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CUBATÃO

OAB inaugura nova 
sede e celebra 33 anos 02

Publicidade

Prefeitura ‘corre’ para 
reabrir Hospital

Atrasaram a grana 
dos estagiários e a 
galera ameaça parar

‘Se não quiser a 
termelétrica lá, traz 
pra cá’, diz Macaé

Empresa quer 
construir Centro 
de Convenções no 
Kartódromo

Reurbanização da Vila Esperança 
começa no ano que vem

VILA DOS PESCADORES
Com a licença ambiental, 
o projeto agora passa para 
a fase de transferência 
de titularidade para o 
Município. O Cartório 
de Registro de Imóveis 
de Cubatão já solicitou 
a delimitação da área 
de Proteção Ambiental 
e da área do Projeto 
Habitacional. A 
expectativa do governo 
Ademário é de que até 
março de 2018 a área da 
Vila dos Pescadores estará 
em nome do Município.

Prefeitura publicou edital de chamamento e projeto 
segue para a Caixa Econômica Federal, responsável 
pela contratação da empresa que vai tocar a obra. 

Coluna do Cido 
Barbosa  02

É campeã!
Bailarina cubatense 
Barbara Guerra vence 
a segunda edição do 
programa Dancing 
Brasil, da Record TV, 
ao lado do apresentador 
Yudi Tamashiro. 

Destaque Nacional
Pesquisador cubatense 
Gabriel Estevam 
Domingos, vence 
a categoria meio 
ambiente do ‘Prêmio 
Jovem Brasileiro’ com o 
aplicativo CarbonZ.

Veja no www.acontecedigital.com.br

Ale Souza

O projeto de  reurbanização e construção de 
moradias da Vila Esperança está orçado em R$ 580 
milhões.

Também nesta semana saiu a licença ambiental que 
possibilitará a urbanização da Vila dos Pescadores 
(foto). 03
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OAB Cubatão em nova sede
A OAB Cubatão inaugu-

rou sua nova sede, na Rua 
São Paulo, 260, no centro, 
durante cerimônia repleta 
de autoridades.

O presidente da OAB 
Cubatão, André Izzi, abriu 
seu discurso falando do 
orgulho na nova casa da 
advocacia cubatense. “As 
instalações vão suprir a ne-
cessidade do advogado e 
da população atendida pela 
Ordem. Queremos oferecer 
um local adequado para um 
atendimento de excelência”.

A cerimônia contou com 
a presença do presidente da 

OAB São Paulo Marcos da 
Costa, do vice-presidente 
Fabio Canton, e do secretá-
rio geral Caio Augusto. Re-
presentando a CAASP, o ad-
vogado Rodrigo Lira. Entre 
as autoridades municipais  
estiveram presentes o prefei-
to Ademário Oliveira, o pre-
sidente da Câmara, Rodri-
go Alemão e os vereadores 
Marcinho, Toninho Vieira, 
Wilson Pio e Érika Verçosa. 

Estrutura
A nova sede dispõe de 

duas salas para atendimen-
to jurídico gratuito, uma 

Prestigiando a inauguração, o presidente da OAB São Paulo 
Marcos da Costa, discursa ao lado de André Izzi.

Greve dos 
Estagiários
Se o estagiário da Pre-

feitura não aparecer, não se 
assuste, foi porque o paga-
mento não caiu. Um grupo 
já está se organizando para 
a falta coletiva em forma 
de protesto. O pagamento 
de agosto que seria realiza-
do neste dia 20, não caiu. O 
imbróglio seria por causa de 
um problema na folha de 
pagamento dos estagiários.

Podemos Cubatão
Coordenador na região 

e vice-presidente estadual 
do Podemos, Júnior Bozzela 
está organizando o Partido 
em Cubatão. Para isso este-
ve reunido com o suplente 
de vereador Allan Matias, 
um dos mais votados da ci-
dade. Matias estava acom-
panhado de outras lideran-
ças políticas. Tudo indica 
que teremos novidades na 
direção local do Podemos, 
nos próximos dias. 

Refis lá e cá
A Câmara Federal tor-

nou mais benevolente o Re-
� s em vigor. A adesão deve-
rá ser prorrogada para o dia 
31 de outubro. Ainda há ex-
pectativa de emplacar uma 
emenda incluindo as em-
presas optantes do Simples 
no Programa. Os descontos 
nas multas e juros também 
� carão mais agradáveis

No re� s cubatense, dian-
te do desinteresse dos con-
tribuintes, também há ex-
pectativa de que a Câmara 
amplie os descontos. Rafael 
Tucla já pediu a prorroga-
ção por mais 60 dias. O pra-
zo inicial termina no come-
ço de outubro.

Prefeitura ‘corre‘ para reabrir Hospital
Nesta semana, foi publi-

cado o aviso de seleção de 
entidade sem � ns lucrativos 
para concessão administra-
tiva do complexo hospita-
lar. De� nida a entidade, o 
projeto será enviado para 
autorização da Câmara e, 
depois disso, poderá ser as-
sinado o contrato que per-
mitirá o reinício do funcio-
namento das instalações.

Considerando que have-
rá aprovação na Câmara, a 
expectativa da Prefeitura é 
de que em novembro deste 

ano, o Hospital Municipal 
de Cubatão já esteje fun-
cionando.  A Prefeitura fará 
uma seleção entre as enti-
dades que já estão inscritas 
no Cadastro de Entidade 
Parceira do Terceiro Se-
tor (CEPTS) e quali� cadas 
como Organização Social 
no município.

O objetivo da Admi-
nistração é manter todos 
os critérios técnicos ante-
riormente divulgados, para 
continuar com o per� l que 
o Hospital já tem junto ao 

SUS. Portanto, será o que 
tecnicamente é chamado de 
hospital “porta única” - isto 
é, não terá atendimento de 
urgência e emergência (já 
prestado pelos pronto-so-
corros, Samu 192 e UPA do 
Parque São Luiz. A abertura 
do hospital será feita com 
75 leitos, mais a Maternida-
de, o Centro Cirúrgico e a 
Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI).

A entidade que for es-
colhida terá a concessão do 
complexo hospitalar - isto é, 

tanto do prédio do Hospital 
quanto do prédio inacaba-
do do Teatro. Deverá fazer 
a adequação sanitária, a 
aquisição de equipamentos 
e instalar no anexo hospi-
talar (o prédio inacabado), 
num prazo de até 18 meses 
(menor que o anteriormen-
te previsto), os serviços de 
oncologia, câmara hiperbá-
rica e hemodiálise.

Concessão
O investimento, portan-

to, será todo da entidade 

que � car com a concessão 
dos prédios. O município 
efetuará os repasses dos 
governos federal, estadual 
e municipal para cobrir os 
serviços prestados. A Se-
cretaria da Saúde estima 
que o repasse total men-
sal seja de cerca de R$ 2,5 
milhões com previsão de 
redução com o passar do 
tempo, já que a entidade 
poderá explorar serviços 
particulares e convênio, 
o que demandará menos 
aporte do Município.

Ale Souza sala Caasp, a sala do projeto 
OAB Concilia, um auditório 
para cerca de 100 pessoas, 
uma sala de apoio para os 
advogados, salão de festas e 
área de lazer e um escritório 
compartilhado, que pode 
ser usado por advogados da 
Cidade para atendimento 
em geral, com agendamento 
prévio.

“A estrutura foi pensada 
para atender as demandas 
dos advogados da cidade, 
de forma aconchegante. É o 
presente de aniversário pe-
los 33 anos da entidade em 
Cubatão”, � naliza Izzi.

Dia do Advogado
No mesmo dia, a Câmara 

aprovou dois projetos suge-
ridos pelo presidente Izzi.

 O primeiro é um decreto 
municipal que reconhece o 
11 de agosto como o Dia do 
Advogado, segue para a san-
ção do prefeito Ademário.

O segundo, em respeito 
às férias dos advogados, sus-
pende os prazos dos proces-
sos que correm no judiciário 
do Município entre os dias 20 
de dezembro e 20 de janeiro. 
O projeto ainda sera votado 
em segunda discussão, antes 
da sanção do prefeito.

Ônibus em caravana saí-
ram da sede do Sintracomos 
em Cubatão rumo a Audiên-
cia Pública em Peruíbe, nesta 
quinta, 28. Maiores sindicatos 
da região, o dos trabalhado-
res na construção civil (Sin-
tracomos) e dos Químicos de 
Santos defendem a constru-
ção da usina termelétrica de 
Peruíbe (SP), com inaugura-
ção prevista para 2023.

Promovida pelo  Conse-
ma, a audiência é a quinta e 
última de uma série que co-

A Secretaria Municipal 
de Turismo inaugurou o pri-
meiro Posto de Informações 
Turísticas de Cubatão, locali-
zado na entrada principal do 
Parque Anilinas. 

A inauguração do Posto, 
segundo o coordenador e tu-
rismólogo Maurício Campi-
na, completa o atendimento 
às três exigências da Legisla-

Interesse turístico

ção Estadual para que Cuba-
tão possa ser selecionado 
como Município de Interes-
se Turístico (MIT): “as duas 
primeiras foram a lei que o� -
cializa o Plano Municipal de 
Turismo (aprovada pela Câ-
mara em agosto) e a realiza-
ção de seminários especí� cos 
(realizados durante o mês de 
setembro). 

TERMELÉTRICA

‘Se não quiser lá traz pra Cubatão’
meçou em Cubatão. 

“A construção da usina, 
abrirá 4.500 empregos di-
retos. Se não querem a obra 
lá, podem trazer para Cuba-
tão”, defende o coordenador 
da central Força Sindical na 
região, Macaé. 

O sindicalista defende, 
entretanto, que o assunto 
seja “bem debatido, do pon-
to de vista ambiental, para 
que possíveis problemas 
nessa área sejam devida-
mente avaliados”.

No mesmo evento, a As-
sociação CKR (Koquinho, 
Robson, Cabalero) e Allan 
Nóbrega, formada por pro-
� ssionais liberais, lançou 
o projeto “Redescobrin-
do Cubatão”, que propõe, 
através da venda de cartões 
postais, divulgar os prin-
cipais pontos turísticos do 
município.

Acic apresenta projeto para Centro de Convenções
A empresa de eventos Guidhon apresentou, na 

Acic, projeto para construção de um Centro de 
Convenções no kartódromo Municipal. 

A proposta é de que a Prefeitura ceda a área do 
Kartódromo. 

Toda a estrutura � cará a cargo da empresa pro-
ponente, que irá explorar a locação dos eventos. 

A Praça de alimentação seria administrada pela 
Acic com a participação de comerciantes da cidade.

Objetivos

- Criar condições para desenvolver a 
indústria de eventos em cubatão.
- Ajudar na criação de empregos.
- Ajudar no desenvolvimento da 
cultura e turismo.
- Criar opções de lazer para a 
população.

Etapas

• Construção provisória da 
cobertura (tendas tipo galpão)

• Construção da estrutura definitiva

• Funcionamento em três 
períodos 

• Atividades comerciais 
permanentes, culturais e de 
turismo
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Projeto segue para a Caixa Econômica Federal, que é responsável pela contratação da empresa que vai tocar a obra. 
Previsão do início dos trabalhos é no segundo semestre, do ano que vem.

Comunidade

Mais segurança no acesso da Vila Natal e Anchieta
Durante muitos anos o 

acesso à Via Anchieta pela 
Vila Natal foi sinônimo de 
desespero para milhares de 
motoristas, pedestres e ci-
clistas. Agora o problema 
começa a ser resolvido com 
uma série de ações da Pre-
feitura, em conjunto com 
órgãos competentes.

As intervenções come-
çarão embaixo do Viaduto 
da Vila Natal nas próximas 
semanas e compreendem: 
ciclovia, iluminação da alça 
de acesso à via Anchieta e 
colocação de gradis metá-
licos (rede) sobre os guard 
rails da via Anchieta até a 
divisa com Santos. Na se-
mana passada a Compa-

nhia Municipal de Trânsito 
-CMT Cubatão, instalou um 
semáforo piscante embaixo 
do viaduto, considerado o 
local mais tenso tanto em 
segurança como em tráfego. 

 
Mais segurança
Também � cou acertado 

o compartilhamento da rede 
de � bra ótica da Ecovias 
com Prefeitura. Outra inter-
venção que dará mais tran-
quilidade aos motoristas é 
a instalação de bloqueio de 
motocicletas na passarela 
que liga o Casqueiro à Vila 
dos Pescadores. Também se-
rão demarcados os trechos 
sob concessão da Ecovias, 
nos limites do Município.

 

Ciclovia e 
estradão
 Já está sendo realizada a 

construção de 5 km de ciclo-
via que vai do viaduto da Vila 
Natal até o ponto � nal da Vila 
Esperança, com proteção la-
teral durante toda a extensão. 
A medida bene� cia quase 40 
mil moradores.

A Prefeitura, através das 
secretarias de Obras e Manu-
tenção, já � nalizou o trabalho 
de pavimentação do Estradão 
da Vila Esperança, e está pa-
vimentando os acessos ao Sí-
tio Novo e Ilha Bela; No total 
são 18 mil metros quadrados 
de asfalto, com aplicação de 
base de bica corrida, bainder 
e capa asfáltica.

O secretário de Segurança e superintendente da CMT dr Jefferson Cansou 
definiu estratégias com o capitão Mattos da 4ª Cia; o delegado titular 
da cidade, dr Messias; o gerente de engenharia da Ecovias, Alexandre 
Ribeiro e o secretário de Obras do Município Benaldo Melo

Reurbanização da Vila Esperança 
deve começar em 2018

A prefeitura de Cubatão 
publicou na última terça 
(26), o edital de chamamen-
to público das empresas que 
foram quali� cadas para as 
obras de reurbanização e 
construção de moradias na 
Vila Esperança. Essa é a úl-
tima etapa de responsabili-
dade do município para o 
início das obras. 

De acordo com a secre-
tária de Habitação, Andrea 
Maria de Castro, quatro 
empresas estão selecionadas 
para atender o chamamento 
público; pela ordem: Panda 
Engenharia, Jorcal Engenha-

ria, Engelux e Construtora 
Souza Araújo. 

 A empresa vencedora 
será contratada diretamen-
te pela Caixa Econômica 
Federal, que � nancia o em-
preendimento e é responsá-
vel direta pela execução do 
cronograma de obras, dentro 
do que é de� nido pelo Minha 
Casa, Minha Vida.

O projeto de reurbaniza-
ção da Vila Esperança está 
orçado em R$ 580 milhões 
e está dividido em quatros 
etapas. A primeira, a qual se 
refere o edital publicado esta 
semana, é da ordem de R$ 

117 milhões e tem previsão 
de início dos trabalhos para 
o segundo semestre de 2018. 
Após a conclusão dessa eta-
pa é que será dado início das 
tratativas para a próxima, e 
assim sucessivamente.

Remoção 
das famílias
A Prefeitura também in-

formou que nem todas as fa-
mílias precisarão ser removi-
das do local durante as obras. 
O programa prevê o assenta-
mento de parte das famílias 
em suas próprias moradias, 
nas áreas em que isso for pos-
sível, além de reservar áreas 
para arruamento e instalação 
de equipamentos públicos.

Recursos
A secretária também in-

formou que a Administra-
ção seguiu orientação do 
Ministério das Cidades para 
a captação de recursos. A 
Prefeitura conseguiu trans-
formar recursos federais 
remanescentes em PAC de 
Infraestrutura, sendo pedi-

REURBANIZAÇÃO VILA ESPERANÇA
Valor total da obra – R$ 580 milhões

Primeira Etapa – início das obras prevista
 para o segundo semestre de 2018

800 Unidades habitacionais
R$ 117 Milhões Valor total desta etapa do projeto
R$ 27 milhões Pac Infraestrutura
R$ 74 milhões Minha Casa Minha Vida
R$ 16 milhões Programa Estadual Casa Paulista

Num projeto próprio, a administração do 
prefeito Ademário já pavimentou o Estradão 
da Vila Esperança e está finalizando os acessos 
ao Sitio Novo e Ilha Bela. Também já está 
sendo construída uma ciclovia de 5 km desde o 
viaduto da Vila Natal (ao lado do Costa Muniz) 
até o ponto final da Vila Esperança. 
Nesta região habita mais de 1/3 dos moradores 
da cidade.

da complementação para o 
programa Minha Casa Mi-
nha Vida. A primeira etapa 
da reurbanização também 
terá verbas oriundas do pro-
grama estadual Casa Paulis-
ta. (Veja valores no quadro 
ao lado).

Readequado
O projeto de reurbaniza-

Sai licença para urbanização 
da Vila dos Pescadores
Com a licença ambiental em mão, o próximo passo é a regularização fundiária. Até março 
a área da Vila dos Pescadores já deve estar no nome do Município.

Já a reurbanização da 
Vila dos Pescadores deu 
mais um passo rumo à sua 
concretização. Esta semana 
o projeto obteve a aprova-
ção da licença ambiental de 
instalação (LI) pelo Grupo 
de Análise e Aprovação de 

Projetos Habitacionais (Gra-
prohab), órgão do governo 
estadual.

Com a licença, o projeto 
depende da transferência de 
titularidade da área, com cer-
ca de 2.817.000 m², da União 
para o Município. Segundo a 

secretária de habitação, An-
drea de Castro, a regulariza-
ção fundiária deve acontecer 
em até cinco meses, por parte 
do Serviço de Patrimônio da 
União (SPU).

“O Cartório de Registro 
de Imóveis de Cubatão soli-

citou a delimitação da Área 
de Proteção Ambiental 
(APA) e da área do projeto 
habitacional”, explicou a se-
cretária, garantindo que “as 
duas exigências estão sendo 
providenciadas e até março 
de 2018 a área da Vila dos 
Pescadores já estará em 
nome do município”.

Recursos
A partir da titularidade 

da área (provavelmente em 
março), a Prefeitura poderá 
começar a captação de re-
cursos, que será feita junto 
ao Ministério das Cidades, 
para o início das obras na 
Vila dos Pescadores, que in-
cluem a construção de uni-
dades habitacionais.

ção da Vila Esperança é an-
tigo, de 2008. As obras foram 
contratas junto ao Plano de 
Aceleração do Crescimento 
(PAC); à época era o segundo 
maior projeto habitacional 
do Brasil. As 940 famílias en-
tão comtempladas já foram 
transferidas para os Conjun-
tos Habitacionais Imigrantes 
1 e 2. 

O canteiro de obras che-
gou a ser instalado, mas uma 
invasão do local inviabilizou 
a continuidade do projeto, 
que � cou parado até o início 
deste ano, quando o governo 
do prefeito Ademário reto-
mou as tratativas. O projeto 
passou por readequação � -
nanceira e agora segue o cur-
so para a sua conclusão.
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Parabéns!

Cintia Antunes, 

empresária da 

Cintia Festas

 Atuante cubatense na área socialElizabeth Fortti

Comunicador

Almir Junior

Adilson Júnior em ação

Integrante da 
equipe de pati-
nação artística da 
seleção brasilei-
ra, Melissa Pas-
sarelli sempre 
encanta em suas 
apresentações.
Na foto, com os 
avós paternos 
Cecília e Osvaldo 
Passarelli e a 
irmã Michelli

 O presidente da Câmara de Santos Adilson Júnior 
visitou importantes lideranças cubatenses na 

última semana.  Na foto abaixo recebendo a ben-
ção do pastor Carlão e, ao lado, depois do almoço 

com o  deputado Paulo Corrêa Jr e seu staff  no 
prestigiado Restaurante Magestic, na Vila Nova  

Melissa
encantando

Familiares e amigos do Pedro Max se reuniram para comemorar os 
seus 9 anos, numa bela festa, na ADC Carbocloro. Amiguinhos de 
classe, da conceituada escola Ateneu Cubatão, prestigiaram.

Parabéns Pedro
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34 anos de ACDDPD
No último dia 16, a sede da Associação Cubatense de Defesa 

dos Direitos das Pessoas Defi cientes (ACDDPD) recebeu amigos 
e apoiadores para celebrar os 34 anos de fundação da entidade 
com um Jantar Dançante. Na hora dos parabéns, uma foto histó-
rica para a associação: os ex-presidentes da entidade, Amauri, 
Edilson, Barrada e Wolmar, se juntaram ao atual presidente Dalrio 
para apagar as velas e cortar o bolo!

Os formandos da escola ABC Infantil vivenciaram um dia especial no último dia 21, quando é celebrado o dia da arvore. Eles participaram de um plan-
tio de mudas e aprenderam mais sobre a importância da árvore nas nossas vidas, que auxiliam no aumento da umidade do ar, evitam erosões, produzem 
oxigênio, reduzem a temperatura e fornecem sombras e abrigo para algumas espécies de animais.

Com essa ação, a Escola ABC Infantil reforça que a conscientização dos alunos a respeito da preservação da natureza é de vital importância para o 
bem-estar de toda a vida no planeta

ABC da natureza
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: AILTON DA SILVA GOUVEIA e ADRIANA LÚCIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 6054556 - SSP/PE, CPF n.º 03652665406, com 36 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dez de fevereiro de mil novecentos e oitenta e um 
(10/02/1981), residente na Travessa São Jorge, 632, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ABELARDO 
DA SILVA GOUVEIA, falecido há 30 anos e de ANTONIA DA SILVA GOUVEIA, de nacionalidade brasileira, 
agricultora, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 623745914 - SSP/SP, CPF n.º 34741726894, com 34 anos de idade, 
natural de LIMOEIRO - PE (Bom Jardim-PE  Livro nº 11, fl s. nº 58, Termo nº 13382), nascida no dia trinta 
e um de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (31/12/1982), residente na Travessa São Jorge, 
632, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de NATALICIO PEDRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 81 anos de idade, residente em BOM JARDIM - PE e de VERA LÚCIA DA SILVA, falecida 
há 4 meses. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ ROBERTO PORTO DE BARROS e ROSANA SANTOS SANSÃO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 10249300 - SSP/SP, CPF n.º 01842963821, com 
59 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia sete de junho de mil novecentos e cinquenta 
e oito (07/06/1958), residente na Rua Brasília, 89, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ DE BAR-
ROS, falecido há 13 anos e de TERESINA PORTO DE BARROS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 86 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Emilia Ribeiro Duarte, conforme senten-
ça datada de 02/10/1992, proferida pelo Juiz de Direito da da 6ºVara Cível de Santos-SP, nos autos de 
nº1366/92.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 28534402 - SSP/
SP, CPF n.º 27471582847, com 48 anos de idade, natural de MIRACATU - SP (Pedro Barros - Distrito de 
Miracatu  Livro nº 5, fl s. nº 92, Termo nº 3156), nascida no dia vinte e sete de maio de mil novecentos 
e sessenta e nove (27/05/1969), residente na Rua Brasília, 89, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de 
FRANCISCO LEONIDES SANSÃO, falecido há 30 anos e de ALZIRA MORAIS DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 69 anos de idade, residente em RIBEIRÃO PIRES - SP. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MATHEUS WILLI DOS SANTOS SILVA e RAFAELA DOS SANTOS BARRETO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 430330522 - SSP/SP, CPF n.º 44445093840, 
com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia seis de abril de mil novecentos e noventa 
e seis (06/04/1996), residente na RUA Caminho Coronel Vilar, 2960, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
fi lho de GENILSON DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 40 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de JOELMA DOS SANTOS, falecida há 3 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 540080640 - SSP/SP, com 18 anos de idade, natural de SANTOS - SP 
(Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 226, fl s. nº 253, Termo nº 136488), nascida no dia seis de abril de mil 
novecentos e noventa e nove (06/04/1999), residente na RUA Caminho Coronel Vilar, 2960, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de AMAURI PAIVA BARRETO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 50 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CLAUDIA QUELI DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
cozinheira, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local

Cubatão, 20 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ RONALDO ALVES DE SALES e ELAINE APARECIDA RAMOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, gerente operacional, RG n.º 179525323 - SSP/SP, CPF n.º 
05623097804, com 52 anos de idade, natural de ITAPETIM - PE, nascido no dia vinte e seis de julho 
de mil novecentos e sessenta e cinco (26/07/1965), residente na Rua Dom Pedro I, 725, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ JOÃO DE SALES, falecido há 15 anos e de RAIMUNDA ALVES DE SALES, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 82 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SPDivorciado 
de Leonor Maria do Nascimento, conforme sentença datada de 28/02/2011, proferida pelo MM. Juiz 
de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de São Vicente-SP, nos autos de N°3115/11. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 48562202 - SSP/SP, CPF n.º 
40412470802, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e oito de dezembro 
de mil novecentos e noventa e um (28/12/1991), residente na Rua Dom Pedro I, 725, Vila Nova, Cubatão 
- SP, fi lha de EURÍPEDES GONÇALVES RAMOS, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 55 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de LUZIA MARIA RAMOS, de nacionalidade brasileira, merendeira, 
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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

 Cubatão, 22 de setembro de 2017
 O Ofi cial: Fabio Capraro

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RIVALDO PAULISTA SANTANA e IDIANA IZAMARLY SILVA CASTRO. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado de estoque, RG n.º 55194692 - SSP/SP, CPF n.º 
43795629802, com 23 anos de idade, natural de ITORORÓ - BA (Bandeira da Colonia Itapeti nga-BA  Livro 
nº 14, fl s. nº 67, Termo nº 7378), nascido no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e noventa 
e quatro (24/09/1994), residente na Rua Josefa Araújo de Oliveira, 55, bl.06, apt.22, Parque São Luis, 
Cubatão - SP, fi lho de RAIMUNDO SANTOS SANTANA, de nacionalidade brasileira, vaqueiro, com 48 anos 
de idade, residente em ITABUNA - BA e de ELENA RITA CARIRY PAULISTA, de nacionalidade brasileira, 
chefe de cozinha, com 44 anos de idade, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 34746310 - SSP/SP, CPF n.º 44104341878, 
com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 169, fl s. nº 270, Termo nº 49628), 
nascida no dia primeiro de março de mil novecentos e noventa e cinco (01/03/1995), residente na Rua 
Josefa Araújo de Oliveira, 55, bl.06, apt.22, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO SANTOS CAS-
TRO, de nacionalidade brasileira, supervisor de solda, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de ROSANA DA SILVA CASTRO, de nacionalidade brasileira, técnica em administração, com 44 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: NÍCOLAS DE OLIVEIRA LIMA e THAINÁ SANTOS DE OLIVEIRA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em edifi cações, RG n.º 430288001 - SSP/SP, CPF n.º 
42875014897, com 21 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 302, fl s. nº 
152, Termo nº 114.659), nascido no dia doze de maio de mil novecentos e noventa e seis (12/05/1996), 
residente na Rua Francisco Marcolino Moura, 11, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de GILVAM MELQUIA-
DES DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de JOSEFA NEUMA DE OLIVEIRA LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
459256701 - SSP/SP, CPF n.º 45041922845, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Li-
vro nº 176, fl s. nº 192, Termo nº 52336), nascida no dia vinte e três de abril de mil novecentos e noventa 
e seis (23/04/1996), residente na Rua Francisco Marcolino Moura, 11, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha 
de GENIVAL FERNANDE DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de setembro de 2017 
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: LUCIANO MARQUES DA SILVA e THALITA LEANDRO DE LIMA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 32206725X - SSP/SP, CPF n.º 27756701801, com 40 
anos de idade, natural de BELÉM DE MARIA - PE (Belém de Maria-PE  Livro nº 18, fl s. nº 298, Termo nº 
580), nascido no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e setenta e seis (28/11/1976), residente 
na Rua Engenheiro Ernesto Ott o Stock, 137, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ BERTINO DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 69 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
MARGARIDA MARIA MARQUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 64 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
43759080X - SSP/SP, CPF n.º 37249030817, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia três de julho de mil novecentos e oitenta e sete (03/07/1987), residente na Rua Engenheiro Ernesto 
Ott o Stock, 137, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de SEVERINO FRANCISCO DE LIMA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELENICE LEANDRO DE 
LIMA, 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 
Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: LEANDRO LIMA DOS SANTOS e MARIA MADALENA MACHADO DOS REIS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 446472244 - SSP/SP, CPF n.º 
30239528840, com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 84, fl s. nº 293, Termo 
nº 15823), nascido no dia dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (02/01/1982), residente na 
Rua Vereador Doutor Josafá Balbino dos Santos, 99, apt.105, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO LIMA 
DOS SANTOS, falecido há 6 anos e de MARIA JULIA SANTOS AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, controladora de acesso, RG n.º 44396475 - SSP/SP, CPF n.º 33964558869, com 30 anos de idade, 
natural de BARRA DO CORDA - MA (Nova Ipixuna-PA  Livro nº 22, fl s. nº 57, Termo nº 21658), nascida 
no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e seis (24/11/1986), residente na Rua 
Vereador Doutor Josafá Balbino dos Santos, 99, apt.105, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de RAIMUNDO DA 
SILVA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, pintor, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARIA LUCINIRA MACHADO DOS REIS, de nacionalidade brasileira, copeira, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: FELIPE GOMES DE FATIMA e THAMIRIS DAS NEVES MEDEIROS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, caldereiro, RG n.º 46707881 - SSP/SP, CPF n.º 40109126858, com 27 anos de 
idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 32º Subdistrito - Capela do Socorro  Livro nº 601, fl s. nº 220, 
Termo nº 283177), nascido no dia seis de junho de mil novecentos e noventa (06/06/1990), residente na Rua 
Maria Graziela, 503, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO ROSA DE FATIMA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP e de CECILIA GOMES DE FATI-
MA, de nacionalidade brasileira, vendedora, com 42 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente de logísti ca, RG n.º 364656189 - SSP/SP, CPF n.º 
38845492869, com 27 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 259, fl s. nº 
234, Termo nº 89184), nascida no dia onze de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (11/12/1989), 
residente na Rua Amaral Neto, Caminho Santa Rosa, 54, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ 
ROBERTO DE MEDEIROS, de nacionalidade brasileira, vendedor, com 61 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de EDILENE DAS NEVES MEDEIROS, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 22 de setembro de 2017
 O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: MARTINHO JOSÉ DA COSTA e GILSILÁINY AMANDA DE OLIVEIRA CRUZ. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, operador, RG n.º 54208941 - SSP/SP, CPF n.º 
36497344861, com 33 anos de idade, natural de PALMEIRAS - BA, nascido no dia vinte e nove de maio 
de mil novecentos e oitenta e quatro (29/05/1984), residente na RUA Caminho São Jorge, 3153, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de AGRIPINO JOSÉ DA COSTA, de nacionalidade brasileira, falecido há  23 
anos e de RAIMUNDA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 69 anos de idade, resi-
dente em PALMEIRAS - BADivorciado de Gilsiláiny Amanda de Oliveira Cruz, conforme sentença datada 
de 21/10/2014, proferida pelo Juíz de Direito da 4ª Vara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº 
0009390-23.2014.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, cuidadora, 
RG n.º 486337959 - SSP/SP, CPF n.º 40790171899, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia três de agosto de mil novecentos e noventa (03/08/1990), residente na RUA Caminho São Jorge, 
3153, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de GILSON JOSÉ DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, 
caminhoneiro, com 48 anos de idade, residente em BARRA MANSA - RJ e de MARIA DA CONCEIÇÃO DE 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP
Divorciada de Marti nho José da Costa, conforme sentença datada de 21/10/2014, proferida pelo Juíz de 
Direito da 4ª Vara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº 0009390-23-2014.-8.26.0157. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: LUCIANO MARQUES DA SILVA e THALITA LEANDRO DE LIMA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 32206725X - SSP/SP, CPF n.º 27756701801, com 40 anos 
de idade, natural de BELÉM DE MARIA - PE (Belém de Maria-PE  Livro nº 18, fl s. nº 298, Termo nº 580), 
nascido no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e setenta e seis (28/11/1976), residente na 
Rua Engenheiro Ernesto Ott o Stock, 137, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ BERTINO MARQUES 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 69 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARGARIDA MARIA MARQUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 64 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
43759080X - SSP/SP, CPF n.º 37249030817, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
três de julho de mil novecentos e oitenta e sete (03/07/1987), residente na Rua Engenheiro Ernesto Ott o 
Stock, 137, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de SEVERINO FRANCISCO DE LIMA, de nacionalidade bra-
sileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELENICE LEANDRO DE LIMA, 
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 Serventi a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de setembro de 2017
 O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: MARCIO LIMA BENICIO e DÉBORA TALITA DE OLIVEIRA SANTOS. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, Supervisor operacional, RG n.º 44396843 - SSP/SP, CPF n.º 
35848769826, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 113, fl s. nº 224, Termo 
nº 27295), nascido no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (25/02/1986), 
residente na AVENIDA Henry Borden, 368, apt.21, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL BENICIO 
SOBRINHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de JURANICE SANTOS LIMA BENICIO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente 
em Cubatão - SPSendo ele neste ato representado por sua bastante procuradora APARECIDA LIMA BENI-
CIO, corretora, portadora da C.I. (RG) sob o nº 44396225-SSP-SP e do CPF Nº 230.548.898-07, brasileira, 
solteira, residente e domiciliada na Rua 25 de dezembro, nº 344, Vila Natal, Cubatão-SP.. Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrati vo, RG n.º 48871206 - SSP/SP, CPF n.º 
38669028832, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 154, fl s. nº 125, Termo 
nº 43513), nascida no dia treze de agosto de mil novecentos e noventa e dois (13/08/1992), residente 
na AVENIDA Henry Borden, 368, apt.21, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lha de NEEMIAS SILVA SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, soldador, com 50 anos de idade, residente em RIO DE JANEIRO - RJ e de VANIA 
ALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro

editais de casamentoCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JOSE RICARDO DA SILVA e ISABELA REBECA DE SOUZA GATTO.  . Sendo a 
pretendente, fi lha de CLAUDENIR ALVES GATTO, e de MARIA APARECIDA DA SILVA DE SOUZA. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado 
nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

almeidasimoveis.com.br 
R. Armando Sales de Oliveira, 371-Centro

LOCAÇÃO

- APARTAMENTO NO BAIRRO VILA NOVA.  2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BA-
NHEIRO E GARAGEM PARA 1 CARRO. CÓDIGO DO SITE: 1360. VALOR R$1.000,00.

- SALA COMERCIAL NA AV. 9 DE ABRIL. 1 SALA + BANHEIRO. CÓDIGO DO SITE:1289. 
VALOR R$1.000,00.

- SOBRADO NO BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO. 3 DORMITÓRIOS, 2 BANHEI-
ROS, SALA, COZINHA E GARAGEM PARA 2 CARROS. CÓDIGO DO SITE:1338. VALOR 
R$1.600,00

3361-4894 / 3372-7409

VENDA

- APARTAMENTO NA PRAIA GRANDE PRÓXIMO AO CAMPO DA AVIAÇÃO, 1 DOR-
MITÓRIO, SALA, COZINHA, BANHEIRO E GARAGEM PARA 1 CARRO. CÓDIGO DO 
SITE: 1332. VALOR R$180.000,00.

- APARTAMENTO DE 02 DORMITÓRIOS NA PRAIA GRANDE, COM SALÃO DE 
FESTAS, SALÃO DE JOGOS E PISCINA. EXCELENTE LOCALIZAÇÃO. CÓDIGO DO 
SITE:1366. VALOR R$225.000,00.

- SOBREPOSTA BAIXA NO BAIRRO JARDIM CASQUEIRO. 3 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO E GARAGEM OARA 1 CARRO. CÓDIGO DO SITE:1271. VALOR 
R$290.000,00.

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 Santi sta, 
CONVOCA, todos os desempregados do município de Cubatão e 
Baixada Santi sta e demais pessoas interessadas, para a realização 
da Assembléia Geral Ordinária, no dia Onze de Outubro  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 discuti dos a seguinte ordem do dia: 1 – Deliberação 
sobre a fundação da Associação dos Desempregados de Cubatão 
e Baixada Santi sta; 2 – Aprovação do Estatuto Social da enti 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 Santi sta
Cubatão, 29 de Setembro de 2017.

Vaga para consultor 
interno e externo

Contato: 3361-6353
Av. 9 de Abril, 2030 Altos

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: RAIMUNDO DOS REIS e SILVANÍ APARECIDA RODRIGUES. Sendo o pretendente, 
fi lho de JOÃO VIRGINO DOS REIS. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta 
Serventi a e publicado pela Imprensa Local.  

Cubatão, 25 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos a todos interessados para parti ciparem da 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA  
E CULTURAL GAROTOS DO FUTURO que será realizada no dia  
9 de outubro de 2017 (segunda-feira), Rua Antonio Augusto 
Bastos nº 88,Parque Fernando Jorge em Cubatão-SP com 1º 
Convocação para 18:00 e a segunda convocação ás 19:00 
horas com a seguinte ordem do dia.
1 - Promover eleições do Presidente e Vice- Presidente e a 
POSSE da DIRETORIA e dos membros do Conselho Fiscal.

Cubatão ,14 de setembro de 2017.
Lazaro Matos do Nascimento

Eliane Elias do Nascimento

Sociedade Amigos do Vale Verde
CNPJ 62.288.717/0001-38

Assembléia Geral - Convocação

Discussão e votação do Estatuto Social e devidas altera-
ções na razão social. Ficam convidados os srs Associados 
a se reunirem em Assembléia Geral,a se realizar no dia 
11/10/2017,às 19:00 h, na sede da SAVVE, sito a av: Manoel 
dos Santos Mesquita, 135, Vale Verde-Cubatão-SP.

Cubatão, 29 de Setembro de 2017
Silvano Moreira Sales

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

CLEBER DO CAVACO PEDE A VOLTA DAS FEIRAS DE ARTESANATO

Atendendo à solicitação dos artesãos da Cidade, o vereador 
Cléber do Cavaco (PRB) apresentou requerimento na Casa de 
Leis para que as feiras de artesanato que aconteciam na cidade 
voltem à  ativa. 

Mais de 40 artesãos da cidade tiravam seu sustento com a di-

vulgação e venda de peças assim como os que atuam no ramo 
alimentício que encontram também a oportunidade de traba-
lho mediante a circulação de pessoas, trazendo assim a opor-
tunidade de lazer aos munícipes, bem como o fomento ao co-
mercio local. O pedido foi encaminhado ao Poder Executivo.

MARCINHO PEDE REFORMA DA QUADRA DO MARIO COVAS

O vereador Marcinho (PSB) encaminhou indicação à 
mesa da Câmara nesta semana, para que o poder executivo 
determine ao setor competente que seja feita a reforma, co-
bertura e iluminação da quadra do Conjunto Mario Covas, 
além da construção de um minicampo de areia e playground.

Segundo o vereador, a quadra precisa dos reparos para 
que possa ser utilizada na sua plenitude e a instalação do 
minicampo e do playground trará mais opções de lazer às 
crianças e moradores do bairro. O pedido foi encaminha-
do aos setores competentes do Executivo.

Segundo o vereador, o trecho está com afundamento na 
rua e pode causar diversos acidentes, tanto para os moto-
ristas quanto para os pedestres que passam por ali todos os 
dias. O pedido foi encaminhado aos setores competentes da 
Prefeitura para que as providências sejam tomadas.

AGUINALDO ARAÚJO PEDE MANUTENÇÃO NA VILA PAULISTA

O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) encaminhou in-
dicação à mesa da Câmara para que os setores competen-
tes do poder Executivo façam o conserto do leito carroçá-
vel no cruzamento das ruas Ana Dias e Domingo Costa, 
na Vila Paulista.

RODRIGO ALEMÃO PEDE REVITALIZAÇÃO DO CASQUEIRO

O vereador Rodrigo Alemão (PSDB), encaminhou indi-
cação junto à Mesa da Câmara pedindo para que a secretaria 
de Obras do Munícipio produza um projeto arquitetônico 
para a revitalização do Jardim Casqueiro, com o intuito de 
valorizar o bairro.

Segundo o vereador, o bairro tem grande potencial tu-
rístico e comercial, já que há um grande número de es-
tabelecimentos comerciais e também a existência de um 
braço de mar de quase 2 km, que incluí a raia olímpica de 
Cubatão. O pedido foi encaminhado à Prefeitura.

SÉRGIO CALÇADOS GARANTE MANUTENÇÃO NA BEIRA MAR

Como resultado de uma indicação do vereador Sérgio 
Calçados (PPS), feita à Mesa da Câmara, a Avenida Beira 
Mar, no Casqueiro recebeu trabalhos de zeladoria na manhã 
da última terça (26). Dentre os trabalhos realizados, estão o 
de roçagem e a limpeza da maré, retirando dezenas de quilos 

de entulho do local.
“É importante destacar o trabalho da Prefeitura que 

prontamente atendeu a indicação, melhorando a aparência 
do local e, trazendo um sentimento mais agradável para as 
pessoas”, a� rma o vereador.

RAFAEL TUCLA PEDE PRORROGAÇÃO DO REFIS
O vereador Rafael Tucla (PT) apresentou uma 

indicação à mesa da câmara para que seja expedido ofício 
ao Prefeito Municipal o pedido feito pelos comerciantes e 
empresários da cidade referente à prorrogação do REFIS 
por mais 60 dias.

O pedido atende demanda dos comerciantes e 
empresários da cidade que ainda enfrentam di� culdades 
para realizar o parcelamento de suas dúvidas junto a 
municipalidade, por causa da crise econômica e do 
desaquecimento do comércio local.

ROXINHO PEDE SOLUÇÃO PARA CEU DO NOVA REPUBLICA

O vereador Roxinho (PMDB), encaminhou ofícios aos 
secretários de cultura e de esportes cobrando agilidade 
para a inauguração e inicio das atividades do CEU das 
artes e esportes, localizado no Jardim Nova República.

Segundo o vereador, a obra do CEU foi concluída em 

agosto de 2015 e até agora nenhuma atividade foi realizada 
no local, que está abandonado. No ofício, o vereador 
ressaltou a importância do equipamento para o bairro e para 
a cidade e também a situação de abandono que se encontra 
o próprio público. 

res, o vereador ressaltou que a Câmara está empenhada, 
através da Comissão Especial de Vereadores, em buscar 
por alternativas para a diminuição do desemprego no 
município e que a Casa de Leis está aberta para ouvir as 
ideias de todos que lutam pela mesma causa. 

O vereador Lalá (SD) fez uma visita ao PAT durante 
esta semana e aproveitou para conversar com centenas 
de trabalhadores que vão até o órgão todos os dias em 
busca de uma vaga de emprego . 

Durante a sua fala no encontro com os trabalhado-

TONINHO VIEIRA PROPÕE PROGRAMA DE SAÚDE NAS UME’S

O projeto de lei n° 077/2017 que institui o “Programa 
de Monitoramento de Saúde nas Unidades de Ensino” de 
autoria do vereador Toninho Vieira (PSDB) foi aprovado 
na sessão da última terça (26) em segunda discussão pelos 
vereadores presentes. “Atuar nas escolas com intervenções 

de especialistas visando o estimulo de crianças e adolescen-
tes para a promoção, prevenção e tratamento relacionado à 
saúde é primordial para melhorar o cotidiano dos estudantes 
e seus familiares”, esclarece o vereador. O projeto de lei segue 
agora para sanção do prefeito Ademário Oliveira.

LALÁ VISITA PAT E CONVERSA COM TRABALHADORES

POR ARLINDO 
FERREIRA 

HISTORIADOR

BAR SEM BANHEIRO
Na Avenida Joaquim Mi-

guel Couto, perto da Praça 
Getúlio Vargas, � cava o Bar 
do João dos Santos, muito or-
ganizado, boa comida, cerveja 
geladinha, bom atendimento. 
João dos Santos era de uma 
educação fora de série.

O único senão foi na cons-
trução do prédio: esqueceu de 
construir um espaço para fun-
cionar como depósito. Conse-
quentemente, todas as caixas 
de bebidas eram depositadas 
no único banheiro da casa.

Certo dia, após beber mais 

LINHA DO TEMPO
que seu limite (como sempre), 
Elias Abrunheiro (Cabeleira), 
freguês velho do bar, sentiu 
vontade de tirar água de joe-
lho. Não achando o banheiro, 
claro, despejou toda a cerveja 
no muro do bar, na calçada, 
quase no meio da rua.

Na situação em que se en-
contrava, não percebeu que 
dois policiais observavam sua 
conduta imoral. Em nome da 
lei, deram-lhe voz de prisão.

Apesar das precárias con-
dições físicas, Cabeleira rebe-
lou-se, debatendo-se com os 

policiais, procurando evitar 
sua prisão.

Durou tanto o agarra-sol-
ta-agarra que a bebedeira 
passou, tornando-o lúcido, 
achando por bem entregar-se, 
porém já arquitetando um 
momento para a fuga.

Por inexperiência dos 
PMs, Cabeleira � cou sozinho 
no banco traseiro da viatura e, 
na primeira parada, no semá-
foro da Nove de Abril, abriu 
a porta e saiu correndo pelos 
bananais afora, já totalmente 
curado de mais uma ressaca.Hasteamento da Bandeira - Largo do Sapo 2002 
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‘Ser mulher
é Tudo de Bom‘

Em parceria com o Instituto NeoMama, Katia Coi� eur realiza evento voltado 
a conscientização de prevenção e combate ao câncer de mama

Engajada na causa e com 
muita vontade de ajudar o 
próximo, a cabeleireira Katia 
Tudo de Bom está acertando 
os detalhes para um grande 
evento que vai falar sobre a 
prevenção e combate ao cân-
cer de mama. No próximo 
dia 23 de outubro, das 17 às 
21 horas, o Bloco Cultural de 
Cubatão recebe o “Ser Mu-
lher é Tudo de Bom – corte 
cabelo e doe amor”.

Com palestras, apresen-
tações de dança do ventre, 
ballet, música e sorteio de 
brindes, o evento tem por 
objetivo ampliar o debate 
sobre o câncer de mama e os 
outros tipos de câncer e arre-
cadar mechas de cabelos, que 
serão encaminhadas ao Insti-
tuto NeoMama para confec-
ção de perucas. “Me engajei 
nesta causa ao ter que lidar 
com as minhas clientes so-
frendo com essa doença. Foi 
quando passei a me informar 
e conheci o NeoMama. Des-
de então, sempre me envolvo 
na causa, por isso resolvi fa-

zer esse evento. Para ajudar 
na conscientização”, comenta 
Kátia Tudo de Bom.

Doação de Cabelo
Um dos pontos altos do 

evento, a doação de cabelos 
para a confecção de perucas 
pelo Instituto NeoMama, 
começa bem antes do even-
to em si. A partir do dia 16 
de outubro, os cortes podem 
ser realizados. “Iniciaremos 
os cortes no dia 16 porque a 
procura para essa doação tem 
sido grande desde já. Vamos 
realizar o agendamento para 
a doação e no dia do evento, 
entregaremos os cabelos ao 
pessoal do NeoMama”, conta 
Kátia.

Ainda segundo a cabelei-
reira, qualquer pessoa pode 
fazer a doação. “Desde que 
tenha no mínimo 10 cm de 
cabelo seja cabelo virgem ou 
com algum tipo de química, 
os cortes serão gratuitos para 
essa doação”, a� rma.

Katia também aprovei-
ta para deixar o seu salão 

aberto a quem quiser doar, 
em qualquer época do ano. 
“Se alguém não puder fazer 
a doação em outubro, mas 
quiser doar depois, pode me 
procurar. Faremos a doação 
do mesmo jeito”, � naliza. 

Quer doar?
Agende a sua doação pelo 

telefone (13) 3361-7699 ou 
direto no Katia Tudo de Bom 
Coi� eur (Avenida Nossa 
Senhora da Lapa, 375. Vila 
Nova).

‘S�� M����� � T��� �� B��’
Q�����: 23 �� �������
O���: B���� C������� �� C������ 
(P���� ��� E������������, �/�, 
C�����).
H������: ��� 17 �� 21 �����.
E������ ������

M����� N������

NA ACIC
‘Banda Viva Noite‘ 
agita a véspera
de feriado

A cabeleireira Kátia Tudo de Bom exibe mechas 
que são doadas em seu salão e repassados ao 
Instituto NeoMama.

Se você já está progra-
mando o próximo feriado, 
aí vai uma dica para aquecer 
os motores com muita ani-
mação e música boa.

A Banda Viva a Noite, do 
Programa Pânico na Band, 
estará no próximo dia 11, na 
ACIC, tocando sucessos do 
pop rock nacional e interna-
cional a partir das 23 horas. 
Antes disso, o DJ Alê Cam-
pos comanda as pick-ups.

Além de muita música, 
será servido delicioso bu� ett 
de comida japonesa e drinks  
alcoólicos e não alcoólicos, 

feitos na hora.

Ingressos a venda
Os ingressos custam R$ 

30,00 e já estão  à venda na 
Vidraçaria Real (Av. Joaquim 
Miguel Couto, 642); na Tau-
rus Auto Socorro (Av. Joa-
quim Miguel Couto, 1097) 
e na ACIC (Rua Bahia, 171). 
Mais infos: (13) 3361-8186.

A festa é uma realização de 
José ‘Tuté’ Lopes, com patro-
cínio da Vidraçaria Real, E/
Ambiental Engenharia, Elai-
ne Melo Studio e Taurus Auto 
Socorro, e parceria da ACIC.
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