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Ademário não arranja 
vaga ‘pros amigos’ no 
Hospital e vai ficar sem 
parabéns no aniversário.

‘P da vida’ com calote 
Rubens Marino recusa 
parceria da Prefeitura 
no Lar Fraterno. 
Comunicação foi via 
Cartório.

Taxa de iluminação já 
está no forno e  será 
aprovada na Câmara:
 já para 2018.

PODEMOS abriga Doda, 
para dobrar com Bozzella 
em 2018 e concorrer à 
Prefeitura em 2020.

Associação leva ao 
deputado Paulo Corrêa Jr 
(Patriotas), projeto para 
incentivar bons motoristas 
com desconto no IPVA.

DE GRAÇA

ESTADO ENXERGA

55 anos de
Usiminas

Turismo de 
Cubatão
Em reunião com representantes 
do Estado, prefeito e vereadores 
avançaram nos entendimentos 
para tornar o Município de 
Interesse Turístico - MIT. As 
tratativas para criação de um 
portal na subida da Serra do 
Mar e inclusão da cidade nos 
demais programas turísticos do 
Estado, estão em andamento. 03

Sesi abre as 
portas para a 
comunidade 
neste sábado, a 
partir das 9. 02 e 03 

Para celebrar mais um aniversário, a Siderúrgica abriu as portas da unidade de Cubatão para os jornalistas 
e falou do atual cenário do mercado e das perspectivas de futuro. Durante a visita, representantes da Usina 
contaram com mais detalhes sobre o atual modo de operação, focado na laminação do aço. 05

Foi roubar e 
acabou morto 
na Vila Nova
Na manhã desta quinta-feira, 
(26) aconteceu mais uma 
cena de violência, que está se 
tornando recorrente na Vila 
Nova, em Cubatão: mas desta 
vez quem morreu não foi a 
vítima. Segundo apurado, junto 
a populares no local, e que não 
quiseram se identificar, ladrões 
foram assaltar um veículo HB20 
Hyundai, prata, no cruzamento 
da Fortec e acabaram sendo 
surpreendidos pela habilidade 
do motorista, um comerciante 
local, que é ex-policial militar. 
Ele tomou a arma do indivíduo, 
que já estava dentro do 
carro, disparando contra ele: 
comparsas fugiram. O jovem 
seria morador da Vila Natal e o 
veículo foi recolhido pela CMT.

Publicidade
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Presente antecipado
Aniversariante na próxima sexta-feira, dia 03, o prefeito 

Ademário diz que já ganhou o presente nesta semana: está tudo 
certo para a reabertura do Hospital com a Fundação São Francisco 
Xavier; a construção da Faculdade de Medicina e, agora, a 
sinalização do governo do Estado, para o turismo da cidade.

Sem presentinho
Ainda bem que o prefeito já está feliz, porque se depender do 

presentinho de algumas pessoas mais próximas, não vai rolar nem 
tapinha nas costas. O prefeito não interferiu com indicações de 
emprego junto à nova gestora do Hospital, frustrando a expectativa 
de alguns amigos e colaboradores mais próximos, que ansiavam 
pela vaguinha.

Tem gente ‘p’ da vida’ com o prefeito. Os vereadores também 
terão problemas, pois frustrarão as expectativas de muitos 
correligionários desempregados, ansiosos pelas vagas do Hospital.

Só no PAT
Por mais que o povo não acredite, Acontece apurou nos 

bastidores que, de fato, senão todas, pelo menos a grande maioria 
das vagas de emprego para o Hospital serão mesmo selecionadas 
através de processo de seleção isento, feito pela Fundação São 
Francisco e, seguindo a lista de inscritos no PAT. 

Taxa de Iluminação
Acontece também apurou, nos bastidores, que o Projeto de 

Lei que cria a Contribuição de Iluminação Pública - CIP  será 
enviada e aprovada na Câmara de vereadores. Ao que tudo indica, 
em 2018, Cubatão deixará de ser a única cidade da região que 
não cobra a taxa que afetará apenas os proprietários de imóveis 
regulares (quem paga IPTU). Tem gente que vai � car brava, mas 
há que defenda a taxa para garantir melhor iluminação da cidade.

Calote no Lar
Outro que anda bravo com a administração municipal é 

o presidente do Lar Fraterno, Rubens Marino. O imbróglio 
envolvendo um cheque de 90 mil, que voltou por problema de 
assinatura (alínea 22), ainda não foi resolvido pela Secretaria de 
Assistência Social/ SEMAS. O dinheiro é referente a depósito da 
Copebrás ao Fundo Municipal do Idoso em dezembro de 2016 e, 
além do Lar, bene� cia outras duas entidades.

Sem Prefeitura
Alegando ‘constantes calotes’, Marino diz que a entidade está 

recusando a parceria com a Prefeitura para 2018, informando 
da recusa com cópias para o prefeito,secretário de Assistência 
Social e promotor público. Até o fechamento desta edição, a 
comunicação ainda não tinha chego aso destinatários, pois fora 
enviada via cartório.

Isso se con� rmando, a Prefeitura terá que dar um novo destino 
aos idosos, sob sua responsabilidade, que estão internados na Casa.

 
Servidor cadastrado
Os mais de três mil servidores ativos que já agendaram horário 

para o recadastramento na Prefeitura devem � car atentos quanto 
aos documentos originais que devem ser apresentados. O alerta 
foi feito pela secretária de Gestão, Lucidalva Oliveira Almeida 
Santos.

O recadastramento é obrigatório, e quem não realizá-lo, até o 
dia 5 de dezembro, terá a imediata suspensão do pagamento de 
salário. Os funcionários aposentados não precisam realizar esse 
procedimento.

A relação de documentos pode ser consultada no site www.
cubatao.sp.gov.br. Basta clicar em “Recadastramento servidores 
2017”. A secretária informou que, na ausência de algum 
documento, o registro não será realizado. Nesse caso, o servidor 
terá de reagendar o atendimento dentro do prazo limite.

Nesta semana, os ex-vereadores Doda (Cubatão) e Junior 
Bozzella (São Vicente) estiveram na redação do Acontece para 
anunciar suas pré-candidaturas para 2018 e também o novo 
partido de ambos.

Agora no PODEMOS (antigo PTN), Doda (ex-PSB) preten-
de concorrer em 2018 para deputado estadual, numa dobradi-
nha com Bozzella que pleiteia a vaga de deputado federal. “O 
PODEMOS vem com uma proposta nova e está buscando o 
seu espaço. Queremos concorrer a todas as vagas, tanto a nível 
nacional e estadual em 2018. Também temos um grande pro-
jeto para 2020”, comentou Bozzella, vice-presidente estadual.

Candidato a prefeito em 2016, Doda aproveitou para reite-
rar que será candidato em 2020. “No próximo pleito para pre-
feito estaremos na disputa”, cravou.

Junto com 
os dois, tam-
bém esteve 
na redação  
Allan Matias, 
candidato a 
vereador em 
2018 pelo 
PRB (e pri-
meiro suplen-
te). Matias já 
trabalha na 
organização 
do Partido na 
Cidade. 

A Associação para Desenvol-
vimento de Cubatão e Região 
(ADCR) está em busca de mais 
incentivo para os motoristas da re-
gião e de todo o Estado.

O grupo, liderado por José An-
tonio Barboza, o ‘Fundo de Garan-
tia’, pleiteia que os motoristas que 
não causam nenhum tipo de aci-
dente durante um ano completo 
recebam desconto no IPVA do ano 
seguinte, como forma de incentivo 
ás boas práticas no trânsito. 

“As leis de trânsito não foram 
feitas para incentivar, só para pu-
nir. Vendo os amigos motoristas 
reclamarem, nos unimos para, de-

PODEMOS!

Associação quer incentivo para motoristas ‘ficha limpa‘
Projeto será apresentado ao deputado estadual Paulo Correa Jr (PEN)

mocraticamente, mudar esta reali-
dade. Acreditamos que essa é uma 
forma de reeducar e incentivar o 
motorista a cumprir a lei, ao invés 
de apenas punir com multas e ou-
tras sanções previstas”.

Ainda segundo Fundo de Ga-
rantia, depois da veiculação da 
reportagem, a ideia será levada 
ao deputado Paulo Correa Jr (Pa-
triotas), para que seja submetida à 
pareciação da Assembleia Legisla-
tiva. “Vamos levar essa pauta para 
o deputado, que está mais próximo 
da nossa comunidade, para que o 
debate possa ser ampliado e en-
caminhado para virar lei. Vamos 

Avançaram as tratativas para a 
inclusão cubatense como Município 
de Interesse Turistico - MIT, que 
dá acesso a verba Dade. O prefeito 
Ademário (PSDB) foi recebido 
por Fabricio Cobra, secretário de 
Turismo e adjunto da Casa Civil. 

O prefeito estava com os 
vereadores Marcinho, Rafael 
Tucla e o presidente da Câmara 
Rodrigo Alemão. Já o secretário 

Cubatão avanca no Turismo
estava com assessores diretos, que 
deixou à disposição para ajudar 
na viabilização das demandas. O 
secretário explicou ao prefeito 
sobre o desencontro de agenda que 
cancelou a reunião anterior.

Serra do Mar 
A comitiva também avançou 

nas tratativas para a criação de um 
portal turístico da Serra do Mar, 

uma das principais reividinacações 
dos cubatenses, incluindo a criação 
uma base de apoio turístico na 
Cota 200, aproveitando a estrutura 
do Projeto Serra do Mar.

Ainda foi de� nido um 
trabalho em conjunto para que 
a cidade possa receber projetos 
de capacitação turística, além 
de  incluir a cidade nos demais 
programas turísticos do Estado.

Neste dia 28, das 9 às 14h, o 
Sesi Cubatão abre suas portas 
para realizar o “Sábado no Sesi”. 
Será um dia de atividades, diver-
são e conhecimento para todos, 
com tecnologia, educação, es-
porte. Haverá recreação e show 
com a banda U2 Cover e equipe 
de dança do Sesi. 

O Sesi � ca na av. Comenda-
dor Francisco Bernardo, 261, 
Parque São Luiz.

Atividades
Crianças: Piscina de bolinha, 

cama elástica, pintura facial, 
castelo in� ável. Jogos com as 
crianças como futebol de sabão, 
o� cina de pipa, gincana, slackli-
ne, passeio de buggy e atividades 
recreativas.

Boa forma: Aula de zumba, 
alongamento, street dance, espa-
ço de literatura, festival de fute-
bol de areia, visita da equipe de 
vôlei feminina do Sesi com jogo 
de integração, e limpeza de pele 
com o Espaço da Beleza;.

No domingo 
tem corrida de rua
Previamente cadastrados, cerca 

de 400 participantes devem com-
parecer neste domingo (29), às 9h 
para disputar a prova de Pedestria-
nismo no Sesi. O evento faz parte 
dos Jogos do Sesi 70 anos. Os par-
ticipantes podem optar por correr 
10 quilômetros ou caminhar 4 qui-
lômetros.

Os corredores cadastrados po-

derão retirar, nos Sesis de Cuba-
tão e Santos, os kit contendo 
camisa, mochila e, ao � nal do 
evento, uma medalha. As ruas e 
avenidas não serão intertidadas, 
porém, os agentes CMT, jun-
tamente com o pessoal do Sesi 
realizarão o monitoramento das 
vias, enquanto os participantes 
passam pelo local. 

Outras informações pelo te-
lefone 3209-8233. 

Sesi abre as portas 
para a comunidade
‘Sábado no Sesi’ começa as 9 da manhã. Todo mundo pode participar e é de graça

lutar para que esse incentivo seja 
implantado”, � nalizou.

FUNDO DE GARANTIA, PRESIDENTE 
DA ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVI-
MENTO DE CUBATÃO E REGIÃO

TRAJETO: 
Largada na Rua Irmã Valderez Correia; Av. Comendador Francisco; Rua 
Lya Maria Teixeira; Rua Deoclécio de Lima; (Km 1) Rua Dionísio C. Barra-
da; Rua Geraldo Lucas Gonzaga; Rua Lya Maria Teixeira; Av. Comendador 
Francisco; Rua Irmã Valderes; (Km 2) Rua Zaqueu Queiroz; Rua Wilson Al-
ves Pereira; Rua Edvaldo Gomes Brito; Rua José da Silva; Rua Dionísio C. 
Barrada; Rua João M. Sobrinho; Rua Rivaldo G. Barbosa; (Km 3) Av. Jorge 
Peralta; Av Beira Mar; (Km 4) Praça da Independência; (Km 5) Av. Beira-
-Mar/ Carlos Gomes e Galdino Vicente; Av. Jornalista Donato Ribeiro; Av. 
Beira Mar (Ponte Nova); (Km 6) Rua Boa Vista; Av. Beira Mar (rio), (Km 7) 
esquina da Rua São Vicente; Av. Jorge Peralta; (Km 8) esquina, entrando 
nos predinhos; Rua Rivaldo G. Barbosa - Edvaldo Gomes Brito; Rua Wilson 
Alves Pereira; (Km 9) Rua Geraldo Lucas Gonzaga; Rua Lya Maria Teixeira, 
Av. Comendador Francisco; chegando na Rua Irmã Valderez Correia, fi nal 
(Km 10).
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INFORMA

Informativo

O Dia do Funcionalismo Público e o 28
de março, sete meses do massacre da 
Praça dos Emancipadores

 Na verdade, ninguém es-
perava. Muitas vezes antes, as 
manifestações dos servidores 
aconteceram sem maiores 

problemas: as pessoas se exal-
tavam, faziam barulho, en-
terravam algum defunto vivo 
simbolicamente em um fune-

Plantões do 
advogado 
do SindPMC

O plantão de aten-
dimento dos advoga-
dos do SindPMC agora 
acontece às quartas e 
sextas-feiras, das 10:00h 
às 14:00h. Dúvidas, en-
tre em contato pelo tele-
fone: 3361-2494.

Spa facial MARY KAY
A MARY KAY, famosa marca de cosméticos, oferece 

um Spa Facial e técnicas de maquiagem para nossas asso-
ciadas. O evento acontecerá no próximo dia 30/10, a par-
tir das 14h. Para maiores informações, entre em contato 
com a recepção do sindicato.  

...E se não há diálogo...
Os sindicatos se esforçaram ao máximo para manter o diálogo com o governo e conseguir 

um outro percentual de reajuste ao � nal do quadrimestre encerrado em agosto, além de se 
rever o percentual de remuneração de férias. Como o governo insiste na tese de que não há 
recursos e que as despesas com pessoal só aumentaram, não resta outra saída senão nos mobi-
lizarmos e exigirmos nossos direitos. 

Comparação 
equivocada do 
Sr. Vice Prefeito 

Não basta dividir um 
quarto do orçamento pela 
quantidade de matrículas 
para determinar o valor/
aluno. Da receita efetiva-
mente arrecadada (não 
da orçada), 25% de alguns 
dos principais impostos 
são destinados à educa-
ção, dos quais 20% são en-
viados para o governo es-
tadual que redistribui para 
os municípios conforme o 
número de matrículas. 

Esclareça-se ainda que 
o valor/aluno é calculado 
em cada Estado da federa-
ção, conforme o montante 
desses recursos recebidos 
dos municípios. 

Além disso, o governo 
federal estabelece o valor/
aluno nacional para que 
todo o país tenha uma re-
ferência do valor mínimo 
a ser aplicado. Se um Esta-
do não alcança esse pata-
mar mínimo por ter baixa 
arrecadação, o Governo 
federal complementa até 
valor nacional. 

No Estado de São 
Paulo este valor supera o 
mínimo nacional. Entre-
tanto, Cubatão recebe de 
volta recursos menores do 
que os que envia, portanto 
contrariando a conta feita 
pelo Vice Prefeito.

Nilza Bretas
Presidente do SindPMC

Por conta dos processos 
sobre as dívidas dos cartões 
de benefícios, a prefeitura 
está com di� culdades para 
licitar o vale alimentação 
bem como a cesta básica. 
Estes benefícios estão sendo 
pagos em dinheiro, o que faz 
com que estes valores apare-
çam nas contas dos servido-

Cartão alimentação e cartão refeição
res como se fossem parte dos 
salários. Os sindicatos en-
tendem que estes benefícios 
precisam estar desvincula-
dos e voltem a ter suas � -
nalidades especí� cas. Dessa 
forma, há um entendimento 
a ser estudado sobre a im-
plantação de cartões, tanto 
de alimentação, em substi-

 As diretorias do Sin-
dPMC, SISPUC E AFUMA-
PEC estiveram reunidas com 
o governo municipal no dia 
24/10/2017 para dar conti-
nuidade às negociações sala-
riais, conforme acordado no 
� nal da greve. Infelizmente o 
governo apresentou dados e 
informou que não há a me-
nor possibilidade de ofere-
cer nenhum outro índice de 
reposição nos salários ainda 
este ano e que a única certe-
za é de que os compromis-
sos com os salários, a última 
parcela das férias e o décimo 
terceiro serão pagos normal-
mente nas datas previstas.

É lamentável que depois 
de tantas perdas, as quais 
culminaram com a maior e 
mais estruturada greve dos 
servidores de Cubatão, o 
governo não acene com ne-
nhuma possibilidade de re-
cuperarmos nossas perdas. 
Fica claro que as medidas 
impopulares foram tomadas 
sem nenhum estudo e que 
não garantiram a economia 
tão perseguida com a apro-
vação do pacote de malda-
des do governo Ademário. O 
servidor de Cubatão foi gol-
peado e continua sangrando 
e sofrendo com o terrorismo 
do � m dos tempos, enquan-
to vemos a máquina pública 
sendo inchando com cargos 
comissionados, o que explica 
em parte o aumento da fo-
lha de pagamento e a conse-
quente indisponibilidade de 
recursos para recompor os 
salários e benefícios dos ser-
vidores concursados.

Reunião com 
o prefeito no 
dia 17 
de outubro

Feira de Noivas leva serviços 
para mais próximo do cliente

Procurar fotógrafo, ci-
negra� sta, bu� ett, alugar 
espaço, roupas, maquia-
gens,     são apenas alguns 
dos ítens que compõe o  
checklist para a organiza-
ção de um casamento, ani-

versário de 15 anos ou outro 
grande evento do gênero. Na 
maioria das vezes, o trabalho 
para achar esses pro� ssionais 
é desgastante.

Com o intuito de apro-
ximar esses pro� ssionais de 

seus clientes,  a ACIC promo-
ve no próximo dia 26 de no-
vembro, das 14 às 22 horas, a 
Feira de Noivas 2017. A ideia 
surgiu após uma reunião rea-
lizada entre a ACIC e os co-
merciantes do ramo na sede 

da Associação. “Essa foi uma 
das formas que encontramos 
para fomentar o segmento na 
Cidade facilitando, também, 
a vida de quem precisa des-
tes serviços. Temos pro� ssio-
nais de grande qualidade em 

ral de mentira, mas nunca se 
viu ou se sofreu violência fí-
sica como aquela. Foi profun-
damente assustador, do nada, 
vermos sendo bombas joga-
das dentro do aglomerado de 
gente que tentava entrar na 
câmara, espaço supostamente 
público. Bombas de gás sufo-
cando gente e esperanças. No 
fundo porém, era só a for-
malização do divórcio entre 
Estado e o direito dos traba-
lhadores. No fundo, era de se 
esperar que a cova recebesse a 
campa.

O processo de abandono, 
arrocho salarial, perdas de di-
reitos e � naalmente a violên-
cia física, são notas diferentes 
da marcha fúnebre tocada em 
honra ao desmonte do equi-
pamento estatal, que é a� nal 
parte do já decantado proces-
so de precarização dos servi-

ços públicos.
No bojo dessa onda en-

contra-se a relação entre 
nossa categoria e a adminis-
tração municipal, que está 
para sempre marcada pelo 
triste episódio do massacre 
da Praça dos Emancipado-
res. E infelizmente, a despei-
to dos discursos de recon-
ciliação, persiste a postura 
vacilante da administração 
diante dos servidores e seus 
diversos representantes da 
ativa e aposentados, com 
falas evasivas e pouco com-
promisso com um projeto 
de recomposição dos pro-
ventos de nossas categorias. 

É portanto um dever dos 
servidores defender seus 
proventos, já que isso signi-
� ca proteger o próprio ser-
viço público de qualidade e 
para todos.

tuição à cesta básica quanto 
vale refeição, os quais po-
dem ser criados a partir de 
convênios entre as entidades 
representativas e a prefeitu-
ra. As tratativas estão sendo 
feitas e assim que houver 
manifestação jurídica a ca-
tegoria será convocada para 
deliberar sobre o tema.

Expositores
1. Albeniz & Cruz
2. Floricultura Central
3. Doce Momento
4. Monica Oliveira Eventos
5. Claucia Decorção
6. DJ Tony
7. ND Cor� nas
8. Romasil Segurança
9. Equipe Festaly de Bartender
10. Mila Doces
11. Viva em Festa
12. Marcio DJ
13. Aderbau Fotografi a
14. Kleber VW Classics
15. Flores Marques
16. Só Tons
17. Buff et Tia Jô
18. Jô Cruz
19. Ahazzo Ateliê
20. DJ  Junior
21. Sellfun Totem 
22. RPG Brindes
23. Única Ateliê
24. Imaginê Papelaria 

Personalizados
25. Andrea’s Coiff er & Bou� que
26. Dellas Buff et
27. CVC Turismo
28. Claudete Bem Casados
29. Restaurantes Kanashiro
30. Irene Bolos Fake
31. Lounge Mariana Assis
32. Carla Cerimonial
33.  Vivian Doces

O presidente Geraldo Tia Jô acredita que a Acic pode facilitar a vida de quem precisa dos serviços e dar mais visibilidade aos pro� ssionais da cidade.

Cubatão, mas que precisam 
de mais visibilidade”, comen-
tou Geraldo Tia Jô.

No evento, pro� ssionais 
do ramo de festas estarão 
prontos para apresentar seus 
trabalhos, agendar datas, rea-
lizar orçamentos e tirar todas 
as dúvidas para que o seu 
evento (seja ele um aniversá-
rio, casamento etc) seja um 
grande sucesso.

Durante a feira, haverá um 
des� le de noivas, com looks 
do Ahazzo Ateliê, e produzi-
das pelo pessoal do Lounge 
Mariana Assis, Andrea’s Coi-
� eur e Única Ateliê.

Além disso, serão sortea-
dores brindes fornecidos pe-
los expositores do evento.

Quem quiser participar 
e conhecer os pro� ssionais 
que estarão na Feira, pode ir 
direto ao evento levando um 
quilo de alimento não perecí-
vel. Todos os alimentos serão 
doados à Casa de Emaús.

A ACIC  � ca na Rua Bahia, 
171, Vila Paulista. Informa-
ções (13) 3361-1519.
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55 ANOS

Usiminas abre as portas
e projeta o seu futuro

Setor de laminação a 
quente, que conta com 
uma das máquinas mais 
modernas da América 
Latina, segue operando, 
assim como o setor de 
laminação a frio, decapa-
gem e o porto da Usina.

Cenário do mercado 
de aço começa a dar 
sinais de melhora e 
siderúrgica confi a em 
dias melhores para as 
suas unidades.

A Usiminas celebrou nes-
ta quinta (26) seu 55º ani-
versário e abriu as portas da 
unidade de Cubatão para os 
jornalistas da Baixada para 
mostrar o que está sendo feito 
e falar do futuro da empresa.

Durante a visita, que foi 
guiada pelo assessor de co-
municação da Usiminas, 
Paulo Assis, os jornalistas 

puderam conhecer melhor 
um pouco dos setores que es-
tão em produção (laminação 
fria, decapagem e laminação 
quente) e o que está sendo 
feito nos setores que foram 
desativados (setor de produ-
ção do aço).

“Nos setores primários 
(de produção do aço em si), 
estamos fazendo a manuten-
ção de todos os equipamen-
tos. Queremos manter todos 
eles em bom estado para que 
eles possam voltar à ativa, 
quando o cenário for favorá-
vel a isso”, comentou Assis.

No modelo atual de pro-
dução da unidade de Cuba-
tão, as placas de aço são com-
pradas de outras empresas e 
laminadas aqui em Cubatão. 

M����� N������

Posto Cidade 
de Cubatão, 
já é sucesso

Desde o último dia 16, mais um empreen-
dimento de qualidade foi inaugurado na cida-
de. O Auto Posto Cidade de Cubatão, situado 
na Avenida Martins Fontes, nº 649, está em 
funcionamento e já tem conquistado o público 
pelo bom atendimento, preço e qualidade. Com 
a credibilidade da bandeira Petrobras e loja de 
conveniência com ambiente agradável para um 
café, o posto tem recebido diversos elogios dos 
novos e, ao que tudo indica, fi éis clientes. Na 
foto, os funcionários do Auto Posto: Willian, 
Mharllon, Analina, os gerentes Priscila e Carlos 
Henrique, Valéria, Aguinaldo e Sílvio.
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“Aqui em Cubatão temos 
equipamentos de ponta, que 
estão entre os mais moder-
nos da América Latina”, argu-
menta Assis.

 Já o diretor executivo 
da Usina, Américo Ferreira 
Neto, falou da melhora do 
cenário e das perspectivas 
para o futuro. “O cenário do 
mercado do aço está apre-
sentando sinais de melhora. 
Estamos trabalhando para 
ampliar as vendas e, conse-
quentemente, a produção 
aqui na unidade. As pers-
pectivas são boas e os nossos 
planos são, e sempre foram, 
de voltar a linha de produção 
completa, desde a produção 
do aço até o produto fi nal”, 
fi nalizou o diretor.
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Esbanjando bom gosto e excelência, a Pauli Oliveira 
e o esposo Walter de Almeida receberam clientes e 

amigos na Vila Pauli Calçados para celebrar dois anos 
de atendimento de qualidade e conforto para os pés.

Ao som do saxofonista Guilherme Mouco, com 
sorteio de brindes e vários quitutes deliciosos, (todos 

cubatenses, vale lembrar) a recepção aconteceu no 
último sábado, 24, na própria loja, que fi ca na Rua Ma-

ria Cristina, 121 - Jd. Casqueiro. A Via Pauli Calçados 
oferece diversos modelos de calçados linha conforto 

com elegância e estilo, além de bolsas e acessórios. A 
coluna deseja vida longa a este empreendimento.

Em jantar ao som de Evidências entre outros clássicos, a dupla 
Chitãozinho & Xororó emocionou os fãs na Casa Portugal, Praia 
Grande, em show da turnê Evidências no último dia 20. Apro-
veitando a ocasião o casal Paulo Chaves e Silvana, receberam 
autógrafo do livro Evidências, além de pausa para foto e bate 
papo com os ídolos.

Parabéns!

O popular Tuté, da 

Vidraçaria Real, vice 

presidente ACIC

 A maquiadora top, Tainá Sarabando

Cheia de alegria 
e vida, Gelialda 
Santos celebrou 
mais uma prima-
vera. Amigos se 
reuniram para 
festejar no Con-
viver com uma 
mega surpresa, 
com tudo que 
ela gosta, claro 
que não faltou 
animação. Na 
foto, Ge com os 
fi lhos e o 
netinho.

Telefone
3377-5911

Facebook
VIAPAULICAL-

ÇADOS&CIA

2 Anos de Via Pauli
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RECONHECIMENTO

Viplan é premiada 
pela qualidade 
de atendimento
Reconhecimento veio da pesquisa feita pelo 
Instituto “The Best” pesquisas e publicidade 
durante o mês de agosto deste ano

Excelência e qualidade no 
atendimento aos seus clien-
tes. Foi esse o principal ponto 
detectado pela equipe da ‘� e 
Best’ pesquisas e publicidade, 
do Paraná, e que deu à Viplan 
Assessoria de Seguros o re-
conhecimento pela qualida-
de no atendimento ao cliente 
e prestação de serviços em 
Cubatão.

O instituto realizou  pes-
quisa via telefone com usuá-
rios de planos de saúde 
corporativos e comuns de 
Cubatão durante o mês de 
agosto e constatou o alto ín-
dice de satisfação dos clientes 
da Viplan.

A proprietária da Viplan, 

Lena Santos, aproveitou para 
agradecer aos seus clientes e 
a população pelo reconheci-
mento. “As grandes conquis-
tas da vida não são alcan-
çadas da noite para o dia. A 
vida se conquista com amor, 
coragem e perseverança. A 
melhor grati� cação que te-
mos é ter o trabalho reconhe-
cido. Por isso, nos sentimos 
honrados com a preferência. 
Queremos dizer aos nossos 
clientes o quanto vocês são 
importantes. Não só pelo re-
sultado positivo do nosso ne-
gócio com a sua participação, 
mas, acima de tudo, pela con-
� ança que vocês depositam 
em nosso trabalho”, � nalizou.

OUTUBRO ROSA

Cubatenses doam mechas 
de cabelo para o Neo Mama
Doação aconteceu durante o evento ‘Ser Mulher é Tudo de Bom’, que também contou com 
palestras sobre o tema e apresentações culturais.

Quem passou pelo Bloco 
Cultural de Cubatão no � -
nal da tarde da segunda (23), 
pode acompanhar um grande 
evento de conscientização so-
bre o câncer de mama.

O “Ser Mulher é Tudo de 
Bom”, organizado pela popu-
lar Katia Tudo de Bom, trou-
xe o debate sobre o câncer 
de mama para o público. A 
presidente do Instituto Neo 
Mama, Gilze Francisco, falou 
sobre as formas de detecção 

precoce da doença. Na se-
quência, a psicóloga Beatriz 
Costa fez uma palestra a � m 
de estimular a autoestima da 
pessoa com câncer.

Doação de Cabelos
Durante o evento, foram 

coletadas doações de mechas 
de cabelos para a confecção 
de perucas pelo Instituto Neo 
Mama. Ao todo, foram 80 me-
chas coletadas. “Essas mechas 
vão dar vida nova a essas mu-

lheres que tanto sofrem com 
o tratamento da doença”, co-
mentou.

Katia também comentou 
que as doações podem ser fei-
tas em qualquer período do 
ano. “Quem quiser doar é só 
nos procurar. Os cortes serão 
gratuitos até o próximo dia 28, 
fechando a nossa programa-
ção do Outubro Rosa”, � nali-
zou. Para agendar as doações 
ligue (13) 3361-7699 ou dire-
to no Katia Tudo de Bom Coi-
� eur (Avenida Nossa Senhora 
da Lapa, 375. Vila Nova).

D���������
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LENA DOS SANTOS (À DIR.), AO LADO DA ASSISTENTE 
JAQUELINE, EXIBINDO CERTIFICADO DA PREMIAÇÃO.

Em mais um close do Baile do Acontece, 
Gabriel Zulu (esq) com o vereador 
Toninho Vieira e Macaé do Sintracomos.
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AS INFORMAÇÕES DESTA COLUNA SÃO DE RESPONSABILIDADE DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES       LEGISLATIVO CUBATENSE

RODRIGO ALEMÃO APRESENTA PL DO ‘MUTIRÃO ODONTOLÓGICO‘
Na última sessão, realizada no dia 24, o vereador Rodri-

go Alemão (PSDB) apresentou projeto de lei que visa instituir 
o Programa Mutirão Odontológico na Cidade. O projeto foi 
aprovado em primeira discussão e segue para mais uma vo-
tação no plenário da Casa. O objetivo do mutirão é melho-

rar a saúde bucal dos munícipes, realizar palestras, cursos e 
outras atividade sobre saúde bucal, examinar e encaminhar 
para tratamento adequado, além de facilitar o acesso da po-
pulação a esse tipo de serviço. Esse mutirão já ocorreu no dia 
21 de agosto na Ilha Caraguatá, em parceria com a UNIMES.

SERGIO CALÇADOS PARTICIPA DO ‘SER MULHER É TUDO DE BOM‘
O vereador Sérgio Calçados (PPS) participou do evento “Ser 

Mulher é Tudo de Bom”, realizado na última segunda (23), no 
Bloco Cultural, que ainda contou com as presenças da deputada 
federal do PPS, Pollyana Gama e do presidente do PPS de Cuba-
tão, Luiz Carlos Costa.

O evento foi uma iniciativa da comerciante Katia Coi� eur 

(Katia Tudo de Bom) em parceria  com o Instituto Neo Mama 
e proporcionou ao público palestras sobre o combate ao câncer 
de mama. 

O vereador destacou a importância de eventos como este 
serem realizados na Cidade. “Parabéns a amiga Katia pelo lin-
do trabalho realizado”.

Entre os pedidos feitos pelo vereador, a realização do de-
sassoreamentos dos rios da Cidade e combate a enchentes, 
adequação dos cursos da Escola Técnica  à necessidade do 
polo industrial, além da gestão dos monumentos do Cami-
nho do Mar, trecho histórico da Serra do Mar e que precisa 
de cuidados. 

RAFAEL TUCLA LEVA DEMANDAS AO GOVERNO DO ESTADO

O vereador Rafael Tucla (PT), esteve nesta semana em 
reunião com o Secretário Adjunto da Casa Civil do Es-
tado, Fabrício Cobra, e aproveitou a oportunidade para 
apresentar as demandas da cidade, cobrando por mais in-
vestimentos do Estado na área da saúde, educação, gera-
ção de emprego, esportes e infraestrutura.

CLÉBER DO CAVACO PEDE REFORÇO NA VIGILÂNCIA DA INDEPENDÊNCIA

O vereador Cléber do Cavaco (PRB) apresentou requeri-
mento pedindo gestões junto aos setores competentes para 
que seja reforçada a vigilância junto a avenida Beira Mar e 
praça Independência no Casqueiro. 

Conforme queixas trazidas pelos munícipes, o local vem 

sendo alvo de constantes assaltos. O objetivo deste reque-
rimento é que seja ampliada a assistência e rondas no local, 
para que possa coibir a ação de criminosos nas redonde-
zas, trazendo mais segurança aos moradores e frequenta-
dores da praça.

MARCINHO ACOMPANHA OBRAS DA UME DOM PEDRO

O vereador Marcinho (PSB) esteve na última terça (24), 
na UME Dom Pedro, na Vila Natal, acompanhando o 
retorno das obras da nova quadra da escola e a reforma de 
toda a unidade

A construção da nova quadra e a reforma de toda 

a unidade foi solicitada pelo vereador através de 
requerimento encaminhado à mesa da Casa, e que agora 
está sendo atendido. O vereador também aproveitou a visita 
para ouvir os moradores do bairro, que parabenizaram o 
edil pela iniciativa. 

LALÁ ACOMPANHA PAVIMENTAÇÃO NO SÍTIO NOVO E ILHA BELA

Após encaminhar ofício aos setores competentes 
solicitando a pavimentação de ruas dos bairros da região 
da Vila Esperança, o vereador Lalá (SD), esteve no local 
acompanhando os serviços de pavimentação realizados 
pela Prefeitura. 

As obras também foram discutidas em reunião com 

pais e responsáveis pelas crianças, moradores do local e que 
utilizam o transporte escolar do município. 

Em sua fala durante a reunião, o prefeito garantiu que a 
obra permitirá a entrada dos ônibus no bairro. O vereador 
aproveitou também para reiterar que continuará � scalizando 
para que a população seja a bene� ciada com os trabalhos.

Para celebrar a conclusão dos trabalhos, o vereador jun-
tou todo o grupo e os moradores do conjunto habitacional e 
promoveu um grande jogo de futebol, para a confraterniza-
ção de todos.  O jogo aconteceu durante a tarde do último 
sábado (21).

O vereador Roxinho (PMDB) promoveu recentemente 
um grande mutirão de revitalização no Conjunto Habita-
cional Afonso Schmidt. O grupo fez serviços de pintura e 
reparo da quadra e serviços de roçagem e manutenção da 
praça principal do local.

ROXINHO PROMOVE MUTIRÃO NO CONJUNTO AFONSO SCHMIDT

AGUINALDO ARAUJO PEDE MANUTENÇÃO NA 09 DE ABRIL

O vereador Aguinaldo Araújo (PDT), encaminhou re-
querimento à mesa da Câmara cobrando soluções do setor 
de manutenção da Prefeitura a respeito de uma fonte que 
está desativada na Avenida 09 de abril, em frente ao Par-
que Anilinas, pedindo que ela seja retirada ou reativada.

Segundo o vereador, a fonte do jeito que está agora, sem 
manutenção, pode causar acidentes aos pedestres que tran-
sitam pelo local e por isso sua remoção ou a sua reativação 
é necessária. O pedido foi encaminhado aos setores compe-
tentes do poder Executivo.

POR ARLINDO FERREIRA 
HISTORIADOR

ANIMAL DE AUTORIDADE
O vereador e presidente da 

Câmara, Gigino Aldo Trom-
bino, criava em sua casa, na 
Rua Goiás, diversos pássaros 
– e, com muito mais carinho, 
um quati, que conseguiu pe-
gar em uma de suas caçadas.

Para reforçar a ceia de 
Natal, Moacir José dos San-
tos, Zezinho Cervantes, mais 
o policial militar João Assis, 
“passaram a mão” no bicho e 
foram prepará-lo no bar do 
Waldemar Martins, situado à 
Praça Princesa Isabel, esquina 
com Rua Alfredo Pujol.

Pensando em fuga do ani-
mal, Gino procurou o cor-
respondente de A Tribuna e 
anunciou o sumiço do quati, 
prometendo recompensa a 
quem o devolvesse.

Quando soube da verdade, 
Gino, enfurecido, foi à Dele-
gacia de Polícia e deu parte do 
ocorrido, registrando Boletim 

LINHA DO TEMPO
de Ocorrência, dando os no-
mes dos suspeitos e exigindo 
providências enérgicas, já que 
era uma autoridade do muni-
cípio.

Relatou como culpados os 
três que “aliviaram” o bicho, 
mais o Waldemar Martins, 
dono do bar. Apesar de não 
ter participado do caso, Wal-
demar era o que mais tremia 
de medo, quando recebeu a 
intimação para prestar escla-
recimentos. Além de comer-
ciante, sua esposa era profes-
sora, e Waldemar tinha medo 
do escândalo que o assunto 
iria provocar.

João Assis, o PM, conse-
guiu o perdão do Gino, cor-
reu à delegacia para cancelar 
o B.O. – o que acabou conse-
guindo. Fazendo média com 
o medroso dono do bar, João 
Soldado rasgou solenemente 
as intimações.

Como agradecimento, ele 

e os seus “comparsas” bebe-
ram a tarde toda, sem pagar 
um tostão sequer.

BARCAÇAS, O JUIZ
O XV de Novembro de 

Piaçaguera, time tradicional 
cubatense do núcleo 
residencial de mesmo nome, 
em quase todos os jogos 
em seu campo, di� cilmente 
perdia uma partida. É que 
o juiz escalado era sempre 
o maquinista da Estrada 
de Ferro, Manoel Barcaças, 
quinzista roxo. Quando, 
por acaso, esse juiz apitava 
alguma coisa dentro da área 
do XV, um torcedor do time 
local, valentão do pedaço, 
logo gritava:

- Ô Barcaças, o que tu 
destes... pênalti ou “friquique” 
(jogo perigoso):???

Lógico que o juiz 
imediatamente indicava o 
local do “Free Kick”...

SELEÇÃO CUBATENSE - 1958 COM ARLINDO E 
JOÃO DAS NEVES (BOQUINHA)
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editais de casamentoCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: GERMANO BARBOSA DE LIRA e FABIANA FERREIRA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 345089741 - SSP/SP, CPF n.º 30844507814, com 34 
anos de idade, natural de BOM JESUS DA LAPA - BA (Bom Jesus da Lapa-BA  Livro nº 30, fl s. nº 266, Termo 
nº 35044), nascido no dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (31/12/1982), 
residente na Rua Caminho São Leopoldo, 1305, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de GILBERTO BARBOSA 
LIRA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VERA 
LÚCIA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residente em BOM JESUS DA 
LAPA - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 486170895 - SSP/
SP, CPF n.º 31781108870, com 31 anos de idade, natural de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE (São Lou-
renço da Mata-PE  Livro nº 105, fl s. nº 172, Termo nº 23167), nascida no dia quatro de setembro de mil 
novecentos e oitenta e seis (04/09/1986), residente na Rua Caminho São Leopoldo, 1305, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lha de SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pintor, com 55 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de CICERA MARIA 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de outubro 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: UÉRIC CAMPOS DA SILVA e TAMIRES CRISTINA SILVA DE SOUZA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 42190661 - SSP/SP, CPF n.º 44498145844, com 22 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 173, fl s. nº 156, Termo nº 51106), nascido no 
dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco (25/02/1995), residente na Rodovia 
Cônego Domênico Rangoni, 82, Jardim das Indústrias, Cubatão - SP, fi lho de WILSON CAETANO DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, soldador, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de IRACEMA 
LIMA DE CAMPOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de bordo, RG n.º 442898289 - SSP/
SP, CPF n.º 43481991835, com 24 anos de idade, natural de PALMARES - PE (Jaqueira-PE  Livro nº 2, 
fl s. nº 14, Termo nº 6248), nascida no dia dezessete de setembro de mil novecentos e noventa e três 
(17/09/1993), residente na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, 82, Jardim das Indústrias, Cubatão - SP, 
fi lha de HELENO QUIRINO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de VASTI MARIA JULIO DA SILVA, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de outubro 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: MANOEL CARNEIRO DA SILVA e BIANCA BORGES DOS SANTOS. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pintor industrial, RG n.º 294084617 - SSP/SP, CPF n.º 
65369157472, com 48 anos de idade, natural de SURUBIM - PE (Surubim-PE  Livro nº 13, fl s. nº 244, 
Termo nº 11448), nascido no dia dezenove de julho de mil novecentos e sessenta e nove (19/07/1969), 
residente na RUA 05, 50, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de NARCISO FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 84 anos de idade, residente em SURUBIM - PE e de JOSEFA CARNEIRO DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 79 anos de idade, residente em SURUBIM - PE . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 402998492 - SSP/SP, CPF 
n.º 34836434866, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezoito de agosto 
de mil novecentos e oitenta e um (18/08/1981), residente na RUA 05, 50, Fabril, Cubatão - SP, fi lha de 
CLOVIS BORGES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 68 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de LANUZIA BORGES DOS SANTOS, falecida há 10 anos. Divorciada de Alex Sandro 
Paiva Bati sta, conforme sentença datada aos 19/03/2008, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara da 
Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº685/07. 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, 18 de outubro 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: DANILO APARECIDO BEZERRA AMORIM e CAMILA RAQUEL NASCIMENTO ASSIS. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 42815807 - SSP/SP, CPF n.º 
42451188812, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e dois de agosto de 
mil novecentos e noventa e três (22/08/1993), residente na Rua dos Girassois, 87, Vila Natal, Cubatão 
- SP, fi lho de WALDOMIRO LUIZ AMORIM, falecido há 1 mês e de NEUSA BEZERRA AMORIM, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 43039593 - SSP/SP, CPF n.º 43228124819, 
com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezoito de outubro de mil novecentos e 
noventa e cinco (18/10/1995), residente na Rua dos Girassois, 87, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de AÉCIO 
ALVES ASSIS, de nacionalidade brasileira, mecânico montador, com 52 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP e de CÍCERA MARIA BEZERRA NASCIMENTO ASSIS, de nacionalidade brasileira, comerciante, 
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, 18 de outubro 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: JOÃO TAVARES DA SILVA e JÉSSICA DAIANE MAIA FONSECA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 44101950X - SSP/SP, CPF n.º 34956992874, com 
32 anos de idade, natural de SAPÉ - PB (Sobrado-PB  Livro nº 16, fl s. nº 41, Termo nº 14017), nasci-
do no dia cinco de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (05/06/1985), residente na Rua 16, 250, 
casa N 1, Jardim Real, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ TAVARES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aju-
dante, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SEVERINA MARIA DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 402995296 - SSP/SP, CPF n.º 42470582822, 
com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia seis de julho de mil novecentos e oi-
tenta e oito (06/07/1988), residente na Rua 16, 250, casa N 1, Jardim Real, Cubatão - SP, fi lha de SE-
BASTIÃO FONSECA, de nacionalidade brasileira, marceneiro, com 45 anos de idade, residente em 
RIO DE JANEIRO - RJ e de ROSANGELA ALVES MAIA, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

 
Cubatão, 19 de outubro 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: JOSÉ VALDEMIR DA SILVA e CÍCERA MICHELLY SOUSA MELO. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, antenista, RG n.º 23218384 - SSP/SP, CPF n.º 12145827889, 
com 48 anos de idade, natural de CATENDE - PE (Recife-PE, 8º Zona Afogados  Livro nº 116, fl s. nº 
191, Termo nº 104662), nascido no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e sessenta e nove 
(26/06/1969), residente na RUA Armando Marques Lourenço, 15, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho 
de VALDOMIRO GOMES DA SILVA, falecido há 20 anos e de MARIA JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, residente em CARUARU - PE . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 565644014 - SSP/SP, CPF n.º 08083964476, 
com 28 anos de idade, natural de SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PE (São José do Belmonte- PE  Livro nº 
03, fl s. nº 191, Termo nº 2880), nascida no dia três de agosto de mil novecentos e oitenta e nove 
(03/08/1989), residente na RUA Armando Marques Lourenço, 15, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de 
LENILDO GOMES DE MELO, de nacionalidade brasileira, vendedor, com 57 anos de idade, residente 
em ARCOVERDE - PE e de ZULEIDE MARIA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, diarista, com 55 
anos de idade, residente em SÃO PAULO - 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 outubro 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, BANHEIRO 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 BANHEIROS, SALA, COZI-
NHA 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 DORMITÓRIO, SALA, CO-
ZINHA, 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 JO-
GOS E PISCINA. EXCELENTE LOCALIZAÇÃO. CÓDIGO DO SITE:1366. VALOR R$225.000,00.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MAURICIO SOARES DOS SANTOS JÚNIOR e CLAUDICÉLIA CONCEIÇÃO DE SOUZA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de processo, RG n.º 443999065 - SSP/SP, CPF 
n.º 38250739809, com 29 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 244, 
fl s. nº 115, Termo nº 79973), nascido no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito 
(16/02/1988), residente na Caminho Santa Maria, 11, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de MAU-
RICIO SOARES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 54 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de FRANCISCA DAS CHAGAS FONSECA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, assistente administrati vo, RG n.º 486034616 - SSP/SP, CPF n.º 37882174807, com 27 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 143, fl s. nº 130, Termo nº 39140), nascida no dia cinco de 
outubro de mil novecentos e noventa (05/10/1990), residente na Rua Santa Júlia, 14, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 59 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 outubro 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: WILLIAM BISPO PEREIRA e CRISTIANE VIEIRA DE SANTANA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, frenti sta, RG n.º 48026541 - SSP/SP, CPF n.º 41398193836, com 25 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 150, fl s. nº 251, Termo nº 42047), nascido no dia vinte 
e três de dezembro de mil novecentos e noventa e um (23/12/1991), residente na Rua Jonas de Souza, 
bl.40 B2, apt.505, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ ROBERTO BISPO PEREIRA, de nacio-
nalidade brasileira, motorista carreteiro, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de GEANETE 
CRISTIAM DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 50 anos de idade, residente em PRAIA 
GRANDE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 408265723 - 
SSP/SP, CPF n.º 23204243850, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 108, fl s. 
nº 346, Termo nº 25427), nascida no dia doze de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (12/05/1985), 
residente na Rua Jonas de Souza, bl.40 B2, apt.505, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de NEL-
SON VIEIRA DE SANTANA, falecido há 7 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, 21 de outubro 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: ROBSON LUIZ DOS SANTOS e RISONEIDE SANTOS FERREIRA DA SILVA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 451805811 - SSP/SP, CPF n.º 36891255880, 
com 29 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 245, fl s. nº 34, Termo 
nº 80408), nascido no dia doze de março de mil novecentos e oitenta e oito (12/03/1988), residen-
te na Rua José Rodrigues dos Santos, 198, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de LUIZ CARLOS 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, operador de bomba, com 53 anos de idade, residente em 
SÃO VICENTE - SP e de IVANILDA ELIAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos 
de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
líder administrati va, RG n.º 439219383 - SSP/SP, CPF n.º 32243625881, com 32 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia dezessete de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (17/05/1985), 
residente na Rua José Rodrigues dos Santos, 198, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de EDI-
VALDO FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ MARTINS DA SILVA, 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, 20 de outubro 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: ROBERTO SOARES DE MOURA e CLAUDIA PIRES DA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 22116836 - SSP/SP, CPF n.º 13386070817, com 44 anos 
de idade, natural de CASTILHO - SP (Casti lho-SP  Livro nº 22, fl s. nº 13, Termo nº 18405), nascido no dia 
sete de novembro de mil novecentos e setenta e dois (07/11/1972), residente na Avenida Beira Mar, 
1611, apt.12, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de JOSIAS POLICARPO DE MOURA, falecido há 7 anos 
e de ARLINDA SOARES FERREIRA DE MOURA, falecida há 5 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, corretora de imóveis, RG n.º 18906056 - SSP/SP, CPF n.º 26324763803, com 39 anos 
de idade, natural de MAUÁ - SP (Mauá  Livro nº 11, fl s. nº 230, Termo nº 12431), nascida no dia vinte e um 
de junho de mil novecentos e setenta e oito (21/06/1978), residente na Avenida Beira Mar, 1611, apt.12, 
Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de CLOVIS RODRIGUES DA SILVA, falecido há 2 anos e de MARIA DO 
CARMO PIRES DA SILVA, falecida há 3 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 20 de outubro 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: PABLO LEANDRO MAGALHÃES XAVIER e RAPHAELLA ANDRADE DE MOURA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 58629518 - SSP/SP, CPF n.º 41138908894, 
com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dez de junho de mil novecentos e noventa 
e quatro (10/06/1994), residente na RUA 06, 311, Fabril, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO XAVIER NETO, 
de nacionalidade brasileira, cozinheiro, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELZA DE 
SOUSA MAGALHÃES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, psicóloga, RG n.º 424877788 - SSP/SP, CPF n.º 
42616391813, com 23 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 290, fl s. nº 
167, Termo nº 107538), nascida no dia cinco de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (05/08/1994), 
residente na RUA Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 174, Ponte Nova, Cubatão - SP, fi lha de 
EDIMILSON ANDRADE DE MOURA, de nacionalidade brasileira, micro empresário, com 47 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARLEI FERREIRA ANDRADE, de nacionalidade brasileira, psicóloga, 
com 45 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 outubro 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: CARLOS HENRIQUE DA SILVA SIMÃO e SARA REIS SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado de tubulação, RG n.º 32614405 - SSP/SP, CPF n.º 
28537801801, com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e oito de outubro 
de mil novecentos e setenta e nove (28/10/1979), residente na Rua Dr. Julio Prestes de Albuquerque, 
58, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ GILVAN SIMÃO DE CARVALHO, falecido há 10 anos 
e de MARINALVA ANGELICA DA SILVA CARVALHO, falecida há 7 anos . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, gerente, RG n.º 33877436 - SSP/SP, CPF n.º 36555808861, com 31 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 232, fl s. nº 44, Termo nº 72655), 
nascida no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (26/09/1986), residente na 
Rua Dr. Julio Prestes de Albuquerque, 58, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de DJALMA SOUZA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de MARIA DA CONSOLAÇÃO REIS SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 66 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, 23 de outubro 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: REDELVINO RODRIGUES CABRAL e MARIA DA SILVA MELO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, viúvo, pintor jati sta, RG n.º 145419769 - SSP/SP, CPF n.º 38854350630, 
com 60 anos de idade, natural de SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO - MG, nascido no dia quatorze de 
junho de mil novecentos e cinquenta e sete (14/06/1957), residente na Rua Isabel Angelina Gomes, 
62, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de LOURENÇO RODRIGUES GOMES, falecido há 19 anos e de LUZIA 
MEDEIROS CABRAL GOMES, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 83 anos de idade, residente 
em BELO HORIZONTE - MGViúvo de Edervais Pimenta de Carvalho Cabral, falecida aos 20/08/2016, 
no Livro C-63, fl s.181, sob o N°20354, no Cartório de Cubatão-SP. Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, RG n.º 349618793 - SSP/SP, CPF n.º 30673802825, com 
37 anos de idade, natural de JOÃO ALFREDO - PE (João Alfredo-PE  Livro nº 16, fl s. nº 13, Termo nº 
15166), nascida no dia dez de setembro de mil novecentos e oitenta (10/09/1980), residente na 
Rua Mario Jorge de Oliveira, 30, bl. B, apt.11, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL MARTINS DE 
MELO FILHO, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 58 anos de idade, residente em TEÓFILO 
OTONI - MG e de SEVERINA FERREIRA DA SILVA MELO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos 
de idade, residente em TEÓFILO OTONI - MG. 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, 23 de outubro 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: EDIVAL BARROS DE SOUZA e ALZENIR ALVES DE ARAUJO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 9577715 - SSP/SP, CPF n.º 78153417800, 
com 65 anos de idade, natural de CATAGUASES - MG, nascido no dia vinte de abril de mil novecen-
tos e cinquenta e dois (20/04/1952), residente na RUA São Francisco de Assis, 03, Vila São José, Cu-
batão - SP, fi lho de JOÃO JOAQUIM DE BARROS, falecido há 20 anos e de LAIR PAES DE SOUZA, fa-
lecida há 20 anosDivorciado de Ana Lucia Alves do Bem, conforme sentença datada aos 01/12/1993, 
proferida pelo Juízo de Direito da 2ªVara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº122/93. Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 374003671 - SSP/SP, CPF n.º 
89176049434, com 47 anos de idade, natural de MARAGOGI - AL, nascida no dia vinte e um de jul-
ho de mil novecentos e setenta (21/07/1970), residente na RUA São Francisco de Assis, 03, Vila São 
José, Cubatão - SP, fi lha de AMARO ARAÚJO DE MOURA, falecido há 04 anos e de AMARA ALVES DE 
VASCONCELOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, residente em SÃO 
JOSÉ DA COROA GRANDE - PE. Divorciada de Luís Francisco Vitorino, conforme sentença datada aos 
05/05/1998, proferida pela Juíza de Direito da 1ªVara da Família da Circunscrição Especial Judiciário 
de Brasília, Distrito Federal. 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, 23 de outubro 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: EDSON SANTOS ROCHA e LARISSA FERNANDA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, servente, RG n.º 637841303 - SSP/SP, CPF n.º 86491095517, com 25 
anos de idade, natural de ANAGÉ - BA (Anagé-BA  Livro nº 63, fl s. nº 110, Termo nº 15602), nascido 
no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (21/01/1992), residente na AVENIDA 
Ferroviária I, 114C, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de NELCI DE JESUS ROCHA, de nacionali-
dade brasileira, lavrador, com 55 anos de idade, residente em VITÓRIA DA CONQUISTA - BA e de MA-
RIA NEUSA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, lavradora, com 52 anos de idade, residente em 
VITÓRIA DA CONQUISTA - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG 
n.º 558255322 - SSP/SP, CPF n.º 47393397811, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 182, fl s. nº 370, Termo nº 54902), nascida no dia quatro de novembro de mil novecentos e 
noventa e seis (04/11/1996), residente na AVENIDA Ferroviária I, 114C, Vila dos Pescadores, Cubatão 
- SP, fi lha de JOSELITA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, faxineira, 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, 23 de outubro 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: KEVIN ROCHA DE ALMEIDA e CAROLINE MONTINI RAMOS. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, lubrifi cador, RG n.º 421879671 - SSP/SP, CPF n.º 39521153806, com 22 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 190, fl s. nº 215, Termo nº 114878), nascido 
no dia nove de maio de mil novecentos e noventa e cinco (09/05/1995), residente na Rua João Damaso, 428, 
Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lho de ORLANDO RAMOS DE ALMEIDA, de nacionalidade brasilei-
ra, auxiliar, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SHEILA ROCHA DE OLIVEIRA, de naciona-
lidade brasileira, auxiliar, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 44985047X - SSP/SP, CPF n.º 43658760826, com 23 anos de idade, 
natural de SUZANO - SP (Suzano-SP  Livro nº 140, fl s. nº 280, Termo nº 84839), nascida no dia vinte e um de 
setembro de mil novecentos e noventa e quatro (21/09/1994), residente na Rua João Damaso, 428, Parque 
Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lha de MARIO FERREIRA RAMOS, de nacionalidade brasileiro, auxiliar, com 
40 anos de idade, residente em SUZANO - SP e de SOLANGE MONTINI DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 23 de outubro 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 ALVES VASCONCELOS e ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciado, RG n.º 10955908 - SSP/SP, CPF n.º 88587452800, com 
62 anos de idade, natural de MARAGOGI - AL, nascido no dia nove de outubro de mil novecentos e 
cinquenta e cinco (09/10/1955), residente na RUA Brigadeiro José Vicente de Faria Lima, 356, Vila 
Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, falecido há 20 anos e de MARIETA 
ACIOLY VASCONCELOS, falecida há 20 anosDivorciado de Francelina Lemos Montenegro, conforme 
sentença datada aos 28/12/1998, proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara da Comarca de Cubatão-SP, 
nos autos de nº1014/1988. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG 
n.º 227766313 - SSP/SP, CPF n.º 12133339892, com 47 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nas-
cida no dia seis de março de mil novecentos e setenta (06/03/1970), residente na RUA Brigadeiro 
José Vicente de Faria Lima, 356, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA, fa-
lecido há 33 anos e de ZEZITA OLIVEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 71 
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, 24 de outubro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A ASSOCIAÇÃO LOGÍSTICA DE TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE 
CUBATÃO E REGIÃO – ALTACUB, devidamente representada pelo seu 
Presidente Fausto William Pinto convoca através do presente edital 
todos os ASSOCIADOS, para parti ciparem da Assembleia Geral Ex-
traordinária, que será realizada no dia 04 de novembro de 2017, na Av. 
Engenheiro Plinio de Queiroz, s/n – Jardim São Marcos – Cubatão/SP 
(Restaurante anexo Posto Locatelli). A primeira CONVOCAÇÃO dar-se-
-á às 07:00min. E a segunda CONVOCAÇÃO ás 07:15min, com ou sem 
quórum para abertura do presente edital, com a seguinte ordem do dia.

Discussão em pauta.

1. ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA.

Cubatão, 26 de outubro de 2017.

Fausto William Pinto
Presidente

PARADINHA DA SAÚDE
Rubens Lara 
recebe evento 
neste sabado

Neste sábado (28), a 
partir das 10 horas da ma-
nhã, a praça central do 
Conjunto Rubens Lara re-
cebe a primeira edição da 
‘Paradinha da Saúde’

Organizada pela Asso-
ciação de Moradores do 
Conjunto Rubens Lara, e 
com apoio de vários pro-
fi ssionais da área da saúde 
da Cidade, a Paradinha 
vai oferecer diversos ser-
viços, como testes de glice-
mia, pressão e para DST’s, 
orientação nutricional, 
planejamento familiar e 
mais uma série de serviços 
de saúde, tudo de graça.

Depois das consultas e 
orientações, aqueles que 
tiverem algum problema 
apontado no dia, serão en-
caminhados. “Já mobiliza-
mos alguns profi ssionais 

para dar encaminhamento 
aos pacientes que tiverem 
algum problema”, garantiu 
a enfermeira Sira da Silva, 
responsável técnica pelo 
evento.

Além dos serviços de 
saúde, shows educativos 
vão animar a criançada que 
estiver no evento. “Quere-
mos ajudar o nosso bairro 
em tudo o que for possível, 
e esse é um dos meios de 
ajudar, promovendo saúde. 
Para as crianças, vamos le-
var as informações de um 
jeito lúdico”, comentou o 
presidente da Associação, 
Fernando Dias da Costa, 
que esteve na redação do 
Acontece acompanhado 
do seu vice, Julio Cesar 
Soares e das representantes 
do bairro Michelle Nunes e 
Sonia da Costa.
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Polo Comics and Games reune
fãs da cultura nerd na ACIC
Evento também colaborou com a Casa da Esperança, revertendo parte da renda para a entidade

Centenas de pessoas pu-
deram entrar no universo 
dos animes, games, � lmes 
e séries durante a segunda 
edição do TV Polo Co-
mics and Games, realiza-
do na sede da Associação 
Comercial e Industrial de 
Cubatão no último dia 08 
de outubro.

Cosplayers do litoral, in-
terior e capital deram vida 
à personagens como � or, 
Homem Aranha, Loki, Ar-
lequina, Mulher Maravilha 
e outros mais. O destaque 
foi a presença de dois gru-
pos de personagens de Star 
Wars e do game Resident 
Evil.

Junto com os cosplayers, 
o grupo de caricaturistas 
“Caricartoons” esteve pre-
sente mostrando ao vivo a 
arte da caricatura. Já com 
especialidade em pinturas 

de personagens de quadri-
nhos e � lmes, dois artistas 
� zeram a alegria da crian-
çada.

Os ilustradores con-
sagrados Clayton Inloco, 
Joel Jr, Bianca Fiats e Mau-
ro Abreu, conhecidos dos 
eventos geek e nerd da Ca-
pital e de Santos, também 
marcaram presença e con-
taram um pouco sobre a 
arte da ilustração, diferen-
ça entre os tipos de dese-
nhos que estão nas páginas 
dos quadrinhos e outras 
curiosidades.

ExpoGeek
E quem queria levar 

uma lembrança para casa, 
passou no espaço Expo-
Geek, onde produtos Geek 
como camisetas, bonecos 
Pop Funko – atual febre 
de colecionadores -, além 

de revistas em quadrinhos 
nacionais e importadas pu-
deram ser compradas. Um 
dos destaques desta feira 
foram os chocolates com 
formato de ícones do uni-
verso nerd, como naves de 
Star Wars, Games of � ro-
nes e Harry Potter.

Games
Já os adeptos dos games, 

se divertiram nas estações 
de jogos, no formato Free 
Play, Street Fighter e um 
game com óculos de reali-
dade virtual. Já para aque-
les que preferem os mul-
tiplayers, um campeonato 
de League of Legends, um 
dos jogos mais populares 
do mundo, agitou quem 
passava pelo Polo Comics 
and Games.

K-Pop

Outro momento quen-
te da programação foi a 
apresentação da banda 
Angels, de K-Pop (música 
coreana, no estilo das boy-
-bands dos anos 90 e 2000) 
. O estilo é uma febre entre 
os adolescentes e colocou 

todo mundo para dançar 
na ACIC.

Solidariedade
Além de toda a diver-

são, o 2º Polo Comics anda 
Games também levou o 
espírito de solidariedade 
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para o centro das atenções. 
Isso porquê parte da renda 
arrecadada no evento foi 
destinada à Casa da Espe-
rança, entidade que cuida 
de crianças e adolescentes 
com necessidades espe-
ciais.

UNIVERSO GEEK


