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Minimercado Nações 
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vida com Café da 
Tarde para clientes e 

Mais de 6 mil pessoas 
compareceram à 1ª 
edição da Jornada 
do Instituto Federal 
de Cubatão, que 
aconteceu entre os dias 
06 e 09 de novembro, 
com palestras, mesas 

amigos, com degustação 
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Entrada é franca. 05

redondas e diversas 
atividades acadêmicas e 
culturais. 
Na abertura, o ex-
prefeito de São Paulo 
e professor da USP, 
Fernando Haddad, 
ministrou palestra. 08
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Dai a César o que é de César!
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O prefeito de Cubatão, 

Ademário Oliveira (PSDB), 
se encontra nesta sexta-feira 
(10) com o diretor geral da 
Agência Nacional de Petró-
leo - ANP, Décio Oddone, 
no Rio de Janeiro. Ademário 
vai cobrar os royalties de pe-
tróleo e gás que não foram 
pagos pela Petrobras entre 
os anos 2002 e 2006.

O prefeito vai propor a 
celebração de acordo com a 
estatal petrolífera para rece-
ber os royalties de embarque 
e desembarque de petróleo e 
gás no território do municí-
pio que abriga, entre outras 
instalações da cadeia produ-
tiva de petróleo e gás, a Re-

Vista noturna da Refinaria Presidente Bernardes, 
instalada na década de 50, em Cubatão

Ademário vai à sede da Petrobras/ RJ para cobrar royalties de petróleo e gás  atrasados

Palestra OAB Santos
Nesta semana, o doutor Fábio Capraro, O� cial do Regis-
tro Civil de Cubatão, ministrou palestra para advogados 
e estudantes de direito, onde discorreu sobre temas rele-
vantes do registro civil das pessoas naturais.
A convite da seccional da OAB, a apresentação escla-
recedora, sob o tema ‘As recentes alterações na Lei dos 
registros públicos no âmbito do registro civil e os pro-
cedimentos eletrônicos’, aconteceu durante o Seminário 
de Direito Notarial e Registral, no auditório da Casa da 
Advocacia, no centro de Santos.

Governador Mourão 
A Baixada Santista deverá ter mais de um candidato a 
governador. Em grande evento, dia 18 de novembro, na 
Praia Grande, o prefeito de Praia Grande Alberto Mou-
rão deve ser anunciado como a estrela paulista do Po-
demos, na pré-candidatura ao governo do Estado. Na 
oportunidade, também assinam com a nova sigla, o ex-
-prefeito de Guarujá Farid Madi e a esposa; ex-deputada 
Haifa Madi, ambos ex PDT. 

Podemos em Cubatão
O ex-vereador Doda será apresentado como presidente 
do Podemos local. Ele, que já anuncia apoio do Partido 
para disputar a Prefeitura, em 2020, passou a semana di-
vulgando o primeiro encontro regional do Podemos de 
Cubatão. Será nesta sexta (10), a partir das 19h na Câ-
mara, com a presença de medalhões do Partido. O vice-
-presidente estadual Júnior Bozzella, estará presente. No 
evento, também serão feitas novas � liações à legenda.

Projeto dos cobradores
Depois de não chegar a um consenso com os vereadores, 
a Administração Municipal retirou da Câmara, o proje-
to que dispõe sobre a atividade de motorista de ônibus 
coletivo de transporte em linhas municipais de Cubatão. 
Na prática, seria revogada a Lei de 2005, que garantia a 
função de cobradores nas linhas municipais. 
Cubatão é a única cidade da região a manter os cobrado-
res e, esta exigência estaria inviabilizando a realização de 
nova concorrência para o transporte público da cidade, 
pois as empresas consideram inviável a participação nes-
tes termos.

Ciência e Tecnologia
O vereador Toninho Vieira apresentou requerimento 
para mudar a nomenclatura da Secretaria de Emprego 
e Desenvolvimento Sustentável de Cubatão, atualmen-
te ocupada por Benaldo Melo: passaria a ser Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação. A mudança seria motivada pela criação do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Social de Cubatão.
Quem gostou foi o vice-presidente do Sintracomos Luiz 
Carlos de Andrade. Ele é pauta recorrente do Jornal 
Acontece, e na mídia regional, na luta pela pelo investi-
mento em ciência e tecnologia.

Antonieta sem Câmara
Mesmo com parecer técnico favorável do TCE, os verea-
dores rejeitaram, nesta terça-feira, o relatório da audito-
ria feita pelo TCE-SP sobre as contas da Prefeitura, sob a 
gestão da prefeita Antonieta, no exercício de 2014. 
14 vereadores votaram contra a ex-prefeita. Em sua de-
fesa, apenas Luciano Tody (PMDB), que manteve a � de-
lidade partidária. Já o vereador Joel Agostinho (PMDB) 
não participou da votação, alegando problemas de saúde.
Para ignorar o parecer favorável do TCE, os vereadores 
justi� caram ‘que a questão política se sobrepõe à questão 
técnica’, levando em conta, principalmente, a ‘péssima 
avaliação que o governo anterior tinha perante à socie-
dade local’.

Eleições no Grêmio
No próximo dia 13, o Grêmio de Servidores Municipais 
de Cubatão realiza a eleição para nova diretoria: con-
correm duas chapas. A chapa 1, é encabeçada pelo atual 
presidente Téo Silva. Já a chapa 2, de oposição, tem como 
candidato a presidência Mário Salles, o Marão.
Para votar, o associado precisa estar em dia com as suas 
mensalidades. A votação acontece das 09 às 17 horas, na 
sede do Gremio (Avenida Joaquim Miguel Couto, 950, 
Vila Couto). A apuração e anúncio da chapa vencedora 
acontece logo após a votação.

O presidente da Câ-
mara de Guarujá Edilson 
Dias (PT) publicou nesta 
quarta-feira, (08) a Lei Mu-
nicipal que dispõe sobre a 
implantação do programa 
‘Terapias Naturais’ em âm-
bito do Município. Apro-
vada em 5 de setembro, 
pela unanimidade dos ve-
readores, a matéria acabou 
vetada pelo prefeito, sob a 
alegação de que tinha vício 
constitucional e, sobretudo, 
invadia esfera de compe-
tência exclusiva do prefeito. 

O argumento, no entan-
to, não foi acatado pelos 
edis, que revalidaram o tex-
to, derrubando o veto, tam-
bém de forma unânime, na 
sessão do último dia 31 de 
outubro.

Segundo o Ministé-
rio da Saúde, atualmente, 
1.708 municípios já ofere-
cem práticas integrativas e 

Edilson Dias promulga Lei das 
‘Terapia Naturais’ em Guarujá
Câmara derruba veto do prefeito e publica Lei que implanta Programa na cidade

complementares, através de 
mais mais de 7.700 estabe-
lecimentos, o que represen-
ta 28% das Unidades Bási-
cas de Saúde (UBS). 

Segundo a assessoria de 
comunicação da Câmara, 
além dos benefícios com-
provados por pesquisas 
da USP e UNIFESP para a 
saúde, a adoção desses con-
vênios não trarão despesas 
extras para o município, 
pois as receitas advêm de 
dotações orçamentárias 
próprias do SUS, além de 
abrir mais um campo de 
trabalho para os pro� ssio-
nais da área.

A Lei
A Lei Municipal 

4.446/2017 abre caminho 
para formalização de con-
vênios com o Ministério da 
Saúde, incluindo a ‘Terapia 
Comunitária Integrativa’ e 

a ‘Yoga’ à política nacional 
de práticas integrativas e 
complementares oferecidas 
gratuitamente pelo SUS.

Esses convênios, caso 
� rmados pela Prefeitura, 
permitirão a implantação 
das terapias naturais nas 

unidades de saúde do Mu-
nicípio, centros de atenção 
psicossocial - CAPS e no 
Hospital Municipal, além 
de disponibilizar medica-
mentos naturais para os 
pacientes atendidos na rede 
pública de saúde. 

TERAPIAS 
NATURAIS

 Massoterapia; Shiatsu; Re� exologia; 
Do-in, Fitoterapia; Acupuntura; Quiropraxia; 

Bioenergética; Aurículoterapia; Cromotera-
pia; Iridologia; Meditação, Aromaterapia;  

Homeopatia não médica; Oligoterapia; Reiki;  
Arteterapia; Terapia Floral;Yoga; Trofote-
rapia; Geoterapia; Hidroterapia;Ginástica 

Terapêutica; Terapias de Respiração 
e Quiropraxia.
Dentre outras

� naria Presidente Bernardes 
- RPBC.

Ganhou mas 
não levou
Segundo informações 

da assessoria de imprensa, 
a Prefeitura teve ganho de 
causa em 1ª Instância na 
ação de cobrança dos royal-
ties, mas há quatro anos 
aguarda julgamento da Jus-
tiça Federal/SP, de recurso 
interposto pela Petrobras. 

O Procurador Geral, 
Rogério Molina; o  secretá-
rio de Finanças, Maurício 
Stunitz Cruz e o diretor de 
Receita, Genaldo Santos, 
acompanharam o prefeito.

Por iniciativa do presi-
dente Adilson Júnior (PTB), 
a Câmara de vereadores de 
Santos realizou Sessão Sole-
ne em homenagem aos 500 
anos da Reforma Protestan-
te. O jubileu da Reforma, 
um marco para o Cristianis-

REFORMA PROTESTANTE
Santos realiza Sessão Solene dos 500 anos

mo, levou ao Plenário � éis 
de várias denominações cris-
tãs, entre eles os batistas, as-
sembleianos, presbiterianos, 
metodistas, anglicanos, lute-
ranos e, inclusive  católicos.

Em seu discurso, Adilson 
Junior pontuou alguns as-

pectos que levaram ao mo-
vimento encabeçado pelo 
monge Martinho Lutero, 
em 1517. “A pluralidade de 
denominações é fruto da 
Reforma. A homenagem de 
hoje representa o convívio 
daqueles que professam a 

mesma fé em Jesus”, destaca 
o vereador.

O pastor da Igreja Lu-
terana de Santos, Wilhelm 
Nordmann (pastor Gui-
lherme), recebeu uma placa 
em nome de toda a comu-
nidade protestante da Bai-
xada Santista. “Valores que 
temos hoje, como igualdade 
e direitos, têm suas raízes 
na Reforma Protestante”, 
explica.

O padre Valdeci João 
dos Santos, que represen-
tou o Bispo de Santos, Dom 
Tarcísio Scaramussa, ressal-
tou a “importância das dife-
rentes denominações sen-
tarem juntas para re� etir o 
que temos em comum. O 
que nos une é a fé”, � nalizou 
o padre.

Um coral formado com 
membros de diferentes de-
nominações participou da 
solenidade, entoando cânti-
cos escritos por Lutero.
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Região tem aumento de furtos, 
estupros e latrocínio em 2017

A Secretaria de Seguran-
ça do Estado de São Paulo 
divulgou na última semana 
de outubro, os dados sobre 
as ocorrências registradas 
em todo o estado. Os nú-
meros mostram um aumen-
to de casos em alguns tipos 
de ocorrência, como furtos, 
furtos de carro, estupros e 
latrocínio na Região Santos 
(que engloba Baixada San-
tista e Vale do Ribeira).

Os dados divulgados 
abrangem o período de ja-
neiro a setembro de 2017. 
Em comparação com o ano 
anterior, também no mesmo 

Dados divulgados pela Secretaria de 
Segurança do Estado no fi nal de outubro 
apontam aumento em alguns indicadores 
nos três primeiros trimestres de 2017, 
em relação ao mesmo período de 2016. 
No Condesb, prefeitos pedem mais 
policiais para a região

segurança

período, o número de fur-
tos de carros, por exemplo, 
subiu de 2805 ocorrências 
para 3049. Outro dado que 
tem apresentado aumento é 
o de casos de estupro de vul-
nerável, que subiu de 45, re-
gistrados em 2016 para 165 
até setembro de 2017.

Apesar dos números to-
tais da região apontarem 
crescimento da violência, há 
cidades que apresentaram 
queda em alguns índices. 
Santos e Guarujá, por exem-
plo, apresentaram queda 
nas ocorrências de estupro e 
estupro de vulnerável. 

Já com os furtos, Santos 
e Cubatão vivem situação 
idêntica. Ambas apresen-
taram queda nesse tipo de 
ocorrência, porém também 
apresentaram aumento 
quando se fala de furto de 
carros. Guarujá apresentou 
aumento nos dois tipos de 

ocorrência. Veja mais deta-
lhes no quadro abaixo.

Prefeitos pedem 
mais policiais 
na região
Durante a reunião do 

Condesb (Conselho de pre-
feitos da Baixada Santista), 
os prefeitos da região uni-
ram as vozes para pedir mais 
policiais para a região. Ficou 
acordado também que será 
solicitado ao delegado geral 
da Policia Civil de São Paulo, 
Youssef Abou Chahin, que a 
palavra dada pelo governa-
dor Geraldo Alckmin dias 
antes seja mantida. Alckmin 
garantiu que a Baixada terá 
prioridade no recebimento 
de policiais, durante evento 
de nomeação de 1565 novos 
o� ciais. 

Aumenta 
esclarecimentos 
de homicídios
Na reunião, o delegado 

Gaetano Vergine, diretor do 
DEINTER 6, que abrange a 
Baixada Santista e o Vale do 
Ribeira, fez um breve balan-
ço da atuação da corporação 
e ressaltou a importância 
das parcerias com as prefei-
turas. 

O delegado ressaltou o 
aumento do índice de escla-
recimentos de homicídios 
na área do DEINTER 6, 
que atua em 24 municípios, 
desde Barra do Turvo, no 
Vale do Ribeira, a Bertioga. 
“O percentual de esclareci-
mentos de homicídios que 
foi de 51% em 2014, passou 
para 83% em 2015 e 77% 
em 2016. Este ano, entre ja-
neiro e setembro, estamos 
com 87% dos homicídios 
esclarecidos. Quanto ao es-
clarecimento de latrocínios 
(roubo seguido de morte), 
em 2016, chegamos a 68%. 
Em 2016, apreendemos 16 
toneladas de drogas. Este 
ano, já chegamos a 9 tonela-

das”, explicou.

Operação Verão 
começa dia 20 
de dezembro
A partir do dia 20 de de-

zembro, a região vai contar 
com reforço no policiamen-
to. É o início da Operação 
Verão, que trará a Baixada 
mais 1842 policiais, mesmo 
número do ano anterior.

O anúncio foi feito no 
início de outubro, durante 
uma reunião entre os prefei-
tos da Baixada e o secretário 
de segurança pública, Mági-
no Alves Barbosa Filho, que 
acertou alguns detalhes so-
bre a operação.

“Nós vamos ter o policial 
preferencialmente da pró-
pria região, que conhece a 
população, cada rua, cada 
avenida, ou seja, teremos 
um policiamento que ga-
nhará com a proximidade 
com a população”, destacou 
o secretário.

Conselho de prefeitos cobrou do Estado reforço do efetivo da Baixada durante sua reunião 
mensal, que aconteceu em São Vicente
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Santos

Tipo de ocorrência 2016    2017
Furtos   4684    4553
Furtos de Carro    904    1158
Latrocínio         2           0
Estupro        33        25
Estupro de Vulnerável      8*          3

Região Santos

Tipo de ocorrência   2016       2017
Furtos   21054   21197 
Furtos de Carro    2805     3049
Latrocínio         18         20
Estupro       333       354
Estupro de Vulnerável      45*       165

Cubatão

Tipo de ocorrência 2016    2017
Furtos   795      703
Furtos de Carro    89      226
Latrocínio      2          4
Estupro       4          7
Estupro de Vulnerável    1*          2

Os guarujaenses terão 
mais um reforço na seguran-
ça do município. Os o� ciais 
da Guarda Civil Municipal 
já estão � nalizando a fase de 
testes psicológicos para ini-
ciar o treinamento com ar-
mas de fogo.

O porte de armas por 
parte da GCM será possível 
após a assinatura do decre-
to 12.381, que regulamenta 
o uso de armas de fogo pela 
Guarda, que aconteceu no 
último dia 24 de outubro, em 
cerimônia realizada no Tea-
tro Procópio Ferreira.

O prefeito Valter Suman 
ressaltou a importância da 
assinatura do decreto. “A far-
da torna vocês um alvo, e es-
tamos trabalhando para que 

Santos vai receber mais 
R$ 14,8 milhões do Gover-
no do Estado para o Centro 
Turístico e Cultural Vila 
Criativa da Vila Progres-
so e o Centro de Controle 
Operacional (CCO).

Os investimentos fo-
ram o� cializados na tarde 
do último dia1º, em ceri-
mônia com o governador 
Geraldo Alckmin, no Palá-
cio dos Bandeirantes, que 
também teve a presença de 
representantes de outras 
cidades, que receberam um 
total de R$ 42 milhões em 
convênios.

Atualmente em cons-
trução no embasamento do 
Paço Municipal, O CCO 
usará parte dos R$ 14,1 mi-
lhões recebidos para aqui-
sição de equipamentos de 
lógica. As obras civis estão 

Decreto regulamenta armamento 
da Guarda Civil do Guarujá

tenham melhores condições 
no exercício do ofício”.

O secretário de Defesa e 
Convivência Social de Gua-
rujá, Luiz Cláudio Venâncio 
Alves, explicou quais serão os 
próximos passos.  “Uma parte 
da guarda já passou por exa-
me psicológico e outros tam-
bém vão fazer. Depois tem o 
treinamento em centro espe-
cializado, assinatura de um 
convênio com a Polícia Fede-
ral e por � m procedimentos 
administrativos”, a� rma.

Ainda segundo o secretá-
rio, a previsão é de que até o 
dia 20 de dezembro todos os 
o� ciais da GCM terminem o 
treinamento. “O prefeito en-
tregou a documentação para 
a celebração do convênio com 

a Policia Federal nesta sema-
na, para obter a autorização 
por parte deles. Depois do 

“O armamento da 
GCM é um grande 
reforço para a Cidade. 
Vai ajudar na 
melhoria do 
patrulhamento, 
dar mais proteção
à vida dos ofi ciais 
e também aos 
moradores do Guarujá”

Luiz Claudio Venân-
cio Alves, secretário 

Defesa e Convivência 
Social, Guarujá

Convênios garantem 
CCO  em Santos

79% executadas, com pra-
zo estimado de conclusão 
de 18 meses. 

O CCO terá 800 m² en-
tre salas de monitoramen-
to, crise, segurança, atendi-
mento, operação, reunião 
e imprensa. Irá integrar as 
câmeras do sistema de mo-
nitoramento (SIM), além 
de órgãos de segurança 
(PM, Polícia Civil, Polícia 
Federal, Guarda Munici-
pal, Corpo de Bombeiros, 
Defesa Civil e Samu), trân-
sito (CET e EMTU) e Ser-
viços Públicos (� scalização 
e Meio Ambiente da Pre-
feitura e concessionárias 
CPFL, Comgás e Sabesp). 
Entre as câmeras existentes 
e as que serão implanta-
das, serão 1,1 mil unidades 
monitorando as ruas e os 
equipamentos públicos.

Abertura da Operação Verão acontece no dia 20 de dezembro. 
Baixada receberá 1842 policiais, mesmo efetivo de 2016.

� nal do treinamento, faltará 
apenas a emissão dos portes 
de arma”, � naliza.

Guarujá

Tipo de ocorrência 2016    2017
Furtos   2148    2182
Furtos de Carro    258      314
Latrocínio         1           2
Estupro       48        44
Estupro de Vulnerável       5*          4

1 - Dados relativos aos meses de janeiro a setembro de 2016 e 2017, divulgados pela secretaria de segurança do estado de São Paulo. E podem ser consultado no 
portal www.ssp.sp.gov.br   2 - * dados de 2016 sobre as ocorrências de estupro de vulneravel começaram a ser computados no mês de setembro.

Publicação do decreto foi feito no último dia 25, no Diário Ofi cial da Cidade. Ofi ciais da GCM já es-
tão realizando testes para início dos treinamentos.
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Parabéns!

Celia Regina, 

do Sintercub
Cícero Ranieri Dantas, Tesoureiro Sintercub

Vereador cubatense Anderson de Lana
Dra. Maria Antonia 

Silva, psicóloga

Felipe Takashi,

Diretor de Marketing da 

Prefeitura de Cubatão

Rodrigo Palassi Fotógrafo

Neste sábado e domingo (11 e 12), a Praça da Inde-
pendência, no Jardim Casqueiro, recebe a oitava edição 
do Brechó das Pretas, com opções de roupas, acessórios e 
outros serviços.

O brechó começa a partir das 13 horas e terá espaço 
kids, atrações musicais e intervenções culturais. No sába-
do (11), a música fi ca por conta da dupla ‘Somente Elas’, 
das 14 às 16 horas. As 16, é a vez do grupo SambaRock 
realizar uma intervenção cultural na Praça da Indepen-
dência.

Já no domingo (12), a música vem junto com o Samba 
do Mumu, que vai trazer o grupo USB, a partir das 15 ho-
ras. Já a intervenção cultural, que acontece na sequência, 
será do grupo de dança Balé Afro, de São Vicente.

8º Brechó das Pretas
Veja quem são os expositores:
1. Paulo Oliver - Espaço Oliver
2. Fernanda -  Massoterapia
3. Regina Célia - Borogodó Brechó
4. Regina Catira - Regina Brechó
5. Luciana da Cruz -  Lú Mimos Brechó
6. Denise Xavier – Bom Balaio Brechó 
7. Denise -  Arte em Tudo
8. Cinthia - Abayomi artigos em geral
9. Raquel – Preta Pires
10. Cláudia Marcela - Clara e Bia Arte em Retalhos
11. Nathalia e Lizete - Valentim Chocolateria 
12. Eliane – Buff et Asa Adun

O Fundo Social de Solidariedade de Guarujá iniciou o mês de novembro con-
tando com iniciativas solidárias, ajuda essencial para as famílias em situação 
de vulnerabilidade social, atendidas pelas entidades cadastradas. Na última 
quarta-feira (01), o órgão recebeu as doações de materiais de higiene pes-
soal e alimentos

Fundo Social de Guarujá 

A Casa da Esperan-
ça lança nesta sexta 
(10), no Bloco Cultural, 
a campanha “Parceiros 
da Esperança”, que tem 
o intuito de mostrar a 
nova cara da entidade, 
que está sob direção do 
Rotary de Club de Cuba-
tão. A campanha tam-
bém visa celebrar novas 
parcerias com o poder 
público, indústria e co-
mércio para ajudar na 
manutenção Casa.

Acontece às 19h30, 
com apresentação da 
Banda Marcial de Cuba-
tão, com seu corpo co-
reográfi co, trazendo um 
repertório especial para 
o evento, e do grupo de 
dança da Casa da Espe-
rança, que trará coreo-
grafi a especial executa-
da por cadeirantes.

Parceiros da 
Esperança
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Minimercado Nações celebra 
dois anos de excelência

Nesta sexta (10), o Mi-
nimercado Nações abre as 
portas para clientes, amigos 
e a população em geral para 
degustar um café da tarde 
recheado de pães dos mais 
diversos tipos e sabores, em 
celebração aos 2 anos de vida 
da unidade da Avenida Na-
ções Unidas.

O café da tarde, realizado 
pelo Minimercado Nações e 
com patrocínio da Marques-
Pan, começa a partir das 15 
horas. “Essa é uma forma de 
agradecer aos nossos ami-
gos e clientes pelos dois anos 
de sucesso do Minimerca-
do. Se não fossem por eles, 
não estaríamos aqui. Então 
queremos retribuir dessa 
forma, oferecendo um de-

licioso café, com um menu 
de pães especial preparado 
pelos nossos parceiros da 
MarquesPan’, comenta Tião, 
proprietário do Minimerca-
do Nações.

No cardápio, que começa-
rá a ser preparado logo pela 
manhã pela equipe da Mar-
quesPan, estarão diversos 
tipos de pães salgados, como 
a famosa média de cada dia, 
pães de frios e outros, até 
os doces, como sonhos, por 
exemplo.

O café da tarde acontece 
na unidade 1 do Minimerca-
do Nações, que � ca na Ave-
nida Nações Unidas, 314, 
Vila Nova, a partir das 15 ho-
ras. Mais informações pelo 
telefone: (13) 3372-3659.

CAFÉ DA TARDE

Os populares Kendi, Américo e Tião (da esq. para 
dir.), do minimercado Nações, esperam amigos e 
clientes para o Café da Tarde.
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AS INFORMAÇÕES DESTA COLUNA SÃO DE RESPONSABILIDADE DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES       LEGISLATIVO CUBATENSE

Roxinho pede iluminação no Nova Republica
O vereador Roxinho (PMDB) encaminhou ofício à secre-

taria de Manutenção e Obras da Prefeitura no início de outu-
bro, solicitando melhorias no minicampo de futebol da Rua 
Alaíde Soares Souza Chaves, de fundos com a escola Martin 
Afonso de Souza no Jardim Nova República.

Segundo o vereador, o pedido foi feito a eles pelos mora-

dores, que solicitaram melhorias na iluminação do local, já 
que a falta dela torna o espaço em um ponto de encontro 
para usuários de drogas, trazendo insegurança e impossibi-
litando o uso do espaço para a pratica esportiva. 

O o� cio está na secretaria para que as providências se-
jam tomadas.

Aguinaldo Araújo pede revitalização de praça 
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT), encaminhou indica-

ção à mesa da Câmara, solicitando aos órgãos competentes do 
poder Executivo que seja feito o paisagismo completo da praça 
Lucas Gouveia dos Santos, situada na esquina das ruas Mare-
chal Rondon com a Rua São Paulo, no Parque Fernando Jorge.

Segundo o vereador, a indicação visa atender a diversas 
reclamações de moradores do bairro, que vem no local uma 
oportunidade de atividades ao ar livre, mas que não o utili-
zam porque o mesmo está deteriorado e precisando de ma-
nutenção com urgência.

travessia em faixas onde não há semáforos, para isso, os pedestres 
devem, ainda na calçada, estender o braço com a palma aberta 
virada para o tráfego da via. Os motoristas, por sua vez, devem 
agir como se o semáforo estivesse no sinal amarelo e acompanhar 
a movimentação dos outros veículos pelo retrovisor para pararem 
com segurança e possibilitarem assim a travessia dos pedestres.

Rodrigo Alemão pede implantação da ‘Faixa Viva‘
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB) apresentou indicação 

à mesa da Câmara na sessão do dia 31 de outubro, solicitando 
gestões aos setores competentes do Município, a � m de viabilizar 
estudo para a implantação das ‘Faixas Vivas’, nos perímetros das 
UME’s.

A “Faixa Viva” é um código de comunicação para sinalizar a 

Rafael Tucla garante realização do FESTAC
O vereador Rafael Tucla(PT) recebeu um grupo de ar-

tistas da Cidade preocupados com a realização do Festival 
de Teatro de Cubatão-FESTAC. 

Os artistas destacaram a importância do festival para o 
cenário cultural da Cidade, e que no ano que vem o Festi-
val completará 30 anos de existência. No encontro, o gru-

po também informou ao vereador que o FESTAC não vem 
sendo realizados nos últmidos  6 anos seguidos, por falta de 
recursos orçamentários.

Atendendo a pedidos dos artistas, o vereador apresentou 
emenda ao orçamento de 2018 para destinar o valor de R$ 
24 mil, para a realização do FESTAC no próximo ano.

Marcinho pede melhorias na Estação das Artes
O vereador Marcinho (PSB), esteve nesta semana em vi-

sita à Estação das Artes, para conversar com professores e 
funcionários e ouvir as suas demandas para a melhoria da 
infraestrutura e funcionamento do local.

Após a conversa, o vereador preparou e apresentou diver-
sas solicitações à mesa da Câmara e aos órgãos competentes 

para a melhoria do prédio, como reparos e manutenção, 
para dar melhores condições de uso para funcionários e 
aprendizado dos alunos. 

O vereador também aproveitou para prestigiar o traba-
lho dos alunos, que são confeccionados nas o� cinas ofere-
cidas no local.

andamento uma revisão no Plano Diretor Municipal e na 
Lei de Uso do Solo. 

Além disso será apresentado também um estudo sobre 
Impacto de Vizinhança, que irá exigir das empresas a con-
trapartida necessária para melhorias de infraestrutura nos 
bairros em que estão instaladas.

Na última segunda (06), o vereador Sérgio Calçados 
(PPS) presidiu a primeira reunião da CEV que tem como 
objetivo propor uma solução para a situação das empresas 
transportadoras que estão instaladas no Jardim Casqueiro. 

Participaram da reunião representantes da CMT e da 
secretaria de Planejamento, que informou que já está em 

Sérgio Calçados preside CEV do Plano Diretor

Lalá acompanha retorno de Escolar
O vereador Lalá (SD) esteve nos bairros de Sítio Novo e Ilha 

Bela acompanhando o retorno parcial do Transporte Escolar das 
crianças do local. Após conversas com moradores e com o pre-
feito Ademário, que garantiu o retorno da circulação dos veícu-
los após o asfaltamento das ruas, o serviço foi retomado. 

Depois de readequação no contrato com a empresa que faz o 

transporte, a prefeitura havia deslocado o embarque das crianças 
para a Avenida Principal, devido também aos vários buracos das 
ruas, danosos para os veículos. Mas, segundo mães e responsáveis, 
a mudança causou transtornos. Com a inserção da camada asfál-
tica, os ônibus puderam voltar a circular. O vereador espera que o 
atendimento seja total no próximo ano letivo.

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, COZINHA E GARAGEM PARA 2 CARROS. CÓDIGO DO SITE:1338. VALOR R$1.600,00

3361-4894 / 3372-7409

VENDA

- APARTAMENTO NA PRAIA GRANDE PRÓXIMO AO CAMPO DA AVIAÇÃO, 1 DORMITÓRIO, 

SALA, COZINHA, BANHEIRO E GARAGEM PARA 1 CARRO. CÓDIGO DO SITE: 1332. VALOR 

R$180.000,00.

- APARTAMENTO DE 02 DORMITÓRIOS NA PRAIA GRANDE, COM SALÃO DE FESTAS, SALÃO 

DE JOGOS E PISCINA. EXCELENTE LOCALIZAÇÃO. CÓDIGO DO SITE:1366. VALOR R$225.000,00.

- SOBREPOSTA BAIXA NO BAIRRO JARDIM CASQUEIRO. 3 DORMITÓRIOS, SALA, 

COZINHA, BANHEIRO E GARAGEM OARA 1 CARRO. CÓDIGO DO SITE:1271. VALOR 

R$290.000,00.

POR ARLINDO FERREIRA HIS-
TORIADOR

A TORTA MUITO DIREITA
Nas reuniões mensais da 

diretoria do Círculo de Ami-
gos do Menor Patrulheiro 
de Cubatão (Camp), Silvana 
e Marisa, encarregadas da 
copa, por ordem do presiden-
te Anntonio Jorge, preparam 
uma mesa com sucos, bola-
chas, café e outras iguarias.

Ultimamente, Silvana 
anda caprichando numa tal 
de "torta salgada" que virou 
a atração nas reuniões. Eu, 
Emídio, Zé Carlos e Rochi-
nha avançamos antes do iní-
cio da reunião. Francisca, 
Miriam e Dra. Neusa evitam 
comer, para não contrariar o 
regime.

Mas quem estraçalha mes-

LINHA DO TEMPO mo é o Mário Luiz, da Caixa 
de Previdência. Ele, certo dia, 
comeu tanto que logo em se-
guida pegou o celular e ligou 
para o motorista do ônibus 
que o leva à faculdade, cance-
lando sua viagem.

- Não vai à aula hoje, Má-
rio??? – perguntou o Ema-
nuel...

- Hoje não, comi muito, 
estou com medo de me sentir 
mal na viagem.

ÁGUA NA AGULHA
Na Farmácia Americana, 

do Sinval Duarte Pereira, o 
funcionário José Rocha, o 
Rochinha, após um breve 
curso de aplicação de inje-
ções, por distração ou falha, 

colocou na seringa somente 
água destilada, esquecendo 
da ampola do remédio pro-
priamente dito, e aplicou a 
injeção em um cliente.

Quando Rocha percebeu 
o engano, já era tarde, o clien-
te já tinha se mandado.

No dia seguinte, Sinval, já 
sabendo do caso, recebeu o 
paciente e, preocupado, per-
guntou:

- Tá melhor, neguinho???
- Estou sim, Seo Sinval, 

não sinto mais nada.
- É... mas, por via das dú-

vidas, é melhor tomar outra... 
é para "reforço"!!!

Rochinha completou o 
serviço, tremendo de medo.Rio Perequê - 1960



0710 de novembro de 2017digital.com.br

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: MATHEUS LIMA SANTIAGO e MARYELLEM BATISTA BORGES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, caixa, RG n.º 525798547 - SSP/SP, CPF n.º 47624318857, com 
19 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de abril de mil novecentos e 
noventa e oito (01/04/1998), residente na RUA João Veiga, 64, Pq.São Luís, Cubatão - SP, fi lho de 
CLOVIS SERAFIM DE MOURA SANTIAGO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 49 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSEILDE SIQUEIRA LIMA, de nacionalidade brasileira, 
faxineira, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 388681597 - SSP/SP, CPF n.º 48347571880, com 18 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 227, fl s. nº 59, Termo nº 136698), nascida 
no dia quatro de maio de mil novecentos e noventa e nove (04/05/1999), residente na AVENIDA 
Ferroviária I, 1060, Caminho Santa Vitória, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ ANTONIO 
GONÇALVES BORGES, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 50 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARILANY BATISTA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, faxineira, 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, 01 de novembro 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: MAYCON RODRIGO NOVAES DE SOUZA e MIRILENY MELO DE LIMA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 25912971 - SSP/SP, CPF n.º 31810575842, com 32 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia cinco de julho de mil novecentos e oitenta e cinco (05/07/1985), 
residente na Rua XV de Novembro, 630, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de WILSON NOVAES DE SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, soldador, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ALVANI ARAUJO DE 
SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SPAssina à rogo do 
contraente que delcarou estar impossibilitado de assinar: Hugo Henrique dos Santos, nacionalidade brasileira, 
solteiro, RG n°345092284-SSP/SP, CPF n°32681609801, residente e domiciliado no Caminho São Domingos, 41, 
fundos, Vila dos Pescadores, Cubatão-SP. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, fotógrafa, 
RG n.º 481992200 - SSP/SP, CPF n.º 40319234819, com 25 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 
1º Subdistrito  Livro nº 158, fl s. nº 2, Termo nº 95578), nascida no dia onze de janeiro de mil novecentos e 
noventa e dois (11/01/1992), residente na Rua XV de Novembro, 630, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de RAMIRO 
ANTONIO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, professor, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARLENE APARECIDA DE MELO LIMA, de nacionalidade brasileira, assistente social, com 50 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.  

Cubatão, 01 de novembro 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: WESLEY DANIEL BARONE e JOELEN RIBEIRO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 376160688 - SSP/SP, CPF n.º 48840174800, com 20 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 183, fl s. nº 102, Termo nº 55032), nascido 
no dia vinte de abril de mil novecentos e noventa e sete (20/04/1997), residente na Rua Caminho 
da Sociedade, s/nº, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ROSANGELA BARONE, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, apontadora, RG n.º 459196066 - SSP/SP, CPF n.º 44337144889, 
com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 175, fl s. nº 44, Termo nº 51790), 
nascida no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (26/10/1995), residente 
na Rua Caminho da Sociedade, s/nº, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, soldador, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
JUDITE APARECIDA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, ajudante de cozinha, com 50 anos de 
idade, residente em PRAIA GRANDE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de novembro 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: EVANDRO OLIVEIRA DA SILVA e MARIANA MUNIZ DE SOUZA SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 26637005 - SSP/SP, CPF n.º 25669350847, com 41 anos de 
idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 46º Subdistrito - Vila Formosa  Livro nº 03, fl s. nº 292, Termo nº 
2888), nascido no dia primeiro de agosto de mil novecentos e setenta e seis (01/08/1976), residente na RUA 
Jaime Duarte, 392, Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lho de ETEVALDO OLIVEIRA DA SILVA, falecido há 12 anos 
e de MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 73 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, psicóloga, RG n.º 425551684 - SSP/
SP, CPF n.º 29739515851, com 34 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente - SP  Livro nº 137, 
fl s. nº 82, Termo nº 107374), nascida no dia nove de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (09/02/1983), 
residente na RUA Rio Panaro, 205, Vila Margarida, SÃO VICENTE - SP, fi lha de ADALBERTO PEREIRA DE SOUZA 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 69 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e 
de APARECIDA MUNIZ DE SOUZA 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, 01 de novembro 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: ISAIAS DOS PRAZERES DOS SANTOS MATOS e JENIFER DE OLIVEIRA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 27346519 - SSP/SP, CPF n.º 
27188474842, com 40 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascido no dia vinte e nove de julho de 
mil novecentos e setenta e sete (29/07/1977), residente na Rua General Osório, 103, Jardim Trinta e Um de 
Março, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO DOS SANTOS MATOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 72 anos de idade, residente em PIRANHAS - AL e de OSTELITA MARIA DOS PRAZERES SANTOS MATOS, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 67 anos de idade, residente em PIRANHAS - ALDivorciado 
de Marlenice Dantas de Souza, conforme sentença datada de 04/04/08, proferida pelo Juiz de Direito 
da 1ªVara de Familia e Sucessões da Comarca de São Vicente-SP, no processo de nº239/2008.. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de recepção, RG n.º 40519448 - SSP/SP, CPF n.º 
35412662870, com 31 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente-SP  Livro nº 159, fl s. nº 
68, Termo nº 120487), nascida no dia dez de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (10/12/1985), 
residente na Rua General Osório, 103, Jardim Trinta e Um de Março, Cubatão - SP, fi lha de JOAQUIM DE 
OLIVEIRA SILVA, falecido há 15 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, 03 de novembro 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: LINDIMAR ALMEIDA SANTOS e CARLA CRISTIANE DIAS DE SOUZA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, publicitário, RG n.º 295013576 - SSP/SP, CPF n.º 
26022849802, com 38 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP (São Vicente-SP  Livro nº 102, fl s. 
nº 245, Termo nº 86773), nascido no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e setenta e 
oito (24/11/1978), residente na Avenida Pedro José Cardoso, 661, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lho de 
ANTONIO LIMA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residente 
em SÃO VICENTE - SP e de MARIA ZENILDE DE ALMEIDA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 60 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, professora, RG n.º 22679295X - SSP/SP, CPF n.º 13384754875, com 45 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e setenta e dois 
(19/01/1972), residente na Avenida Pedro José Cardoso, 661, Vila Paulista, Cubatão - SP, fi lha de CARLOS 
BRAZEMAR DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente em 
SÃO PEDRO - SP e de NEUSA DIAS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 70 anos 
de idade, residente em SÃO PEDRO - SP. Divorciada de Robson Vinicio Barros Calil, conforme sentença 
datada de 28/03/2011, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Judicial desta Comarca, nos 
autos de N°277/2011. 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, 03 de novembro 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: RAMILDO QUEIROZ RODRIGUES e MARIA VALDIRA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico de refrigeração, RG n.º 258162363 - SSP/SP, CPF n.º 
09801091835, com 46 anos de idade, natural de FLORES - PE (Flores-PE  Livro nº 50, fl s. nº 147, Termo 
nº 19639), nascido no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e setenta e um (26/09/1971), 
residente na Rua Santa Julia, 1371, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de MOISÉS RODRIGUES DE 
QUEIROZ, falecido há 16 anos e de ADALGISA DE QUEIROZ RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 76 anos de idade, residente em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, domésti ca, RG n.º 378135399 - SSP/SP, CPF n.º 34346953549, com 53 anos de idade, 
natural de SIMÕES FILHO - BA (Simões Filho-BA  Livro nº 24, fl s. nº 86, Termo nº 12440), nascida no dia 
trinta e um de dezembro de mil novecentos e sessenta e três (31/12/1963), residente na Rua Santa 
Julia, 1371, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, falecido há 8 
anos e de JOSEFINA MARQUES DOS SANTOS. 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, 04 de novembro 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: GLEYSON OLIVEIRA SENAS e DRIELLY MARQUES MARCIANO DOS SANTOS. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, op. de estacionamento, RG n.º 457530339 
- SSP/SP, CPF n.º 47751440813, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia 
vinte e cinco de setembro de mil novecentos e noventa e seis (25/09/1996), residente na RUA João 
Carlos Campos, 40, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de GETULIO DOS SANTOS SENAS, de nacionalidade 
brasileira, motorista, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA CECILIA OLIVEIRA 
SENAS, de nacionalidade brasileira, aux. de bordo, com 54 anos de idade . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 520651649 - SSP/SP, CPF n.º 48402049850, com 
19 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia trinta de dezembro de mil novecentos 
e noventa e sete (30/12/1997), residente na RUA das Rosas, 870, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de 
AILTON MARCIANO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 40 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de VANDERLINA MARQUES, de nacionalidade brasileira, atendente, com 
42 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de novembro 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: MARCILIO FERREIRA SANTOS e FERNANDA ROCHA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 562912113 - SSP/SP, CPF n.º 79808980520, com 40 anos 
de idade, natural de SALVADOR - BA (Penha-Salvador/BA  Livro nº 99, fl s. nº 148, Termo nº 6933), nascido 
no dia três de agosto de mil novecentos e setenta e sete (03/08/1977), residente na Rua José Bucolo, 84, 
casa, Vila Couto, Cubatão - SP, fi lho de ERASTO FERREIRA SANTOS, falecido há 5 anos e de HILDA CELESTINA 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em SALVADOR - BA 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, teleatendente, RG n.º 544116616 - SSP/
SP, CPF n.º 00788138596, com 36 anos de idade, natural de SALVADOR - BA (Brotas-Salvador/BA  Livro 
nº 155, fl s. nº 96, Termo nº 138206), nascida no dia dezessete de outubro de mil novecentos e oitenta 
e um (17/10/1981), residente na Rua José Bucolo, 84, casa, Vila Couto, Cubatão - SP, fi lha de MARIO 
NASCIMENTO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 61 anos de idade, residente em 
CASTRO ALVES - BA e de AVELINA RODRIGUES DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos 
de idade, residente em SALVADOR - 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, 03 de novembro 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 VIANA DE MORAIS e LUCILENE TEODORO SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 465008409 - SSP/SP, CPF n.º 40729411826, com 27 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia dez de maio de mil novecentos e noventa (10/05/1990), residente na Rua Serafi m 
Simões, 30, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ ROCHA DE MORAIS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 
59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA ERIDAN VIANA DE MORAIS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 419203722 - SSP/SP, CPF n.º 34841805877, com 32 anos de idade, natural de VARGINHA 
- MG (Varginha-MG  Livro nº 93, fl s. nº 189, Termo nº 20550), nascida no dia sete de outubro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (07/10/1985), residente na Rua Serafi m Simões, 30, Vale Verde, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ 
SALVIANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARIA DA CONSOLAÇÃO APARECIDA TEODORO, falecida há 25 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, 03 de novembro 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: CLAUDIONOR APARECIDO DA SILVA e ALESSANDRA PERRÚ DUARTE. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 327472431 - SSP/SP, CPF n.º 22705841806, com 36 anos de idade, 
natural de GUARUJÁ - SP (Guarujá-SP  Livro nº 9, fl s. nº 25, Termo nº 10046), nascido no dia trinta de novembro 
de mil novecentos e oitenta (30/11/1980), residente na Rua Jonas de Souza, 40, bl.B3, apt.312, Bolsão 9, Cubatão 
- SP, fi lho de JOSÉ MARIANO DA SILVA, falecido há 17 anos e de MARIA RAIMUNDA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, auxiliar administrati vo, RG n.º 34024734 - SSP/SP, CPF n.º 27830364877, com 37 anos de 
idade, natural de NITERÓI - RJ, nascida no dia doze de julho de mil novecentos e oitenta (12/07/1980), residente 
na Rua Jonas de Souza, 40, bl.B3, apt.312, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de WESLEY JOSÉ DUARTE, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARGARIDA MAURINA PERRÚ, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Claudinei Franklin 
da Silva, conforme sentença datada de 05/09/2012, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara da Familia e Sucessões 
da Comarca de Praia Grande-SP, nos autos do processo de nº2003/2012. 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, 06 de novembro 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: OSMAR CARLOS DOS SANTOS e HELENILDE PEREIRA SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, viúvo, operador de empilhadeira, RG n.º 221171289 - SSP/SP, CPF n.º 
10827192851, com 48 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia vinte e quatro de agosto 
de mil novecentos e sessenta e nove (24/08/1969), residente na RUA Amaral Neto, 261, fundos, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de JUAREZ CARLOS DOS SANTOS, falecido há 10 anos e de MARIA FELIX 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 85 anos de idade, residente em Cubatão - SPViúvo 
de Raimunda Severina Barbosa dos Santos, falecida aos 29/08/2014, no livro 60, fl s.315, sob nº19294, 
no cartório de Cubatão/SP.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
287438405 - SSP/SP, CPF n.º 29427074884, com 38 anos de idade, natural de GUARUJÁ - SP (Guarujá-SP  
Livro nº 6, fl s. nº 205V, Termo nº 7175), nascida no dia treze de agosto de mil novecentos e setenta e nove 
(13/08/1979), residente na RUA Amaral Neto, 261, fundos, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ 
DOMINGOS SANTOS, falecido há 24 anos e de HELENICE PEREIRA, de nacionalidade brasileira, domésti ca, 
com 56 anos de idade, residente em SANTOS - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de novembro 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: GABRIEL DOS SANTOS GOMES e RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 483317329 - SSP/SP, CPF n.º 42600899863, com 25 
anos de idade, natural de SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP (São Bernardo do Campo - 1º Subdistrito  Livro 
nº 295, fl s. nº 130, Termo nº 248384), nascido no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e noventa e 
dois (29/07/1992), residente na Rua Luiz Fernando Trombino, 92, casa, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho 
de ADEMIR GOMES, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 53 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de GILVANETE MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, 
RG n.º 8726069 - SSP/PE, CPF n.º 10227097475, com 22 anos de idade, natural de OROBÓ - PE (Orobó-PE  
Livro nº 13, fl s. nº 73, Termo nº 13602), nascida no dia oito de janeiro de mil novecentos e noventa e 
cinco (08/01/1995), residente na Rua João Veiga, 361, bl.4, apt.35, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de 
RICARDO BERNARDO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 42 anos de idade, residente 
em OROBÓ - PE e de ADEILDA JANDIRA DOS SANTOS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, faxineira, 
com 41 anos de idade, residente em OROBÓ - PE. 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, 07 de novembro 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 OLIVEIRA SANTOS e EMANUELLE MARTINS DOS SANTOS.
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, administrador, RG n.o 485966785 -
SSP/SP, CPF n.o 40775957895, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia
dezessete de junho de mil novecentos e noventa e um (17/06/1991), residente na Avenida Principal,
1031, casa B, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de WILAME OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade
brasileira, encarregado, com 49 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP e de VALDIRENE
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, administradora, RG n.o 485970417 -
SSP/SP, CPF n.o 40346039843, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte
e nove de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (29/01/1992), residente na Avenida Fernando
Santos de Oliveira, 44, bl. 2, apt.23, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de JOSAFÁ
HONORIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 46 anos de idade, residente
em Cubatão - SP e de MARLENE MARIA MARTINS, de nacionalidade brasileira, copeira, com 47
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, 06 de novembro 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: 
MARCOS VINICÍUS MONTEIRO BEZERRA e FERNANDA BARROS DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, fi sioterapeuta, RG n.º 48996259 - SSP/SP, CPF n.º 40649683870, com 24 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascido no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (17/12/1992), residente 
na RUA das Azaléias, 421, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de MIZAEL FERREIRA BEZERRA, de nacionalidade brasileira, 
motorista, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LINDALVA OZORIO MONTEIRO, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, estudante, RG n.º 423149428 - SSP/SP, CPF n.º 36862650874, com 23 anos de idade, natural de 
SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 287, fl s. nº 270, Termo nº 105965), nascida no dia quatorze de abril 
de mil novecentos e noventa e quatro (14/04/1994), residente na RUA Frei Caneca, 117, Jd.Costa e Silva, Cubatão 
- SP, fi lha de ROGÉRIO GONÇALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 53 anos de idade, 
residente em PRAIA GRANDE - SP e de ROSIMÉRIA DE OLIVEIRA BARROS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
caixa, com 49 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de novembro 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: JULIO ANDREW DE FREITAS VENTURA e SARAH ALVES AGUILAR. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de segurança do trabalho, RG n.º 424196608 - SSP/SP, CPF n.º 42877359867, com 22 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 170, fl s. nº 70, Termo nº 49826), nascido no dia vinte 
e nove de março de mil novecentos e noventa e cinco (29/03/1995), residente na Rua Manoel Antonio da Silva, 
65, bl.06 casa 03, Parque São Luis, Cubatão, edereço eletrônico: N/C - SP, fi lho de JOSÉ INALDO VENTURA, de 
nacionalidade brasileira, mecânico, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JUCILENE LONGUINI DE 
FREITAS VENTURA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 37 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 400607761 - SSP/SP, CPF n.º 44316876880, 
com 22 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (Cambuci, 12º Subdistrito da Capital  Livro nº 101, fl s. nº 62, 
Termo nº 785), nascida no dia três de maio de mil novecentos e noventa e cinco (03/05/1995), residente na 
Rua Manoel Antonio da Silva, 65, bl.06 casa 03, Parque São Luis, CUbatão, endereço eletrônico:sarahaguilar_
quimica@ - SP, fi lha de ROBSON LUIS AGUILAR, de nacionalidade brasileira, motorista, com 42 anos de idade, 
residente em SÃO PAULO - SP e de VALÉRIA APARECIDA ALVES AGUILAR, de nacionalidade brasileira, domésti ca, 
com 42 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.                                       

Cubatão, 07 de novembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos 
exigidos pelo arti go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOSÉ EDUARDO SANTOS 
DE LIMA e JENIFFER DEISE LOPES SOUZA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
fi lho de JOSÉ JOÃO DE LIMA NETO, de nacionalidade brasileira, 
montador de andaime, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP e de LEONILDA MARIA ARRUDA DOS SANTOS. 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, 01 de setembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ERRATA

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,  portador do CPF n.º 53577450487. 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.

CONJUNTO RUBENS LARA

Leilão de apartamentos 
acontece no final deste mês
No total, seis unidades serão leiloadas nos dias 22 e 24 de novembro. Leilão é contestado 
por moradores e Associação de Cubatão e já foi pauta do Acontece em abril deste ano

A CDHU vai leiloar seis 
apartamentos do Conjunto 
Habitacional Rubens Lara, 
em Cubatão, nos próximos 
dias 22 e 24 de novembro, 
em Guarulhos. As unidades 
que irão a leilão são de mo-
radores com inadimplência 
e que não regularizaram 
sua situação, ativando a 
clausula de inadimplência 
existente no contrato com a 
companhia.

O leilão desses imóveis 
foi pauta da edição 915 do 
Acontece, em abril deste 
ano, quando a AUMEDS 
fez diversas denúncias a 
respeito da construção dos 
prédios do Conjunto Habi-
tacional e apresentou ação 
no Ministério Público para 
suspender as ações de co-
brança da dívida até que os 
apartamentos tivessem to-
dos os requisitos que cons-
tam no projeto apresentado 
em 2008, quando iniciaram 
as obras.

Dentre as falhas apresen-
tadas pelos representantes 
da AUMEDS, estão a falta 
de acessibilidade para de� -
cientes, paredes tortas, entre 
outras.

O engenheiro e represen-

EM ABRIL, O ACONTECE ALERTOU SOBRE A POSSIBILIDADE 
DOS LEILÕES. NA EDIÇÃO 915 (DISPONÍVEL NO PORTAL 
ACONTECEDIGITAL.COM.BR), A AUMEDS RELATOU TODOS OS 
PROBLEMAS EXISTENTES NOS PRÉDIOS DO CONJUNTO.

tante da AUMEDS, Jonas 
Silva, falou com a repor-
tagem a respeito do leilão. 
“Nós estamos tentando de 
todas as formas impedir que 
moradores do bairro � quem 
sem moradia. Não é possí-
vel que a CDHU tome uma 
atitude dessa sem ao menos 
considerar as ações judiciais 
contra ela que existem atual-
mente, Vamos em busca de 
meio jurídico para impedir 
esse leilão”, comentou.

Jonas Silva aproveitou 
também para criticar a de-
mora da justiça no país e 
cobrar da CDHU o cum-
primento da palavra que 
foi dada a Associação. “Em 
agosto, um perito veio até 
o conjunto para averiguar 
as denúncias que � zemos e 
o relatório não saiu até ago-
ra. Além disso, tivemos uma 
conversa com o superinten-
dente da companhia para 
ajudar a regularizar a situa-
ção dos moradores. Nos foi 
prometido um mutirão de 
regularização, mas que até 
agora não aconteceu. É im-
portante lembrar que esse 
conjunto habitacional é um 
projeto social e que mui-
tos que moram ali não tem 

condições � nanceiras de ar-
car com a dívida, pois estão 
desempregados. A CDHU 
precisa sentar para conver-

sar com esses moradores, só 
com o diálogo é que uma so-
lução justa será encontrada”, 
a� rmou.

OLHA A COOOOBRA!

Povo reclama de infestação 
de cobras e ratos

Durante a semana, mu-
nicípes voltaram a acionar o 
Acontece para reclamar da 
proliferação de ratos e ou-
tros peçonhetos na cidade. 
A maioria das reclamações 
são da região central, Vila 
Nova e Casqueiro. Mas nes-
ta o que mais chamou aten-
ção foi o aparecimento de 
cobras na Praça do Crevin, 
na Vila Nova. Uma morado-
ra também se deparou com 
uma cobra dentro de sua so-
breposta, nas proximidades.

Em nota, a diretora do 
Departamento de Vigilân-
cia da Saúde Luciana Roz-
man, esclareceu que para 
as acões de controle de 
roedores o município vem 
desenvolvendo as seguintes 
atividades:

 1 - Atendimento à soli-
citações individuais de des-
ratização por meio do tel 
3375-2259;

2 - Desratização de pró-
prios públicos;

3 - Segunda quinzena de 
novembro - início de ações 
educativas com orientação 
à população sobre destino 
correto de resíduos, feitas 
pelos agentes comunitários 
da saúde principalmente nos 
bairros 31 de março e Jardim 
Casqueiro.

"Pensando em uma ação 
mais global, visto que o con-
trole vai além das funções 
da secretária da Saúde, ire-
mos realizar reuniões com 
a Sesep para elaboração do 
cronograma de ações no mu-
nicípio juntamente com a se-
cretaria de Meio Ambiente e 
de Educação. 

Já a realização de cam-
panhas de desratização em 
períodos críticos, só pela 
aplicação de raticidas se 
demonstrou onerosa e ine-
� ciente."
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1ª Jornada do IFSP reúne 
mais de 6 mil pessoas
Evento realizado entre os dias 06 e 09 de novembro ofereceu diversas atividades academicas 
e culturais
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‘Inovando, Diversi� cando 
e (Re)Construindo’, esse foi o 
tema do debate de um gran-
de evento que aconteceu em 
Cubatão nesta semana. Reali-
zado pelo Instituto Federal de 
São Paulo – Campus Cubatão, 
a 1ª Jornada do IFSP trouxe 
como novidade a uni� cação 
de três eventos realizados pelo 
Instituto Federal, o Congresso 
de Educação Pro� ssional e 
Tecnológica, o Congresso de 

Extensão e Mostra de Arte e 
Cultura e o Congresso de Ino-
vação, Ciência e Tecnologia.

A abertura teve um con-
vidado especial, o ex-prefeito 
de São Paulo, ex-Ministro da 
Educação e professor de Ciên-
cia Política da USP, Fernando 
Haddad. Nos quatro dias de 
evento, a organização estima 
que mais de 6 mil pessoas pas-
saram pelo campus de Cuba-
tão do IFSP.

Além das palestras e me-
sas redondas, diversas o� -
cinas e atividades culturais, 
como apresentações musicais 
e de dança, aconteceram no 

Durante todo o evento, os parti cipantes puderam 
visitar a Feira Sustentável, onde foram expostos e ven-
didos produtos orgânicos e artesanais. Os arti gos que fo-
ram comercializados são diferentes dos encontrados no 
mercado, incenti vando o uso consciente e sustentável.

campus. No encerramento, 
que aconteceu no � nal da tar-
de desta quinta (09), a banda 
Vinyl Riscado animou o pú-
blico presente.

Feira Sustentável 


