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DE GRAÇA

SAÚDE

Hospital de Cubatão começa 
a funcionar em novembro
O cronograma de trabalhos 
nas instalações do Hospital 
Municipal de Cubatão está 
adiantado.

Publicidade

Desta forma, a Fundação 
São Francisco Xavier deve 
começar o atendimento 
pela maternidade, já em 

novembro, antes de 4 
de dezembro, conforme 
esperado. Os demais serviços 
começam subsequentemente.

Acontece esteve em Ipatinga, 
durante a semana, e apurou 
que o mesmo padrão de 
excelência das unidades de 

saúde administradas pela 
FSFX, reconhecido no leste 
mineiro, será implantado em 
Cubatão. 02

Evento no último sábado (28), na unidade de Cubatão, promoveu uma série de atividades físicas e recreativas para a população. Durante a ação, o presidente do 
Fiesp, Paulo Skaf assinou dois convênios. O primeiro, junto com ACIC e Prefeitura, garante instalação de unidade do Sebrae na Cidade. Já o segundo, garante 
parceria com o Município para o programa 'Atletas do Futuro'. No domingo, teve corrida pelas ruas do Jardim Casqueiro. 03

Sábado
no Sesi
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Braço social da Usiminas 
em saúde e educação, a FSFX 
está expandindo sua atuação 
na área de saúde, devido ao 
padrão de excelência alcan-
çado à frente do Hospital de 
Ipatinga (Marcio Cunha). 
Em maio do ano passado, a 
entidade assumiu o Hospital 
Carlos Chagas, na vizinha 
Itabira, atendendo mais 13 
cidades da região, em exclu-
sividade pelo SUS: ambula-
tório, internação, UTI, ma-
ternidade, centro cirúrgico, 
e diagnóstico. 

Já o pioneiro ‘Márcio 
Cunha’, com 543 leitos, é 
referência pelo SUS para 35 
cidades do leste mineiro. 
Além da alta complexidade, 
presta serviço ambulatorial, 
pronto-socorro, internação 
e diagnóstico.

Com a crescente deman-
da, o atendimento começou 

Humano e 
eficiente; Cubatão 
também merece

Na últi ma semana ti ve uma experiência profi ssio-
nal grati fi cante. Fui pessoalmente a Ipati nga para ver 
se o Hospital administrado pela Fundação São Fran-
cisco Xavier - FSFX era mesmo “isso tudo que falam”, 
por aqui. Na realidade, era um pouco mais, segundo 
me foi relatado por ‘clientes’ do hospital e jornalistas 
mineiros.

Foram dias de experiências marcantes ao lado dos 
profi ssionais de saúde que reputo entre os mais ca-
pacitados e humanizados que conheci na vida. Pude 
observar um conceito de saúde que, ao invés de 
olhar para a doença, olha para a pessoa de forma in-
tegrada, sem interessar se porta uma carteirinha de 
convênio ou foi encaminhado pelo SUS.  Um sistema 
de atendimento que revela o padrão de excelência 
desde a porta de entrada. 

A maior sati sfação foi testemunhar que esses pro-
fi ssionais responsáveis pelos resultados alcançados 
no leste mineiro, estão com as malas prontas e moti -
vados para implantar, em Cubatão, o mesmo padrão 
de humanização e efi ciência. 

Não à toa, há décadas, muitos de nós ‘morríamos 
de inveja’, do hospital administrado pelos mineiros 
que, apesar de presentes no nosso Polo Industrial, 
pareciam alheios à nossa realidade. 

Percebi que o dito popular: ‘há males que vem pra 
bem’, pode ser aplicado à nossa realidade. Camba-
leando há vários anos, o Hospital cubatense chegou 
ao ponto de custar mensalmente mais de três mi-
lhões aos cofres do Município, sem atender ninguém. 
Até que o novo prefeito teve coragem e cometeu a 
´loucura´ de fechar de vez, estancando o problema, 
com a promessa de reabrir o equipamento de forma 
sustentável.

De fato, Ademário rompeu o cordão umbilical 
com os vícios do passado que impregnavam a gestão 
hospitalar com o clientelismo políti co, os calotes e a 
inefi ciência administrati va manchando, inclusive, o 
trabalho dos bons profi ssionais que conseguiam se 
manter no sistema. Um ciclo vicioso que, além dos 
cofres, estraçalhou não só o sistema de saúde, mas a 
fé e a auto esti ma do nosso povo. 

Visualizo novos tempos para Cubatão. Concomi-
tante à reabertura do Hospital, a Usiminas que fechou 
2016 no vermelho, anuncia que começou a dar lucro 
e, como consequência, voltou à disposição de investi r 
na planta local, o que deve gerar novos empregos, 
já em 2017. Esta posição é também assumida, mes-
mo que ti midamente, nos basti dores, por algumas 
outras grandes empresas da região. A administração 
municipal já passou pelo seu momento mais negro, e  
ensaia imprimir sua marca, o que deve se intensifi car 
com o novo orçamento de 2018, agora mais aparado 
pela tesoura do prefeito que já está fi cando cega, de-
pois de passar o ano todo cortando.

Não tenhamos medo de acreditar, em 2018 tere-
mos, de fato, dias melhores.

Durante a cerimônia que celebrou os 
55 anos da Usiminas, em Ipatinga/MG 
tive a oportunidade de compartilhar do 
entusiasmo do presidente Sérgio Leite 
com o novo desafio da FSFX, braço social 
da Usiminas. O visível comprometimento, 
de todo o grupo, em elevar o Hospital de 
Cubatão ao mesmo padrão do Hospital de 
Ipatinga, era factível.

Maternidade abre este mês

F����: S���� PMCO cronograma de obras 
para a reabertura do Hos-
pital está adiantado, o que 
indica que a unidade abri-
rá as portas antes do dia 4 
de dezembro, prazo que, há 
pouco tempo, era considera-
do ‘inalcançável’. O atendi-
mento deve começar ainda 
em novembro, pela mater-
nidade, com 10 leitos para a 
Unidade de Terapia Intensi-
va – UTI neonatal, quatro a 
mais do que foi estabelecido 
em contrato.

Durante a visita do Jor-
nal Acontece à Ipatinga foi 
possível constatar que todo 
o sta�  responsável pelo hos-
pital Márcio Cunha está mo-
bilizado para implantar ime-
diatamente, em Cubatão, o 
mesmo padrão de excelência, 
reconhecido por 1,5 milhão 
de pessoas no leste mineiro. 
A abertura do Centro de Alta 
Complexidade (anexo do 
teatro) também deve acon-
tecer antes dos 12 meses pre-
vistos, pois os pro� ssionais 
do centro de oncologia, que 
é referência no Estado minei-
ro, já estão mobilizados. 

Nesta quarta, (01) au-

toridades políticas visto-
riaram o prédio. Aliviados, 
protagonizaram uma chuva 
de ‘manifestações de júbilo’ 
nas redes sociais. De fato, o 
imbróglio no Hospital, tinha 
se tornado um calvário para 
a classe política cubatense 
que, travada, não conseguia 
dar um passo, sem a referida 
cobrança. 

Participaram da visita o 
prefeito Ademário Oliveira, o 
vice Pedro de Sá, a secretária 
de Saúde Andrea Pinheiro, 
vereadores, integrantes do 
Conselho Municipal de Saúde 
e a diretora regional de Saúde 
do Estado, Paula Covas.

“Essa é mais uma etapa 
cumprida do cronograma de 
reabertura do hospital. Esta-
mos felizes em ver a Fundação 
atendendo às normas. É um 
presente para nós todos ver 
essa obra acontecendo”, ava-
liou o prefeito após a visita.

O médico Abner Morei-
ra, superintendente do hos-
pital, disse que toda estru-
tura e equipamentos estão 
sendo recuperados ou tro-
cados e que os sistemas de 
energia elétrica, hidráulico e 

Autoridades e direção da FSFX em visita técnica às instalações nesta quarta, (01)

Com a ‘benção da Usiminas’, trabalhos seguem 
ininterruptamente.

FSFX é reconhecida pela excelência 
de gestão no leste mineiro

Em Ipatinga atende SUS e o plano UsiSaúde, que será ampliado na BS

Com o cronograma adiantado, Hospital começará pela maternidade, que será a primeira 
a funcionar, já em novembro. Demais serviços começam sequencialmente.

de gases estão passando por 
uma revisão geral. A subes-
tação de energia ainda será 
reformada e instalada uma 
estação de tratamento de es-
goto. “Exigimos quali� cação 
de todos nossos fornecedo-
res de equipamentos ou de 
serviços porque queremos 
iniciar nossos trabalhos com 
certi� cações como a ISO 

ou ONA (Organização Na-
cional de Acreditação), ou 
mesmo certi� cações inter-
nacionais”, disse o superin-
tendente. 

O presidente do Con-
selho Municipal de Saúde, 
Alessandro de Oliveira acre-
dita que o Hospital de Cuba-
tão se tornará uma referên-
cia na região. 

a ser descentralizado. Além da 
unidade 2 do Hospital, duas 
novas unidades de apoio já es-

tão em funcionamento.
 O Hospital possui unidade 

exclusiva de oncologia e onco-

logia infantil. Já o Centro de 
Odontologia Integrada, aten-
de 75 mil pessoas/ano.
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Convênio 
garante 
Sebrae em 
Cubatão

A Cidade deu mais um 
passo para a instalação de 
uma unidade do Sebrae. No 
último sábado (28), durante 
a primeira edição do 'Sába-
do no Sesi', o presidente da 
Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo 
(FIESP) e do Serviço Social 
da Indústria (SESI), Paulo 
Skaf, juntamente com o pre-
feito Ademário Oliveira e o 
presidente da ACIC, Geral-
do Tia Jô, assinaram o con-
vênio para a implantação do 
serviço em Cubatão.

A vinda do Sebrae tem 
sido uma das  lutas da As-
sociação e já foi pauta do 
Acontece durante o ano. 

O presidente da ACIC, 
Geraldo Tia Jô, comemorou 
a assinatura do convênio. “É 
um passo importante para 
que o Sebrae tenha sua uni-
dade em Cubatão. Acredito 
que será de grande valor 
para os empresários e fu-
turos empreendedores”, co-
mentou.

Ainda segundo Geraldo 

Assinatura aconteceu no último fi nal de 
semana, durante o ‘Sábado no Sesi’. Unidade 
será instalada na ACIC e contará com diversos 
serviços para o empreendedor

Tia Jô, o Sebrae � cará na 
sede da ACIC, e junto com 
ele virão outros serviços im-
portantes para os empresá-
rios. “Junto com o Sebrae, 
a ACIC também vai abrigar 
uma unidade do Banco do 
Povo Paulista, Via Rápida 
Empresa, além da Junta Co-
mercial e Certi� cado Digi-
tal (tanto de origem quanto 

F����: A������ G���

• Sebrae

• Banco do Povo 

Paulista

• Via Rápida 

Empresa

• Junta Comercial

o normal), que já são ofere-
cidos na ACIC. Todos esses 
serviços vão facilitar a vida 
do empreendedor, que po-
derá realizar consultas, abrir 
ou fechar empresas, tudo 
num lugar só”, argumenta.

A cerimônia de assinatu-
ra aconteceu durante a pri-
meira edição do ‘Sábado no 
Sesi’ realizado na unidade 

Uma das lendas do futebol brasileiro, 
Mengálvio Pedro Figueiró - bicampeão 
mundial interclubes e da Libertadores pelo 
Santos Futebol Clube e da Copa do Mundo 
(1962) - foi homenageado com a denomina-
ção do campo de futebol do Sesi de Cubatão 
com seu nome. Em sua fala, Mengálvio ma-
nifestou a gratidão a todos por ser homena-
geado em vida e lembrou que durante muito 
tempo foi professor da Escolinha de Futebol 
"aqui no Sesi, neste mesmo campo".

Prova de Pedestrianismo agita as ruas do Casqueiro

Homenagem

No domingo, (29), os 
Sesi’s de Cubatão e Santos 
realizaram a Prova de Pedes-
trianismo dos 70º Jogos do 
SESI com 10 km de corrida 
e 4 km de caminhada nas 
ruas do Jardim Casqueiro 
em Cubatão para 400 parti-
cipantes.

A corrida foi a última mo-
dalidade da fase municipal 
dos 70º Jogos do SESI, que 

ainda terá a Fase Regional e 
Final Estadual na cidade de 
Presidente Epitácio nos dias 
2 e 3/12. O tema da corrida 
foi voltado para a Campanha 
do Outubro Rosa – Combate 
ao Câncer de Mama.

A recepção do evento foi 
realizada nas dependências 
do SESI Cubatão e teve vá-
rias atividades para os cor-
redores e familiares: Espaço 

Veja os três primeiros colocados 
em cada categoria:

Comunidade
Adulto Feminino

1. Natany Rodrigues – 
Diadema
2. Adriana Moura – SCS
3. Daiany Oliveira – Santos

Master Feminino

1. Patricia Bispo – SCS
2. Rita Costa – SCS
3. Marcia Reis - Santos

Master Masculino

1. Ricardo dos Santos – 
Santos
2. Vangival do Carmo – 
santos
3. Cristiano dos Santos - 
Santos

Empresas
Adulto Feminino

1. Ilza da Silva – Brado 
2. Fabiana dos Santos – Brado
3. Manoela Passos – Sabesp

Master Feminino

1. Andrea dos Santos – Adezan
2. Thelma Batista – Usiminas
3. Adriana Pires – Liquigás

Adulto masculino

1. Fabricio Lima – Bequisa
2. Ewerton Souza – Bequisa
3. Marcio Gonçalves Jr. – 
Liquigás

Master Masculino

1. Jonas Santos – Copebras
2. Ronaldo de Oliveira – Usiminas
3. José Luis Luanos - Usiminas

Geraldo Tia Jô, presidente da ACIC, o prefeito Ademário e o presidente do FIESP, Paulo Skaf, 
exibem o convênio assinado na cerimônia que aconteceu na sede do Sesi de Cubatão

de Cubatão. O evento abre 
as portas das unidades do 
Sesi no estado, realizando 
uma série de atividades fí-
sicas e culturais. Em Cuba-
tão, aconteceram demons-
traçãões de artes marciais, 
torneio de  futebol de areia, 
cama elástica, entre outras. 
A banda U2 Cover animou 
o público presente.

Atletas do Futuro
Na ocasião, Fiesp e 

Prefeitura também cele-
braram o convênio para o 
programa “Atletas do Fu-
turo”, que vai treinar 150 
crianças e adolescentes de 
Cubatão em diversas mo-
dalidades esportivas.

O prefeito Ademário 
Oliveira aproveitou para 
ressaltar a importância da 
parceria. “É uma grande 
oportunidade para desen-
volver os talentos do es-
porte que existem na nossa  

A banda U2 cover colocou todo mundo para dançar aos sons dos grandes 
sucessos da banda irlandesa na manhã do sábado (28).

cidade, que sempre foi um 
celeiro de grandes atletas”,  
a� rmou. 

A solenidade de assina-
tura do ‘Atletas do Futuro’, 
que se estendeu a diversos 
municípios do Vale do Ri-
beira e Litoral Sul,  con-
tou com a participação do 
deputado estadual Cássio 
Navarro, dos vereadores 
Toninho Vieira e Fábio 
Roxinho, além do Secretá-
rio de Governo, César da 
Silva Nascimento e do vi-
ce-prefeito Pedro de Sá.

Serviços disponíveis na ACIC:

• Certifi cado Digital 

de Origem

• Certifi cado Digital 

comum

• Além dos serviços 

da própria ACIC

mulher (corte e escovação de 
cabelo, esmaltação de unha, 
design e cuidados com a 
pele); espaço zen (massa-
geadores elétricos de shia-
tsu); espaço Kid´s (a partir 
5 anos); circuito saúde (afe-
rição de pressão, glicemia e 
avaliação nutricional); mesa 
de hidratação com água, fru-
tas e isotônicos e consultoria 
jurídica.

D���������/S���
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Parabéns!

Cido Barbosa, 

presidente do Acontece
 Deise Merilin 

Vereador Toninho VieiraPrefeito Ademário

Maiko Santana

Jornalista

Toninho da Perfecta

No topo do pódio
Em setembro, a GADE Ginastica Rít-

mica conquistou um grande resultado 
na Copa Metropolitana de Ginastica. 

Disputada no Centro Esportivo do Jardim 
Casqueiro, a equipe da casa sagrou-se 

campeã geral do torneio, que contou com 
equipes participantes de toda a Baixada 
Santista. Na foto, a técnica Laine Domin-

gos, recebe o troféu de campeã do tor-
neio. Parabéns as meninas da GADE!

No próximo dia 11 de novembro, a Praça da Indepen-
dência, no Jardim Casqueiro, recebe a oitava edição do Bre-
chó das Pretas, com opções de roupas, acessórios e outros 
serviços. O brechó começa às 10 horas, com a abertura do 
Espaço Kids, que segue até as 16 horas. Do meio dia até ás 
19 horas, os expositores estarão prontos para atender ao 
público. E para animar quem estiver prestigiando o evento, 
a partir das 14 horas, o grupo ‘Somente Elas’ toca diversos 
sucessos de grandes artistas. A partir das 16 horas é a vez 
do Grupo Samba Rock. 

8º Brechó das Pretas

Halloween Party KNN Idiomas

Com muita cria� vidade e 
animação, a KNN Idiomas 
reuniu alunos e convidados
no EC. Jd. Casqueiro, no úl� mo 
sábado, 28, para festejar o 
tradicional Halloween. Os 
par� cipantes capricharam 
nas fantasias e a festa foi 
sensacional. Parabéns e que 
venha a próxima. 
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GRÊMIO

Servidores elegem nova 
diretoria no próximo dia 13
O Grêmio dos Servidores Municipais de Cubatão vive um clima de disputa. No próximo dia 13, os 
servidores escolherão a nova diretoria que comandará a entidade nos próximos 4 anos e duas 
chapas estão no pleito: a chapa 1, encabeçada pelo atual presidente, Teodorico Silva, o Téo; e 
a chapa 2, de oposição, encabeçada pelo ex-presidente Mário Salles, o Marão

Chapa 1 quer orgulho do servidor de volta

Com o nome de ‘Sócios 
Unidos, Grêmio Fortalecido 
com mais Qualidade de Vida’, 
a chapa 1 quer dar continui-
dade ao trabalho dos últimos 
quatro anos. 

Liderada pelo atual pre-
sidente, Téo Silva, e que tem 
Henrique Marcelo Souza 
como vice, a chapa acredita 
que a continuidade vai trazer 
ao associado o orgulho de ser 
um servidor público.“Traba-
lhamos muito nesses quatro 
anos, com obras e serviços 
para bene� ciar todos os asso-
ciados. Queremos dar a eles 

um lugar para se divertir e 
cuidar da saúde”, comenta.

Uma das bandeiras da 
chapa nesta campanha é a 
ampliação do espaço físico 
do Gremio. A chapa tam-
bém aproveita para desmen-
tir boatos que estão sendo 
espalhados. “Nós queremos 
desmentir os boatos que 
estão espalhando sobre de-
missões de funcionários do 
clube em caso de eleição da 
nossa chapa. Campanha se 
faz com ideias e propostas e 
não com terrorismo”, a� rma 
Henrique Marcelo.

Chapa 2 quer resgate da instituição

Encabeçada pelo ex-pre-
sidente da instituição, Má-
rio Salles, o Marão, a chapa 
02 reúne dezenas de servi-
dores e apoiadores descon-
tentes com a forma como 
a chapa da situação está 
conduzindo os trabalhos do 
Grêmio.

Segundo Marão, muitos 
boatos estão sendo espa-
lhados. “Estão tentando me 
desquali� car como pessoa, 
além de outros membros 
da nossa equipe, além de 
desquali� car os anos de tra-
balho e as melhorias que fo-

ram realizadas em nossas ges-
tões, inclusive atribuindo-as 
a outras diretorias. Quando 
chegamos, o Grêmio estava 
quebrado, sem condições, in-
clusive, de pagar os funcio-
nários. Conseguimos com 
muito esforço recuperar o 
Grêmio dessa situação, além 
de criarmos um ambiente 
agradável para todos”.

Para além das divergências 
de opinião, próprias de todas 
as campanhas, a chapa 2 tem 
como objetivo resgatar o es-
pírito dinâmico, acolhedor e 
democrático da instituição.

Para votar, o associado precisa estar em dia com as mensalidades. A votação acontece na sede 
do Grêmio dos Servidores Municipais (Avenida Joaquim Miguel Couto, 950, Vila Couto), 
das 09 às 17 horas. A apuração e anuncio da chapa vencedora acontece na sequência.



06digital.com.br 03 de novembro de 2017

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

RODRIGO ALEMÃO PEDE PADRONIZAÇÃO DAS CALÇADAS

Na última sessão da Câmara, realizada no dia 31 de outu-
bro, o vereador Rodrigo Alemão (PSDB) apresentou requeri-
mento junto à mesa da Câmara solicitando estudo junto aos 
órgãos competentes, visando a edição de uma lei que dispõe 
sobre a padronização, execução, reforma, manutenção e con-
servação dos passeios públicos (calçadas) da Cidade.

Segundo o vereador, a padronização tem o objetivo de 
garantir mais conforto, segurança e acessibilidade para os 
pedestres. 

O vereador se baseou na lei complementar 980/2017, da 
cidade de Santos, para apresentar o requerimento, que foi 
enviado aos setores competentes.

SÉRGIO CALÇADOS PRESIDE CEV DA ULTRAGARGO

Na última terça (31), o vereador Sérgio Calçados (PPS) 
presidiu mais uma reunião da CEV sobre o incêndio da Ul-
tracargo. A reunião contou com a participação da secretária 
de Saúde, Andrea Pinheiro, da procuradora do Município Dra. 
Nara Viguetti e com representantes das secretarias de Obras e 
Meio Ambiente.

Foi explanado pela procuradora que o município já pro-
tocolou junto ao GAEMA os projetos para as áreas de meio 
ambiente e saúde que visam trazer recursos para o Município 
em forma de indenização pelos danos causados pelo incên-
dio. Agora, falta o Gaema fazer as solicitações junto a Ultra-
cargo para concretização dos projetos.

Entre os pedidos feitos pelo vereador, estão: a realização 
do desassoreamento dos rios da Cidade e combate a en-
chentes, adequação dos cursos da Escola Técnica à neces-
sidade do polo industrial, além da gestão dos monumentos 
do Caminho 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 recentemente 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.

MARCINHO ACOMPANHA OBRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL

Nesta quarta (01), o vereador Marcinho (PSB) esteve 
junto com o prefeito Ademário e outros vereadores em uma 
visita ao Hospital Municipal de Cubatão para acompanhar 
o cronograma e o andamento das obras de reforma por 
conta da Fundação São Francisco Xavier, que administra o 
equipamento desde o início do mês.

Durante a visita, a equipe da Fundação São Francisco 
Xavier apresentou o atual estágio da reforma, o que está 
sendo feito em cada andar e ala e explicou quais serão os 
próximos passos da obra para a reabertura do Hospital, 
que está prevista para acontecer no início do mês de de-
zembro.

LALÁ PARTICIPA DE REUNIÃO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR

O vereador Lalá (SD) participou de reunião na Prefei-
tura nesta semana ao lado do líder comunitário Gelson 
Almeida e as mães e responsáveis pelas crianças que uti-
lizam o transporte escolar na Vila Esperança e nos bairros 
vizinhos à ele.

Na reunião, o prefeito Ademário Oliveira ouviu as re-

clamações das mães e representantes dos bairros para en-
contrar uma solução para o retorno da circulação dos ôni-
bus pelo local. 

Após o longo diálogo, que aconteceu no gabinete do Pre-
feito, as considerações das representantes do bairro serão 
atendidas, garantiu o prefeito. 

entregues pelo cartório, uma forte queda no número de 
ambos os registros após o fechamento do hospital em 
2016. O vereador também a� rmou a importância de se 
ter estes dados em mãos,  que vão auxiliar na busca por 
soluções em de� nitivo na questão da saúde na Cidade.

O vereador Roxinho solicitou recentemente ao o� -
cial do cartório de Registro Civil de Cubatão, Fábio Ca-
praro, os dados sobre a quantidade de nascimentos e 
óbitos que aconteceram na Cidade e a resposta chegou 
nesta semana.

O vereador notou, após analisar os dados que foram 

ROXINHO APONTA QUEDA DE NASCIMENTOS E ÓBITOS NA CIDADE

AGUINALDO ARAÚJO SOLICITA AMPLIAÇÃO DE LINHA DA EMTU
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) encaminhou so-

licitação junto à mesa da Câmara para que sejam feitas 
gestões por parte do poder executivo junto a EMTU vi-
sando a ampliação do trajeto das linhas que fazem o per-
curso entre a área continental de São Vicente e o bairro do 
Vale Verde, em Cubatão.

Segundo o vereador, o pedido se faz necessário pois os 
moradores do bairro � cam isolados, principalmente no pe-
ríodo noturno, quando acontecem eventos que interrom-
pem a passagem de ônibus pela Rodovia Pe. Manoel da No-
brega, como congestionamentos e manifestações. O pedido 
foi encaminhado aos setores competentes

Paradinha 
da Saúde

No último sábado (28), 
o Conjunto Rubens Lara 
recebeu a primeira edição 
da Paradinha da Saúde, 
organizada pela Associa-
ção de Moradores do bair-
ro e uma equipe de volun-
tários da área da saúde da 
Cidade.

Foram 760 atendimen-
tos de controle de glice-
mia, aferição de pressão e 
consultas para orientação 
nutricional, odontologia, 
planejamento familiar e 
DST’s; e 314 testes rápidos 
para sí� lis, hepatite e HIV. 
Além da saúde, diversas 
atividades de lazer para 
crianças e adultos também 
foram realizadas.

O Dia de Finados era motivo de preocupação, já que 
o Cemitério Municipal, que recebe milhares de pessoas 
nesta data, sofre de abandono há algum tempo, gerando 
trantornos aos visitantes.

Esta semana, a SESEP Manutenção, em conjunto com 
a equipe do Projeto Via Rápido � zeram um mutirão que 
melhorou o aspecto do local, com serviços de manuten-
ção e pitura geral do cemitério.

Melhorias no cemitério

No último dia 29, o Recan-
to Feliz, em Cubatão recebeu 
a terceira edição do Encontro 
da Família, organizado pela 
Família Mariano. Mais de 
100 pessoas se reuniram para 
um grande almoço, além de 
um bate papo animado du-
rante o evento que aconteceu 
na tarde do domingo.

3º Encontro 
da Família

O presidente da associação Fernando Costa e o vice, Júlio Soares, junto com 
a enfermeira e responsável técnica do evento, Sira da Silva, posam ao lado 
de participantes.
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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: JEFERSON APARECIDO DOS SANTOS e MARIA JOSÉ SANTOS SIMÕES. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 459618350 - SSP/SP, CPF 
n.º 32866325893, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 98, fl s. nº 357, 
Termo nº 21459), nascido no dia nove de outubro de mil novecentos e oitenta e três (09/10/1983), 
residente na Rua Beira Mar, 1660, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de GERALDO FORTUNATO 
BALBINO, falecido há 4 anos e de SEBASTIANA DOS ANJOS SANTOS, falecida há 34 anos . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, domésti ca, RG n.º 393581275 - SSP/SP, CPF n.º 
79255884549, com 42 anos de idade, natural de Ipirá - BA (Ipirá-BA  Livro nº 70, fl s. nº 125, Termo nº 
86909), nascida no dia dezenove de março de mil novecentos e setenta e cinco (19/03/1975), residente 
na Rua Beira Mar, 1660, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ AUGUSTO SIMÕES, falecido 
há 9 anos e de FRANCISCA COSME DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 70 
anos de idade, residente em ITABERABA - BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 31 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: CLEITON COSTA DE SOUSA e CAMILA SOARES TAVARES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de operação, RG n.º 370652393 - SSP/SP, CPF n.º 
40441842836, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 167, fl s. nº 345, Termo 
nº 48907), nascido no dia trinta de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (30/10/1994), 
residente na Rua Amaro Manoel dos Santos, 377, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de 
OLIVEIRA EVANGELISTA DE SOUSA, falecido há 4 anos e de MARIA EDNAURIA COSTA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 39 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, aprendiz, RG n.º 397073781 - SSP/SP, CPF n.º 47496567809, com 18 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 197, fl s. nº 277, Termo nº 60779), nascida 
no dia cinco de setembro de mil novecentos e noventa e nove (05/09/1999), residente na Rua Alaíde 
Soares de Souza Chaves, 45, bl.04, apt.1, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de PAULO DA 
SILVA TAVARES, de nacionalidade brasileira, operador de terminal químico, com 45 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ROSANGELA SOARES TAVARES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
43 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 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: DANIEL ULBRICHT BENVENGA e LAÍS DE FREITAS FERNANDES. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro, com 36 anos de idade, natural de SÃO 
PAULO - SP, nascido no dia vinte de dezembro de mil novecentos e oitenta (20/12/1980), residente 
na RUA Gaivota, 398, apt.31, Moema - Indianópolis, SÃO PAULO - SP, fi lho de CARLOS ALBERTO 
BENVENGA e de MARIA POLATO ULBRICHT BENVENGA . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, técnica de segurança do trabalho, com 30 anos de idade, natural de SANTOS - SP, 
nascida no dia vinte de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (20/09/1987), residente na RUA 
Maria do Carmo, 893, apt.21, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de MARCIO DIAS FERNANDES 
e de MARIA HELENA DE FREITAS TÁVORA. 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, 31 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: DEVLLY ALCANTARA FERREIRA e LUANA SANTOS PEREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 439229285 - SSP/SP, CPF n.º 36020539890, com 29 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 129, fl s. nº 112, Termo nº 33550), nascido no dia primeiro de julho de mil novecentos e 
oitenta e oito (01/07/1988), residente na Rua José Lopes da Silva, endereço eletrônico: devllyalcantara@hotmail.com, 
15, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ DA ROCHA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, comerciante, 
com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VERA LUCIA DE ALCANTARA FERREIRA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 458838913 - SSP/SP, CPF n.º 39495534879, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 133, fl s. nº 88, Termo nº 35118), nascida no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
nove (04/02/1989), residente na Rua José Lopes da Silva, endereço eletrônico: luana-089@hotmail.com, 15, Jardim 
Nova República, Cubatão - SP, fi lha de EDSON DA SILVA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, fl anelinha, com 45 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUCIA DOS SANTOS CARDOSO, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
de serviços gerais, com 50 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 31 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: BRUNO CARNEIRO FERRAZ e CECÍLIA MARIA DOMINGOS DE ANDRADE. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, topógrafo, RG n.º 45055563 - SSP/SP, CPF n.º 
39605040808, com 28 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 130, fl s. nº 
21, Termo nº 78886), nascido no dia vinte e um de abril de mil novecentos e oitenta e nove (21/04/1989), 
residente na Rua Paraíba, 510, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de VANTUIR DE FREITAS FERRAZ, de 
nacionalidade brasileira, motorista, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de RAIMUNDA 
IVANIA CARNEIRO FERRAZ, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente administrati vo, RG 
n.º 306640211 - SSP/SP, CPF n.º 31550448889, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 106, fl s. nº 133, Termo nº 24418), nascida no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (28/01/1985), residente na Rua Cidade de Pinhal, 76, Parque Fernando Jorge, Cubatão - 
SP, fi lha de ANTONIO DOMINGOS DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, fi scal de obras, com 69 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de HILDA BARBOSA ANDRADE, de nacionalidade brasileira, artesã, 
com 65 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, 30 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: MARCIO FELIX DOS SANTOS SILVA e AMANDA ELISABETE FERREIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, técnico em segurança do trabalho, RG n.º 179524495 - SSP/SP, 
CPF n.º 04680810890, com 54 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e nove de 
abril de mil novecentos e sessenta e três (29/04/1963), residente na Rua Rio de Janeiro, 47, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lho de MANOEL DOS SANTOS SILVA, falecido há 47 anos e de IRENE DA CONCEIÇÃO FELIX 
SILVA, falecida há 03 anosDivorciado de: Amanda Elisabete Ferreira, conforme sentença de 28/04/2011, 
proferida pela Juiza de Direito da 3ª Vara Judicial da Comarca de Cubatão/SP, nos autos de nº361/11.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, comerciante, RG n.º 278784884 - SSP/
SP, CPF n.º 25664297824, com 41 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um 
de junho de mil novecentos e setenta e seis (21/06/1976), residente na Rua Rio de Janeiro, 47, Vila 
Nova, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ CARLOS FERREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 
anos de idade, residente em FEIRA DE SANTANA - BA e de IRACI OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, vendedora, com 75 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de: Marcio Felix 
dos Santos Silva, conforme sentença de 28/04/2011, proferida pela Juiza de Direito da 3ª Vara Judicial 
da Comarca de Cubatão/SP, nos autos de nº361/11. 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, 30 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: FELIPE EUGÊNIO MENDONÇA e ALICE SANTOS DOS PRAZERES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, agente de pesquisa e mapeamento, RG n.º 35771257 - SSP/SP, CPF 
n.º 33707241890, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e três de julho 
de mil novecentos e oitenta e nove (23/07/1989), residente na Rua Jose Ferreira, 65, Ilha Caraguatá, 
Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO SABINO MENDONÇA, falecido há 15 anos e de ANTONIA EUGÊNIO, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 424224227 - SSP/SP, CPF n.º 44075484874, com 
22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e 
noventa e cinco (22/04/1995), residente na Rua Jose Agosti nho Barbosa, 34, Fabril, Cubatão - SP, 
fi lha de JOSÉ BEZERRA DOS PRAZERES, de nacionalidade brasileira, pintor, com 57 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de JOSEFA SANTOS DOS PRAZERES, 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, 28 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: LUIZ ANTONIO ZAN e ROSALIA FRANÇA SATTLER. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, contabilista, RG n.º 11497250 - SSP/SP, CPF n.º 02259477810, com 52 anos de 
idade, natural de SÃO PAULO - SP, nascido no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e sessenta e 
cinco (29/08/1965), residente na RUA Padre Primo Maria Vieira, 113, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, 
fi lho de ORLANDO ZAN, falecido há 02 anos e de ROSA POLESEL ZAN, falecida há 17 anosDivorciado de 
Cibele Aparecida Mingrone, conforme sentença datada de 06/02/2002, proferida pelo Juiz de Direito 
da 1ª Vara da Comarca de Itati ba-SP, nos autos de nº 113/02.. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 26460444 - SSP/SP, CPF n.º 13389390847, com 44 anos de idade, 
natural de ITAPERUNA - RJ, nascida no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e setenta e três 
(22/02/1973), residente na RUA Padre Primo Maria Vieira, 113, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lha 
de DERCY ALBINO SATTLER, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 84 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de EDIR FRANÇA ALBINO, falecida há 15 dias. Divorciada de Roberto Carlos de Faria, 
conforme sentenmça datada de 02/05/2005, proferida pela Juíz de Direito da 3ª Vara da Comarca 
de Cubatão-SP, nos autos de nº 672/2004. 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, 28 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: RONALDO GOMES AMÉRICO e PAULA BEATRIZ NUNES GOMES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, inspetor mecânico, RG n.º 46014462 - SSP/SP, CPF n.º 37716914863, 
com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 133, fl s. nº 329, Termo nº 35359), 
nascido no dia dezessete de março de mil novecentos e oitenta e nove (17/03/1989), residente na RUA 
Santos, 28, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lho de VILSON BENTO AMÉRICO, falecido há 10 anos e 
de JACIRA DE FÁTIMA GOMES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de exportação, RG n.º 
48925872 - SSP/SP, CPF n.º 39944941840, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 159, fl s. nº 168, Termo nº 45546), nascida no dia vinte e nove de maio de mil novecentos e noventa e 
três (29/05/1993), residente na RUA Pastor Horácio Francisco Valenti m, 12, Vila São José, Cubatão - SP, 
fi lha de JOÃO BATISTA GOMES, de nacionalidade brasileira, motorista, com 60 anos de idade, residente 
em MONGAGUÁ - SP e de ADELMA NUNES GOMES, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, 
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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 28 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: 
MÁRCIO DOS SANTOS OLIVEIRA e AMANDA FERRAZ ROMÃO DE LÚ. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, ajudante, RG n.º 421763619 - SSP/SP, CPF n.º 35289184899, com 31 anos de idade, natural de SANTOS - SP 
(Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 99, fl s. nº 33, Termo nº 60386), nascido no dia três de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e seis (03/01/1986), residente na Rua Eladio Vicente Ferreira, 417, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de MARIANO 
RODRIGUES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 77 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 457096639 - SSP/SP, CPF n.º 43733671830, 
com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Solemar (Distrito do Município de Praia Grande)  Livro nº 10, fl s. nº 
184, Termo nº 5413), nascida no dia doze de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco (12/02/1995), residente 
na Avenida das Américas, 110, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO ROMÃO DE LÚ, de nacionalidade 
brasileira, caminhoneiro, com 51 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de PATRICIA FERRAZ ROMÃO DE LÚ, 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 Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

 Cubatão, 28 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: ANDERSON CARDOSO e ANDREIA ALVES CELIO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 33769165 - SSP/SP, CPF n.º 31528757890, com 32 anos de idade, 
natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 24º Subdistrito - Indianópolis  Livro nº 141, fl s. nº 83, Termo nº 
411), nascido no dia treze de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (13/01/1985), residente na Rua 
Paraíba, 181, apt.1, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO CARDOSO, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 70 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP e de MARIA LUIZA AMORESANO 
CARDOSO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 56 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, psicóloga, RG n.º 29408257 - SSP/SP, CPF n.º 
26254414880, com 38 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia trinta e um de março de mil 
novecentos e setenta e nove (31/03/1979), residente na Rua Paraíba, 181, apt.1, Vila Nova, Cubatão - SP, 
fi lha de SONIO CELIO, falecido há 8 anos e de MARIA ALVES CELIO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 68 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, 28 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: MOISÉS FERNANDES BARBOZA e ANA APARECIDA PONCIANO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, pedreiro, RG n.º 142769220 - SSP/PR, CPF n.º 02547106892, com 
57 anos de idade, natural de PIANCÓ - PB, nascido no dia dois de janeiro de mil novecentos e sessenta 
(02/01/1960), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 121, apt.22 F, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de 
ANTONIO FERNANDES NETO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 82 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ANATILDE JOANA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
87 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Josefa Linhares Marques, conforme sentença 
datada de 25/04/2017, proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de 
N°1004737-87.2016.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG 
n.º 179547446 - SSP/SP, CPF n.º 02547106892, com 54 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
seis de setembro de mil novecentos e sessenta e três (06/09/1963), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 
121, apt.22 F, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de GERALDO PONCIANO, falecido há 34 anos e de APARECIDA 
CARLOS MARIANO PONCIANO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 71 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Divorciada de Ednelson Alvino dos Santos, conforme sentença datada de 04/02/2014, 
proferida pelo MM. Juíz de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões do Foro da Comarca de Guarujá-
SP, nos autos de N°4002721-13.2013.8.26.0223. 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, 27 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: CLAUDIO TEODORIO DOS SANTOS e LINDINEUSA SANTOS ALVES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 268412133 - SSP/SP, CPF n.º 15893852842, com 
45 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia doze de fevereiro de mil novecentos e setenta 
e dois (12/02/1972), residente na RUA Lourenço Bati sta de Araujo, 183, Jd.Nova República, Cubatão - SP, 
fi lho de HUMBERTO TEODORIO DOS SANTOS, falecido há 10 anos e de MARIA JOSÉ TEODORIO DOS 
SANTOS, falecida há 10 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG 
n.º 245729628 - SSP/SP, CPF n.º 12145407839, com 46 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida 
no dia seis de abril de mil novecentos e setenta e um (06/04/1971), residente na RUA Lourenço Bati sta 
de Araujo, 183, Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lha de ORLANDO RESENDE ALVES, falecido há 30 anos 
e de LINDINALVA OLIVEIRA SANTOS ALVES, falecida há 20 anos. Divorciada de Carlos Chaves Moreira, 
conforme sentença datada aos 22/01/2015, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara do Foro de Cubatão-
SP, nos autos de nº0009663-02.2014.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 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: LUCINALDO FRANCISCO DA SILVA e ANA CRISTINA CONCEIÇÃO DE LIMA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, montador de móveis, RG n.º 429329374 - SSP/SP, CPF n.º 44857932814, 
com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 166, fl s. nº 271, Termo nº 48435), nascido 
no dia quatro de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (04/08/1994), residente na Rua Caminho 
Ayrton Senna, 4006, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL JACÓ DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, pedreiro, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUZIA QUITÉRIA FRANCISCO, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 450549161 - SSP/SP, CPF n.º 37488795806, com 31 anos de 
idade, natural de GUARUJÁ - SP (Vicente de Carvalho (Distrito do Município de Guarujá)  Livro nº 60, fl s. nº 
337, Termo nº 25064), nascida no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e oitenta e seis (28/04/1986), 
residente na Rua Caminho Ayrton Senna, 4006, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL GREGORIO 
DE LIMA, falecido há 2 anos e de ENEIDE DO CARMO CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, domésti ca, 
com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 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: MÁRCIO FEITOSA DE SOUSA e KELMA REGINA OLIVEIRA DO NASCIMENTO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, operador de empilhadeira, RG n.º 29332976 - SSP/SP, 
CPF n.º 21515774813, com 38 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP, nascido no dia dezessete de maio 
de mil novecentos e setenta e nove (17/05/1979), residente na Rua Brigadeiro José Vicente de Faria Lima, 
264, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL FEITOSA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 68 anos de idade, residente em TACARATU - PE e de MARIA APARECIDA SILVA DE SOUSA, falecida há 11 
anosDivorciado de Nelia de Fati ma da Silva, conforme sentença datada de 27/06/2013, proferida pela MM. 
Juíza de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional VII - Itaquera, São Paulo-SP, nos autos de 
N°0022079-98.2013.8.26.0007. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG 
n.º 241903038 - SSP/SP, CPF n.º 14034252804, com 45 anos de idade, natural de JAICÓS - PI, nascida no dia 
vinte e oito de novembro de mil novecentos e setenta e um (28/11/1971), residente na Rua Brigadeiro José 
Vicente de Faria Lima, 264, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ CESÁRO DO NASCIMENTO, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DAS MERCÊS DE 
OLIVEIRA, falecida há 6 anos. Divorciada de Ailton Alessandro da Silva Augusto, conforme sentença datada de 
26/09/2016, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional VI - Penha 
de França - São Paulo-SP, nos autos de N°1011297-81.2014.8.26.0006. 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, 26 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: RENAN BRAGA GOUVEIA DE OLIVEIRA e CAMILA CRISTINE OLIVEIRA DE CARVALHO. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, assistente de midia sociais, RG n.º 488554494 - SSP/
SP, CPF n.º 05415176519, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dez de abril 
de mil novecentos e noventa e três (10/04/1993), residente na Rua Arthur Bernardes, 591, Parque 
Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lho de CARLOS ALBERTO GOUVEIA DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado e de JOSY BRAGA DE OLIVEIRA, falecida . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, cuidadora, RG n.º 488714023 - SSP/SP, CPF n.º 42580403809, com 24 anos de idade, 
natural de SÃO VICENTE - SP, nascida no dia primeiro de junho de mil novecentos e noventa e três 
(01/06/1993), residente na Rua Coronel Silva Teles, 254, apt.11, Parque São Vicente, SÃO VICENTE - 
SP, fi lha de DOMINGOS BAHIANO DE CARVALHO FILHO, de nacionalidade brasileira, residente em SÃO 
VICENTE - SP e de SANDRA HELENA MARQUES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de 
enfermagem, residente em SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 26 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: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS e SUELEN DOS SANTOS MAGALHÃES. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista de auta tensão, com 38 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP, nascido no dia cinco de junho de mil novecentos e setenta e nove (05/06/1979), 
residente na Rua Angelina Alves de Jesus, 84, Jardim Jussara, SOCORRO - SP, fi lho de DORGIVAL 
PEREIRA DOS SANTOS, com 62 anos de idade, residente em SOCORRO - SP e de JOSEFA BALBINA DOS 
SANTOS, com 61 anos de idade, residente em SOCORRO - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, servidora pública, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e oitenta e quatro (25/05/1984), residente na Rua 
Humberto Santos Moura, 70, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ TEIXEIRA MAGALHÃES, 
falecido e de MARIA EDILENE MAGALHÃES, com 58 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. 
Divorciada de Edinaldo Raimundo de Souza. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de 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: CARLOS DA SILVA RODRIGUES e SAMARA JOSEFA DE OLIVEIRA DOS SANTOS. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, frenti sta, RG n.º 436146162 - SSP/SP, CPF n.º 
42569723827, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 171, fl s. nº 219, Termo 
nº 50373), nascido no dia doze de junho de mil novecentos e noventa e cinco (12/06/1995), residente 
na AVENIDA Principal, 243, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de CARLOS AUGUSTO RODRIGUES, de 
nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EDNA DA 
SILVA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 50226844X - SSP/SP, CPF n.º 
44628101809, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 183, fl s. nº 147, Termo 
nº 55077), nascida no dia onze de julho de mil novecentos e noventa e sete (11/07/1997), residente na 
RUA Antonio José Silva, 20, ap.22, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de EZEQUIAS FRANCISCO DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, pintor, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ESTER JOSEFA 
DE OLIVEIRA DOS SANTOS, falecida há 02 anos. 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, 27 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: ANTONIO FRANCISCO LOPES JÚNIOR e FERNANDA RAMOS PEREIRA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de manutenção, RG n.º 388692960 - SSP/
SP, CPF n.º 37835048809, com 27 anos de idade, natural de RECIFE - PE (Bom Jardim 1º Distrito  
Livro nº 17508, fl s. nº 190, Termo nº 14), nascido no dia doze de maio de mil novecentos e noventa 
(12/05/1990), residente na Rua 5 A, 11, Costa Muniz, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO FRANCISCO LOPES, 
de nacionalidade brasileira, porteiro, com 52 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP e de MARLI 
PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em RECIFE - PE . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 489404327 - SSP/SP, CPF n.º 
41453057870, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezenove de novembro de 
mil novecentos e noventa e dois (19/11/1992), residente na Rua 5 A, 11, Costa Muniz, Cubatão - SP, fi lha 
de JORGE NUNES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente 
em MACHADO - MG e de MARIA AURINDA RAMOS PEREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
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, 28 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: TIAGO DE MORAES RIBEIRO e DAIANE PRISCILA DE OLIVEIRA RODRIGUES. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 460142203 - SSP/SP, CPF n.º 
37143195812, com 29 anos de idade, natural de JACUPIRANGA - SP (Jacupiranga  Livro nº 32, fl s. nº 
47, Termo nº 4585), nascido no dia nove de julho de mil novecentos e oitenta e oito (09/07/1988), 
residente na AVENIDA Beira Mar, 1155, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ ANTONIO RIBEIRO, 
de nacionalidade brasileira, supervisor, com 59 anos de idade, residente em SOROCABA - SP e de 
MARLENE DE MORAES RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, promotora de vendas, com 58 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, manicure, 
RG n.º 48825329 - SSP/SP, CPF n.º 41364191806, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 159, fl s. nº 327, Termo nº 45705), nascida no dia dezoito de julho de mil novecentos e noventa e 
três (18/07/1993), residente na AVENIDA Beira Mar, 1155, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO 
BATISTA DA SILVA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 58 anos de idade, residente 
em SÃO VICENTE - SP e de MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 44 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de outubro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Na última sexta (27), o Centro 
de Referência da Mulher recebeu a 
primeira edição do evento “Mulhe-
res Sim, Frágeis Não! – Costuran-
do as Experiências”. Na abertura 
um co� ee break foi servido para 
as participantes. Na sequência, um 
bate papo sobre o câncer de mama 
e  outros problemas enfrentados 
pelas mulheres na sociedade. Logo 
após, foram feitas algumas ativida-
des e brincadeiras com as partici-
pantes, seguidas de um sorteio de 
diversos brindes. A presidente da 
associação, Cristiane Camponielly 
comemora o sucesso do evento, e 
a� rma que toda ação é feita com 
muito amor e determinação.

Mulheres Sim, 
Frágeis Não!
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SINTERCUB
Em assembleia, sindicato aprova 
mudanças no estatuto
No encontro, o presidente Abenesio dos Santos aproveitou para esclarecer as dúvidas sobre a 
reforma trabalhista, que entra em vigor no próximo dia 11

O Sindicato dos Trabalha-
dores das Empresas de Refei-
ções Coletivas de Cubatão e 
Região (Sintercub) realizou 
assembleia no último do-
mingo (29) na sua sede, em 
Cubatão, para falar das mu-
danças do estatuto e também 
sobre a reforma trabalhista, 
que entra em vigor no próxi-

mo dia 11 de novembro.
O presidente Abenesio 

dos Santos, abriu a assem-
bleia falando das alterações 
propostas para o estatuto e 
qual a sua importância para 
o dia a dia do sindicato e do 
associado. “Nós buscamos 
sempre a excelência e mo-
dernizar o sindicato, para 

melhor atender as necessida-
des do trabalhador”, a� rmou 
o presidente.

Após a explicação, as mu-
danças foram colocadas em 
votação, sendo aprovadas na 
sequência.

Outro ponto abordado na 
assembleia foi a reforma tra-
balhista, que entra em vigor 

no próximo dia 11 de novem-
bro. O presidente aproveitou 
a oportunidade para esclare-
cer dúvidas sobre a mudança 
nas leis trabalhistas. “Muitos 
trabalhadores têm dúvidas 
sobre as mudanças, então 
aproveitamos a oportunida-
de para saná-las”, � nalizou o 
presidente.
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Mudanças foram colocadas em votação e aprovadas pelos associados presentes


