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BAILANDO

Câmara aprova cessão do
Hospital na próxima terça

18 anos do Acontece

Lideranças percorrem 
Baixada para fundar 
novo Partido: UDN

Andressa emplaca 
projeto que cria os 
‘mototaxistas’ no 
Guarujá

Comissão do Senado 
aprova fim da 
estabilidade dos 
servidores

Deputados incluem 
empresas do Simples 
Nacional no Refis

Em Cubatão 
vereadores podem 
virar secretários e 
suplentes assumirem

Coluna do Cido 
Barbosa  02

Já está tramitando na Câmara Municipal de 
Cubatão, em caráter de urgência, o Projeto de Lei 
para autorizar a cessão do prédio do Hospital e do 
Teatro para a Fundação São Francisco Xavier, que 
será a gestora do novo Complexo Hospitalar. 
A entidade que administra o Hospital da Usiminas 

em Ipatinga (foto) deve assinar o contrato já 
na próxima semana, com a missão de reabrir o 
Hospital até o dia 4 de dezembro.
A Câmara promete pautar o projeto em duas 
discussões, já na próxima terça, quando deverá ser 
aprovado. 02

Marcel Nobrega

Começaram as atividades em comemoração aos 18 
anos de fundação do Jornal Acontece. A semana 
começou com o Café da manhã para anunciantes 

do Jornal (foto), em parceria com Sebrae e Acic.
Neste sábado acontece o evento mais esperado da 
programação: o Baile do Acontece. 

400 convidados, entre eles representantes de vá-
rios segmentos sociais e empresariais da Baixada, 
já confirmaram presença. 04

Baile do 
FSS em 
prol da Apae
O Baile da Primavera 
do Fundo Social de 
Solidariedade reuniu a 
sociedade local em torno 
de uma boa causa: a Apae 
Guarujá. A presidente 
do FSS Edna Suman foi a 
anfitriã da festa ao lado do 
marido, o prefeito Walter 
Suman, que foi saudado por 
seu aniversário.
 O casal abre a coluna social 
da página 10

Corrêa Jr libera 3 milhões 
para reabertura do Hospital

SAÚDE

Na mesma semana da 
escolha da nova gestora 
do Hospital de Cubatão, o 
deputado federal Roberto 
de Lucena anunciou a 
liberação de emenda de R$ 
3 milhões, solicitada pelo 
deputado estadual Paulo 

Corrêa Jr, para a reabertura 
do Hospital.
Em entrevista ao Jornal o 
deputado fala também sobre 
o avanço do Projeto para 
tornar a cidade de Interesse 
Turístico e o caso do Museu 
da Arte Moderna– MAM 03
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Novo Governo
Depois do sofrimento com o Hospital fechado o prefeito Ademário 

deve respirar aliviado e enfi m, imprimir sua marca de governo.
Pelas movimentações de bastidores é possível afi rmar, que começará 

um novo governo depois da reabertura. As mudanças começariam com a 
ocupação das secretarias que estão sendo acumuladas por secretários de 
outras pastas, mudando inclusive a composição da Câmara.

Novos secretários
Maiores parceiros da administração os vereadores, de acordo com suas 

especialidades, teriam a missão de dar a ‘cara de Cubatão’ para o novo go-
verno que ‘ressurgirá’, depois da reabertura do Hospital: Roxinho (PMDB), 
Manutenção;  Rafael Tucla (PT), Cultura; Toninho Vieira (PSDB) Espor-
te; Sérgio Calçados (PPS), Indústria e Comércio e Anderson Veterinário 
(PRB), Segurança e Cidadania. 

Novos vereadores
Neste caso assumiriam os suplentes: Fábio Moura (PMDB); Peralta 

(Pen); Carioca (PSDB); Irmão Ximenes (PPS) e  Alan Matias (PRB).
 Vale lembrar que são apenas tratativas de bastidores, não confi rmadas 

ofi cialmente por nenhuma das partes e que podem acontecer ou não. 

Convenção do PSDB
O partido do prefeito realiza sua convenção municipal neste domingo, 

das 9 as 13h no Bloco Cultural de Cubatão.
O evento deve ser bastante concorrido pois serão escolhidos os 38 

membros do diretório municipal e os 12 delegados e 12 suplentes à Con-
venção Estadual, além dos membros do Conselho de Ética.

Educação
Até o fechamento desta edição não havia confi rmação da eventual saí-

da do secretário de Educação Raul Christiano do governo. Durante a se-
mana, chegou a ser ventilado o nome de Michajlo, secretário de Educação 
no governo Clermont (PSB, que já tem Turismo) para substituto, mas a 
articulação não propesperou. Nesta semana as difi culdades do secretário 
na pasta se intensifi caram com a revolta das mães diante do problema do 
transporte escolar na Vila Esperança.  

Refis Simples
Os deputados incluíram os optantes do Simples nacional no Refi s Fe-

deral, que também fi cou mais benevolente. Se não for vetada, é uma exce-
lente noticia para pequenas e micro empresas, porém ninguém explicou 
ainda como isso se dará pois o imposto é unifi cado e envolve outros entes 
federativos como Estado e Município.

 Em Cubatão o Refi s foi prorrogado até o dia 4 de janeiro, com as mes-
mas regras. Guarujá segue com o Refi s municipal até dia 15 de dezembro.

Estabilidade em risco
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a pro-

posta que acaba com a estabilidade dos servidores públicos com baixo 
desempenho.  

De acordo com o projeto, serão estabelecidos critérios para avaliação 
anual do desempenho dos servidores por meio de uma comissão de três 
superiores. Se tiver nota menor que 3 (0 a 10), em mais de uma avaliação 
seguida em critérios objetivos como assiduidade e compromisso, o servi-
dor perde a estabilidade e pode ser desligado.  

Mas a esquerda conseguiu aprovar requerimento para que o projeto 
também tramite em mais três comissões, antes de ir a plenário o quê, na 
prática, pode deixar o projeto parado um bom tempo.

 

Moto Taxi Guarujá
A Câmara de Guarujá aprovou o Projeto de autoria da vereadora An-

dressa Sales (PSB) que autoriza, em âmbito municipal, o exercício da ativi-
dade de ‘mototaxista’ aos profi ssionais em transporte de passageiros com 
uso de motocicleta ou triciclo. Para valer, a proposta carece da sanção do 
prefeito Válter Suman (PSB).

O serviço deverá ser prestado por profi ssionais autônomos, cooperati-
vas ou associações, dentro do perímetro do Município, mediante autori-
zação da Prefeitura.

Os profi ssionais devem possuir CNH em caráter defi nitivo há pelo 
menos dois anos; apresentar certidão negativa de antecedentes criminais, 
incluindo crimes de trânsito, e serem aprovados pelo CONTRAN. Os veí-
culos, além da documentação em dia, devem ser licenciados pelo Detran 
na categoria ‘aluguel’ e emplacados com chapa de cor vermelha. 

Novo partido
Renê Furtado secretário estadual da UDN esteve na Baixada colendo 

apoio para formação do novo Partido, a União Democrática Nacional – 
UDN. Na oportunidade Rafael Tucla e Passarelli Jr, receberam o convite 
para coordenar a empreitada, respectivamente na Baixada e em Cubatão.

Vereadores querem 
aprovar Hospital até 
a próxima terça

Conforme acontecedigital an-
tecipou, a Câmara de Cubatão 
recebeu nesta quinta-feira, e pro-
mete aprovar até a próxima terça, 
(10) o projeto de lei do prefeito 
Ademário Oliveira que autoriza a 
concessão de uso dos imóveis que 
comporão o complexo hospitalar. 
Além do prédio do Hospital, tam-
bém fará parte o inacabado Teatro 
Municipal, onde funcionará um 
Centro de Alta Complexidade, 
com serviços de oncologia, hemo-
diálise e câmara hiperbárica.

O contrato com a nova gesto-
ra deve ser assinado na próxima 
quarta (11) e, com isso, aumenta a 

expectativa do governo de reabrir o 
hospital antes de 4 dezembro, prazo 
máximo para evitar a perca de recur-
sos do Estado e da União. 

O presidente da Câmara, Rodri-
go Alemão (PSDB), explicou que o 
projeto segue imediatamente para 
a assessoria jurídica, antes da apre-
ciação das Comissões Permanentes 
de Justiça e Redação, Saúde, Obras, 
e Educação, Cultura e Assistência 
Social. Diante da urgência, será ela-
borado um parecer conjunto, para 
votação em plenário já na próxima 
terça, dia 10, quando deve ser apro-
vado em duas discussões. 

Conforme o projeto, a concessão 

administrativa de uso do complexo 
hospitalar tem duração de até cinco 
anos. A instituição contratada terá, 
ainda, sob sua responsabilidade, a 
adaptação do prédio anteriormente 
destinado ao teatro, para ali serem 
instalados, em uma outra etapa, o 
Centro de Alta Complexidade

Se tudo correr como previsto, já 
na próxima semana, a Fundação São 
Francisco Xavier assume ofi cialmen-
te como nova gestora do Hospital 
Municipal e deve iniciar imediata-
mente os trabalhos para recuperação 
e adequação das instalações, visando 
a reabertura do equipamento, com 
urgência.

Fundação São 
Francisco Xavier

será a nova gestora do Hospital. 

Além da repercussão na página do 

Jornal, noticia dada na tarde desta 

quarta alcançou mais de 100 mil 

acessos no portal Acontece, e 

página da internet revelando que 

o interesse no assunto vai bem 

além das fronteiras de  Cubatão. 

• Quadra
Além dos convênios assinados quarta-feira (4), há outro já assinado anteriormente que 
trata da reforma da quadra poliesportiva da Praça Possidônio Xavier de Jesus.
Repasse de R$ 243.750,00, com contrapartida de R$ 6 mil por parte da Prefeitura. A 
emenda é do deputado federal Vicentinho.

• Recuperação de praça
R$ 245.850,00
Praça Possidônio Xavier de Jesus
Entre a Alameda das Violetas e a Rua José Ferreira Canaes (1ªFase). 
Troca de piso, intervenção em guias e sarjetas, paisagismo, playground e iluminação. 
Emenda do deputado federal José Mentor.

• Recapeamento Asfáltico
R$ 245.850,00
-Avenida Santos Dumont (2ª Fase), entre as ruas Epitácio Pessoa e Rua Joana Meneses Faro. 
Emenda da deputada federal Keiko Ota.

R$ 394.200,00
Av. dos Caiçaras (2ª Fase), entre as ruas Nelson Horácio da Conceição e Washington Souza.
Emenda do deputado federal Beto Mansur.

• Drenagem
R$ 493.100,00
Jardim Conceiçãozinha, VC avenida Bento Pedro da Costa.
Fase 1 - sistema de drenagem da via, com colocação de boca de lobo, sarjeta, poço de 
visita. 
Emenda do deputado federal Nilton Tatto.

Para onde vai o dinheiro:

Convênios garantem 
R$ 1,3 milhão a Guarujá

O prefeito de Guarujá, Vál-
ter Suman, e o superintendente 
regional da Caixa Econômica 
Federal (CEF), Sidney Soares 
Filho, assinaram nesta quarta-
-feira quatro contratos que ga-
rantirão R$ 1,379 milhão para 
obras em Guarujá.

Frutos de emendas parla-
mentares, esses valores são 

Assinatura com Caixa Econômica Federal ocorreu na última quarta-feira (4)

provenientes do Ministério das 
Cidades, para drenagem, reca-
peamento asfáltico e a reforma de 
uma praça no bairro Santo Antô-
nio. A contrapartida da Prefeitu-
ra é de apenas R$ 34 mil.

O superintendente da CEF 
destacou o trabalho da Prefeitu-
ra. “Quero agradecer ao prefeito 
pelo empenho nesses projetos, 

que vão dar qualidade de vida 
para a população de Guarujá”, 
disse Sidney.

O chefe do Executivo reforçou 
o empenho da Administração 
Municipal com êxito em mais 
esta tarefa. “Estamos fazendo 
nossa lição de casa, essa a credi-
bilidade junto aos agentes fi nan-
ceiros é fundamental”.

Fundação
A notícia da habilitação da 

Fundação São Francisco Xavier, 
veio de encontro ao grande an-
seio da comunidade local que, 
há muitos anos, ansiava por ter 
uma entidade deste nível, no co-
mando do Hospital. Cubatão já 
tem uma relação histórica com 
a entidade que administra em 
Ipatinga, Minas Gerais, o Hos-
pital da Usiminas, grande Com-
panhia do Polo Industrial local.

 Criada em 1969, a Fun-
dação São Francisco Xavier é 
de Ipatinga (MG) e adminis-
tra Hospital Marcio Cunha, na 
mesma cidade (conhecido em 

Cubatão como o Hospital da Usimi-
nas). O hospital é credenciado para 
atendimentos de alta complexidade 
e prestação de serviços nas áreas de 
ambulatório, pronto-socorro, in-
ternação e serviços de diagnóstico. 
Além do Hospital, também adminis-
tra o Usisaúde, plano de saúde que 
atende mais de 142 mil clientes em 
todo país.

Outro serviço administrado pela 
Fundação é o Centro de Odontolo-
gia Integrada, que tem mais de duas 
décadas de existência. A rede tem 47 
consultórios distribuídos por Ipatin-
ga, Belo Horizonte, Cubatão e Porto 
Alegre.
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Corrêa Jr libera 
R$ 3 milhões para 
reabertura do Hospital
Verba de emenda federal é fruto de solicitação do deputado estadual Paulo Corrêa Jr 
(PEN) ao deputado federal Roberto de Lucena (PV).  Outra verba vai para a segurança.
A boa notícia para a região coincide com o momento mais importante no processo de 
reabertura: a escolha da Fundação São Francisco Xavier, para administrar o Hospital.

Na redação do 
Acontece, Paulo 
Corrêa Jr falou sobre 
ações políticas em 
andamento, que são 
de grande impacto 
para o Munícipio

Novas solicitações de emendas 
parlamentares para Cubatão, fei-
tas pelo deputado estadual Paulo 
Correa Júnior, tiveram liberação 
con� rmada esta semana. A prin-
cipal delas é a verba federal de 
R$ 3 milhões, destinada para aju-
dar na reabertura do Hospital de 
Cubatão. A con� rmação foi dada 
pessoalmente pelo deputado Lu-
cena, nesta semana.

A boa notícia para Cubatão e 
região coincide com o momento 
em que a cidade dá o passo mais 
importante para a reabertura: a 
escolha da Fundação São Francis-
co Xavier como nova gestora do 
complexo hospitalar.

“Cubatão, que já sofria com 
alto índice de desemprego, � cou 
ainda mais desamparada com o 
fechamento do seu único hospital, 
que também prestava socorro aos 
acidentados no sistema Anchie-
ta-Imigrantes. Tendo em vista a 
importância das áreas envolvidas, 
a aplicação dessas emendas, bene-
� ciará além de Cubatão, toda re-
gião da Baixada Santista”, senten-
ciou o deputado.

Pessoalmente, o deputado Lucena comunicou a 
liberação das emendas solicitadas por Corrêa Jr.

Enquanto a secretaria de Se-
gurança Pública do Município � -
naliza o projeto que cria a Guarda 
Civil Municipal - GCM da cida-
de, o deputado Corrêa Jr já está 
garantindo recursos para esta � -
nalidade.  

Outra emenda liberada, nesta 
semana, junto ao deputado Ro-
berto de Lucena, no valor de 300 
mil, garante a aquisição de uma 
pick-up no valor de 150 mil e 
dois veículos SUV no valor de R$ 
75 mil cada.

Os veículos contribuirão para 
o desenvolvimento social e segu-
rança da Cidade e poderão ser 
utilizados para a Guarda Munici-
pal.  Segundo o secretário muni-
cipal de Segurança do Município, 
dr Je� erson Cansou, o projeto 
que cria a Guarda será enviado à 
Câmara ainda este ano, para en-
trar em funcionamento no ano 
que vem.

Em contato com vereadores 
da Casa, Acontece apurou que a 
maioria já tem conhecimento do 
projeto e que já há um entendi-
mento político que possibilitará a 
criação da GCM este ano.

A Câmara de vereado-
res aprovou nesta semana 
o Plano Diretor de Turis-
mo (PDTUR) de Cubatão.

O documento era o 
último pré-requisito para 
que o município possa ser 
reconhecido como Muni-
cípio de Interesse Turís-
tico - MIT, categoria de 
classi� cação recentemen-
te criada pelo Governo do 
Estado. 

Depois da sanção do 
prefeito Ademário, o Pla-
no será encaminhado 
para apreciação dos seto-
res técnicos da Secretaria 
Estadual de Turismo. O 
deputado Corrêa Jr acer-
tou os detalhes do ato 
onde, acompanhado do 
prefeito Ademário, entre-
gará o documento pes-
soalmente ao secretário 

A Frente Parlamentar 
Evangélica do Estado de 
São Paulo entregou ao Mi-
nistério Público, um ofí-
cio em repúdio ao recente 
episódio no Museu de Arte 
Moderna – MAM, onde 
uma criança interagiu pu-
blicamente, em cena, com 
um homem nu.

No documento, apresen-
tado ao Procurador Geral 
do Estado, foi solicitada a 
punição do ator e demais 

Cubatão deve se tornar 
Município de Interesse 
Turístico em 2018
Deputado protocola, nos próximos dias, o Plano Diretor de Turismo, 
aprovado pela Câmara, último pré-requisito para que o Município 
possa ser reconhecido MIT

estadual de Turismo. 
A pauta agora é a prio-

ridade do deputado que 
trabalha intensamente para 
aprovar a matéria na As-
sembleia Legislativa ainda 
este ano, com intuito de em-
placar Cubatão como Muni-
cípio de Interesse Turístico, 
já em 2018.  

Durante toda esta se-
mana o deputado fez uma 
verdeira peregrinação junto 
a técnicos da secretaria es-
tadual de Turismo e parla-
mentares, na busca de apoio 
para viabilizar o projeto. 

Na Câmara Municipal, 
a vereadora Érika Verço-
sa (PSDB) lembrou que a 
tramitação do projeto está 
adiantada na Assembleia, 
graças ao empenho do de-
putado que, segundo ela, 
trabalha para aprovar a ini-

ciativa com êxito, pois já 
conseguiu aprovar o texto 
em todas as comissões da 
Assembleia legislativa.

PDTUR
O Plano Diretor de 

Turismo estabelece estra-
tégias, diretrizes e ações 
para o desenvolvimento 
do turismo, possibilitan-
do avanço nos mais diver-
sos segmentos  tais como 
econômico, social, cultu-
ral e ambiental.

É fruto das audiências 
públicas que aconteceram 
em julho, quando foram 
debatidas ações para re-
cuperar e desenvolver 
os segmentos turísticos 
(ecológico, de aventura, 
histórico-cultural, indus-
trial-negócios, náutico e 
de base comunitária). 

Frente quer punições 
no ‘caso MAM‘

responsáveis elo evento. 
O deputado Corrêa Jr 

acredita que o posiciona-
mento o� cial surtirá efeito. 
“Em resposta, o Procurador  
informou que o nosso pedi-
do será objeto de inquérito 
civil, encabeçado na ação 
do Ministério Público”  e 
� nalizou: “é preciso que se 
tomem providências que 
sirvam de exemplo para que 
nunca mais ocorram ações 
como estas no nosso País”.

“A aplicação 
destas 
emendas 
benefi ciam 
Cubatão e toda 
a Baixada”

M����� N������

Guarda Municipal

“Cobramos 
providências 
severas para 
que sirvam de 
exemplo e isso 
nunca mais volte 
a acontecer”



04 06 de outubro de 2017 digital.com.br
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O Baile do Acontece 
O Baile do Acontece é nes-

te sábado (07) e se você é um 
dos 400 inscritos e ainda está 
na dúvida sobre o que vestir, 
nós vamos te ajudar a sanar 
todas as dúvidas.

Veja dicas de look para arrasar na festa!

Para os homens, a dica é 
apostar em ternos com bom 
caimento. O youtuber Vitor 
Tavares, do canal HeyTavares, 
com auxílio do Ahazzo Ateliê, 
traz sugestões de traje e aces-
sórios adequados.  

Na foto, Vitor veste um 
terno slim � t acetinado azul 
marinho noite e com camisa 
social branca, gravata borbo-
leta e lenço. Mas os modelos 

tradicionais de terno e gravata 
continuam muito bem aceitos.

Já para as meninas, nós 
pedimos ajuda do Lounge 
Mari Assis e do Ateliê Toque 
de Elegância, que trazem al-
gumas dicas para ousar no 
vestido e maquiagem. Nas fo-
tos, a modelo Carol Queiroz 
usa um vestido verde escuro 
com rendas,  cabelo e maquia-
gem mais leves, para realçar o 
brilho do vestido. E a mode-
lo Dalila Gropp, com vestido 
verde claro também com ren-
das e decotado, cabelo ondu-
lado e maquiagem leve.

E se você quer ver essas dicas com 
muito mais detalhes e imagens, acesse 
o portal do Acontece (acontecedigital.
com.br) e veja os vídeos com todas as 
dicas para compor o seu look para a fes-
ta mais aguardada do ano em Cubatão.

APOIO
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Para a  grande inspira-ção da Sarah Campos   Moda Plus Size, a inte-ligente e linda Sarah 

Maisa 
Vitoria

Mariana Barros

Raissa 
Duarte

Munidos de muita so-
lidariedade dezenas de 
super-heróis promoverão 
muita diversão e interati-
vidade, durante a 2ª edição 
do Polo Comics e Games, 
que acontece no próximo 
domingo (08), a partir do 
meio dia, na sede da ACIC 
(Rua Bahia, 163, Vila Pau-
lista, Cubatão).

Para esta 2ª edição, o 
objetivo é fazer com as 
crianças atendidas na Casa 
da Esperança de Cubatão 
se aproximem e interajam 
com os personagens que só 
se vê nas telas de cinema no 
na TV.

Com expectativa de 
grande público, o evento 
contará com a presença de 
dezenas de cosplayers con-
vidados, vindos da capi-

POLO COMICS AND GAMES

2ª Edição vai colaborar com a Casa da Esperança
tal paulista, do litoral e do 
interior. São pro� ssionais 
participantes de eventos 
similares famosos como a 
CCXP e a BGTS, em São 
Paulo.

O público vai poder fa-
zer sua face com heróis e 
vilões do universo de qua-
drinhos, animes e games. 
Entre eles � or, Homem 
Aranha, Loki, Arlequina, 
Mulher Maravilha e outros 
mais. 

O grupo de caricaturis-
tas “Caricartoons” também 
estará presente, mostrando 
ao vivo a arte da caricatu-
ra. Já com especialidade em 
pinturas de personagens 
de quadrinhos e � lmes, 
dois artistas estarão pre-
sentes fazendo a alegria da 
criançada. Os ilustradores 

consagrados Clayton In-
loco, Joel Jr, Bianca Fiats e 
Mauro Abreu, conhecidos 
dos eventos geek e nerd da 
Capital e de Santos, já têm 
presenças con� rmadas.

ExpoGeek – Para quem 
quiser guardar uma lem-
brancinha do evento é só 
comparecer no espaço para 
a venda de produtos Geek, 
onde o público vai encon-
trar camisetas, bonecos Pop 
Funko, além de revistas em 
quadrinhos nacionais e im-
portadas. 

Já para os adeptos dos 
games, o evento vai dis-
ponibilizar estações de jo-
gos no formato Free Play: 
Injustice 2 , Fifa 17 e um 
game de terror de realidade 
virtual com óculos 3D. 

Lol e interatividade – 

Oito equipes previamen-
te inscritas vão disputar o 
Campeonato de League of 
Legends, um dos games 
mais populares do mo-
mento. Ainda durante o 
campeonato vão acontecer 
outras atividades como o 
concurso de cosplay. Terá 
também um prêmio espe-
cial para o melhor cosplay 
de Cubatão.

Outro momento quente 
da programação é a apre-
sentação do grupo Angels, 
de K-pop (uma espécie de 
boyband da Coreia do Sul). 
É tanta agitação que esta ati-
vidade virou febre entre os 
adolescentes da atualidade. 

Ingressos 
Os ingressos custam 

R$ 20,00, sendo que cos-

players pagam meia entra-
da. Crianças de até 7 anos 
tem entrada livre. Os inte-

ressados podem adquirir os 
convites na sede da ACIC, 
ou na hora do evento.

OktoberFest
Nos dias 20, 21 e 22 de 

outubro, o Rudy’s Bar, no 
Guarujá, realiza a segun-
da edição da OktoberFest 
da Rua Rio de Janeiro. Nos 
dias 20 e21, a festa começa 
a partir das 18 horas. Já no 
dia 22, a partir das 13 horas.

Além de muita cerve-
ja, a festa terá música a e 
o vivo e comida alemã. Os 
convites custam R$ 119 
e dão direito a 6 chopps, 
uma camiseta do evento, 
uma caneca comemorati-
va e uma porção alemã e 
podem ser comprados no 
Rudy’s Bar (Rua Rio de Ja-
neiro, 274).  Mais infos na 
página do facebook do Ru-
dy’s (� .com/rudys/bar)

Mega Vigília 
do Pentecoste
No próximo dia 07 de 

outubro, a partir das 23 
horas, o Ministério Profé-
tico Um dos Tais, realiza 
a “Mega Vigilia de Pente-
coste”, com aclamação de 
louvores e orações durante 
toda a noite.

A preleção � ca por con-
ta do Pastor Marcos Teles. 
E terá participação tam-
bém da presidente do Mi-
nistério, a Pastora Apos-
tola Eli, com direção geral 
do pastor Robson Pente-
coste. O Ministério Pro-
fético Um dos Tais � ca na 
Avenida Santos Dumont, 
1678, Jardim Boa Esperan-
ça (Vicente de Carvalho), 
Guarujá.
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Informativo

Palavra do Presidente

Berenildo Gonçalo  de Melo

Há alguns anos assis-
ti a uma palestra do Sr. 
Lee Sing Kong, diretor 
do Instituto Nacional de 
Educação de Singapu-
ra. Além das explana-
ções acerca da educação 
daquele país, de como 
conseguiram, em poucas 
décadas, atingir a exce-
lência na formação dos 
docentes e como os edu-
cadores passaram a ser 
valorizados e respeita-
dos, chamou-me a aten-
ção a tradição criada na 
comemoração ao dia dos 
professores. 

Segundo o Sr. Lee, no 
dia dos professores os 
alunos de Singapura e os 
docentes têm metade do 
dia livre. Até aí, nada de 
excepcional. O que me 
espantou positivamente 
foi que, segundo a tra-
dição, espera-se que os 
alunos e ex-alunos visi-
tem seus atuais ou anti-
gos mestres e lhes façam 
uma homenagem com a 
entrega de uma � or ou 
uma fruta, simbolizando 
o respeito e a reverência 
que os professores mere-
cem. E o que é mais sur-
preendente ainda, pelo 
menos para os padrões 
que temos, é que todos 
se envolvem e fazem 
suas homenagens. 

E daí uma maçã ou 
uma � or? Que diferença 
poderiam fazer na vida 
de um mestre? O grande 
segredo é que os mimos 
são apenas parte de algo 
ainda mais maravilhoso. 

Descobri que em Singapura 
um professor em fase ini-
cial de carreira ganha mais 
que um engenheiro. Que a 
formação mínima para um 
professor � car responsável 
por uma sala leva cerca de 
oito anos e é custeada pelo 
estado.

É óbvio que o país é 
extremamente policiales-
co e qualquer um que, por 
exemplo, jogue lixo na rua, 
será repreendido por ou-
tros cidadãos, multado ou 
preso. Aliás, até chicletes 
só podem ser comprados 
com apresentação de docu-
mentos(!). Com tudo isso, 
Singapura se desenvolveu 
a partir do momento em 
que estabeleceu a educa-
ção como centro de tudo, 
iniciando pela formação 
e valorização da carreira 
de professor. Por aqui, por 
enquanto, nem maçãs nem 
� ores, nem formação nem 
valorização. Apenas um 
terror por um futuro cada 
dia menos promissor. Mas 
vamos resistindo, e lutando.

Para onde vai o serviço público?
Passamos por um ata-

que radical aos serviços e 
aos servidores públicos, 
os quais tem sido respon-
sabilizados pela incom-
petência administrativa 
dos políticos, como se o 
Estado fosse um corpo 
supér� uo, ou um apêndi-
ce inútil parasitando a so-
ciedade, sendo heróis do 
povo os políticos "salva-
-pátrias" que pretendem 
desmontá-lo. 

Os políticos se es-
pecializaram no uso de 
chavões profundamente 
hipócritas e interesseiros, 
cuja função é em primei-
ro lugar, livrarem-se de 
suas responsabilidades no 
quadro de crise e corrup-
ção que observamos. Ao 
descrever o Estado como 
"naturalmente lento e 
ine� ciente" desprezam 
a contribuição da classe 

política para essa situação do 
aparelho estatal. 

Ao comparar a gerência 
do Estado com a da iniciati-
va privada, os interessados 
na desintegração dos equi-
pamentos estatais reforçam a 
ideia de que é preciso trans-
formar o Estado em empresa, 
administrar como empresa 
em nome da e� ciência, mas 
estes pensadores não conse-
guem empreender conforme 
o próprio discurso. Não ape-
nas porque é um discurso fa-
lacioso, já que empresas pri-
vadas fecham e vão à falência 
todos os dias pelas mais va-
riadas formas de incompe-
tência, mas também porque 
não querem de fato deixar de 
se bene� ciar com o espaço 
privilegiado de poder que é 
estar no controle do Estado. E 
aí está a hipocrisia da sua fala.

Na ânsia não de promover 
a e� ciência do Estado, mas 

ao contrário, de aumentar 
seu controle sobre essa fun-
damental instância de qual-
quer sociedade moderna, é 
que surgem propostas como 
a terceirização dos serviços 
públicos, o � m da estabilida-
de dos servidores e a redução 
dos direitos trabalhistas, tudo 
se combinando para a perda 
da autonomia dos servidores 
e a submissão dos trabalha-
dores aos que detêm o poder 
de lhes "dar" emprego.

Aí está a precarização do 
serviço público, com a entra-
da de pro� ssionais mais com-
prometidos com políticos do 
que com o público propria-
mente. Essa é a armadilha 
por trás do discurso falsa-
mente moralista que culpa o 
trabalhador público pela ad-
ministração relaxada de seus 
patrões associados ao setor 
privado.

Convênios

A City Convênios já 
disponibilizou o apli-
cativo para que nossos 
associados aproveitem 
convênios de descon-
tos no comércio. Por 
enquanto a quantida-
de de lojas e serviços 
ainda é pequena, mas a 
empresa está cadastran-
do comércio e serviços 
diariamente. O servi-
ço foi disponibilizado 
sem custo algum para o 
SindPMC, e certamente 
trará ótimas vantagens 
aos nossos associados 
nestes tempos de cri-
se. Para saber quais as 
empresas participantes 
baixando o aplicativo na 
Play Store. Basta digitar 
City Convênios e, em 
poucos cliques utilizar o 
aplicativo. 

Entre os dias 09 e 11 
de outubro, o SindPMC 
realiza mais uma edição 
da sua Vernissage, que 
acontece na sede do Sin-
dicato (Rua Goiás, 93, 
Vila Paulista, Cubatão), 
sempre das 09 às 17h, 
com entrada franca. Du-
rante a vernissage, acon-
tece exposição de fotos, 
pinturas em tela, em ce-
râmica, com tinta óleo e 
aquarela, literatura, entre 
outras. Expositoras: 

Cida Micossi

Professora, fotógrafa 

amadora, escritora e poeta, 
publicou o livro ‘De Mim e 
dos que Amo’, e recebeu pre-
miações em literatura e foto-
gra� a.

Clarice Lopes

Professora aposentada da 
rede municipal e estadual 
(matemática). Exposições 
coletivas com o Atelier Rosa 
Elias na Aliança Francesa.

Delfina Maria Garcia

Professora aposentada da 
Rede Municipal (português). 
Formação em Artes Plásticas 

após a aposentadoria. Partici-
pação em diversas exposições 
coletivas.

Nanci Lima

Professora aposentada da 
rede municipal e estadual 
(português). Exposições co-
letivas com o Atelier Rosa 
Elias na Aliança Francesa.

Sandra Regina Alves

Éarte-educadora desde 
1981, formada pela Unisanta. 
Fez vários cursos de especia-
lização em Arte e realizou ex-
posições no Brasil e exterior.

Vernissage

Ademário vai comandar 
o Pacto pela Cidade
Pacto proposto pela Acic teve adesão de vários segmentos da cidade e vai virar decreto municipal

Comerciantes de Cubatão 
se reuniram no gabinete da 
Prefeitura para a entrega do 
Pacto pela Cidade, elaborado 
durante Audiência Pública, 
na Acic. “Foram entregues ao 
prefeito as propostas para unir 
toda a sociedade civil organi-
zada em busca de alternativas 
para fortalecer a economia de 
Cubatão”, explicou o Ouvidor 
Dojival Vieira, lembrando 
que a crise que afeta o comér-
cio é agravada por outra ques-
tão que precisa ser enfrentada 
conjuntamente: o desempre-
go que atinge mais de 12 mil 
cubatenses. 

Decreto
Por determinação do pre-

feito, Dojival e o procurador 
Roberto Molina devem apre-
sentar, em 15 dias, a minuta 
do projeto que vai institucio-

nalizar o Pacto pela Cidade. 
“O prefeito atendeu ao pedido 
da comissão e vai liderar o 
Pacto”, con� rmou Dojival. 

Sob a liderança do pre-
feito, um grupo de pessoas, 
incluindo representantes do 
governo, do comércio e do 
Ciesp, será designado no de-
creto, para compor os gru-
pos de trabalho por temas, 
de acordo com as propostas 
aprovadas na Audiência.

Parte da solução
A regularização dos am-

bulantes da cidade foi o tema 
mais tenso na elaboração do 
Pacto. “Eles não são o pro-
blema, são parte da solução” 
defendeu Dojival. Tanto Do-
jival, como o presidente da 
Acic defendem o assento de 
um representante dos ambu-
lantes na Comissão da Socie-

dade Civil. “É urgente que se 
regularize a situação dos am-
bulantes para que possamos 
organizar de� nitivamente o 
comércio da cidade”, disse Ge-
raldo Tia Jô.

Sociedade Civil
A Comissão da sociedade 

civil composta por segmen-
tos da sociedade, incluindo 
comerciantes, setores pro-
dutivos e ambulantes, conti-
nuará como suporte às ini-
ciativas, sob a liderança do 
presidente da Acic. 

20 propostas
O Pacto foi de� nido du-

rante audiência pública pro-
movida pela Ouvidoria Mu-
nicipal, a pedido da Acic, no 
� nal de setembro. Na ocasião, 
foi de� nido um documento 
com 20  propostas para rea-

quecer o setor. Na pauta estão 
questões polêmicas como a 
redução dos preços dos com-
bustíveis nos postos da cidade 
o do preço dos aluguéis dos 
imóveis comerciais. Políticas 
de incentivo � scal, relação de 
consumo com o Polo Indus-
trial e a criação de cartões de 
crédito municipal, estão entre 
as mais estimulantes para o 
comércio.

As propostas foram divul-
gadas por Acontece no dia da 
sua elaboração, e continuam 
disponíveis no acontecedigi-
tal.com.br

Natal
A direção da Acic já come-

çou as tratativas para a ilumi-
nação de natal e a chegada do 
Papai Noel entre outras inicia-
tivas. A programação deve ser 
anunciada nos próximos dias.

Os comerciantes das Vi-
las Paulista e Santa Rosa es-
tão revoltados com a CPFL. 
E a bronca se deu por conta 
de um desligamento pro-
gramado. No último dia 15 
de setembro, os comercian-
tes e moradores dos bairros 
citados receberam a carta 
de aviso, informando que 
no dia 30 de setembro, das 
08h30 às 13h, haveria o des-
ligamento da energia para 
reparos na rede. Até esse 
ponto, tudo feito dentro do 
que manda a lei.

Para não perder a manhã 
e aproveitar melhor o tem-
po, os estabelecimentos in-
formaram seus clientes que 
não abririam as portas. E eis 
aí o problema: segundo re-
latou o presidente da ACIC, 

Comerciantes na 
bronca com a CPFL

As propostas para o Pacto da Cidade foram votadas durante Audiência Pública realizada em 
parceria pela Ouvidoria Pública Municipal e Acic com a presença de cerca de 300 comerciantes.

Geraldo Freitas, esse des-
ligamento de energia não 
ocorreu e os comerciantes 
perderam um período de 
trabalho, à toa.

“No dia, durante o perío-
do que deveria acontecer o 
desligamento, nos foi relata-
do que ele não aconteceu. E 
a CPFL não nos avisou que 
os reparos tinham sido can-
celados. Com essa crise, não 
podemos nos dar ao luxo de 
� car com as portas fechadas, 
por causa de uma desorga-
nização da CPFL”, relatou o 
presidente da ACIC.

Outro lado
Em nota, a CPFL a� r-

mou que está apurando o 
que ocorreu e enviará a res-
posta ao Jornal sobre caso.

A CPFL é alvo constante de reclamações do 
comércio da Cidade. Em  março deste ano, 
o problema foi o prejuízo causado por um 
desligamento sem aviso. À época, comerciantes 
relataram prejuízos à reportagem do Acontece.
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AS INFORMAÇÕES DESTA COLUNA SÃO DE RESPONSABILIDADE DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES       LEGISLATIVO CUBATENSE

LALÁ SOLICITA MANUTENÇÃO EM CICLOFAIXAS DA CIDADE

Através de indicação apresentada à mesa da Câmara, du-
rante a última sessão, o vereador Lalá (SD) solicitou à Prefei-
tura que realize manutenção nas ciclofaixas do município, em 
especial quanto à instalação de sinalização luminosa de solo, 
os chamados “olhos de gato”. 

Segundo o vereador, a atual situação das ciclofaixas 
compromete a segurança dos ciclistas que trafegam por elas 
todos os dias e, em caso de algum acidente, pode compro-
meter o trânsito e a vida de pedestres também. A indicação 
foi encaminhada aos setores competentes.

RAFAEL TUCLA DEFENDE INVESTIGAR SOCIEDADES DE BAIRRO

O vereador Rafael Tucla (PT) denunciou na última sessão 
da Câmara, realizada no dia 03, a prática irregular e imoral 
de alguns presidentes de sociedades de melhoramentos de 
alguns bairros da cidade que utilizam a sede da entidade 
como bem particular.

Em sua fala, o vereador destacou que recebeu diversas 
denúncias sobre o tema em seu gabinete e que a conduta 
destes presidentes é reprovável. O vereador ainda reforçou 
que há a necessidade de se iniciar uma investigação para 
coibir esta prática. 

junto a Casa de Leis para que os órgãos responsáveis veri-
� quem os vários problemas existentes, tais como janelas 
e portas quebradas, rachaduras, in� ltrações e pontos de 
mofo, e que se tomem as devidas providencias. O reque-
rimento foi encaminhado ao poder Executivo.

CLÉBER DO CAVACO PEDE REPAROS NA UME PARÁ

O vereador Cléber do Cavaco (PRB) esteve na UME 
Pará, na Vila dos Pescadores, realizando vistoria nas 
instalações e ouvindo solicitações dos responsáveis pela 
unidade. 

Após a visita, o vereador apresentou requerimento 

ROXINHO GARANTE AMBULÂNCIA PARA A CIDADE

Durante solenidade realizada em São Paulo nesta quar-
ta (04), em São Paulo, o vereador Roxinho (PMDB), junto 
com o prefeito Ademário, recebeu as chaves da nova am-
bulância que foi entregue à Cidade, através do governo fe-
deral.

O pedido de mais uma ambulância foi feito pelo ve-
reador ao deputado federal Baleia Rossi (PMDB), que 
levou a demanda para o Ministério da Saúde e trabalhou 
para que a cidade fosse comtemplada. A unidade deve 
entrar em atividade na cidade nos próximos dias.

RODRIGO ALEMÃO COBRA AUXÍLIO A PACIENTES EM TRATAMENTO

O vereador Rodrigo Alemão (PSDB), apresentou 
requerimento junto à Mesa da Câmara, para expedir o� cio 
ao prefeito Ademário, cobrando que se faça gestões frente aos 
órgãos competentes, em caráter de urgência, a � m de colocar 
em execução a Lei n° 3607, de 02 de outubro de 2013, com 

ampla divulgação em nossa cidade.
A lei visa garantir ajuda � nanceira àqueles que estão em 

tratamento médico fora do domicilio, ou seja, que necessitam 
de transporte, alimentação ou pernoitar com acompanhantes 
para tratamento médico em outra cidade da Baixada Santista.

SÉRGIO CALÇADOS PRESIDE REUNIÃO DA CEV DO COMÉRCIO

Na última quarta (04), o vereador Sérgio Calçados 
(PPS), presidiu a reunião da CEV sobre o comércio, que 
aconteceu na sala de reuniões da Câmara. A reunião 
também contou com a presença dos vereadores Marcinho 
(PSB) e Rafael Tucla (PT) e de representantes da ACIC, do 

grupo Inova e dos ambulantes da cidade.
Na ocasião, � cou de� nido que as propostas apresentadas 

de cada setor do comércio serão colocadas em um 
documento, com uma proposta conjunta para a melhoria 
do comércio, será encaminhada ao poder executivo.

O ID Jovem, criado pelo Governo Federal, garante aos jo-
vens de 15 a 29 anos com renda familiar mensal de até dois 
salários mínimos, a meia entrada em eventos artísticos cultu-
rais e esportivos em todo o país, e ainda a reserva de 2 vagas 
nos veículos do sistema de transporte coletivo interestadual.

O vereador Marcinho (PSB) encaminhou indicação à 
mesa da Câmara solicitando que a Prefeitura faça gestões 
junto à Secretaria Nacional da Juventude para a realização 
de convenio que objetive a implantação efetiva da ID Jo-
vem na cidade.

AGUINALDO ARAÚJO COBRA MANUTENÇÃO DE PRAÇA

O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) encaminhou indi-
cação junto à mesa da Câmara, indicação para que o setor 
de manutenção da Prefeitura faça reparos nas luminárias do 
Marco Zero, situado na Praça dos Emancipadores, no Cen-
tro.

Segundo o vereador, o local precisa de reparo urgente 
na iluminação, principalmente no totem do Marco Zero, 
ponto geográ� co histórico da Cidade, para que os muníci-
pes possam trafegar por ali com mais segurança. O pedido 
foi encaminhado aos setores competentes.

MARCINHO PEDE IMPLANTAÇÃO DA ID JOVEM

POR ARLINDO FERREIRA 
HISTORIADOR

A PROCISSÃO E O ÔNIBUS
Darcy Esteves, motoris-

ta da Cia. Santista de Papel, 
coutou contou para a esposa 
Sílvia e seus � lhos Darcy e 
Fernando um “causo” acon-
tecido em sua terra. Em um 
domingo de Ramos, percor-

LINHA DO TEMPO

ria pela principal rua da ci-
dade uma procissão coman-
dada pelo pároco da cidade, 
titular da Igreja Matriz. Essa 
rua era também a rota da li-
nha de ônibus, que o padre, 
já bem velhinho, chamava de 
jardineira.

A procissão, bastante 
concorrida, ocupava todo o 
espaço da rua e, atrás da pro-
cissão, desesperado, o moto-
rista de um ônibus buzinava 
insistentemente pedindo 
passagem. Os � éis não conse-
guiam ouvir, compenetrados 
nos hinos religiosos, inclusi-
ve com acompanhamento da 
banda musical municipal.

- Queremos Deus... Ave... 
Ave... Ave Maria!!!

Quando o padre percebeu 
o desespero do motorista do 
ônibus buzinando, pedindo 
passagem, gritou para seus 
� éis:

- Irmãos... a jardineira... a 
jardineira... irmãos... a jardi-
neira...

Aí o povão mandou brasa, 
obedecendo ao pároco, can-
tando bem animado:

- Ó jardineira, por que es-
tás tão triste... mas o que foi 
que te aconteceu!

TAÇA CIDADE DE CUBATÃO
E.C.CUBATÃO CAMPEÃO. - 1968
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Ginastica Estética da
Baixada leva medalha de ouro
A Baixada Santista representou muito bem o Brasil na primeira edi-
ção do Pan-Americano de Ginástica Estética, realizado na cidade de 
Mérida, no México, no último fi nal de semana.

A equipe do Brasil Fute-
bol Clube/Semes/Fupes foi 
campeã nas categorias, juve-
nil, júnior e sênior. Na cate-
goria infantil, a equipe con-
quistou a medalha de bronze.

Atletas da equipe, as 
cubatenses Heloísa Escolásti-
co e Cecília de Sá, da Escola 
ABC Master, � zeram parte 
da equipe que conquistou 
as medalhas para o país na 
competição. “Foi uma expe-
riência incrível. Viajar para 
outro país, poder disputar o 
torneio e conseguir vencer. 
Dá mais ânimo para seguir 
em frente na modalidade”, 
comentou Cecília.

A equipe sênior é for-
mada por Beatriz Munhoz, 
Marcela Marcelino, Mirella 
Santos, Heloísa Escolático, 
Kauan Brito, Luíza Garcia, 
Jade Oliveira e Yasmin Ara-
gusuku. 

A júnior conta com 
Amanda Macena, Julia Agre-
la, Juliana França, Letícia 
Nascimento, Jennifer Siola 
e Cecília de Sá. E a infantil, 
com Luisa Alvarenga, Sarah 
Santana, Iara Bezerra, Fer-
nanda Zeferino e Evelin San-
tos.

‘Pense inteligente, seja consciente e faça um 
Ulysses Guimarães diferente‘

Na tarde da última terça (03), os alunos do quarto ano C e D da UME Ulysses Guimarães 
puderam ter uma tarde diferente. Acompanhado pelos seus pais, eles apresentaram o resulta-
dos das atividades do projeto “Pense Inteligente, Seja Consciente, faça um Ulysses Guimarães 
Diferente”, coordenado pela professora Marlene. Durante a tarde, os alunos apresentaram ma-
quetes e trabalhos produzido. Ao � nal, apresentaram o Telejornal Chaua, com notícias sobre 
meio ambiente. Antesos alunos prestaram homenagem a professores, pais e funcionários da 
escola, que foi apresentada em vídeo. “É uma honra trabalhar com esses alunos, que se dedi-
cam tanto e abraçam as nossas ideias”, comentou a professora Marlene, emocionada.

Culto de Jovens

No próximo dia 22, 
a partir das 18 horas, 
a Igreja Assembleia 
de Deus Ministério de 
Santos, realiza um cul-
to especial com a par-
ticipação de jovens da 
Igreja e convida a to-
dos. O culto terá como 
preletora a jovem Biah 
Novo.

A Assembleia de 
Deus Ministério de 
Santos � ca na Ave-
nida Nações Unidas, 
735, na Vila Nova, em 
Cubatão.
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Dançart 
Studio

‘A dança é a linguagem 
escondida da alma”. Essa 
frase é como se fosse um 
lema para a proprietária do 
Studio Dançart, a bailarina 
Cristiane Honório. 

No Studio, ela, junta-
mente com seu corpo de 
professores, ensina crianças 
e adultos a arte da dança 
em suas diversas variações: 
Ballet (babyclass, infantil, 
juvenil e adulto), jazz con-
temporâneo, break, hip hop 
e street dance estão entre as 
modalidades de dança ofe-
recias na escola, que existe a 
dois anos.

Quem quiser conhecer mais, basta ir até a escola, que fi ca na Avenida Nossa Se-
nhora da Lapa, 492, na Vila Nova em Cubatão e faz uma aula experimental gratuita. 

Mais infos pelo telefone (13) 98865-0886.
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ADELINO ALCÂNTARA DA SILVA NETO e TATIANE DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 620202531 - SSP/SP, CPF n.º 02166203507, com 
25 anos de idade, natural de PARATINGA - BA (Para� nga-BA  Livro nº 16, fl s. nº 70, Termo nº 17188), 
nascido no dia vinte e três de maio de mil novecentos e noventa e dois (23/05/1992), residente na Praça 
Januário Esteves de Lara Dantas, 40, apt.22, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de SALVADOR OLIVEIRA DA 
SILVA, falecido há 17 anos e de NAIR FRANCISCA ANDRADE, de nacionalidade brasileira, diarista, com 49 
anos de idade, residente em BOM JESUS DA LAPA - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 562181155 - SSP/SP, CPF n.º 23797491832, com 17 anos de idade, natural de 
JACOBINA - BA (Cubatão  Livro nº 204, fl s. nº 317, Termo nº 63605), nascida no dia dezessete de julho de 
dois mil (17/07/2000), residente na Praça Januário Esteves de Lara Dantas, 40, apt.22, Vila Nova, Cubatão 
- SP, fi lha de PAULO JOELSON DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, vulcanizador, com 41 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DOMINGAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
diarista, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa 
Local.

Cubatão, 30 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: ANDERSON NASCIMENTO DE MOURA e ANDRESSA BALDOINO DA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, marinheiro, RG n.º 407248523 - SSP/SP, CPF n.º 
32419212800, com 33 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 203, 
fl s. nº 115, Termo nº 55501), nascido no dia dezenove de novembro de mil novecentos e oitenta e três 
(19/11/1983), residente na Rua Manoel de Oliveira Ramos, 283, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de 
MANOEL DE MOURA, falecido há 5 anos e de MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO MOURA, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 360967437 - SSP/SP, CPF n.º 40434424838, com 26 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 145, fl s. nº 219, Termo nº 40025), nascida no dia vinte e 
três de outubro de mil novecentos e noventa (23/10/1990), residente na Rua Manoel de Oliveira Ramos, 
283, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ PAULINO DA SILVA NETO, de nacionalidade brasileira, 
motorista, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EDNA MARIA BALDOINO DE SOUZA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 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 setembro 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: WALDEMIR DOS SANTOS e DANIELLA VIRGÍNIA SANTOS CRUZ. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 28851843 - SSP/SP, CPF n.º 27606130892, com 39 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 23, fl s. nº 95, Termo nº 15083), 
nascido no dia dezesseis de abril de mil novecentos e setenta e oito (16/04/1978), residente na Rua 
das Violetas, 515, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de ELISEU DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 69 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA PURESA DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 71 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 53057719 - SSP/SP, CPF n.º 
26135105876, com 40 anos de idade, natural de FEIRA DE SANTANA - BA (Feira de Santana-BA  Livro 
nº 18, fl s. nº 286, Termo nº 21580), nascida no dia dez de junho de mil novecentos e setenta e sete 
(10/06/1977), residente na Rua das Violetas, 515, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO ASSIS CRUZ, de 
nacionalidade brasileira, despachante, com 69 anos de idade, residente em FEIRA DE SANTANA - BA e 
de MARIA JOSÉ SANTOS CRUZ, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 64 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, 29 de setembro 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: ALFREDO DA SILVA COSTA e JÉSSICA RODRIGUES DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, servente, RG n.º 485953158 - SSP/SP, CPF n.º 39290124806, com 26 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 145, fl s. nº 36, Termo nº 39842), nascido no dia 
três de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (03/02/1991), residente na Rua Amaral Neto, 281, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de ALFREDO COSTA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 
60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARLEIDE BARBOSA DA SILVA COSTA, de nacionalidade 
brasileira, vendedora, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 42880537 - SSP/SP, CPF n.º 43332910892, com 
22 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 300, fl s. nº 10, Termo nº 
113180), nascida no dia oito de junho de mil novecentos e noventa e cinco (08/06/1995), residente na 
Rua Amaral Neto, 281, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de GENIRCE RODRIGUES DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente em Cubatão – SP. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e 
publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 02 de outubro 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: ADILSON CARLOS FRANCISCO e NÉBORA CARNEIRO FALCÃO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, marceneiro, RG n.º 22113532 - SSP/SP, CPF n.º 07000341882, com 51 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 419, fl s. nº 99, Termo nº 156872), 
nascido no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e sessenta e cinco (16/12/1965), residente na 
RUA Raul Picado, 12, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO FRANCISCO FILHO, falecido há 
40 anos e de MARIA DE SOUZA FRANCISCO, falecida há 43 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, chefe de seção judiciário, RG n.º 176033853 - SSP-SP, CPF n.º 06924430880, com 52 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 30, fl s. nº 88, Termo nº 22425), nascida no dia 
vinte e um de agosto de mil novecentos e sessenta e cinco (21/08/1965), residente na RUA Raul Picado, 
12, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lha de SILVÉRIO MARINHO FALCÃO, falecido há 21 anos e de 
MARIA CRISTINA CARNEIRO FALCÃO, falecida há 12 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, 02 de outubro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: FELIPE BARBOSA NUNES e ALICE CANUTO DE SOUSA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 496585587 - SSP/SP, CPF n.º 42185433806, com 23 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 183, fl s. nº 179, Termo nº 110649), 
nascido no dia trinta e um de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (31/08/1994), residente na 
RUA Jéferson Damião do Amaral, 161, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de GILBERT NUNES, de nacionalidade 
brasileira, mecânico, com 45 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MARTA CRISTIANA 
BARBOSA DA SILVA NUNES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 42 anos de idade, residente em SÃO 
VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 421765938 
- SSP/SP, CPF n.º 38621130866, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezessete 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (17/12/1983), residente na RUA Jéferson Damião do 
Amaral, 161, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de IRINEU CANUTO DE SOUSA, falecido há 20 anos, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA EUNICE DE SÁ SOUSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 69 anos de 
idade, residente em Cubatão – SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de outubro 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: MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS e STEFANY WISTON DE ALMEIDA REZENDE DE JESUS. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 427504715 - SSP/SP, CPF 
n.º 45098693802, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 165, fl s. nº 181, 
Termo nº 47947), nascido no dia nove de junho de mil novecentos e noventa e quatro (09/06/1994), 
residente na Avenida Principal, 445, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de NELSON JESUS DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, motorista, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE 
LOURDES OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 391428706 - SSP/SP, CPF n.º 
52085060846, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 187, fl s. nº 55, Termo 
nº 56577), nascida no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (28/12/1997), 
residente na Avenida Principal, 445, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de WELITON REZENDE DE JESUS, 
de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELIETE 
DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, do lar, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 de setembro 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 FELIPE GOMES DA SILVA e JOYCE KELLY SILVA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 341553128 - SSP/SP, CPF n.º 37898390865, com 29 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 129, fl s. nº 309, Termo nº 33747), nascido no 
dia dois de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (02/08/1988), residente na RUA Lourenço Ba� sta de 
Araujo, 44, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO GOMES DA SILVA NETO, de nacionalidade 
brasileira, advogado, com 61 anos de idade, residente em ITANHAÉM - SP e de TACIANA CRISTINA DOS 
SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, técnica de enfermagem, com 50 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 485565377 - SSP/
SP, CPF n.º 41926796802, com 25 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 
271, fl s. nº 231, Termo nº 96349), nascida no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e noventa 
e um (28/12/1991), residente na RUA José Rodrigues dos Santos, 203, Jardim Nova República, Cubatão - 
SP, fi lha de EDSON PEREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 60 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de EDILEIDE SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, com 46 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 setembro 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: LEANDRO CARLOS POSSETTI e DANIELLE PINTO DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, gerente de transportadora, RG n.º 28856823 - SSP/SP, CPF n.º 18851548870, 
com 39 anos de idade, natural de ARIRANHA - SP (Ariranha -SP  Livro nº 01, fl s. nº 248, Termo nº 232), 
nascido no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e setenta e sete (24/10/1977), residente 
na Rua Monte Castelo, 118, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO CARLOS POSSETTI, de nacionalidade 
brasileira, ajudante, com 60 anos de idade, residente em MONTE ALTO - SP e de BENEDITA APARECIDA 
MAGRE POSSETTI, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 62 anos de idade, residente em PI-
RANGI - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, caixa, RG n.º 331731277 - SSP/
SP, CPF n.º 32746497832, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 105, fl s. 
nº 262, Termo nº 24150), nascida no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e oitenta e qua-
tro (23/12/1984), residente na Rua Monte Castelo, 118, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de ARIOSVALDO 
MELQUIADES DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ANTONIA PINTO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 64 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 setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JOSÉ SEVERINO DA ROCHA e MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 14757965X - SSP/SP, CPF n.º 
05543801882, com 67 anos de idade, natural de BOM JARDIM - PE (Bom Jardim-PE  Livro nº 6, fl s. nº 164, 
Termo nº 3599), nascido no dia vinte de março de mil novecentos e cinquenta (20/03/1950), residente na 
Rua Francisco Cunha, 577, Jardim Trinta e Um de Março, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO JANUARIO DA 
ROCHA, falecido há 21 anos e de MARIA GALDINO DA ROCHA, falecida há 55 anos . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, viúva, do lar, RG n.º 152901449 - SSP/SP, CPF n.º 04776036886, com 56 anos 
de idade, natural de MARAIAL - PE, nascida no dia dois de janeiro de mil novecentos e sessenta e um 
(02/01/1961), residente na Rua Francisco Cunha, 577, Jardim Trinta e Um de Março, Cubatão - SP, fi lha de 
SEBASTIÃO GUILHERME TENISTOCLES, falecido há 50 anos e de HILDA MARIA DA CONCEIÇÃO, falecida há 
4 anos Viúva de João Lourenço dos Santos, falecido aos 29/08/1996, no livro C-15, fl s.78, sob nº11180, 
no Cartório de Praia Grande-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, 27 de setembro 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: LEANDRO FELIPE MIRANDA e INGRID DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 48904670 - SSP/SP, CPF n.º 40529939851, com 25 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 154, fl s. nº 309, Termo nº 43697), nascido no dia dezenove de 
agosto de mil novecentos e noventa e dois (19/08/1992), residente na Rua Adelino Francisco, 120, bl.03, 
apt.12, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de MARIA CLERIA MIRANDA SILVA, de nacionalidade brasi-
leira, do lar, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, recepcionista, RG n.º 525801765 - SSP/SP, CPF n.º 43233408854, com 21 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 174, fl s. nº 299, Termo nº 51647), nascida no dia quatro 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (04/02/1996), residente na Rua Adelino Francisco, 120, 
bl.03, apt.12, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de ISAC JULIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
caminhoneiro, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 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, 03 de outubro 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: CARLOS EDUARDO APARECIDO PACIFICO DA PAIXÃO e SIMONE HELENA SARAIVA SILVA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, assistente administra� vo, RG n.º 439220932 
- SSP/SP, CPF n.º 30990587851, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dois 
de setembro de mil novecentos e oitenta e três (02/09/1983), residente na AVENIDA Senador Ama-
ral Furlan, 85, Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lho de GERALDO NETO DA PAIXÃO, de nacionalidade 
brasileira, encarregado, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de FATIMA PACIFICO, de 
nacionalidade brasileira, aux. de limpeza, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, analista administra� vo, RG n.º 45054841 - SSP/SP, CPF 
n.º 38631434850, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia sete de julho de mil 
novecentos e oitenta e nove (07/07/1989), residente na RUA Vicente Latrova, Bloco B-93, Ap.33, Bolsão 
7, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ZEUDÊNIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, isolador, com 52 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de VERA HELENA SARAIVA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 54 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, 22 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

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.

Vaga para instrutor 
de Cabeleireiro 

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: JOSELITO DA SILVA e VERA LÚCIA MENEZES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 186501808 - SSP/SP, CPF n.º 08051249852, com 51 anos de idade, 
natural de IGUAÍ - BA (Iguaí-BA  Livro nº 36, fl s. nº 4, Termo nº 18047), nascido no dia trinta e um de 
dezembro de mil novecentos e sessenta e cinco (31/12/1965), residente na Rua Vereador Alves Dias, 
32, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO JOSÉ DA SILVA, falecido há 40 anos e de TEREZA RITA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 76 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, domés� ca, RG n.º 22114959 - SSP/SP, CPF 
n.º 13048583831, com 40 anos de idade, natural de PARIPIRANGA - BA, nascida no dia trinta de maio de 
mil novecentos e setenta e sete (30/05/1977), residente na Rua Vereador Alves Dias, 32, Vila São José, 
Cubatão - SP, fi lha de BENEDITO MENEZES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 85 anos de 
idade, residente em PARIPIRANGA - BA e de MARIA DO CARMO DIAS DE ANDRADE, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 75 anos de idade, residente em PARIPIRANGA - BADivorciada de Antonio 
Marcionilo dos Santos, conforme sentença datada de 08/09/2017, pela MM. Juíza de Direito do Cen-
tro Judiciário de Solução de Confl itos e Cidadania-CEJUSC da Comarca de São Vicente-SP, nos autos de 
N°462/2014Assina à rogo da contraente que declarou não saber assinar, cuja impressão digital de seu 
polegar direito vai à margem: Josimar Teixeira da Silva, brasileiro, solteiro, garçom, RG n°46393143-SSP/
SP, CPF n°41046899805, residente e domiciliado na Rua Augusto de Oliveira Santos, n°570, Jardim Rio 
Branco, São Vicente-SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de outubro 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: DANILO DE ANDRADE FERREIRA e SHEYLA CALAZANS DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, vendedor, RG n.º 44806980 - SSP/SP, CPF n.º 37436143832, com 
28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia oito de julho de mil novecentos e oitenta e 
nove (08/07/1989), residente na RUA Gigino Aldo Trombino, 177, Ap.41, Pq.São Luiz, Cubatão - SP, fi lho 
de JOSIVALDO FRANCISCO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 52 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de MARINA DE ANDRADE FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
49 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Michele Andrade Farias, conforme sentença 
datada aos 01/02/2017, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de 
nº1002948-53.2016.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, promotora 
de vendas, RG n.º 277068666 - SSP/SP, CPF n.º 27180523844, com 39 anos de idade, natural de ARACAJU 
- SE (Aracaju-SE  Livro nº 83, fl s. nº 111, Termo nº 10663), nascida no dia vinte e três de outubro de mil 
novecentos e setenta e sete (23/10/1977), residente na RUA Gigino Aldo Trombino, 177, Ap.41, Pq.São 
Luiz, Cubatão - SP, fi lha de ALONSO BISPO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 
anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de MARIA JOSÉ CALAZANS DE OLIVEIRA, de nacionali-
dade brasileira, aposentada, com 69 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE – SP. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e 
publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 03 de outubro de 2017
Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JOEL BISPO LUZ e GISELLE SCHENEMAN DA SILVEIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 18997174 - SSP/SP, CPF n.º 07022829870, com 
49 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia dezesseis de julho de mil novecentos e ses-
senta e oito (16/07/1968), residente na Rua Roberto Mário San� ni, 212, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho 
de JOÃO BISPO LUZ, falecido há 10 anos e de MARIA ANA OLIVEIRA LUZ, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 72 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Maria Edilene Resende, con-
forme sentença de 04/02/2017, proferida pela Juiza de Direito da 2ªVara desta Comarca, nos autos de 
nº3000709-47.2013.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, vigilante, 
RG n.º 309754537 - SSP/SP, CPF n.º 27119476882, com 39 anos de idade, natural de SÃO JOÃO DO IVAÍ 
- PR, nascida no dia dez de janeiro de mil novecentos e setenta e oito (10/01/1978), residente na Rua 
Roberto Mário San� ni, 212, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de ROZENO JOSÉ DA SILVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELIZABETH SCHENEMAN 
DA SILVEIRA, de nacionalidade brasileira, costureira, com 56 anos de idade, residente em Cubatão – SP. 
Divorciada de Eduardo Ferreira Lopes, conforme sentença datada de 29/05/2006, proferida pela Juiza 
de Direito da 1ªVara Judicial desta Comarca, nos autos de nº371/2006. 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.

aCubatão, 14 de setembro 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: FRANCISCO VANDERLEI PAZ FERNANDES e ELIANA ALVES DE SOUSA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 232186418 - SSP/SP, CPF n.º 16243252892, com 
44 anos de idade, natural de CANINDÉ - CE (Canindé-CE  Livro nº 56, fl s. nº 161, Termo nº 39436), nascido 
no dia quinze de agosto de mil novecentos e setenta e três (15/08/1973), residente na Rua João Veiga, 
360, bloco 01 apto.74, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO FERNANDES MOURA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente em CANINDÉ - CE e de MARIA 
ROSIMAR PAZ FERNANDES, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 454616430 
- SSP/SP, CPF n.º 31444107801, com 36 anos de idade, natural de SURUBIM - PE (Vertente do Lério, 
Surubim-PE  Livro nº 16, fl s. nº 93, Termo nº 20722), nascida no dia vinte e quatro de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e um (24/01/1981), residente na Rua João Veiga, 360, bloco 01 apto.74, Parque 
São Luis, Cubatão - SP, fi lha de EFIGENIO ALVES DE SOUSA, falecido há 12 anos e de JOSEFA MARIA SILVA 
DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 69 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, 03 de outubro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

A Vila Nova, em Cubatão recebe no próximo sá-
bado (07), a quinta edição da Festa das Crianças do 
bairro.

A partir das 14 horas, no cruzamento das ruas 
07 de setembro com a 1º de maio (em frente ao 

Muribeka’s Bar), as crianças vão poder 
aproveitar os brinquedos que estarão 
montados no local, além de muitas 
guloseimas, como pipoca, refrigeran-
te e algodão doce, além de pagode e 
música ao vivo. E para fechar com 
chave de ouro, os Minions vem fazer 
a festa junto com a criançada. A en-
trada é franca.

5ª Festa das Crianças

Estão abertas as inscrições para a o� cina 'O Cinema dos 
Meus Sonhos', na Biblioteca Municipal de Cubatão. As ins-
crições podem ser realizadas no próprio local, na Avenida 
Nove de Abril, 1977, Centro.

Na o� cina, os participantes realizam vídeos baseados em 
seus próprios sonhos. Os vídeos são roteirizados, gravados, 
editados, � nalizados e exibidos durante o período da o� cina, 
que tem como objetivo despertar a sensibilidade para o reco-
nhecimento da linguagem audiovisual, utilizando celulares e 
câmeras como ferramentas de expressão.

Quem ministra a ação formativa é Christian Saghaard. 
Cineasta, fotógrafo e produtor de o� cinas e mostras audiovi-
suais, ele atua há 20 anos em festivais e projetos de exibição, 
fazendo curadorias e programações.

‘Cinema dos
meus sonhos‘

A Orquestra Cubatão Sinfonia 
realiza uma série de apresentações 
em outubro, em comemoração ao Mês da 
Criança. São concertos didáticos, sempre 
levando um repertório recheado de Música 
Popular Brasileira e grandes sucessos do 
cinema.

No domingo (08), a orquestra utilizará 
o Vão Cultural do Novo Anilinas (Av. Nove 
de Abril, s/nº) como palco para celebrar o 
Mês da Criança com muita música. A entrada é gratuita 
e está sendo preparado um repertório diferenciado, com 
Música Brasileira, Pop e temas do cinema que fazem 
sucesso entre a criançada.

Cubatão Sinfonia
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O Baile da Primavera, realizado no Clube Socia em Vicente de Carvalho  foi muito prestigiado.
Organizado pelo Fundo Social de Solidariedade, o evento terá toda a verba  revertida para  APAE Guarujá.

Baile da Primavera do Fundo Social 

Mulheres Líderes da Baixada
A Associação Mulheres 

Progressistas - AMP rece-
beu lideranças políticas da 
Região  no So� tel Jequiti-
mar.

Nesta primeira reunião 
de Mulheres Líderes da 
Baixada Santista, estive-
ram presentes vereadoras 
de Bertioga, Santos, Praia 
Grande, Peruíbe; as primei-
ras damas do Legislativo 
de Guarujá e de Cubatão; e 
mulheres de diversas siglas 
partidárias, em perfeita 
harmonia, e igualdade de 

propósitos. Elas entenderam 
que seus mandatos podem 
ser maiores que os partidos, 
pois com grandeza e genero-
sidade irão somar os seus re-
cursos pessoais e públicos, e 
colocá-los a serviço do bem 
comum, ampliando o alcance 
e abrangência pela ação co-
letiva. Foi uma tarde rica em 
ideias e possibilidades, que 
terá continuidade, agregando 
outras mulheres que lideram 
nos espaços públicos da nos-
sa região. Praia Grande será a 
an� triã do próximo Encontro.


