉ DA SILVA, falecido há 28 anos e de MARIA JOSÉ BARBOSA SILVA FILHA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, 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, 21 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: ROBERT MATOS DOS SANTOS e ADRIANA DOS SANTOS SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 0434175153 - SSP/BA, CPF n.º 50102699534, com 47 
anos de idade, natural de SALVADOR - BA (Salvador - BA  Livro nº 196, fl s. nº 257, Termo nº 120384), 
nascido no dia cinco de agosto de mil novecentos e setenta (05/08/1970), residente na Rua das Rosas, 
321, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de DIOMÉDIO BORGES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
marceneiro, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de HELENICE MATOS DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 59 anos de idade, residente em SALVADOR - BA . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, domés� ca, RG n.º 0666406529 - SSP/BA, CPF n.º 
82451273534, com 36 anos de idade, natural de SALVADOR - BA (Salvador - BA  Livro nº 370, fl s. nº 101, 
Termo nº 57424), nascida no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e um (28/02/1981), 
residente na Rua das Rosas, 321, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de ELIAS DA SILVA, falecido há 8 anos e de 
MARIA LOURENÇA DOS SANTOS, falecida há 6 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de 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: ROBSON TEIXEIRA DE MIRANDA e ANDRÉIA RAMOS MOTA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 430386436 - SSP/SP, CPF n.º 46816513894, com 22 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatro de julho de mil novecentos e noventa e cinco 
(04/07/1995), residente na Marginal Imigrantes, 139, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ROBERTO 
CAJUEIRO DE MIRANDA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 50 anos de idade, residente em Bahia 
- EX e de VILMA SILVA TEIXEIRA, promotora de vendas, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 525799369 - SSP/SP, CPF n.º 51246165805, com 20 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia treze de agosto de mil novecentos e noventa e sete 
(13/08/1997), residente na Marginal Imigrantes, 139, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de DORCELINO 
SILVA DA MOTA, de nacionalidade brasileira, operador de máquinas, com 49 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de JOSELMA APARECIDA RAMOS DA MOTA, de nacionalidade brasileira, autônoma, 
com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 21 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 FERNANDO DE SANTANA e SEVERINA MARIA JUSTINO DE LIMA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 326146489 - SSP/SP, CPF n.º 69842361420, com 
47 anos de idade, natural de SURUBIM - PE (Vertente do Lério, Surubim-PE  Livro nº 1, fl s. nº 158, Termo 
nº 2983), nascido no dia nove de setembro de mil novecentos e sessenta e nove (09/09/1969), residente 
na Rua 8, 55, bl.02, apt.34, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de TEREZA ANTONIA DA CONCEIÇÃO, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 71 anos de idade, residente em SURUBIM - PE . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 4693707 - SSP/PE, CPF n.º 85664464453, 
com 43 anos de idade, natural de SURUBIM - PE (Cabo de Santo Agos� nho-PE  Livro nº 24, fl s. nº 46, 
Termo nº 25782), nascida no dia cinco de junho de mil novecentos e setenta e quatro (05/06/1974), 
residente na Rua 8, 55, bl.02, apt.34, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ JUSTINO DE LIMA, 
falecido há 6 anos e de MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 87 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, 22 de agosto de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária

O Clube Recrea� vo Vila Nova convoca os associados para Assembleia Geral no 
dia 13 de setembro (quarta-feira) - as 19 horas 1 chamada, as 19:30 2 chamada.
Endereço Rua 7 de Setembro, 723 - Vila Nova - Cubatão.
 
Ordem do dia
A) Leitura e aprovação da ata anterior
B) Eleição e posse de 50% dos membros efe� vos do conselho delibera� vo
C) Eleição e posse dos membros efe� vos e suplentes do conselho fi scal.
D) Eleição e posse do Presidente vê Vice Presidente da Diretoria Administra� va.
E) Assuntos Gerais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DE 
CONSTITUIÇÃO, FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DE DIRETORIA DA 
ASSOCIAÇÃO DOS DESEMPREGADOS DE CUBATÃO E BAIXADA 

SANTISTA.
 
A Comissão dos Desempregados de Cubatão e Baixada San� sta, 
CONVOCA, todos os desempregados do município de Cubatão e 
Baixada San� sta e demais pessoas interessadas, para a realização da 
Assembléia Geral Ordinária, no dia Quinze de Setembro de Dois mil 
e Dezessete, às 08:00 hs em primeira convocação, e às 08:30 hs em 
segunda com qualquer número de presentes. A Assembléia ocorrerá 
no auditório do CVT (Centro de Vocação Tecnológica), sito a Rua Doutor 
Fernando Costa 1.096, Bairro Vila Couto, Cubatão - SP, a fi m de serem 
deliberados e discu� dos a seguinte ordem do dia: 1 – Deliberação 
sobre a fundação da Associação dos Desempregados de Cubatão 
e Baixada San� sta; 2 – Aprovação do Estatuto Social da en� dade; 
3 – Eleição e posse da 1ª Diretoria; 4 - Assuntos de interesse geral.
             

Ronaldo Araujo Queiroz
Tanio Augusto Marques

Anderson dos Santos
Maria Aparecida da Silva
Ronaldo Pereira Delgado

 

Comissão dos Desempregados de Cubatão e Baixada San� sta
Cubatão, 25 de Agosto de 2017.

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, BANHEI-
RO 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 LOCA-
ÇÃO: R$1.200,00.

3361-4894
3372-7409

VENDA
- CASA GEMINADA NO BAIRRO 31 DE MAR-
ÇO.  CÓDIGO DO SITE: 1244. 2 DORMITÓ-
RIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO E GARA-
GEM PARA 1 CARRO. VALOR DA VENDA: 
R$220.000,00;

- APARTAMENTO NO BAIRRO VILA NOVA.  
CÓDIGO DO SITE: 1274.
3 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEI-
RO 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.

Anuncie 
Aqui 

(13)3361-5212
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Na última semana, a Escola ABC Infantil recebeu uma visita e tanto. A orquestra Cubatão Sinfonia esteve 
na escola apresentando seu repertório para as crianças e ensinando um pouquinho de música. Durante 
a visita, que encheu de alegria a rotina das crianças, o maestro e os músicos da orquestra apresentaram 
os instrumentos que compõem a banda, explicando sua função na orquestra e mostrando o som de cada 
um deles. Foi uma tarde de aprendizado e muita música para os alunos da ABC Infantil.

Orquestra na Escola No último domingo (20), o PPS reuniu seus filiados para 
eleger a nova diretoria executiva do partido. Durante 
a sua fala, o vereador Sergio Calçados, destacou a 
importância da união dos partidos em prol da Cidade. 
O evento contou com a presença dos presidentes do 
PR, Geraldo Freitas; do PSDC, Carlos de Freitas; e do 
PRB, Edílson de Freitas, além do atual presidente da 
Câmara, vereador Rodrigo Alemão (PSDB). 

PPS elege nova diretoria

DIRETORIA EXECUTIVA DO PPS CUBATÃO
Titulares:
Presidente - Luiz Carlos Costa  (Luizinho)
Vice Presidente - Gilmar Francisco da Silva
Secretária - Gilda França
Tesoureiro - Fábio Alexandre Barbosa (Binho)
Coordenação de Mulheres - Cristina Moreira de Oliveira (Cris)
Coordenação de Jovens - Larissa de Oliveira
Coordenação Sindical - Manoel Pereira Lima (Maracá)
Coordenação de Empregos - Magno Santos de Freitas (Gui 
do Guincho)
Suplentes:
Secretária - Kátia Maria da Silva (Kátia Tudo de Bom)
Tesouraria - Alexandre Santos Cova
Coordenação de Mulheres - Maria Helena Lucena da Silva 
(Lena)
Coordenação de Mulheres - Tatiana Karoline Espíndola 
Ferreira
Coordenação de Jovens - Allef Kelvin Silva de Souza
Coordenação de Empregos -  Robson de Oliveira Lopes
Coordenação de Empregos - Célio Lacerda

Cortavino 
A tradicional festa 
do Cortavino acontce 
dia 16 de setembro.
Os convites custam 
R$ 60,00 unissex 
(incluso bebida e 
churrasco) e são 
limitados. A festa 
será animada pela 
banda Os Fabrícios e 
pelo pagode do Bom 
a Beça com palinha 
do Samuca.  
Acontece no Espaço 
Vem Ver (Rua Al-
bertina Couto, 80) a 
partir das 23h. Info 
98870-4762
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INFORMA

Câmara dá ok para cartões da ACIC
Boas notícias para o co-

merciante da Cidade. 
Nessa semana, a Câmara 

Municipal deu sinal verde 
para dar sequência ao pro-
cesso de implantação dos 
cartões de crédito da ACIC 
para os funcionários do le-
gislativo. O projeto vem 
sendo discutido a algumas 
semanas entre representan-
tes da Câmara e a diretoria 
da ACIC e agora inicia o 
próximo passo para a sua 

implantação. “Os cartões 
serão de grande ajuda para 
o comércio e estamos felizes 
com o aval da Câmara para 
iniciar esse projeto. Espe-
ramos que seja o primeiro 
passo para a volta dos car-
tões em de� nitivo”, a� rmou 
o presidente da ACIC, Ge-
raldo Freitas.

5 de setembro
Acontece reunião com 

os comerciantes para expli-

car o processo. “Essa reu-
nião vai marcar o início do 
processo de implantação. 
Vamos cadastrar todos os 
comerciantes interessados 
em receber o cartão e na se-
quencia começar a implan-
tação do sistema para que os 
cartões comecem a funcio-
nar na Cidade”, comentou.

A implatação dos cartões 
será um processo bastante 
rápido, já que eles podem 
utilizar máquinas de cartões 

já existentes no mercado, 
como Visa, Cielo e Rede-
card. “Todos nós da Asso-
ciação, diretores e funcioná-
rios, junto com a Planvale e 
a Câmara, trabalhamos para 
isso acontecer o mais rápi-
do possível. O comércio de 
Cubatão precisa da volta 
dos cartões com máxima 
urgência e agora com o sinal 
verde do Legislativo, vamos 
trabalhar mais ainda”, � nali-
zou o presidente.

DIRETORIA DA ACIC EM REUNIÃO COM A CÂMARA DURANTE 
AS TRATATIVAS DO CARTÃO.
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ACIC e Sebrae preparam 
o ‘Poupatempo do 
Empreendedor‘
Parceria entre as entidades leva para a sede da ACIC uma unidade 
do Sebrae Aqui, Banco do Povo e Via Rápida Empresa

“Queremos fazer da sede 
da ACIC um espaço para o 
empresário e comerciante 
resolver seus problemas e 
aprender ainda mais sobre 
as novas tendências do mer-
cado, por isso essa parceria é 
tão importante”, comentou o 
presidente Geraldo Freitas, 
ao contar, em primeira mão 
para o Acontece, sobre as no-
vidades que chegam à Asso-
ciação em setembro.

Em uma parceria en-
tre ACIC, Sebrae, Ciesp e 
Prefeitura, os comerciantes 
terão a sua disposição três 
serviços essenciais: Uma 
unidade do Sebrae Aqui; o 
Banco do Povo Paulista e 
o Via Rápida Empresa. “A 
ideia é ter uma espécie de 
‘poupatempo do empreen-
dedor’ dentro da ACIC, para 
facilitar a vida do empresá-
rio e comerciante da cidade” 

comentou Marco Aurélio, 
representante do Sebrae.

A previsão para o início 
dos atendimentos dos ser-
viços é na segunda quinzena 
de setembro. “Queremos es-
ses serviços ativos o quanto 
antes. Estamos acertando os 
detalhes com a Prefeitura 
e o Sebrae para que eles se-
jam inaugurados na segunda 
quinzena de setembro”, � na-
lizou o presidente.

Via Rápida Empresa
O Via Rápida Empresa permitirá a realização dos serviços de 

pesquisa de viabilidade, registro empresarial, inscrições tributá-
rias e licenciamento de atividades em um único atendimento. O 

programa foi lançado em maio de 2012 pelo governador Geraldo Alck-
min. O módulo estadual de licenciamento do programa já está disponibilizado via 
internet para os 645 municípios paulistas.

programa foi lançado em maio de 2012 pelo governador Geraldo Alck-

Banco do Povo Paulista
O Banco do Povo Paulista (BPP) é o Programa de Microcrédito 

Produtivo desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo, por 
meio da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, em parceria 
com as prefeituras. O objetivo do programa é oferecer � nanciamentos 
para empreendedores formais ou informais, associações e coopera-
tivas produtivas ou de trabalho, para capital de giro e investimento 

� xo. Com isso, pretende-se promover o desenvolvimento socioeconômico e a criação 
de oportunidades.

meio da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, em parceria 

para empreendedores formais ou informais, associações e coopera-
tivas produtivas ou de trabalho, para capital de giro e investimento 

Sebrae Aqui
O Sebrae Aqui é um canal de atendimento presencial e de 

articulação criado a partir da celebração de parcerias entre 
o Sebrae-SP, prefeituras municipais e entidades sem � ns lu-

crativos interessadas na promoção da competitividade, do desenvolvi-
mento sustentável, da melhoria do ambiente legal e de negócios das 

micro e pequenas empresas, contribuindo com o fortalecimento da economia e o fo-
mento do empreendedorismo local.

articulação criado a partir da celebração de parcerias entre 
o Sebrae-SP, prefeituras municipais e entidades sem � ns lu-

crativos interessadas na promoção da competitividade, do desenvolvi-
mento sustentável, da melhoria do ambiente legal e de negócios das 

Palestra sobre linhas de crédito

Ainda na parceria ACIC/Sebrae, no pró-
ximo dia 31 de agosto, a Associação recebe 
uma palestra sobre linhas de crédito, minis-
trada pelo pessoal do programa ‘Desenvolve 
SP’, do governo do estado.

Na pauta da palestra estarão os tipos de 
linha de crédito disponíveis no mercado, 

quais os benefícios e problemas de cada 
uma e como obter crédito em até 24 horas 
de forma segura e com boas condições para 
o empresário.

Para participar da palestra, basta se ins-
crever na própr¬ia ACIC pelo telefone (13) 
3361-5212

Audiência Pública do comércio em setembro
Esta marcada para o dia 21 de setembro, 

às 19h na sede da Acic, a Audiência Públi-
ca do Comércio. O pedido  em caráter de 
urgência, feito pelo presidente Geraldo Frei-
tas, encontrou respaldo do Ouvidor Público 
do Município, Dojival Vieira, que já agilou 
os trâmites para a realização.

Lei dos foodtrucks liga sinal de alerta no Comércio
O projeto de alteração na lei orgânica, pro-

posta pelo vereador Ivan Hildebrando, que 
regulamenta os food trucks e food bikes na 
cidade trouxe preocupação para a diretoria da 
ACIC e comerciantes da Cidade. Em reunião 
na tarde desta quinta (24), realizada na Câma-

ra, � cou acordado que se formará uma comis-
são com ambulantes, comerciantes e vereado-
res para debater o projeto, que foi aprovado na 
última terça (22).  “Nós queremos debtaer esse 
projeto para que o comércio seja o grande be-
ne� ciado”, a� rma o presidente.

“A urgência se justi� ca diante do número 
de comércios que estão encerrando as ativi-
dade. É urgente envolver a sociedade civil 
e os setores competentes junto aos comer-
ciantes da cidade para determinar ações efe-
tivas de enfrentamento”, justi� cou Geraldo, 
no documento onde solicita a Audiência.

Setor de Eventos
Na noite da última quarta (23), a diretoria da ACIC reuniu os comerciantes que trabalham na 
área de eventos para pensar em estratégias para o setor. Na reunião, � cou acordado a realização 
de uma Feira de Noivas, prevista para o dia 26 de novembro. Na feira, serão montados estandes 
para exposição dos trabalhos ao público. Uma nova reunião deve ser marcada em breve para 
acertar os detalhes para a realização da feira.

A������ G���

A������ G���



0925 de agosto de 2017digital.com.br

AS INFORMAÇÕES DESTA COLUNA SÃO DE RESPONSABILIDADE DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES       LEGISLATIVO CUBATENSE

ROXINHO PRESIDE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TRANSPORTE

Nesta sexta (25), o vereador Roxinho (PMDB), presidente da 
Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara, reúne 
representantes da Translíder, para falar sobre os problemas do 
transporte municipal. A reunião faz parte de um conjunto de 
reuniões para mapear o transporte na cidade e já aconteceu tam-

bém com representantes da CMT e da associação de transporte 
alternativo.

Com a reunião, o vereador espera poder apresentar solu-
ções para o transporte da cidade no Legislativo. Fazem parte da 
Comissão: Jair do Bar (PT) e Cleber do Cavaco (PRB).

TONINHO VIEIRA BUSCA SOLUÇÕES PARA O RUBENS PAIVA

O vereador Toninho Vieira (PSDB) presidiu mais uma reu-
nião da Comissão Especial de Vereadores (CEV), no último dia 
17, que busca soluções para problemas no viaduto Rubens Pai-
va, no Jardim Casqueiro. O vereador comentou a di� culdade de 
diálogo com o DER,  ARTESP e a Ecovias, que não enviaram 

representantes. Uma audiência com o Secretário Estadual de 
Transportes, Laurence Casagrande Lourenço,  será agendada 
para levar a demanda até o governador e um estudo técnico 
será elaborado pela comissão junto com a CMT e secretaria 
de Obras  para apontar soluções para o viaduto.

rão partiu do vereador e teve apoio da Prefeitura de Cubatão.
Na ocasião, foram feitas apresentações de teatro e fanto-

ches explicando como se deve manter a higiene bucal. Além 
disso, os alunos das UME Amapá e Rio Branco ganharam kits 
com escova e creme dental.

RODRIGO ALEMÃO PRESTIGIA ALUNOS DA UNIMES

Na última segunda (21), o vereador Rodrigo Alemão 
(PSDB), esteve acompanhando os alunos do curso de odon-
tologia da Unimes, durante as atividades do Primeiro Muti-
rão de Prevenção Odontológica, realizado na Capela Nossa 
Senhora Aparecida, na Ilha Caraguatá. A iniciativa do muti-

AGUINALDO ARAÚJO COBRA LINHA DE ÔNIBUS INTERMUNICIPAL

O vereador Aguinaldo Araújo (PDT), encaminhou ofício à 
Mesa da Câmara solicitando que o poder Executivo, na pessoa 
do prefeito Ademário, faça gestões junto a EMTU para que uma 
nova linha de ônibus intermunicipal seja implantada na cidade.

Segundo o vereador, o trajeto desta nova linha deve iniciar 

no Jardim Casqueiro, passando pelo Bandeirante e Ponte 
Nova e terminal em Santos, no bairro da Ponta da Praia. A 
justi� cativa para a nova linha é que ela seria importante para 
aliviar a superlotação das linhas que passam pelo bairro. O 
pedido foi encaminhando ao setor competente,

LALÁ HOMENAGEIA MORADORA DO MÁRIO COVAS

Através de Projeto de Lei, aprovado em segunda discussão 
na Câmara, o vereador Lalá (SD) propôs uma homenagem à 
Dulce Martins da Silva, moradora do Conjunto Mário Covas, 
falecida em 2007. Segundo o autor, a intenção é denominar a 
Sala Principal da nova Unidade Básica de Saúde localizada na 

região da Vila Natal, com o nome de Dulce. 
Segundo o vereador, ela era uma pessoa muito querida 

pelos moradores do bairro, e um exemplo de luta, fé e gene-
rosidade. Os � lhos e netos de Dulce acompanharam a sessão 
e ao � nal foram cumprimentados pelos vereadores presentes.

WILSON PIO BUSCA EMENDA PARA A SAÚDE

No último dia 03, o vereador Wilson Pio (PSDB) esteve 
na Assembleia Legislativa em São Paulo, em reunião com o 
deputado estadual Adilson Rossi (PSB). Na ocasião também 
estiveram presentes o vereador Aguinaldo Araújo e o pastor 
Carlos Silva, presidente da Assembleia de Deus Ministério de 

Cubatão e da Comadespe. Na pauta estava a saúde de Cubatão. 
Vereador e deputado trataram sobre emenda parlamentar para 
a compra de duas ambulâncias para a Cidade, para auxiliar no 
transporte de paciente, sendo uma delas com UTI móvel para 
transporte de pacientes em estado grave.

CLEBER DO CAVACO PEDE MELHORIAS NA V.PESCADORES

O vereador Cléber do Cavaco (PRB) apresentou 
preposição junto a Casa de Leis solicitando gestões junto 
ao órgão competente para que seja realizada a cobertura 
da quadra esportiva da Vila dos Pescadores, situada na 
Avenida Ferroviária 1.

Segundo o vereador, o local é a única opção para moradores 
do bairro praticarem esportes e outras atividades físicas e 
culturais e em dias de chuva essa prática � ca impossibilitada, 
já que a quadra � ca molhada. O pedido foi encaminhado aos 
setores competentes da Prefeitura para análise.

mais de 800 mulheres que aguardam para fazer o exame de 
mamogra� a. “Sabemos que através de um diagnóstico pre-
coce do câncer de mama, as chances  de cura aumentam a. 
Em breve teremos novidades quanto a data da chegada e lo-
cal que será instalada a Unidade Móvel”, a� rma.

O vereador Sérgio Calçados em parceria com a depu-
tada federal Pollyana Gama, ambos do PPS, estão dando 
andamento às tratativas para a instalação de uma unidade 
móvel do programa ‘Mulheres de Peito’ na cidade. 

O programa visa atender uma demanda reprimida de 

MARCINHO PARTICIPA DA SESSÃO DA SEMANA DA FAMILIA

Nesta quarta (23), o vereador Marcinho participou da 
Sessão Solene em homenagem a Semana da Familia, rea-
lizada no plenário da Câmara Municipal. Na sessão, que 
teve como orador o� cial o bispo Dom Tarcísio Scaramus-
sa, bispo da Diocese de Santos.

Junto com a sua esposa, o vereador discursou a respeito 
da importância da família na sua vida particular e na socie-
dade como um todo, e fez também um resumo da história 
e vida do Bispo Dom Tarcísio. A sessão solene faz parte do 
calendário o� cial da Cidade.

SÉRGIO CALÇADOS VIABILIZA ‘MULHERES DE PEITO‘ 

por Arlindo 
Ferreira 

Historiador

A mulher barbada
O chefe da O� cina de 

Máquinas Pesadas da Co-
sipa, João Basalobo, convi-
dou seus funcionários mais 
diretos, Nasareno e Manoel 
Bigode (Pernambuco), para 
irem ao circo montado na 
Avenida Nove de Abril, onde 
hoje estão a Caixa Federal e 
o Banespa.

Quando da apresentação 
da mulher barbada, foi ou-
vido pelo apresentador um 
desa� o:

- Quem conseguir dar 
um tranco na mulher barba-
da ganha 50 cruzeiros.

Pernambuco, já um tan-

to mamado, se ofereceu a 
� m de ganhar a grana. Não 
conseguiu derrotar a mu-
lher e – nervoso pelas vaias 
– puxou sua faca e partiu pra 
cima dela. A barbada tirou a 
faca do valentão e com um 
só golpe jogou-o no chão e 
ainda pisou em cima.

A volta do avô escravo
Foram passear na Serra 

Velha o Padovani, o Maneco 
Rebouças, o Zé Dias e mais 
Deusdeth de Almeida, lu-
tador de boxe, valentão do 
D.E.R.

No Rancho da Maiori-
dade (Casa de Pedra) existe 

uma prisão com porta de 
grades de ferro, que diziam 
ser pra prender os escravos 
daquele tempo.

Deusdeth, carteando, 
disse ser neto de escravos, 
contrariando a história, por-
que com sua idade jamais 
isso seria possível – evidente 
que o valentão estava inven-
tando.

Padovani, dando a volta 
pelos fundos, imitando um 
velho, gritou:

- Deusdeth, meu neto, 
aqui é seu avo Benedito!!!

O lutador valente acredi-
tou, se assustou e se mandou 
correndo serra abaixo.

Linha do Tempo

PREMIO SABESP - COM GASTÃO BIERRENBACH 
, SUPERINTENDE DA SABESP.
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Fórum Juvenil Soroptimist International
Neste � nal de semana, o 

Clube XV, em Santos, recebe 
o ‘Fórum Juvenil Soroptimist, 
realizado pelo Soroptimist 
International Brasil. Entre os 
dias 25 e 27, 21 jovens entre 16 
e 19 anos, que estão cursando 
os dois últimos anos do ensi-
no médio, vão debater sobre o 
tema “A in� uência da era di-
gital na sociedade: vantagens 
e desvantagens”. Durante o 
debate, cada um vai expor o 
seu ponto de vista a respeito 
do tema, apontar problemas e 
soluções para ambos.

O evento começa no dia 
25, com um jantar de boas-
-vindas aos participantes. No 
dia 26, os candidatos pro-
moverão o debate das 09 às 
17 horas, no Clube XV (Av. 
Washington Luiz, 565, Bo-
queirão). À noite, no mesmo 
dia, haverá premiação aos 
melhores participantes, du-
rante um jantar que acontece-

rá no restaurante Da Franco, 
no Mercure Santos Hotel. Já 
no dia 27, acontece a cerimô-
nia de despedida. 

Aluna na escola 
estadual José da Costa, 
a aprendiz do Camp 
Marina Galdino tem 
17 anos e representará 
o SI Cubatão 

CELEBRANDO A SUA SÉTIMA PRIMAVERA, O 
PEQUENO JOÃO PEDRO PALMITO FRANÇA. 
PARABÉNS JOÃO!

O VEREADOR TODY AO LADO DO PREFEITO 
VÁLTER SUMAN, POSAM PARA A COLUNA.

NA ÚLTIMA TERÇA (22), AS MULHERES DO PROJETO PROMOTORAS 
LEGAIS POPULARES (PLPS) RECEBERAM A EQUIPE DA SALA DO 
EMPREENDEDOR, PARA UMA PALESTRA SOBRE EMPREENDEDORISMO. 
O ENCONTRO ACONTECEU NA ESCOLA DE GOVERNO E FOI 
PROMOVIDO PELA ASSESSORIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES DA 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL


