
CIDO BARBOSA  Diretor presidente Ano XVIII   1º de SETEMBRO de 2017     Nº 934     R$ 0,75 acontecedigital.com.br

Formada comissão de 
combate ao desemprego

Tudo certo 
com a licitação 

do Hospital

Assembleia no Sintracomos, na segunda (28) 
definiu representantes dos trabalhadores. Na terça 
(29), o líder sindical Macaé apresentou os nomes, 

na reunião mensal do Conselho de Prefeitos - 
Condesb. Empresários, universidades e prefeituras 
também indicarão integrantes à Comissão que 

pretende unir a região na busca por investimentos 
que gerem empregos. Desempregados já são mais 
de 50 mil, na Baixada. 03

Guarujá garante a tradição
A Pérola do Atlântico retoma a tradicional  
comemoração da Semana da Pátria, incluindo os 
desfiles cívico e militar em Vicente de Carvalho e 

no Perequê. A programação é extensa: 
começa nesta sexta e vai até o dia 7 de 
setembro, feriado da Independência. 03

Arco Íris  
Símbolo da entrada de Cubatão, a ponte do Arco Íris saiu do escuro. 
O limite de velocidade que era de 40, agora passou para 50km por hora.
Nesta semana, a administração intensificou os serviços de zeladoria na cidade: a Beira Mar do 
Casqueiro também recebeu iluminação e o estradão da Vila Esperança está sendo recapeado. 

Caiu por terra a 
tentativa de inviabilizar 
a reabertura do 
Hospital Municipal de 
Cubatão: a licitação 
está confirmada, como 
previsto, para o dia 19 

de setembro.
UBS's não fecham, mas 
fim do contrato com 
gestora que mantinha 
médicos e enfermeiros, 
reduz atendimento em 
algumas unidades. 02

Foto da Capa
Marcel Nobrega

Acontece sorteia 
ingresso para o 

Turma do Pagode

A Casa de shows Vem 
Ver reabre em grande 
estilo, com show 
do grupo Turma do 
Pagode. Já está quase 
tudo pronto para o 
grande dia e o Acontece 

vai sortear 4 pares 
de ingressos para os 
leitores curtirem o show 
na faixa. Participe da 
promoção no Facebook 
do Jornal (Jornal 
Acontece). 07

Coluna do Cido Barbosa  02

Associação em defesa dos moradores 
reclama do preço da gasolina 

Projeto para aumentar número de vereadores 
é retirado da pauta, em Guarujá

Garantido aporte para pagamento de 
rescisões dos demitidos da Cursan

Refis Federal é prorrogado e Refis de Guarujá 
e Cubatão já recebem contribuintes
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Guarujá mantém cadeiras
Foi retirada da pauta de votações da Câmara a 

Proposta de Emenda à Lei Orgânica, do vereador 
Bispo Mauro (PRB) que aumentava do número de 
cadeiras, de 17 para 21 vereadores, a partir de 2021. O 
bispo considerava o critério populacional, previsto na 
Constituição Federal, que prevê até 23 vereadores nos 
municípios com mais de 300 mil habitantes. A pressão 
popular com respaldo da imprensa teria sido o principal 
motivador do recuo.

Refis 
Foi prorrogado o prazo do novo Refi s federal: vai até 

29 de setembro. Nos próximos dias, o Congresso vota 
alterações relacionadas ao tema.

Mesmo não sendo anunciadas essas mudanças, as 
empresas já podem aderir ao programa.

No âmbito municipal, várias cidades estão com o 
Refi s municipal em vigor: é o caso de Cubatão e Guarujá 
que intensifi cam campanhas.

Vazamento na Refinaria
Consultada pelo Acontece sobre as denúncias de 

vazamentos e risco iminente na Refi naria de Cubatão 
a Petrobras respondeu que: “ não procede a informação 
passada pelo Sindipetro-LP de que houve diversos 
vazamentos na RPBC. Foi registrado um vazamento 
na RPBC, em 21/08, sem impacto às pessoas, meio 
ambiente, instalações ou produção; que foi devidamente 
comunicado aos órgãos de controle e divulgado à 
imprensa. Sobre o efetivo, a referida unidade opera 
com número de trabalhadores necessário e sufi ciente 
para garantir a segurança, confi abilidade e efi ciência da 
refi naria”, diz a Companhia.

Por outro lado, o SindiPetro reafi rma o contrário.

Mange Federal

Ao que tudo indica, o delegado de polícia Waderley 
Mange, novo presidente do PEN Cubatão vai mesmo 
ceder ao assédio do Partido. Se assim o for, no ano 
que vem, ele será candidato a deputado federal, numa 
dobradinha com Paulo Correa Júnior que deverá buscar 
reeleição à Assembléia Legislativa. Empolga a dupla a 
fi liação do presidenciável Bolsonaro.

Interesse Turístico
A Câmara aprovou encaminhando para sanção 

do prefeito, o Plano Diretor de Turismo (PDTUR) de 
Cubatão, um pré-requisito para que o município seja 
reconhecido como de interesse turístico, categoria de 
classifi cação recentemente criada pelo Governo do 
Estado.

O PDTUR é fruto das as audiências públicas que 
aconteceram no mês de julho, quando foram debatidas 
ações para e desenvolver os segmentos de turismo 
ecológico, de aventura, histórico-cultural, industrial-
negócios, náutico e de base comunitária.

A tramitação do projeto que torna Cubatão município 
de interesse turístico, proposta pelo deputado estadual 
Paulo Correa (PEN), está adiantada na Assembleia 
Legislativa.

Demitidos da Cursan
A Câmara realiza nesta sexta às 16h, o Ato de 

Devolução de um cheque de novecentos mil reais 
referente a segunda parcela de uma economia realizada 
nesses oito meses de gestão A devolução foi antecipada 
devido a tratativas com todos os parlamentares para 
atender os demitidos da Cursan, que ainda não 
receberam as rescisões nem o 13º.

Os vereadores também aprovaram projeto de lei 
autorizando a Prefeitura a abrir crédito suplementar  de 
2 milhões para acertar as contas com estes funcionários, 
demitidos em abril.

Uma coisa...
é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Esta semana o TJ/SP, atendendo a ação impetrada 

pelo advogado Silvio Ribeiro concedeu liminar 
cancelando a assembleia que elegeu a diretoria da 
Cursan, a mesma que fechou a empresa. 

Com isso correu o boato de que o ato de fechamento 
poderia ser anulado. Porém os assuntos são distintos, o 
cancelamento do ato dependeria do eventual sucesso de 
futura ação específi ca e, caso ainda, Prefeitura e Cursan 
não consigam reverter a decisão desta semana. 

Prefeitura Cursan tem prazo para defesa antes da 
ação seguir para julgamento colegiado.

Uma polêmica se ins-
talou na cidade na últi-
ma semana, por conta da 
aprovação do projeto de lei 
que altera a lei orgânica do 
Município e regulamenta a 
atividade dos foodtrucks e 
foobikes na Cidade. Muito 
se falou sobre a posição da 
Associação Comercial, di-
zendo que nós somos con-
tra o projeto, alegando que 
queremos atrapalhar o co-
mércio e impedir a vida dos 
ambulantes de Cubatão.

Por isso nós reforçamos 
alguns pontos muito im-
portantes nessa história.

O primeiro ponto que 
precisa ser explicado é 
sobre o projeto de lei. A 
ACIC, representada por seu 
presidente e diretoria, não é 
contra nenhum projeto de 
lei que favoreça ou estimule 
comércio, que venha tanto 
do poder Executivo quanto 
do Legislativo. O que nós, 
comerciantes e ambulantes 
de Cubatão, queremos ter 
voz ativa, participando dos 
debates que envolvem o 

O Tribunal de Contas/SP 
manteve a validade do edital 
de concorrência para esco-
lher a nova gestora do Com-
plexo Hospitalar de Cubatão 
incluindo o Hospital Muni-
cipal e o inacabado prédio 
do teatro que será um centro 
de alta complexidade com 
hemodiálise, tratamento de 
câncer e câmera hiperbárica. 

Em 9 de agosto, o santis-
ta Orlando Augusto da Silva 
Junior denunciou supostas 
irregularidades no chama-
mento público, mas os argu-
mentos foram desqualifi ca-
dos pelo Tribunal.

Concorrência
Dia 19 de setembro, às 10 

horas, serão abertos os enve-
lopes com as propostas das 
organizações sociais cadas-
tradas para a disputa:

Instituto Nacional de 
Pesquisa e Gestão em Saúde 
(Insaúde); a Fundação São 
Francisco Xavier - Hospital 
Márcio Cunha; a Socieda-
de Benefi cente Caminho de 
Damasco; o Instituto Na-

Tudo certo com 
licitação do hospital

Cai por terra a tentativa de inviabilizar a reabertura do Hospital Municipal. TCE 
afi rma que ato da Prefeitura está dentro da Lei

cional de Desenvolvimento 
Social e Humano - Hospital 
e Maternidade Dr. Eugênio 

Gomes de Carvalho; o Ins-
tituto de Gestão, Adminis-
tração e Treinamento em 

Saúde (Igats) e o Consórcio 
de Empreendedores Sociais 
- Coesa.

“Nós não temos 
poder de fiscalização”

nosso setor. Queremos con-
tribuir com o olhar de quem 
vive o dia a dia do comércio, 
mostrando os problemas e 
apontando soluções e ideias.

Em particular, eu, Geral-
do Freitas, reforço esse pen-
samento que é comum tanto 
na diretoria da ACIC quanto 
nos comerciantes e ambu-
lantes da Cidade.

Em segundo lugar, além 
de discutir projetos e ações 
para melhorar o comércio, é 
importante falar sobre a fi s-
calização. Essa alteração na 
lei orgânica vai possibilitar 
mais food trucks na Cidade, 
mas quem vai garantir que 
eles respeitam a legislação? 
Quem vai garantir que eles 
seguirão as normas exis-
tentes atualmente, tenham 
licença e todos os trâmites 
legais necessários que um 
comerciante precisa cumprir 
para poder abrir as portas?

Isso nos leva ao primeiro 
ponto, porque se tivessem 
nos convocado para o debate 
sobre o assunto, nós tería-
mos apontado esse ponto e, 

em conjunto, colocaríamos 
algumas ideias para que ele 
fosse solucionado. 

Vale ressaltar aqui que, 
em momento algum, nós 
da ACIC e os comerciantes, 
somos contra os ambulan-
tes da Cidade. O que nos 
preocupa de verdade é que 
pessoas de fora e invadem a 
nossa Cidade e vendam seus 
produtos em qualquer lugar, 
sem qualquer tipo de regis-
tro ou fi scalização. Para dar 
um exemplo bem claro, é só 
observar quantos veículos 
param na frente dos bancos 
e em outros pontos da ci-
dade, ou então pessoas es-
tendem lonas nesses locais, 
exibem produtos e vendem, 
causando uma concorrência 
desleal com os comerciantes 
locais. Eles fazem isso, levam 
o dinheiro do cubatense para 
outros lugares e os comér-
cios daqui continuam bai-
xando suas portas, como nós 
podemos ver todos os dias.

Na semana passada, mais 
precisamente no dia 24, os 
comerciantes foram até a 

Câmara para reivindicar 
alguns pontos do projeto, 
que tinha sido aprovado 
dois dias antes. A discus-
são foi bastante contun-
dente e nós esperamos que 
os nossos apontamentos 
sejam levados em conta. 

O terceiro ponto dessa 
polêmica é sobre as res-
ponsabilidades da ACIC. 
Reiteramos o que está es-
crito no título. Nós não 
temos nenhum poder de 
fi scalização. Como asso-
ciação, nós somos repre-
sentante legal do comércio. 
Nesse sentido, tudo o que 
a lei nos permite fazer são 
requerimentos apontando 
nossas difi culdades, co-
brando o diálogo e ações 
para o fortalecimento do 
comércio. Além do poder 
público, quem é que tem 
o poder de fi scalizar o co-
mércio e qualquer outro 
setor da sociedade?

E deixo aqui um ques-
tionamento que, toda a 
diretoria e eu como presi-
dente tento responder sem 
sucesso. Se o poder público 
não está emitindo licenças 
de funcionamento há al-
gum tempo, como existem 
tantos ambulantes na Ci-
dade?

Debate sobre o PL dos foodtrucks na Câmara foi acalorado

GERALDO FREITAS

PRESIDENTE DA ACIC

Depois das informações 
desencontradas de que 11 
unidades fecharam as portas 
nesta quinta-feira, a Prefei-
tura de Cubatão confi rmou 
que as unidades de saúde 
UBSs e PSFs funcionaram 
nesta quinta-feira (31) e 
continuarão funcionando 
normalmente, apesar do 
quadro reduzido de médicos 
e enfermeiros. Quem tinha 
atendimento marcado com 
um dos médicos contrata-
dos da OSS Revolução, será 
atendido normalmente, mas 
em alguns casos a consulta 
pode ser reagendada. 

Com o fi m do contrato 
com a entidade e a nova li-
citação em andamento, a Se-
cretaria da Saúde preparou 
um remanejamento para a 

‘Pamos‘ funcionando
próxima semana, visando 
ampliar o atendimento com 
os próprios profi ssionais do 
quadro de servidores públi-
cos municipais, até que assu-
ma a nova gestora. 

Caso o munícipe não 
encontre o pediatra, clínico  
ou ginecologista na unida-
de desejada, pode entrar em 
contato com 3362-7811 para 
saber qual a unidade mais 
próxima com esse atendi-
mento.

Emergencial 
do emergencial
Embora já tenha sido 

prorrogado emergencial-
mente este ano, o contrato 
de gestão da UPA Casqueiro, 
que também venceu, deve 
ser novamente prorroga-

do emergencialmente, sem 
a paralização dos serviços. 
Nestes casos, costuma haver 
a aquiescência dos órgãos 
de controle por se tratar de 
emergência.

A mesma prerrogativa 
não se estende à saúde bá-
sica, parcialmente paralisa-
da nesta semana: a licitação 
para a nova gestora do Pro-
grama de Saúde da Família - 
PSF acontecerá no dia 21 de 
setembro e a expectativa da 
administração é de que em 
outubro esse processo esteja 
fi nalizado. Até lá, o atendi-
mento nas UBSs fi ca com-
prometido, mas não para.

A partir desta sexta, o 
Conselho Municipal de Saú-
de, vai fi scalizar o funciona-
mento nas unidades.
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 A reunião mensal do 
Conselho que reúne os pre-
feitos da Baixada Santista 
e representantes do gover-
no do Estado, aconteceu 
na sede da Acic, em Cuba-
tão, dia 29. O líder sindical 
Marcos Braz de Oliveira 
(Macaé), representando tra-
balhadores de mais de 40 
categorias, entregou a pauta 
com sugestões, prioridades 
e a relação dos nove repre-
sentantes para compor a co-
missão especial que discu-

tirá propostas e ações para 
estimular o desenvolvimen-
to e a geração de empregos 
na região, em médio e lon-
go prazos. Coordenador da 
Força Sindical na região, 
Macaé agradeceu a Mou-
rão e aos representantes das 
outras oito prefeituras com-
ponentes do Condesb pela 
“oportunidade de consultar 
os sindicatos sobre o grave 
problema do desemprego, 

RETOMADA DO CRESCIMENTO

Trabalhadores entregam 
sugestões para gerar emprego
Assembleia no Sintracomos, na segunda-feira (28) defi niu representantes dos trabalhadores para a Comissão do Emprego. Na terça, 
Macaé apresentou pauta dos trabalhadores na reunião do Condesb. Empresários e universidades também indicarão integrantes à Comissão

Divulgação

Reunião mensal do Condesb teve como pauta principal o desemprego que atinge 50 mil na BS

que atinge mais de 50 mil 
pessoas nos nove municí-
pios”.

Grupo especial
Contará, também, com 

representantes dos empre-
sários, acadêmicos e in-
dicados pelos prefeitos da 
Região: no total, 36 pessoas 
serão encarregadas de apre-
sentar um diagnóstico de 
como a crise afeta a Baixada 
apontando alternativas e so-
luções. 

O passo seguinte será 
trazer para o debate os de-
putados que representam a 
região para reforçar a busca 
pela realização dos investi-
mentos, programas e proje-
tos indicados como priori-
tários. 

Mais propostas
A comissão eleita pelos 

sindicatos, continua rece-
bendo sugestões até esta 
sexta para, na semana que 
vem, encaminhá-las junto 
às propostas dos represen-
tantes dos empresários e das 
universidades.

Até agora, as propostas 
foram encaminhadas pelo 
fórum ‘Cresce Baixada’, co-
missão de desempregados, 
Sintracomos e conselho 
sindical. Entre elas, está a 

criação de frentes de traba-
lho do governo estadual na 
região.

A comissão 
Eleita na sede do Sintra-

comos em Santos, é formada 
também pela CUT, NCST, 
CGTB, Conselho Sindical 
da Baixada, Sindicato dos 
Engenheiros, Fundacentro, 
Fitmetal e Comissão de De-
sempregados da Região.

Parque 
Tecnológico
Durante o encontro, foi 

assinado, ainda, convênio 
com a Fundação Parque 
Tecnológico, que reúne as 
universidades da região, as 
quais prestarão assessoria 
técnica em projetos de inte-
resse dos municípios.

Usiminas
Ainda durante a reunião 

o prefeito de Cubatão Ade-
mário pediu que as cidades 
se unissem contra o desem-
prego e revelou o interesse 
da Usiminas de disponibi-
lizar as áreas onde funcio-
nava o setor de laminados 
para abrigar novas empresas 
interessadas em empreendi-
mentos na região. “A área é 
dotada de toda infraestru-
tura necessária para indús-
trias”, lembrou o prefeito.      

Prefeitos
Participaram do encon-

tro representantes do gover-
no do Estado e os prefeitos: 
Ademário (Cubatão), Mou-
rão (Praia Grande), Val-
ter Suman (Guarujá), Luiz 
Maurício (Peruíbe) e Marco 
Aurélio (Itanhaém).  Vice-
-prefeito Sandoval (Santos) 
e Luiz Carlos Rachid (Ber-
tioga). Paulo Corrêa Jr re-
presentou a Alesp.

Comissão terá 36
representantes 
das universidades, 
sindicatos, empresários 
e prefeituras

Os membros da Associa-
ção para Desenvolvimento 
de Cubatão e Região, lidera-
dos pelo popular Fundo de 
Garantia, estão preocupa-
dos com a diferença de pre-
ços da gasolina nos postos 
de combustíveis da Região. 
A ADCR questiona a Pe-
trobras e as entidades que 
representam os postos de 
gasolina sobre essa diferen-
ça, que pode chegar R$ 0,10 
por litro.

Segundo a ADCR, não 
faz sentido que a cidade 
que abriga a Re� naria Pre-
sidente Bernardes cobre 
mais caro do que outras ci-
dades da região e da grande 
SP pelo valor da gasolina. 
A Associação também co-
mentou com a coluna que 
prepara documentação que 
será entregue ao Ministério 
Público, para que as provi-
dências sejam tomadas.

Petrobras 
responde
Em nota, a assessoria de 

imprensa da Petrobras in-
formou que é responsável 

GASOLINA FERIADO DA INDEPENDÊNCIA
Por que pagamos mais caro?

apenas pelo preço do com-
bustível que é vendido para 
as distribuidoras, não tendo 
qualquer tipo de controle 
sobre o preço � nal do pro-
duto. A Fecombustiveis, ór-
gão que coordena os sindi-
catos da categoria, também 
se manifestou à redação 
argumentando que os pre-
ços variam de região para 
região e que o sindicato que 
cuida dos postos na Baixada 
poderia dar mais informa-
ção. Até o fechamento desta 
edição, o Sindicombustiveis 
Resan, sindicato da catego-
ria na região, não respondeu 
nossos questionamentos. 

Desfiles marcam Semana em Guarujá
Evento começa nesta sexta e segue até 7 de setembro

Guarujá, celebra a partir 
desta sexta (01), a Semana da 
Pátria. O evento é realizado 
em alusão ao feriado nacional 
do Dia da Independência do 
Brasil, comemorado em 7 de 
setembro.

A Semana inclui os tradi-
cionais des� les cívico e militar 
em Vicente de Carvalho e no 
Perequê, com participação das 
escolas municipais, estaduais e 
entidades. Entre os destaques 
da programação estão a Sinfo-
nia na Praia, com apresenta-
ção da Banda do Exército e da 
Orquestra Municipal, além do 
hasteamento e descerramento 
do Pavilhão Nacional. A Pra-
ça dos Expedicionários terá a 
Exposição daSemana da Pátria 
e um avião da Escola Técnica 
Santos Dumont.

1º/09 (sexta) 
8 horas
Solenidade de Abertura da Semana da Pátria
9 horas
Hasteamento da Bandeira
Local: Praça das Bandeiras, na Praia das Pitangueiras
  
02/09 (sábado) 
9 horas
Desfi le Cívico em Vicente de Carvalho
Local: Avenida Santos Dumont (da esquina da Rua 
Joana de Menezes Faro até a Praça 14 Bis)
 
03/09 (domingo) 
das 16 às 18 horas
Sinfonia na Praia: Apresentações da Banda do Exército 
e Orquestra Municipal

Local: Praça dos Expedicionários, na Praia 
das Pitangueiras
 
05/09 (terça) 
9 horas
Desfi le Cívico no Perequê
Local: Avenida Rio Amazonas
 
06/09 (quinta) 
das 9 às 17 horas
Exposição Semana da Pátria
Local: Praça dos Expedicionários, Praia das Pitangueiras
 
07/09 (quinta – Feriado Nacional) 
18 horas
Descerramento do Pavilhão
Local: Praça das Bandeiras, na Praia das Pitangueiras

Deck de madeira na Enseada 
A Prefeitura de Guarujá 

iniciou as obras de cons-
trução de um deck de qua-
se 250 metros em madeira 
ecológica, que vai seguir 
desde o início do calçadão, 
próximo ao morro, até o 
início da Praça Horácio La-
fer. O novo equipamento 
vai ser um diferencial para 
a praia, dando charme e 
servindo como uma saída 
para outra importante obra 
que será feita por lá. 

O projeto está em fase 

inicial, com a construção 
das bases da estrutura que 
será levantada. A coloca-
ção deste deck foi decidida 
para aquele local, pois não 
há interferência de ressacas 
e não é necessária uma al-
tura tão grande e nem in-
terferir no canteiro já exis-
tente. Além da construção 
em madeira, uma rampa 
de acesso em alvenaria de 
17,60 metros será feita, fa-
cilitando a descida à faixa 
de areia.

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

SÉRGIO CALÇADOS PARTICIPA DA 1ª FEIRA DE PROFISSÕES

No último sábado (26), o vereador Sérgio Calçados (PPS) 
participou da 1ª Feira de Cursos e Profi ssões, realizada no 
CEU. O evento, organizado pelo Instituto Palas Athena, teve 
apoio da Prefeitura, Câmara, e de universidades e escolas pro-
fi ssionalizantes.

Como retribuição ao grande apoio prestado à esta ini-
ciativa, o vereador Sérgio Calçados foi eleito patrono da 1ª 
Feira de Cursos e Profi ssões. “Me sinto honrado e agradeço 
a toda coordenação do evento. A feira foi um sucesso e fi co 
feliz pela participação maciça dos jovens da cidade”, destaca.

WILSON PIO VIABILIZA REPAROS NA PONTE DO RIO CUBATÃO

Na última semana, o vereador Wilson Pio (PSDB) viu mais 
uma de suas solicitações atendidas. A iluminação da ponte do 
Rio Cubatão foi totalmente trocada. A solicitação do vereador 
foi feita no início de julho à mesa da Câmara e aos setores com-
petentes do poder Executivo para garantir mais segurança e 

tranquilidade aos motoristas e pedestres que transitam pelo 
local todos os dias. A iluminação da ponte foi alvo de recla-
mação de muitos moradores da Cidade que por ali passam, já 
que a falta dela trazia medo e insegurança tanto para pedes-
tres quanto para motoristas.

No local, a falta de sinalização tem causado transtornos 
diários aos moradores do bairro, aumentando o risco de aci-
dentes e colocando em risco a vida das pessoas. O pedido foi 
encaminhado ao poder Executivo para que as providências 
sejam tomadas.

ROXINHO COBRA SINALIZAÇÃO DO JARDIM NOVA REPÚBLICA

O vereador Roxinho (PMDB), fez indicação à mesa da 
Câmara no início de agosto solicitando, por meio de ofício, 
que sejam feitas gestões junto aos setores competentes do 
poder Executivo para que seja realizada toda a sinalização 
de trânsito do Jardim Nova República.

CLEBER DO CAVACO PEDE VOLTA DO CAMPO DO CASQUEIRO

O vereador Cléber do Cavaco (PRB) solicitou aos secre-
tários de esporte, Mauro Haddad, e de Obras, Benaldo Melo, 
que sejam feitas gestões para que o Jardim Casqueiro tenha 
de volta o seu campo de futebol. O pedido foi feito por meio 
de indicação à mesa da Câmara, depois de encontro com 

os secretários em março. Segundo o vereador, o terreno 
abandonado no cruzamento das ruas Benedito Moreira 
Cesar e João Martins, seria o local ideal para a instalação 
do campo, que poderia ser utilizado por equipes amadoras 
da Cidade e também para projetos sociais.

MARCINHO PARTICIPA DE CEI DAS VAGAS DO SISTEMA CROSS

O vereador Marcinho (PSB), participou na última sema-
na da reunião da CEI que foi instaurada para investigar o 
motivo da demora na marcação de exames, consultas, inter-
nações e cirurgias para os munícipes de Cubatão ofertadas 
no sistema CROSS. A CEI foi proposta pelo vereador An-

derson de Lana (PRB), após inúmeras reclamações de mo-
radores sobre a demora para conseguir uma vaga no siste-
ma. Como presidente da Comissão de saúde, o vereador 
Marcinho está acompanhado de perto e cobrando soluções 
da secretaria municipal de saúde e do governo do Estado.

AGUINALDO ARAÚJO COBRA MELHORIAS NA FREI DAMIÃO

Nesta semana, o vereador Aguinaldo Araújo (PDT) 
encaminhou indicação a mesa da Câmara, solicitando a 
manutenção da praça Frei Damião, na Vila Nova.

Segundo o vereador, os brinquedos que existem hoje 
no local estão em deteriorados e podem trazer risco às 

crianças que frequentam o local. Além disso, é preciso elevar 
a altura do piso e colocar uma forma de drenagem no local 
para evitar acúmulo de água da chuva. Na indicação, ainda 
está a instalação de equipamentos para academia ao ar livre. 
O pedido foi encaminhado aos setores competentes.

LALÁ ACOMPANHA OBRAS NA VILA ESPERANÇA

Nesta semana, o vereador Lalá (SD) esteve na Vila 
Esperança acompanhando as obras de colocação do asfalto 
na avenida principal do bairro que dá acesso a maior parte 
das ruas locais.

Segundo o vereador, esta demanda é um pedido 

antigo dos moradores do bairro, que sempre reclamavam 
dos problemas causados pela poeira e da locomoção dos 
veículos, que precisavam desviar da grande quantidade de 
buracos na via e dos problemas causados pela chuva, quando 
a terra virava lama e difi cultava ainda mais o trafego no local.

função do servidor ao se aposentar. “Com o prêmio, o servidor 
que tanto contribuiu com o nosso município ao longo de sua 
carreira profi ssional, terá condições econômicas para organizar 
sua vida pessoal, familiar e social no início de sua aposentado-
ria”, esclarece o vereador.

O vereador Toninho Vieira (PSDB) apresentou indicação 
na sessão do dia 29 de agosto solicitando que o Ademario en-
caminhe para Câmara um projeto de Lei para instituir o “Prê-
mio ao servidor público em virtude da aposentadoria”, visan-
do o pagamento do prêmio equivalente a 70 vezes do valor da 

RAFAEL TUCLA COBRA INFORMAÇÕES SOBRE ECOPÁTIO

O vereador Rafael Tucla (PT) reiterou o envio de ofí-
cios já enviados anteriormente para que a administração 
municipal indique o servidor responsável pela gestão do 
contrato de concessão da área da antiga Vila Parisi ao Eco-
pátio/Ecorodovias.

Na comissão especial, o vereador visa cobrar o cumpri-
mento das contrapartidas a que a empresa se comprometeu, 
como a construção de um polo metalmecânico para a ge-
ração de qualifi cação e de empregos. Até o momento não 
recebeu resposta por parte da Prefeitura.

TONINHO VIEIRA QUER VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

RODRIGO ALEMÃO COBRA MELHORIAS NO ANILINAS

Na sessão da Câmara desta semana, o vereador Ro-
drigo Alemão (PSDB), apresentou indicação à mesa da 
Casa solicitando manutenção da iluminação da pista de 
corrida e caminhada existente no Parque Anilinas.

De acordo com o vereador, a iluminação em toda a 

extensão da pista está precária e precisa ser trocada de 
forma urgente, uma vez que a falta dela pode trazer ris-
co de acidentes aos usuários da pista durante o período 
noturno, além de melhorar a visibilidade para fi ns de 
segurança. 
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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: ANAILSON DE JESUS NASCIMENTO e LETICIA FELIX LEITE. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, azulejista, RG n.º 600477101 - SSP/SP, CPF n.º 06313339592, com 27 anos de idade, natural 
de PARIPIRANGA - BA (Paripiranga-BA  Livro nº 23, fl s. nº 190, Termo nº 21458), nascido no dia dez de janeiro de 
mil novecentos e noventa (10/01/1990), residente na AVENIDA Principal, 53, Rod.Padre Manoel da Nóbrega, KM 
60, Vale Novo, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ RENATO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 54 
anos de idade, residente em PARIPIRANGA - BA e de JOSEFA MARIA DE JESUS NASCIMENTO, de nacionalidade 
brasileira, lavradora, com 55 anos de idade, residente em PARIPIRANGA - BA . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, monitora comercial, RG n.º 408265012 - SSP/SP, CPF n.º 23115622821, com 
29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte de maio de mil novecentos e oitenta e oito 
(20/05/1988), residente na AVENIDA Principal, 53, Rod.Padre Manoel da Nóbrega, KM 60, Vale Novo, Cubatão - 
SP, fi lha de JOSÉ LUIZ LEITE, de nacionalidade brasileira, motorista, com 60 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de CREUZA FELIX DOS SANTOS, falecida há 19 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 29 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 Ci-
vil Brasileiro: JAIME PEREIRA e MARILENE SANTIAGO DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, viúvo, pintor, RG n.º 186498299 - SSP/SP, CPF n.º 07024144840, com 49 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia dezenove de outubro de mil novecentos e sessenta e sete (19/10/1967), 
residente na Rua Caminho dos Pilões, 35, Pilões, Cubatão - SP, fi lho de PEDRO PEREIRA TOLEDO, falecido 
há 15 anos e de MARIA RAIMUNDA, falecida há 13 anosViúvo de Ana Paula Bernardes Pereira, falecida aos 
18/12/1992, no livro C-29, fl s.194, sob nº6835, no Cartório de Cubatão-SP.. Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, cozinheira, RG n.º 360083729 - SSP/SP, CPF n.º 54035112534, com 49 anos 
de idade, natural de POJUCA - BA (Pojuca-BA  Livro nº 23, fl s. nº 159, Termo nº 8789), nascida no dia sete 
de novembro de mil novecentos e sessenta e sete (07/11/1967), residente na Rua Caminho dos Pilões, 
35, Pilões, Cubatão - SP, fi lha de SABINO SANTIAGO DE OLIVEIRA, falecido há 15 anos e de MARIA GUIO-
MAR DOS SANTOS DE OLIVEIRA, falecida há 13 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, 23 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: MARCIO SILVA DE LIMA FERNANDES e CAROLINA SILVA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 368797594 - SSP/SP, CPF n.º 43796665810, com 22 anos de 
idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente-SP  Livro nº 216, fl s. nº 295, Termo nº 154836), nascido no dia 
dezenove de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (19/12/1994), residente na Rua Paraíba, 158, Vila 
Light, Cubatão - SP, fi lho de FREDNEI DE LIMA FERNANDES, de nacionalidade brasileira, marceneiro, com 49 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de LUCIMEIRE BRAGA DA SILVA DE LIMA FERNANDES, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 32 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, estudante, RG n.º 385561647 - SSP/SP, CPF n.º 44101517894, com 20 anos de idade, natural 
de RECIFE - PE (Recife - 3º Distrito - PE  Livro nº 70, fl s. nº 22, Termo nº 77939), nascida no dia dezessete de 
junho de mil novecentos e noventa e sete (17/06/1997), residente na Rua Eládio Vicente Ferreira, 437, Vila 
Nova, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO CARLOS TEODOSIO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, ajudante, 
com 47 anos de idade, residente em RECIFE - PE e de MARIA LUCIENE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
cobradora, 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, 24 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: WILLIAN REIS DE SOUZA e CINDY DANTAS DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, maquinista, RG n.º 46014420 - SSP/SP, CPF n.º 36044509850, com 28 anos de idade, natural 
de VISCONDE DO RIO BRANCO - MG (Visconde do Rio Branco-MG  Livro nº 114, fl s. nº 109, Termo nº 16108), 
nascido no dia vinte de abril de mil novecentos e oitenta e nove (20/04/1989), residente na Rua São José, 
187, fundos 1, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO DE PAULA SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
pedreiro, com 53 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP e de ROZENI APARECIDA REIS DE SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, domés� ca, com 50 anos de idade . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 486026449 - SSP/SP, CPF n.º 38219602805, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia oito de agosto de mil novecentos e noventa (08/08/1990), residente na Rua São José, 187, fundos 
1, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de EDIVALDO DANTAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DO CARMO SILVA, de nacionalidade brasileira, 
domés� ca, 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, 23 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: JOHN PATRICK FRANCO PAULILLO DA SILVA e PAULA GEANA SOUSA RAMOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, RG n.º 382702633 - SSP/SP, CPF n.º 45491247847, com 22 anos de 
idade, natural de PRAIA GRANDE - SP (Praia Grande-SP  Livro nº 37, fl s. nº 125, Termo nº 26894), nascido no dia 
seis de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (06/09/1994), residente na RUA Vicente Latrova, 120, 
Ap.52.-E, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lho de BELIMAR PAULILLO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, confeiteiro, 
com 47 anos de idade, residente em GUARATINGUETÁ - SP e de ROBERTA MARIANO LACERDA FRANCO 
PAULILLO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, balconista, com 40 anos de idade, residente em ITANHAÉM 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 358613437 - SSP/SP, CPF 
n.º 41484702824, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezenove de outubro de 
mil novecentos e noventa e três (19/10/1993), residente na RUA Vicente Latrova, 120, Ap.52.-E, Bolsão 7, 
Cubatão - SP, fi lha de PAULO CESAR NUNES RAMOS, de nacionalidade brasileira, op. de empilhadeira, com 
48 anos de idade, residente em LIVRAMENTO - PB e de GILDETE ALMEIDA SOUSA RAMOS, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 42 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, 28 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: ROBERTO MELO DE SOUZA e MARIA ELIZONETE RODRIGUES COSTA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 227762125 - SSP/SP, CPF n.º 25298444881, com 41 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 50, fl s. nº 59, Termo nº 233), nascido no dia dez de abril de 
mil novecentos e setenta e seis (10/04/1976), residente na Rua Primeiro de Maio, 217, Vila Nova, Cubatão - SP, 
fi lho de ILSON MAÇOLAR DE SOUZA, falecido há 15 anos e de ALDA DE MELO, de nacionalidade brasileira, apo-
sentada, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, cuidadora de idosos, RG n.º 3070433 - SSP/PI, CPF n.º 04607173320, com 27 anos de idade, natural de 
ELESBÃO VELOSO - PI (Elesbão Veloso-PI  Livro nº 38, fl s. nº 264, Termo nº 19728), nascida no dia vinte e um de 
abril de mil novecentos e noventa (21/04/1990), residente na Rua Primeiro de Maio, 217, Vila Nova, Cubatão 
- SP, fi lha de JOSÉ RODRIGUES COSTA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 50 anos de idade, residente 
em ELESBÃO VELOSO - PI e de LILIA MARIA DO ROSÁRIO RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, agricultora, 
com 45 anos de idade, residente em ÁGUA BRANCA – PI. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 23 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: GELSON PELLUCHI BAPTISTA e ANTONIA LUCIELMA DE CARVALHO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, soldador, RG n.º 22546973X - SSP/SP, CPF n.º 13365300813, com 45 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia oito de janeiro de mil novecentos e setenta e dois 
(08/01/1972), residente na RUA Roberto Mário San� ni, 346, Bloco F1, Ap.401, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho 
de VICTORINO PELLUCHI BAPTISTA, falecido há 12 anos e de MARIA PEREIRA BAPTISTA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 78 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Antonia Lucielma 
de Carvalho,  conforme sentença datada aos 07/04/2016, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara do 
Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0004250-71.2015.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, aux. de segurança do trabalho, RG n.º 276611342 - SSP/SP, CPF n.º 15920168803, 
com 45 anos de idade, natural de SIMÕES - PI, nascida no dia sete de julho de mil novecentos e setenta 
e dois (07/07/1972), residente na RUA Roberto Mário San� ni, 346, Bloco F1, Ap.401, Bolsão 9, Cubatão - 
SP, fi lha de VALDECI MORAIS DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 80 anos de 
idade, residente em ARARIPINA - PE e de ADÉLIA DE SOUSA CARVALHO, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 75 anos de idade, residente em ARARIPINA – PE. Divorciada de Gelson Pelluchi Bap� sta, 
conforme sentença datada aos 07/04/2016, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara do Foro de Cubatão-
SP, nos autos de nº0004250-71.2015.8.26.0157. 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, 29 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: ELIZEU LOPES PAULO e CLAUDILAINE DO RAMO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, aposentado, RG n.º 29731759 - SSP/SP, CPF n.º 42556880449, com 52 anos de idade, natural de 
LIMOEIRO - PE (Cumaru-PE  Livro nº 06, fl s. nº 272, Termo nº 4502), nascido no dia vinte e dois de abril de 
mil novecentos e sessenta e cinco (22/04/1965), residente na RUA São Judas, 123, Ilha Bela, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ PAULO FILHO, falecido há 10 anos e de JADEILDA LOPES FREIRE, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 77 anos de idade, residente em CUMARU - PE . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 273467104 - SSP/SP, CPF n.º 29213962894, com 37 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia três de julho de mil novecentos e oitenta (03/07/1980), residente 
na RUA São Judas, 123, Ilha Bela, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de SEVERINO OZÉAS DO RAMO, falecido há 
06 anos e de DORACI ALVES BARBOSA RAMO, falecida há 05 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, 26 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: RODRIGO TALES DA SILVA MACHADO e MARCIA DELIS DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 538721698 - SSP/SP, CPF n.º 48660277899, com 21 
anos de idade, natural de IBIÚNA - SP (Ibiúna-SP  Livro nº 39, fl s. nº 136, Termo nº 24595), nascido no dia 
sete de agosto de mil novecentos e noventa e seis (07/08/1996), residente na Rua Padre Antonio, 102, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de VALDOMIRO VIEIRA MACHADO, de nacionalidade brasileira, 
caseiro, com 50 anos de idade, residente em IBIÚNA - SP e de VANIA PRATIS DA SILVA MACHADO, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 44 anos de idade, residente em SOROCABA - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, RG n.º 33086053 - SSP/SP, CPF n.º 30349824886, 
com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos 
e oitenta e um (24/10/1981), residente na Rua Padre Antonio, 102, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
fi lha de JOSE JORGE DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 61 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 58 anos de idade, residente em Cubatão – SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 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 Ci-
vil Brasileiro: JOSUÉ ALVES DOS SANTOS e LEILA ALMEIDA TOLENTINO PINTO. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 28650611 - SSP/SP, CPF n.º 27406769806, com 43 anos 
de idade, natural de SÃO PAULO - SP, nascido no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e setenta e 
quatro (25/06/1974), residente na Avenida Nossa Senhora da Lapa, 520, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de 
OSVALDO ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 65 anos de idade, residente em 
PEDRO DE TOLEDO - SP e de IRENE LUCIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos 
de idade, residente em PEDRO DE TOLEDO - SPDivorciado de Eliana Matheus da Silva, conforme sentença 
datada de 14/10/2013, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única do Foro Distrital de Itariri, da Co-
marca de Pedro de Toledo-SP, nos autos de N°3000331-13.2013.8.26.0280. Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciada, técnica em nutrição, RG n.º 485941284 - SSP/SP, CPF n.º 40782988857, com 
25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos 
e noventa e um (24/11/1991), residente na Avenida Nossa Senhora da Lapa, 520, Vila Nova, Cubatão - SP, 
fi lha de CARLOS TOLENTINO PINTO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 50 anos de idade, residente 
em PAI PEDRO - MG e de MARIA ALMEIDA TOLENTINO PINTO, de nacionalidade brasileira, consultora pre-
videnciária, com 50 anos de idade, residente em Cubatão – SP. Divorciada de Pedro Vicente Ferreira Silva, 
conforme sentença datada de 16/07/2013, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara do Foro desta Co-
marca, nos autos de N°3000673-05.2013.8.26.0157-740/13. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 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: RAFAEL GOMES DOS SANTOS e MICHELLE SANTOS DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico montador, RG n.º 443994742 - SSP/SP, CPF n.º 35216410821, com 
32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta de junho de mil novecentos e oitenta e cinco 
(30/06/1985), residente na RUA Beira Mar, 62, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de DALIO DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, mecânico montador, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
MARIA DAMIANA GOMES DA ROCHA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 40 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, agente de saúde, RG n.º 
334342636 - SSP/SP, CPF n.º 33269480857, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia onze de 
abril de mil novecentos e oitenta e quatro (11/04/1984), residente na RUA Beira Mar, 62, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 43 anos de 
idade, residente em CAMPO DO BRITO - SE e de CLEONICE OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
vendedora, com 40 anos de idade, residente em SANTOS – 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, 28 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: MANOEL DA SILVA e ÉRICKA CRISTINA PEREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 443966746 - SSP/SP, CPF n.º 31918265801, com 32 anos de idade, 
natural de PRINCESA ISABEL - PB (Flores-PE  Livro nº 63, fl s. nº 495, Termo nº 11990), nascido no dia 
vinte e sete de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (27/01/1985), residente na RUA Comendador 
Germano Augusto Soares Tomé, 38, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CARMELINDA 
MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente técnico, RG n.º 488974598 - SSP/
SP, CPF n.º 41481308807, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia seis de setembro 
de mil novecentos e noventa e dois (06/09/1992), residente na AVENIDA Principal, 4756, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lha de EDNESIO FEITOZA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 48 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ITAMÁRIS PEREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 50 anos de idade, residente em Cubatão – SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 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: EVERTON FRANCISCO DE SANTANA e ROBERTA HONORATO DE SOUZA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, músico, RG n.º 33433992 - SSP/SP, CPF n.º 33465484819, com 33 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 102, fl s. nº 227, Termo nº 22921), nascido no dia oito 
de junho de mil novecentos e oitenta e quatro (08/06/1984), residente na Rua Arthur Bernardes, 530, 
Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lho de JOSE FRANCISCO DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ILDA SERAFIM MOURA DE SANTANA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 59028627 - SSP/SP, CPF n.º 09595709425, com 25 
anos de idade, natural de FLORES - PE (Flores-PE  Livro nº 68, fl s. nº 56, Termo nº 16621), nascida no dia 
nove de abril de mil novecentos e noventa e dois (09/04/1992), residente na Rua João Pessoa, 445, Vila 
Nova, Cubatão - SP, fi lha de RAIMUNDO HONORATO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 
65 anos de idade, residente em FLORES - PE e de MARIA LUZINETE DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
agricultora, com 65 anos de idade, residente em FLORES – 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, 28 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: JEFERSON FRANCISCO GONÇALVES e JULIANA DE PAULA JUSTINO. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 291602228 - SSP/SP, CPF n.º 29058865878, com 37 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 71, fl s. nº 71, Termo nº 10427), nascido no dia quatorze de março 
de mil novecentos e oitenta (14/03/1980), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 61, apto.11G, Vila Natal, Cuba-
tão - SP, fi lho de ANACLETO FRANCISCO GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 90 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de DIRCE COSTA GONÇALVES, falecida há 06 anos . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 47476204X - SSP/SP, CPF n.º 40834449838, com 27 anos de 
idade, natural de LONDRINA - PR (Londrina-PR 2º ofi cio  Livro nº 60, fl s. nº 192, Termo nº 54267), nascida no 
dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e noventa (25/05/1990), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 
61, apto.11G, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JULIANO AREIS JUSTINO, de nacionalidade brasileira, armador, 
com 45 anos de idade, residente em LONDRINA - PR e de LUCINEIA BARBOSA DE PAULA, de nacionalidade bra-
sileira, do lar, com 40 anos de idade, residente em LONDRINA – PR. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de 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: TIAGO LUCAS PASSOS DOS SANTOS e JOYCE MARIA SILVA DE CAMPOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 351874343 - SSP/SP, CPF n.º 38392493842, com 30 
anos de idade, natural de GUARULHOS - SP (Guarulhos - SP (1ºsubdistrito)  Livro nº 378, fl s. nº 253, Termo 
nº 200734), nascido no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (05/02/1987), residente 
na Rua José Gonçalves Torres, 75, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lho de MAURICIO PASSOS DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, metalurgico, com 52 anos de idade, residente em POÁ - SP e de MEIRE 
DE VASCONCELOS LUCAS SANTOS, falecida há 09 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, balconista, RG n.º 506736751 - SSP/SP, CPF n.º 45653552801, com 21 anos de idade, natural de 
PALMARES - PE (Jaqueira-PE  Livro nº 2, fl s. nº 240, Termo nº 7152), nascida no dia doze de junho de mil 
novecentos e noventa e seis (12/06/1996), residente na Rua José Gonçalves Torres, 75, Parque Fernando 
Jorge, Cubatão - SP, fi lha de ROSINALDO LUIZ DE CAMPOS, de nacionalidade brasileira, lixador, com 47 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA EDILEUZA BARBOSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 37 anos de idade, residente em Cubatão – SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 24 de 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: ANAILSON DE JESUS NASCIMENTO e LETICIA FELIX LEITE. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, azulejista, RG n.º 600477101 - SSP/SP, CPF n.º 06313339592, com 27 anos de idade, natural 
de PARIPIRANGA - BA (Paripiranga-BA  Livro nº 23, fl s. nº 190, Termo nº 21458), nascido no dia dez de janeiro de 
mil novecentos e noventa (10/01/1990), residente na AVENIDA Principal, 53, Rod.Padre Manoel da Nóbrega, KM 
60, Vale Novo, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ RENATO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 54 
anos de idade, residente em PARIPIRANGA - BA e de JOSEFA MARIA DE JESUS NASCIMENTO, de nacionalidade 
brasileira, lavradora, com 55 anos de idade, residente em PARIPIRANGA - BA . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, monitora comercial, RG n.º 408265012 - SSP/SP, CPF n.º 23115622821, com 
29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte de maio de mil novecentos e oitenta e oito 
(20/05/1988), residente na AVENIDA Principal, 53, Rod.Padre Manoel da Nóbrega, KM 60, Vale Novo, Cubatão - 
SP, fi lha de JOSÉ LUIZ LEITE, de nacionalidade brasileira, motorista, com 60 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de CREUZA FELIX DOS SANTOS, falecida há 19 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 29 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: VAGNER ALCANTARA MONTEIRO e KETELLEN SOUZA DE ARAUJO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, pintor industrial, RG n.º 33877681 - SSP/SP, CPF n.º 34881286870, com 
31 anos de idade, natural de SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP (São Bernardo do Campo (1ºSubdistrito 
da Sede)  Livro nº 250, fl s. nº 131, Termo nº 161444), nascido no dia oito de outubro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (08/10/1985), residente na RUA dos Girassóis, 112, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de 
VALDIR MONTEIRO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 56 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA DE FATIMA ALCANTARA MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, ajudante 
de cozinha, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, maquiadora, RG n.º 429208352 - SSP/SP, CPF n.º 41564819809, com 22 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezoito de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco 
(18/01/1995), residente na RUA dos Girassóis, 112, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de ORLANDO PINHO 
DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, pintor, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
ROSANA LOURENÇO DE SOUZA, falecida há 1 mês. 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, 29 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, 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 MUITAO BEM ACABADA. PRÉDIO 
COM ELEVADOR E RECEPÇÃO. VALOR DA 
LOCAÇÃO: 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.

POR ARLINDO 
FERREIRA 

HISTORIADOR

A PONTE INVISÍVEL
O engenheiro Guimarães, 

viajando travado para sua terra 
natal (Araraquara), junto com 
a família, avisou sua esposa:

- Mulher, quando passar a 
ponte do Porto Ferrão me avi-
sa, que é para você revezar ao 
volante...

Essa ponte, entre Arara-
quara e Promissão, é uma obra 
de arte, muito vistosa, chama 
atenção pela sua beleza, bem 
como pela sua extensão, 2.900 
m, quase três quilômetros, im-
possível não notá-la.

- Mulher, não esqueça da 
ponte!!!

- Guima, essa ponte nós 
já passamos há mais de uma 
hora...

ABUSO DE PODER
Em um jogo do segundo 

quadro do E. C. Cubatão con-
tra o União Cubatense, fer-
renhamente disputado pelo 
campeonato da Liga de Futebol 
Amador de Cubatão, José An-
tonio Ribeiro (Xibiu), no ban-
co de reservas, não via a hora 
de entrar em campo. Porém, o 
técnico Fernando Telmo Vale 

aguardava o momento certo.
Xibiu, que além de atle-

ta era também cartola, como 
primeiro-tesoureiro, não espe-
rou a ordem do técnico, gritou 
para o Sérgio Carranca sair e 
entrou em seu lugar. Surpreso, 
o técnico Fernando perguntou:

- Saiu por que, Carranca... 
‘tá machucado???

- Não, foi ordem do Zé An-
tonio.

Dentro do campo, o tesou-
reiro autoritário olhava para o 
banco e dava gozadoras garga-
lhadas.

LINHA DO TEMPO

Projeto Rondon- Centro Esportivo

ERRATA:
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: ALEXANDRE ALECRIM DE SOUZA e JOANA 
D'ARC BARBOSA DA SILVA. Sendo a pretendente, estado civil: solteira. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de agosto de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES PARA DIRETORIA EXECUTIVA E 
CONSELHO FISCAL BIÊNIO OUTUBRO 2017/2019 – COOPERTRANSP UNIÃO

 O diretor presidente Valdir Teles Ribeiro, no uso de suas atribuições estatutárias 
convoca os cooperados  em dia com suas responsabilidades junto a coopertrans-
p-uniao    para participarem da eleição que defi nirá o conselho administrativo e o 
conselho fi scal no biênio outubro de 2017 até outubro de 2019. 
O processo eleitoral ocorrerá dia 10/10/2017 -  na sede da Coopertransp União,  Av. 
Joaquim Miguel Couto nº 468 -  sala 2 . No período das 9h as 17h, com qualquer 
número de presentes para as seguintes deliberações: 

Ordem do Dia
1) Eleição e posse do Conselho de Administração para a gestão Outubro 2017/2019
2) Eleição e posse do Conselho Fiscal para gestão Outubro 2017/2019.

Cubatão, ----- de setembro de 2017
Valdir Teles Ribeiro

(Presidente – Coopertransp União)

COMUNICADO

O estivador Marcos Gonçalves 
da Conceição comunica a 
perda do seu cartão ValeCard.
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Na última terça (29), o Fundo 
Social de Solidariedade de 
Guarujá recebeu a doação 
de 1,2 kg de alimentos. Os 
donativos foram arrecadados 
durante o Guarufestival, que 
aconteceu no domingo (27), 
na Unaerp. Em sua quarta 
edição, o evento geek trou-
xe diversas atrações, como 
concurso de cosplay, torneio 
de League of Legends, entre 
outras. Cerca de 2 mil pessoas 
participaram do festival.

Na última terça (29), a nova diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Guarujá (CMDM), para 
o biênio 2017/2019 foi empossada, assim como os representantes da sociedade civil e governo. A cerimônia 
aconteceu no Paço Moacir dos Santos Filho e reuniu  representantes da administração e da sociedade civil. 

O presidente da ACIC, Geraldo 
Freitas, posa ao lados dos prefei-
tos Ademário Oliveira, de Cubatão, 
e Alberto Mourão, de Praia Grande 
e também presidente do Consdeb, 
e do vice-prefeito de Cubatão, 
Pedro de Sá, durante a reunião 
mensal do Conselho de Prefeitos, 
que aconteceu na sede da Asso-
ciação Comercial de Cubatão, na 
última terça (29).

A presidente da Associa-
ção Mulheres Progres-
sistas, Eliane Belfort, a 

diretora Beatriz Laurindo, 
a diretora AMP Cubatão 
Leonizia Ponciano, dire-

tora da AMEIC Cristina 
Oliveira e a presidente 

da Associação ‘Mulheres 
Sim Frágeis Não’ Cristy 

Camponielly, estiveram 
em visita no gabinete 

da vereadora cubatense 
Érika Verçosa. 

SINTRACOMOS
Projeto Cuidador de Idoso

Quem estiver na busca 
por uma recolocação no 
mercado, qualifi cação ou 
mudança de área, aqui está 
uma boa dica.

O Sintracomos, junto 
com a enfermeira Marília, 
oferece curso de capacita-
ção na função de ‘cuidador 
de idoso’. 

O curso vai proporcio-
nar aulas e informações so-
bre cuidados humanizados 
em situação de dependên-
cia, no desenvolvimento de 
atividades físicas e mentais 
e conhecimento completo 
sobre as alterações orgâni-
cas que acontecem com os 
idosos em cada tipo de en-
fermidade.

Inscrições
Para se inscrever, basta 

ir até a sede do Sintracomos 

em Cubatão (Avenida Joa-
quim Miguel Couto, 337), 
sempre às terças e quintas. 
Das 09h ao meio dia e das 
14h às 17 horas. É preciso 
ter pelo menos o ensino 
fundamental completo.

Documentos 
necessários

No ato da inscrição, é 
necessário apresentar RG, 
CPF, certifi cado de escola-
ridade e comprovante de 
residência.

Início das aulas
O início das aulas está 

previsto para o dia 25 de 
setembro e o curso terá 120 
horas, entre aulas teóricas e 
práticas. Mais informações: 
(13) 981532733, com Ma-
rileila e (13) 98164-1754, 
com Noemi.
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REINAUGURAÇÃO

Show da Turma do Pagode, 
reabre Espaço Vem Ver

No próximo dia 08, uma 
das casas mais tradicionais 
de Cubatão volta à ativa. O 
‘Espaço Vem Ver’ recebe 
a Turma do Pagode para a 
Festa do Branco, evento que 
marca a reabertura do local.

Com espaço totalmente 

reformado, nova iluminação 
e som e ambiente totalmente 
climatizado para 2 mil pes-
soas, o ‘Vem Ver’ quer trazer 
de volta os tempos áureos 
das grandes festas e shows 
na Cidade. Liderado pelo 
empresário e agora vereador 

Rafael Tucla, o Espaço Vem 
Ver abriu em 2008, mas dei-
xou de receber eventos entre 
2011 e2017 (período em que 
� cou apenas para locação). 
Mas, con� ante na recupera-
ção econômica da Cidade e 
do país, o empresário voltou a investir no segmento. 

“Acreditamos na política 
que está sendo implantada 
na Cidade e que, assim como 
o comércio, em breve senti-
remos positivamente o efeito 
dessas políticas. Essa é uma 
aposta empresarial que pode 
dar muito certo, trazendo 
também uma opção de en-
tretenimento para Cubatão 
e toda a Baixada”, comentou.

Festa do Branco
Além do show da Turma 

do Pagode, a noite de rea-
bertura do Espaço Vem terá 
DJ’s e convidados colocando 
todo mundo para dançar. O 

primeiro lote dos ingressos 
já está à venda na loja ‘Eh o 
Fluxo’, na Padaria Cedro e no 
Espaço Vem Ver (Rua Alber-
tina Couto, 80) e custam R$ 
20,00 (unissex). O segundo 
lote custará R$ 25 e o tercei-
ro R$ 30.

Programação
Enquanto acerta os de-

talhes para a reabertura, a 
equipe do Vem Ver já traba-
lha para fechar a programa-
ção dos próximos � nais de 
semana. Para saber as atra-
ções basta seguir a página 
no Facebook (http://� .com/
espaçovemver).

Ganhe 
ingressos 
para o show

Leitores do Acontece 
terão a chance de ir nesse 
show na Faixa.
Na nossa página do 
facebook, vamos sortear 
4 pares de convites para 
a festança. Quer saber 
como participar? 
Procura a gente no 
facebook (Jornal 
Acontece) e veja como 
é fácil participar dessa 
promoção.

Quem resolve?
A foto é da rua Rio de Janeiro em frente ao número 843. Quando chove 
acumula água na sarjeta sem boca de lobo. Além do mal cheiro e proliferação 
de insetos e doenças, o risco aos pedestres é potencializado, pois o local é de 
grande fluxo, é passagem de alunos do Lorena. 
Há cerca de dois meses órgãos da Prefeitura como Conservação e Limpeza 
Urbana vem sendo acionada, mas sem sucesso. Munícipes da Vila Nova 
acionaram a nossa reportagem reclamando da falta de resposta ao problema.
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por jaque barbosa
jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

No mês de agosto, o grupo ‘En-
carando Alzheimer’, liderado 
pela enfermeira Angela Oliveira, 
promoveu uma palestra sobre os 
cuidados com a higiene bucal de 
portadores do Mal de Alzheimer. 
A palestra aconteceu no auditó-
rio da Câmara e foi ministrada 
pela odontogeriatra Fernan-
da Vella. “A palestra é uma das 
ações do grupo para informar a 
todos sobre essa doença. Toda a 
informação é válida, principal-
mente em uma doença como o 
Alzheimer”, comentou a enfer-
meira. 

A Unipar Carbocloro 
recebeu no mês de 
agosto, em São Paulo, o 
Prêmio Proteção Brasil 
na categoria Melhor Case 
de Ações de SST Junto à 
Comunidade com o case 
Fábrica Aberta: O Progra-
ma que mudou a história 
da cidade de Cubatão 
e segue forte por três 
décadas. “Para nós é mo-
tivo de orgulho receber 
mais um prêmio para 
o Programa”, comenta 
Sylvia Tabarin Vieira, as-
sessora de comunicação 
corporativa da empresa.

Unipar
Carbocloro

‘Encarando Alzheimer’ abre debate sobre doença

Nesta semana, o presiden-
te do Condepac, Rubens 
Brito, esteve na sede do 
Arquivo Histórico de Cuba-
tão, para fazer uma doação: 
o livro sobre a história do 
Cemitério Israelita da Vila 
Mariana, em São Paulo. O 
livro traz um histórico de-
talhado sobre o cemitério 
e as pessoas que lá estão 
enterradas. “É uma forma 
de cruzar dados e traçar a 
história das pessoas que 
estão enterradas no cemi-
tério israelita de Cubatão”, 
contou o presidente.
O historiador Francisco 
Torres, que recebeu o livro 
das mãos de Rubens Brito, 
destacou a importância do 
conteúdo do livro. “São 
cinco cemitérios ao redor 
do mundo e o de Cubatão é 
um dos mais antigos. Esses 
dados ajudam a mapear 
não só quem está aqui, mas 
de onde vieram  as famílias 
que passaram pela Baixada 
Santista”, fi nalizou.

Arquivo Histórico
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Parabéns!

Engº Célio 

Lacerda, Cesla 

Ronald Lopesdiretor imprensa PMC

Regina Motoqueira 

Escritora e Poetisa

Luiz Duarte Salão La Kadu

A recomendadíssima designer de sobrance-
lhas, Thais Fonseca não conteve a emoção du-
rante a festança para celebrar os 15 anos da 
fi lhota Luanna Fonseca. Que festa linda! Com 
tudo que uma debutante merece. Os irmãos 
Bianca Fonseca e André Luís Júnior também 
encheram a aniversariante de carinho. Para-
béns família linda!

A psicóloga e escritora Maria Antonia da Silva cubatense recebeu amigos, 
familiares durante o lançamento do seu livro “Pais drogados, Filhos deses-
perados”, no último dia 24, na biblioteca municipal de Cubatão. Na ocasião, 
aconteceu um bate papo  e  relatos das histórias vividas pela própria escritora 
em os seus mais de 25 anos na área. Na foto, ao lado da sua irmã, a enfermeira 
Sira da Silva e de familiares.

Vice Prefeito

Pedro de Sá 

De malas prontas para a Coreia do Sul
Agora trabalhando nos bastidores, o ex-atleta Ronald Lopes se prepara 

para um grande desafi o: Chefi ar a equipe de Bobsled do Brasil na próxima edi-
ção dos Jogos Olímpicos de Inverno, que será disputado na cidade de Pyeon-
chang, na Coréia do Sul, entre os dias 09 e 25 de fevereiro de 2018.

Antes da competição ainda haverá um período de treinos e competições 
nos Estados Unidos e Europa, como preparação para os Jogos. Ronald Lopes 
(de camisa social, junto com a Seleção Brasileira de Bobsled), que se aposen-
tou da modalidade após lesão nas costas, está esperançoso com a equipe. 
“Estamos entre as oito melhores do mundo, disputando de igual para igual 
com países com Estados Unidos, que é referência em esportes de gelo. Isso é 
fruto de um trabalho de alguns anos, que vem apresentando resultados agora. 
Vamos forte em busca de um bom resultado”, afi rmou o dirigente.  

Afonsinho,Emporio do Afonsinho

1º Almoço Danado de Bom
No próximo dia 10 de setembro, o Espaço 

Nordestino Danado de Bom promove a primei-
ra edição do ‘Almoço Danado de Bom’, com 
muita comida típica e música boa. A partir do 
meio dia, a dupla Eri Costa e Dinho, Camarão 
Sanfoneiro e diversos convidados colocam 
todo mundo para dançar no evento que prome-
te levar todo mundo para um grande almoço 
recheado de sotaque e cultura do Nordeste.

Os convites antecipados custam R$ 35,00 
e podem ser comprados no Espaço Nordes-
tino Danado de Bom (Rua Antonio Augusto 
Bastos, 245, Jardim Costa e Silva, Cubatão). 
No dia, os convites custarão R$ 50,00. Mais 
informações pelos telefones: (13) 98824-
6819/98867-7508/98133-9109. A orga-
nização do 1º Almoço Danado de Bom é de 
Adriano Sanfoneiro e Cida Pernambuco. A 
apresentação fi ca por conta do popular Pe-
dro Maiame.
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Convites para o primeiro 
lote já estão esgotando!
O tradicional Jantar Dançante do Acontece, no dia 07 de outubro, coroa a programação 
que vai celebrar os 18 anos do Jornal. Primeiro lote dos convites está esgotando

2017 é um ano marcante 
para o Acontece. O Jornal 
completa 18 anos de publi-
cação ininterrupta, pautada 
no compromisso com a ver-
dade; com o desnvolvimento 
social e acima de tudo com 
os leitores. E como já é tradi-
çao o Acontece realiza uma 
grande noite, com muito 
glamour, para celebrar junto 
aos leitores.

Todos os detalhes estão 
sendo projetados para pro-
piciar um ambiente agradá-
vel durante o jantar, fazendo 
com que o refi nado cardápio 
possa ser apreciado em todos 
os seus cheiros e sabores. O 
ambiente também é propício 
para network, ou simples-
mente para os convidados 
trocarem ideias, dar risada e 
colocar a conversa em dia.  

Mas considerando relatos 
dos anos anteriores, o cupido 
sempre dá uma passadinha 
no evento, unindo novos ca-
sais, ou criando aquele clima 
romântico para apimentar as 
relações consolidadas.

Programação
Antes da grande noite, as 

atividades comemorativas 
incluem wokshop, em par-

ceria com Sebrae, envolven-
do os anunciantes do Jornal, 
no dia 3 de outubro na Acic; 
e programação ambiental 
com crianças, incluindo vi-
sita monitorada a projetos 
ambientais. Tudo isso para 
fazer dos 18 anos do Acon-
tece uma celebração ines-
quecível.

Bailando
Neste ano, o Baile do 

Acontece será na sede da 
Acic, (Rua Bahia, 163) no 
sábado, 07 de outubro. Tam-
bém começa mais cedo: a 
partir das 20 horas.

Os convites são limitados 
e já estão à venda, com o pri-
meiro lote já se esgotando. 
Então corra para garantir o 
seu lugar e venha celebrar 
com a gente!

Reservas e informações: 
(13) 99653-2902 (WhatsA-
pp) e 3361-5212.

Que tal poder alugar um ves� do com desconto ou 
então dar uma economizada na hora de fazer o cabe-
lo e a maquiagem?

Junto com o Atêlie Toque de Elegância e o Lounge 
Mari Assis, vai ser possível ter um ves� do lindo e o 
mais caprichado serviço de maquiagem e cabelo com 
um desconto especial.

ATELIÊ TOQUE DE ELEGÂNCIA
Lá você vai encontrar ves� dos de gala para o Bai-

le do Acontece com até 20% de desconto. Basta dar 
uma passada no Atêlie (Rua São Paulo, 320, sala 11) 
e escolher o ves� do perfeito para você. As visitas são 
com horário marcado através do (13) 3361-6890/ 
99727-8883.

LOUNGE MARI ASSIS
Já no Lounge Mari Assis, você pode cuidar do cabe-

lo e da maquiagem com a excelência de quem enten-
de do assunto. Os serviços de penteado, maquiagem 
e escova estarão com descontos de 15 a 25% para a 
grande noite. Além da qualidade, o ambiente moder-
no do lounge dispõe de espaço reservado especial-
mente para as clientes que vão ao Baile, que também 
podem se trocar no local e ir direto para a festa. Re-
servas e informações sobre horários e preços pelo te-
lefone (13) 98104-0857. O Lounge Mari Assis fi ca na 
Rua Brigadeiro José Vicente de Faria Lima, 215, Vila 
Nova – Cubatão.

Dicas para arrasar ainda 

mais no baile do Acontece

Parceria de desconto para o baile

Primeiro ano no baile, banda ‘Os Fabrícios’, é uma das atrações da 
programação de aniversário com um set-list repleto de sucessos de 70 pra cá.

APOIO


