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Taxa de 
iluminação 
Em Guarujá vai au-
mentar 50% em 2018.
Em Cubatão, verea-
dores aprovam a cria-
ção da cobrança nos 
próximos dias.

Tesoura do 
Ademário: 
Revisão de aposenta-
doria dos professores 
aposentados vai dar 
‘pano pra manga’. São 
350 aposentados e 
400 para se aposentar

Deixou rastro
Tiririca faz pose de 
santo, diz que aban-
dona política mas 
continua deputado e 
também deixa rastro.

Refis do Simples
Com a faca na goela 
por causa da Reforma 
da Previdência, Te-
mer engole o Refis do 
Simples Nacional

Cadê o fantasma? 
Recadastramento de 
servidores acaba nes-
ta sexta em Cubatão. 
Tem gente que não 
vai aparecer.

Prefeitos querem a criação 
do 'Consórcio da Saúde'

PS de Cubatão vai ter 
mudanças no atendimento

Obras vão diminuir 
estragos das ressacas

Com o pleno 
funcionamento do 

Na quarta (06), 
o prefeito Paulo 
Alexandre Barbosa 
apresentou projeto 
piloto, inédito no 
Brasil, que deve 

minimizar estragos 
causados pela ressacas. 
Faixa de areia ficará 
interditada por 40 dias 
para conclusão das 
obras. 03

Hospital Municipal, o 
Pronto Socorro - PS 

Central vai adequar o 
atendimento.                   

Marcel Nobrega

Presidente faz 
balanço de 2017
Em entrevista, Geraldo 
Tia Jô também contou 
dos planos para 2018 e 
falou com exclusividade 
das promessas feitas 
pelo vice-governador  
Márcio França   09-12

ACIC

Projeto prevê compra 
de suprimentos de 
saúde para as nove 
cidades da Baixada. 

Prefeitos também 
aprovaram Plano 
de desenvolvimento 
integrado         03Vereadores vão aprovar este mês, cessão de área para Faculdade de Medicina
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Alguém viu o fantasma?
O prazo para 

recadastramento dos 
servidores públicos de 
Cubatão termina nesta 
sexta (08). Quem não o 
� zer terá o pagamento 
dos salários e outros 
benefícios suspensos, 
podendo ainda 
responder criminal e 
administrativamente, 
caso deliberadamente 
preste informações 
incorretas ou 
incompletas.

A boca miúda, já 
se fala que um número 

expressivo de servidores não aparecerá: seriam matrículas fantasmas?
Mas o prefeito diz que não está procurando fantasma, morto que recebe salário, 

nem gente com duas matrículas; diz que está apenas cumprindo o dever de ofício: 
“Em decorrência de auditoria do Tribunal de Contas o Município já recebeu milhões 
de multas por não realizar este recadastramento. Há mais de dez anos não se resolvia 
isso. É apenas um ato fundamentado em boas práticas da administração pública, ao 
contrário de postagens maldosas de que seria um ato de perseguição do prefeito”, disse 
Ademário ao Acontece, ao realizar seu cadastramento, nesta quarta-feira.

Quem ainda não foi: informações podem ser obtidas pelo telefone 3362-6511.

Nem tão santo
O deputado federal Tiririca, grande campeão de votos em São Paulo, não vai mais 

fazer o povo rir na propaganda eleitoral do próximo ano. Tiririca, que foi ao plenário 
para renunciar a vida política deve � nalizar este mandato e não concorrer à reeleição. 
Se disse envergonhado com o ‘toma lá dá cá’ da política e a falta de compromisso do 
Congresso com o povo. Lembrou que é um dos deputados mais assíduos e que sempre 
votou de acordo com a vontade popular.

 Mas nem tudo é pureza na vida do artista. Pesam contra ele denúncias de que teria 
usado dinheiro público para fazer shows e favorecimento a artistas (parceiros) que 
teriam sido indevidamente contratados para ocupar cargos técnicos.

Refis do Simples
Com a faca no pescoço para aprovar a Reforma da Previdência, o Governo Federal 

teve que sucumbir à vontade dos deputados que, contrariando a equipe econômica do 
governo, aprovaram o Re� s do Simples Nacional. 

A expectativa agora é de que a matéria receba a chancela do Senado, sendo 
posteriormente sancionada pelo presidente, para entrar em vigor ainda este ano. Com 
isso os 600 mil pequenos empresários inadimplentes com os impostos e, que seriam 
excluídos Receita do Simples em 2018, respiram aliviados. Poderão acertar as suas 
contas com as mesmas facilidades que as grandes empresas tiveram no último Re� s 
Federal. Em 180 vezes e com desconto de juros e multas.

Vigilância: acabou a era Marvin
A Prefeitura de Cubatão publicou esta semana edital com dispensa de licitação para 

contrato de vigilância: a empresa Mérito assume a vigilância patrimonial do Município.  
Outro edital foi publicado em favor da Safe para prestação de serviços de � scalização 
e controle de portarias

Aposentadoria dos professores
Mais tensão entre administração e professores municipais, em Cubatão.
Processo administrativo elaborado pela Procuradoria Municipal vai rever a 

aposentadoria de cerca de 350 professores. Outros 400 que estão para se aposentar, nos 
próximos anos, também deverão ser afetados com a possível revogação, na próxima 
semana, do decreto 9632/2010 que trata da aposentadoria especí� ca dos professores 
municipais, considerando a variedade das jornadas de trabalho. Estima-se que as 
mudanças, se efetivadas, vão gerar redução superior a 1 milhão de reais na folha de 
pagamento da Prefeitura; e vai doer no bolso de muita gente.

Cargos dos C.Os
Está marcado para a próxima quarta (13), o julgamento do recurso da Prefeitura 

referente a liminar que extinguiu os cargos de CO da administração municipal. Caso 
não tenha sucesso, os comissionados da administração deverão ser demitidos. Se assim 
o for, acredita-se que Ademário mandará, às pressas, um projeto para a Câmara criando 
novos cargos, o que certamente aumentará o poder de barganha dos vereadores.

Faculdade de medicina
Com o acordo político � rmado, a Câmara aprovará ainda este ano, a cessão de área para 

que o Grupo Ânima (ligado à Unimonte)  construa a Faculdade de Medicina em Cubatão. 
Será no terreno da antiga Policlínica, na Martins Fontes. Entre o Hospital e o PS.

Samuel anuncia 
novos tempos

Nasceu com nome de profeta, o primeiro bebê da nova leva de 
cubatenses, nascidos na cidade

Na manchete da última 
sexta-feira, a capa de Acon-
tece estampava a reabertu-
ra do Hospital de Cubatão, 
que começou os atendi-
mentos no sábado (02) com 
a quase totalidade de sua 
capacidade, como o Jornal 
prevera em novembro, (no 
quadro ao lado, resumo do 
número de atendimentos 
nos cinco primeiros dias).

O momento de maior 
emoção foi na manhã do 
domingo. Depois de mais 

de um ano, voltou a nascer 
uma criança em Cubatão. 
Os seguidores do Acontece 
no facebook, se emociona-
ram com a foto de Samuel 
Benício, � lho de Tauane 
da Silva Pereira (acima). 
Anunciando novos tempos 
para a saúde de Cubatão, 
Samuel nasceu com 3.540 
kg às 11h16, do dia 03 de 
dezembro de 2017. 

Esbanjando saúde, a 
mãe e o bebê tiveram alta 
na quarta (06).

Atendimentos de 
2 a 6 de dezembro

• 81 atendimentos 
de urgência em 
obstetrícia 

• 34 internações
• 12 partos (7 

normais e 5 
cesáreos)

• 4 cirurgias
• 4 internações UTI 

adulto
• 1 internação UTI 

neonatal.

Mudança no PS
Devido ao aumento de 

� uxo de pacientes no Pron-
to Socorro Central após a 
reabertura do Hospital, a 
Secretaria de Saúde vai al-
terar alguns procedimen-
tos de atendimento no PS.

A partir da próxima se-
gunda (11), o acompanha-
mento obrigatório por um  
médico em remoções de 
pacientes ou na realização 
de alguns exames (exem-
plo: tomogra� a) será rea-
lizado por um pro� ssional 
da terapia semi-intensiva. 

A mudança objetiva 
manter no PS um número 
de clínicos su� ciente para 
evitar que o tempo de es-
pera ultrapasse o desejá-
vel. Foi o que aconteceu na 

Toninho Rodrigues: vice do Prós estadual
“Teremos um Prós muito forte em 2018’, anunciou o empresário guarujaense 

Toninho Rodrigues, ao assumir a vice-presidência do Prós no Estado de São Paulo. 
Lideranças da região, reforçaram o compromisso de engrossar as � leiras do partido 
já para as eleições do ano que vem.

Na foto, José Alonso, Doda, Toninho, Severino, o presidente nacional Eurípedes 
Jr, Marcelo Coelho e Edson Ventura.

última  terça (05), quando 
um dos clínicos, em plan-
tão, acompanhava a remo-
ção de  paciente com com-
plicação hemorrágica para 
a Santa Casa de Santos.

Protocolo 
de Manchester 
A Secretaria da Saúde 

estuda também implantar 
até janeiro próximo o Sis-
tema Manchester de Clas-
si� cação de Risco, para 
determinar a prioridade 
clínica do paciente, garan-
tindo que o primeiro aten-
dimento médico ocorra em 
tempo adequado. 

Neste modelo, o pro� s-
sional de enfermagem faz 
a avaliação clínica inicial, 
atribuindo ao paciente 

uma cor indicativa do grau 
de prioridade de seu aten-
dimento:

• Laranja: para aten-
dimento muito ur-
gente; 

• Vermelho: imediato; 
• Amarelo: urgente; 
• Verde: pouco urgente
• Azul: não urgente.

Registro civil
A Fundação também 

con� rmou ao Acontece 
que, ainda no mês de de-
zembro, celebrará con-
vênio com o Cartório de 
Registro Civil de Cubatão, 
para que os novos cubaten-
ses possam ser registrados, 
pelos pais, dentro do pró-
prio Hospital logo após o 
nascimento.

M����� N������
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Santos implanta projeto para 
minimizar erosão na Ponta da Praia

CONTRA A RESSACA

Implantação do projeto causará interdição
 da faixa de areia por 40 dias. Obra deve 
custar R$ 3 milhões aos cofres públicos

A prefeitura de Santos 
anunciou na última quarta 
(06) a implantação de um 
projeto piloto para minimi-
zar o processo de erosão e 
os danos causados pelas res-
sacas na Ponta da Praia.

O projeto, inédito no 
Brasil, consiste na constru-
ção de duas estruturas for-
madas por sacos de 49 sacos 
de areia de 240 toneladas 
cada. A primeira estrutura 
se localizará a partir da mu-
reta da praia, na altura da 
rua Afonso Celso de Paula 
Lima e seguirá mar adentro 
por 275 metros. A outra, pa-
ralela a mureta da praia, em 
direção ao Canal 6, terá 240 
metros de extensão. Para o 
preenchimento dos sacos 
serão necessários 7 mil me-
tros cúbicos de areia, ma-
terial que já começou a ser 
retirado do Canal 2 e depo-
sitado no trecho entre o Ca-
nal 6 e o Aquário.

A intervenção é emba-
sada em nota técnica de-
senvolvida pelos professo-
res Tiago Gireli e Patrícia 
Garcia, da Unicamp, e que 
foi disponibilizada para a 
Prefeitura por intermédio 
de convênio. Por se tratar 
de modelo físico montado 

em tamanho real e no local, 
além de reduzir a energia 
das ondas, também servirá 
para ampliar conhecimen-
tos que indicarão interven-
ções defi nitivas para conter 
o processo erosivo acentua-
do nos últimos anos.

Segundo o prefeito Pau-
lo Alexandre, esta solução, 
já utilizada em outros paí-
ses, é inédita no Brasil. “Os 
estudos apontam que, com 
esse posicionamento das 
estruturas, nós vamos ter os 
impactos das ressacas mini-
mizados. E isso também vai 
nos permitir coletar dados”.

“Trata-se de obra rápida, 
de baixo custo, com mínimo 
impacto visual e baixíssimo 
impacto ambiental", explica 
o engenheiro Ernesto Tabu-
chi, que coordena o Gru-
po Técnico de Trabalho da 
Prefeitura criado para tra-
tar dos estudos relativos à 
erosão costeira na orla das 
praias.

Implantação
A implantação do pro-

jeto será em dezembro e 
janeiro e vai obrigar o re-
manejamento temporário 
das barracas de praia e dos 
ambulantes do trecho entre 

o Canal 6 e o Aquário. Após 
iniciada, a obra deve ser 
concluída em 40 dias.

A defi nição do período 
de intervenção está basea-
da em estudos que apontam 
esses meses com o menor 
risco de ressacas. “A janela 
meteorológica para uma in-
tervenção costeira em San-

tos com necessidade de de-
posição de sedimentos será 
sempre no verão”, explica 
Tabuchi.

Para garantir a seguran-
ça dos frequentadores da 
praia, será necessário inter-
ditar um trecho da faixa de 
areia. “Coincide com o mo-
mento que a Cidade recebe 

o maior número de turistas. 
Mas este é um problema que 
não é do verão. É da Cidade 
e do ano inteiro, e nós pre-
cisamos enfrentar”, explica 
Paulo Alexandre.

Por causa da janela me-
teorológica, a obra será 
contratada de forma emer-
gencial e custará quase R$ 

3 milhões. O recurso para a 
execução do projeto piloto 
foi liberado pelo Ministério 
Público Estadual e é resulta-
do de multa ambiental por 
acidente ocorrido no Porto 
de Santos. O valor estava 
depositado no Fundo Mu-
nicipal de Meio Ambiente e 
defi nido para este fi m.

NO CONDESB

Prefeitos propõe o ‘Consórcio 
da Saúde‘ na Região
Elaboração do protocolo de intenção foi aprovado na última reunião do Conselho de Prefeitos. 
Proposta é para a compra compartilhada de suprimentos médicos. Na reunião, prefeitos 
também aprovaram a minuta do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Baixada 
Santista, que foi encaminhado ao governo do Estado.

O conselho de prefeitos 
da Baixada Santista (Con-
desb) aprovou em sua última 
reunião ordinária, realizada 
no dia 28 de novembro, em 
Mongaguá, a criação de um 
“consórcio da Saúde” entre 
as nove cidades que compõe 
a região. 

Trata-se de um protocolo 
de Intenções entre todos os 
prefeitos da Região Metro-
politana na área da saúde, 
especialmente para compras 
compartilhadas de material 
médico, medicamentos e 
contratação de serviços de 
exames médicos.

“A ideia do consórcio não 
é ser mais uma máquina pú-
blica, é melhorar principal-
mente o preço dos remédios, 
porque você potencializa 
comprando em conjunto e 
não precisa ter, necessaria-
mente, uma estrutura física. 
Uma licitação feita por regis-

tro de preço que depois cada 
prefeito acessa na sua cidade 
já vai padronizar o preço do 
remédio e vai tornar mais 
transparente isso de forma 
regional. É uma coisa que 
pode evoluir gradativamen-
te e você não precisa fechar 
todo o escopo de registro, 
mas sim restringir ao siste-
ma de saúde”, disse o presi-
dente do Condesb, Alberto 
Mourão.

Na reunião, os prefeitos 
presentes assinaram o pro-
tocolo de intenções para a 
criação do grupo de trabalho 
que dará seguimento na pro-
posta, elaborando um docu-
mento para a ofi cialização 
do consórcio. As assinaturas 
dos prefeitos que não estive-
ram presentes no encontro 
estão sendo coletadas para o 
inicio dos trabalhos do gru-
po, ainda sem previsão para 
início. “Os trabalhos só vão 

continuar se todos os prefei-
tos assinarem o protocolo”, 
fi naliza Mourão.

PDUI segue para 
análise do Governo 
do Estado

Na reunião, o Condesb 
também aprovou a minuta 
do Plano de Desenvolvi-
mento Urbano Integrado 
(PDUI) da Baixada Santista, 
conforme prevê o Estatuto 
da Metropole. A minuta se-
gue agora para análise da as-
sessoria jurídica do Governo 
do Estado, por intermédio 
da Subsecretaria Estadual de 
Assuntos Metropolitanos.

O processo de elaboração 
da proposta teve participa-
ção de toda a sociedade, e 
incluiu ofi cinas, audiências 
públicas (nos nove muni-
cípios) e a participação de 
entidades de classe, asso-
ciações e organizações não-

-governamentais: 15 repre-
sentantes foram eleitos em 
encontro regional, no fi nal 
de setembro, para participar 
da fase fi nal de elaboração 
da minuta. 

“É um trabalho exemplar 
realizado por técnicos que se 
dedicaram no cumprimento 
daquilo que decorre do Esta-
tuto da Metrópole e estabe-
leceram um canal de debate 
importantíssimo com a po-
pulação”, afi rmou o subse-
cretário de Assuntos Metro-
politanos, Edmur Mesquita.

A minuta estabelece di-
retrizes para o desenvolvi-
mento regional integrado, 
considerando, entre outros 
pontos: instrumentos de im-
plementação de planejamen-
to metropolitano, princípios 
de governança interfedera-
tiva, macro estratégias para 
o desenvolvimento susten-
tável, áreas estratégicas de 
interesse metropolitanos, 
operações urbanas consor-
ciadas, zonas para aplicação 
compartilhada dos instru-
mentos urbanísticos previs-
tos no Estatuto da Cidade, 
acompanhamento dos obje-
tivos, orientações de planeja-
mento e metas, com revisões 
e atualizações periódicas. A 
sociedade civil continuará 
representada na Câmara Te-
mática para acompanhar as 
próximas etapas, até que o 
projeto de lei seja votado na 
Assembleia Legislativa.

I�������/AGEM
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TAXA DE LUZ
Em Guarujá taxa 
de luz aumenta 
50% em 2018

Os vereadores de Gua-
rujá aprovaram o Projeto 
do executivo que reajusta 
a Contribuição de Cus-
teio da Iluminação Pú-
blica (Cosip), a partir de 
março de 2018. 

Os vereadores tam-
bém estabeleceram que a 
Secretaria Municipal de 
Finanças deverá apresen-
tar relatório quadrimes-
tral, informando 
os recursos arre-
cadados através da 
taxa, bem como as 
despesas e inves-
timentos. Todos 
os valores arre-
cadados serão 
destinados a 

um Fundo Municipal ex-
clusivo para iluminação 
pública. Contrário, José 
Teles Junior (PPS), foi 
voto vencido.

Põe de vagarzinho
O texto inicial propu-

nha aumento de 100%. 
Mas os vereadores, de 
forma conjunta, emen-
daram o projeto, autori-

zando o aumento 
de forma escalona-
da. Em 2018 sobe 
50% e só em 2019 

o aumento atin-
ge 100% (dobra 

em relação 
aos valores 
atuais).

Ficou assim

Baixa renda de R$ 1.50 para R$ 2.25
Residenciais de R$ 6.00 para R$ 9.00
Comércio de 15.00 para R$ 22.50

Cubatão terá Taxa 
em 2018

Cubatão deixará de 
ser a única cidade da 
Baixada que não paga 
Taxa de iluminação. 
Com ampla maioria, os 
vereadores já aprovaram 
em primeira discussão 
alteração à Lei Orgânica, 
abrindo as portas para 

o encaminhamento do 
projeto que cria a Con-
tribuição para custeio do 
serviço de Iluminação 
Pública – CIP. 

Já há um acordo po-
lítico para aprovar a ma-
téria ainda este ano, du-
rante o recesso.

tral, informando 
os recursos arre-
cadados através da 
taxa, bem como as 
despesas e inves-
timentos. Todos 
os valores arre-
cadados serão 

zando o aumento 
de forma escalona-
da. Em 2018 sobe 
50% e só em 2019 

o aumento atin-
ge 100% (dobra 
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Noite de Gala 
A Gade - Ginástica Ritmica -  realiza no próximo dia 15, uma Noite de Gala em tribu-

to ao rei da música pop, Michael Jackson. O espetáculo contará com apresentações de 
ginástica rítmica e dança, com Ginastas e dançarinas convidadas da região e terá duas 
sessões no mesmo dia: a primeira começa às 18 horas e a segunda às 20h.

A Noite de Gala será realizada no Centro Esportivo Armando Cunha (Avenida das 
Américas, 550 – Casqueiro) e os ingressos estão a vendas na sede da Gade (Rua 07 de 
setembro n° 26, sala 2, Vila Nova) e custam R$ 15,00. Informações: (13) 99730-7372, 
com Laine Domingos.

Tecidos e aviamentos é na ND Tecidos
Loja oferece diversos tipos de tecidos para qualquer tipo de trab-
alho e tem projeto para aulas de costura a partir de 2018.

Quem nunca precisou de um 
pedaço de pano para fazer um re-
paro em uma roupa usada ou de 
uma agulha, um zíper ou um bo-
tão?

Se você precisa de um lugar 
para encontrar tudo isso, agora 
fi cou mais fácil. Com 3 anos de 
experiência, a ND Tecidos oferece 
diversos tipos de tecidos, desde os 
mais delicados como a seda, pas-
sando pelos tecidos de algodão 
do nosso dia a dia, chegando até 
o tricolini, utilizado para fazer pa-
tchworks.

“Queremos oferecer ao cliente 
o que há de melhor no mercado 
de tecidos, para realizar qualquer 
trabalho com preço justo. Traba-
lhamos diariamente para atender 
cada vez melhor o nosso cliente”, 
comenta Valdi-
neia Dantas, da 
ND Tecidos.

Além dos 
tecidos, a ND 
também ofe-
rece todo tipo 
de aviamento. 
Botões, linhas, 
agulhas, elás-
ticos, zíperes, 
tudo o que você 
precisar para 
c o n f e c c i o n a r 
sua roupa, fan-
tasia ou fazer 
aquele conserto 
rápido você en-

contra na ND Tecidos.
Para 2018, a ND Tecidos está 

programando cursos de corte e 
costura. O curso vai ensinar desde 
os procedimentos mais básicos da 
costura, até cortes e reparos mais 
elaborados. Valdineia garante que 
o curso deve acontecer no inicio 
do ano. “Queremos começar o 
quanto antes. Estamos acertando 
os detalhes para abrir as inscri-
ções”, fi naliza.

A ND Tecidos fi ca na Rua Arthur 
Bernardes, 361, no Jardim Costa e 
Silva. Funciona de segunda a sex-
ta, das 09h ao meio dia e das 14 às 
19 horas. Aos sábados, sempre das 
09h ao meio dia. Informações pelo 
telefone: (13) 3361-2952.

F���� �� M����� N������

HabilitaçãoPremiada
A Auto Escola Prisma sor-

teou nesta semana mais dois 
ganhadores do mês de no-
vembro na promoção ‘Habi-
litação Premiada’. Na unida-
de do centro, a contemplada 
foi Deuzileia Nunes Martins 
Araújo (a esq) e na unidade 
do Casqueiro, a sorteada foi 
Erivalda Jesus dos Santos. As 
duas poderão tirar a sua ha-
bilitação na faixa. Parabéns 
as ganhadoras!



0508 de dezembro de 2017digital.com.br

Parabéns

PROFESSOR RUBINHO

WAGNER,
GERENTE KALLAN

Marcos Peralta e Ricar-
do Araújo com as en-

cantadoras esposas Ana 
Lúcia e Carina, em close 

para a coluna, durante 
premiação na Acic.

 As famílias Peralta e  
Araújo são presenças 

marcantes nos impor-
tantes eventos e acon-
tecimentos sociais da 

região

Acessibilidade
Integrando a 11ª Se-
mana Interna de Pre-
venção de Acidentes 
do Trabalho, realizada 
pelo Centro Técnico 
de Manutenção CTM, 
no Jardim Casqueiro, 
a CMT Cubatão apre-
sentou palestra nesta 
quarta, 06, na sede da 
empresa, voltada para 
funcionários e par-
ceiros.
Ministrada pelo fun-
cionário da autarquia, 
Eliseu Lara, a palestra 
falou dos princípios e 
conceitos da acessibili-
dade, além de objetivos 
e diretrizes da mobili-
dade urbana e mobili-
dade reduzida.

Neide Lira comemora mais um aniversário ao 
lado do esposo Venilson Lira. 

ILUSTRADOR,

ANDRÉ HQ
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POR ARLINDO 
FERREIRA, 

HISTORIADOR

LINHA DO TEMPO

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

LOCAÇÃO
- APARTAMENTO NA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA COM 1 DORMITÓRIO R$900,00 (PACOTE)
- APARTAMENTO JOÃO MARION COM 1 DORMITÓRIO R$900,00 (PACOTE)
- APARTAMENTO NA RUA MÉXICO DE 3 DORMITÓRIOS R$1.000,00
(PACOTE).
- APARTAMENTO NA AV. 9 DE ABRIL COM 2 DORMITÓRIOS R$1.200,00 (PACOTE)
- APARTAMENTO NO JD. SÃO FRANCISCO DE 2 DORMITÓRIOS R$850,00 (PACOTE)
- SOBRADO NA PIO XII DE 3 DORMITÓRIOS R$1.600,00.
- TRIPLEX NA PONTE NOVA COM 3 DORMITÓRIOS R$1.700,00.
- CASA NA VILA NOVA COM 2 DORMITÓRIOS R$2.500,00

3361-4894 / 3372-7409

VENDA
- APARTAMENTO NA PRAIA GRANDE PRÓXIMO AO CAMPO DA AVIAÇÃO VALOR R$180.000,00.
- APARTAMENTO DE 02 DORMITÓRIOS NA PRAIA GRANDE, COM SALÃO DE FESTAS E PISCINA. 
VALAOR R$225.000,00.
- SOBREPOSTA BAIXA NO BAIRRO JARDIM CASQUEIRO. 3 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-
NHA, BANHEIRO. VALOR R$290.000,00.
- APARTAMENTO NA PRAIA GRANDE. 2 DORMITÓRIOS R$250.000,00.
- CASA NA AV. HENRY BORDEM COM 2 DORMITÓRIOS R$300.000,00.
- CASA GEMINADA NA PRAIA GRANDE COM 2 DORMITÓRIOS R$280.000,00.
- APARTAMENTO NO JARDIM CASQUEIRO COM 1 DORMITÓRIO R$160.000,00.
- CASA NA VILA NATAL COM 3 DORMITÓRIOS E 1 SUÍTE R$230.000,00.

SOLENIDADE - LIONS CLUB - 1956

APITO... NUNCA MAIS
Funcionário do Centro 

de Processamento de Dados 
(CPD) da Prefeitura, José Ri-
cardo Pereira dos Santos re-
solveu ser juiz de futsal. Fez o 
curso, formando-se com lou-
vor até. Apitou alguns jogos 
em Cubatão, saindo-se muito 
bem, foi até elogiado.

Nos Jogos Abertos do 
Interior de Campinas, foi 
escalado para apitar, repre-
sentando nossa cidade. Em 
um jogo, foi infeliz ao apitar 
uma falta inexistente, sendo 
ameaçado de surra.

Esperto, saiu correndo, 
só parando na Rodoviária, 
onde pegou um ônibus para 
Santos, encerrando naquele 

Câmara aprova Moção de Aplauso 
para Melissa Passarelli

Nesta terça (05), 
durante a sessão or-
dinária, a Câmara de 
Cubatão aprovou uma 
moção de aplauso à 
patinadora cubaten-
se Melissa Passarelli. 
A proposta da moção 
foi feita pelo vereador 
Aguinaldo Araújo (PDT) 
e assinada por todos os 
vereadores da Casa

Melissa tem sido 
destaque na patina-

ção artística em di-
versas competições 
estaduais, nacionais e 
internacionais. Na sua 
conquista mais recen-
te, Melissa foi campeã 
em duas modalidades 
e levou a prata em 
outras três durante a 
disputa da Copa Mer-
cosul de patinação ar-
tística, realizada em 
São Leopoldo, no Rio 
Grande do Sul

M����� N������

Eri Costa e Dinho
Lançamento do CD terá presença
 de Virginia Lully

A country Virginia Lully que começa a se des-
tacar no cenário nacional, vai prestigiar o lança-
mento do novo cd da dupla Eri Costa e Dinho.  Neta 
do trapalhão Zacarias e afi lhada do Beto Carreiro 
a madrinha estará, ao lado da dupla,  neste sába-
do, 9 de dezembro na Rádio Cacique de Santos. O 
programa Gente da Minha Gente, do apresenta-
dor Dimas Vieira vai ao ar partir das 16h, no 1510 
Mhz - AM. A rádio fi ca na Rua Silva Jardim, Macuco 
Santos: quem quiser pode ir prestigiar.

O carro chefe do novo CD é a música Peão de 
Rodeio, interpretada por Virgínia Lully, com a du-
pla Eri Costa e Dinho e mais 12 músicas, a maioria 
composta por Moralles e Dinho.

Papai Noel chegando
Neste sábado (09), o Papai Noel desembarca em Cubatão. A chegada do Bom Velhinho está marcada 

para as 14 horas, no Shopping da Comunidade (Avenida 09 de Abril, 2290). Durante toda a tarde, o Pa-
pai Noel vai conversar com quem passar por lá, ouvir os pedidos de presentes das crianças e também 
dos adultos. A despedida do Papai Noel acontece às 18 horas.

Mas no dia 23 de dezembro, bem pertinho do Natal, o Bom Velhinho volta ao Shopping da Comuni-
dade para fazer a alegria dos cubatenses. Ele fi ca por lá das 14 às 17 horas. 

“Pense inteligente, seja consciente e faça um Ulysses diferente”
Na última semana, a professora Marlene de Araújo realizou junto com os alunos da quarta série 

da Escola Ulysses Guimarães, a festa de confraternização dos participantes do projeto “Pense 
Inteligente, seja consciente, faça um Ulysses diferente”. Foi uma festa a fantasia que, além das 
brincadeiras e comes e bebes, também teve entrega de certifi cados de participação para os alu-
nos. Parabéns a professora Marlene pela iniciativa!

momento sua carreira de juiz 
de futsal.

AREIA DE GRAÇA É BEM 
MELHOR

No exercício da fi scal-
ização de obras, na Rua 
Maria do Carmo, no Jar-
dim Casqueiro, um fi scal 
de obras, o muito exigente 
José.Lourenço (Canivete), 
deparou-se com um monte 
de areia na calçada em frente 
da residência do Sr. Joaquim. 
Puxou seu talão de intimação 
e multas e deu seis horas de 
prazo para que o proprietário 
retirasse a areia, sob pena de 
multa e remoção do material.

O português, muito pão-
duro, mal intencionado, ime-

diatamente tacou toda a areia 
pra dentro de casa.

No dia seguinte, Eduar-
do Silva, o chefe da Conser-
vação, vendo o calceteiro 
Elias Abrunheiro (Cabeleira) 
parado, estrilou:

- ‘Tá parado por que?
- Não tem  areia, como 

vou trabalhar?
Eduardão tinha certeza 

de que havia descarregado a 
areia, e vendo que o material 
estava dentro da casa, cha-
mou o proprietário:

- Essa areia é da Prefeitu-
ra, como o senhor puxou pra 
dentro de sua casa?

- Só cumpri ordens, senão 
seria multado, olha aqui a in-
timação...

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

Aguinaldo Araújo presta homenagem ao ‘Seu Arão’
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) prestou homenagem a 

uma popular � gura da cidade, o sr. Arivaldo Arão dos Santos, ou 
o seu Arão, durante o ato solene em alusão ao Dia Nacional da 
Consciência Negra, realizado no último dia 30 de novembro, no 
plenário da Câmara.

Seu Arão é conhecido do meio político da Cidade. Seus bor-
dões, como o “tome 5”, “mês que vêm”, o tornaram uma � gura 
carimbada nas sessões do legislativo. Seu Arão também é presbí-
tero emérito da Igreja Presbiteriana de Cubatão.

Marcinho garante verba para o PS Central
Através de emenda impositiva ao orçamento municipal de 

2018 apresentada na semana passada, o vereador Marcinho 
(PSB), garantiu verba de R$ 15 mil que será destinada para a 
compra de materiais para o Pronto Socorro Central.

A verba foi destinada para a compra de poltronas hospita-

lares com encosto de braços e pernas e reclináveis, que serão 
utilizadas por acompanhantes de pacientes que precisam 
passar longo tempo ao lado de pessoas que estão internadas 
na unidade de saúde. A proposta é um pedido dos usuários 
e funcionários do PS, que foi atendida pelo vereador.

Roxinho garante verba para convênio com OAB
Por meio de emenda impositiva, o vereador Roxi-

nho (PMDB) garantiu verba de R$ 100 mil que serão 
destinadas a um convênio entre Prefeitura e OAB para 
disponibilizar assistência jurídica a população mais ca-
rente da Cidade.

No projeto, a OAB realizaria atendimento na sede da 
OAB de Cubatão (situada à Rua São Paulo, 260), pelos 
advogados que prestam serviço no local. Com a verba 
garantida, as atividades da parceria devem começar em 
2018, em data a ser de� nida entre prefeitura e OAB. 

Alemão: Festa de São Francisco no calendário oficial
Tradicional evento religioso na cidade, a Festa de São Fran-

cisco de Assis, passa a partir de agora, a fazer parte do Calendá-
rio O� cial de Cubatão, realizada desde a fundação da Paróquia 
São Francisco de Assis, anualmente entre o dia 25 de setembro 
a 4 de outubro. 

O projeto é de autoria do vereador Rodrigo Alemão (PSDB), 

com a justi� cativa da grande relevância do evento, que reúne 
milhares de � éis durante as missas diárias, com a presença de 
padres de outras comunidades. O ponto alto acontece no dia 
4, em que se comemoram o dia de São Francisco de Assis e 
aniversário da Paróquia, sendo realizada a benção dos ani-
mais e a partilha do bolo.

O vereador falou das expectativas para retorno do emprego no 
futuro e ressaltou a preocupação da Administração Municipal para 
reabrir o Hospital Municipal, e que a partir de agora, os esforços 
serão reunidos para a promoção de novas oportunidades para os 
trabalhadores. 

O vereador Lalá (SD) esteve novamente conversando com os 
trabalhadores que frequentam o PAT Cubatão em busca de no-
vas oportunidades de emprego. Durante a visita, a Comissão dos 
Desempregados que coordena as reuniões passou a palavra ao ve-
reador. 

Lalá visita trabalhadores no PAT

Rafael Tucla cria Escola do Legislativo e Democracia
O vereador Rafael Tucla (PT) teve seu projeto de resolução 

aprovado por unanimidade dos vereadores para a criação da 
Escola do Legislativo e da Democracia. 

Com a criação da escola do Legislativo e da Democracia, 
o vereador espera criar mais um canal permanente de interlo-

cução entre o Poder Legislativo e a Comunidade, promovendo a 
formação política e técnica dos vereadores, dos servidores públi-
cos e de toda a comunidade. 

A Escola do Legislativo e da Democracia funcionará em par-
ceria com o Sistema Interlegis do Senado Federal.

Sérgio Calçados acompanha obras no Centro
Atento aos acontecimentos na cidade, o vereador Sérgio Calçados 

(PPS), na companhia do prefeito Ademário, acompanhou o início 
das obras de recapeamento da Av. Armando Sales de Oliveira, na ma-
nhã desta terça (05).

De acordo com o vereador, � scalizar as ações do Poder Executivo 

é uma das funções básicas do vereador. “Exercerei esse papel até 
o último dia do meu mandato. A população pode ter certeza que 
resgataremos o orgulho de viver nessa cidade”, a� rma. A comitiva 
contou ainda com o Presidente da Câmara, vereador Rodrigo Ale-
mão, além do Superintendente da CMT, dr. Je� erson Cansou.

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 ar� go 1525 
do Código Civil Brasileiro: WAISLIER ALEXANDRE PONTES DUTRA e BRUNA DA PAIXÃO COSTA 
ALMEIDA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de elétrica, RG 
n.º 42934800 - SSP/GO, CPF n.º 46868939841, com 22 anos de idade, natural de BODOQUENA 
- MS (Itumbiara-GO  Livro nº 45, fl s. nº 79, Termo nº 25660), nascido no dia quatro de março de 
mil novecentos e noventa e cinco (04/03/1995), residente na Rua dos Cravos, 180A, Vila Natal, 
Cubatão - SP, fi lho de WAGNER SANTOS DUTRA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, 
com 45 anos de idade, residente em ITUMBIARA - GO e de WEZALLA ALEXANDRA PONTES, de 
nacionalidade brasileira, cabeleireira, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 447860513 - SSP/SP, CPF 
n.º 45992599851, com 20 anos de idade, natural de IARAS - SP (Iaras  Livro nº 2, fl s. nº 52, Termo 
nº 465), nascida no dia quatorze de maio de mil novecentos e noventa e sete (14/05/1997), re-
sidente na Rua Dom Pedro II, 841, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de DELVONI GONÇALVES ALMEI-
DA, de nacionalidade brasileira, escrevente técnico, com 51 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de MARIA ANGELA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, professora, com 52 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de dezembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 
1525 do Código Civil Brasileiro: VALDOMIRO GRIGORIO DOS SANTOS e FABIANA SOUZA 
LEMOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 
44397018X - SSP/SP, CPF n.º 33928372882, com 32 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascido no dia oito de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (08/01/1985), re-
sidente na RUA dos Cravos, 508, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de PAULO GRIGORIO DOS 
SANTOS, falecido há 4 anos e de MARIA APARECIDA GRIGORIO DOS SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, aux. de cozinha, com 50 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, consultora ó� ca, RG n.º 
427541761 - SSP/SP, CPF n.º 41215165838, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia dez de julho de mil novecentos e noventa e três (10/07/1993), residente 
na RUA dos Cravos, 508, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de PETRONILO DE SOUZA SOARES, 
de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de MARILEIDE LEMOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de dezembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 
do Código Civil Brasileiro: REGINALDO DOS SANTOS e GLAUCIENE LISBOA DE SOUZA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante, RG n.º 397072272 - SSP/SP, CPF 
n.º 34324288801, com 33 anos de idade, natural de ESTÂNCIA - SE, nascido no dia primeiro de 
março de mil novecentos e oitenta e quatro (01/03/1984), residente na Avenida Ferroviária 
I,  Caminho Monte Serrat, 107, A, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ HELIO 
ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pescador, com 56 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de GILDETE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, gari, com 50 anos de 
idade, residente em SANTA LUZIA DO ITANHY - SEDivorciado de Fernanda de Holanda Pedro-
so, conforme sentença datada de 26/09/13, proferida pelo Juiz de Direito da 3ªVara do Foro 
de Cubatão-SP, nos autos do processo de nº30002409820138260157.. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 549832245 - SSP/SP, CPF n.º 04946224408, 
com 34 anos de idade, natural de Pão de Açúcar - AL (São José da Tapera-AL  Livro nº 14, fl s. 
nº 245, Termo nº 11647), nascida no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e oitenta e 
três (28/05/1983), residente na Avenida Ferroviária I,  Caminho Monte Serrat, 107, A, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ MILTON DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, pe-
dreiro, com 52 anos de idade, residente em SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL e de MARIA FRANCISCA 
LISBOA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 57 anos de idade, residente 
em SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 
do Código Civil Brasileiro: ANTONIO MARQUES DA SILVA e JANAINA FAUSTINA LOPES FER-
REIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 4861132 
- SSP/PE, CPF n.º 94664366434, com 41 anos de idade, natural de FLORES - PE (Flores  Livro nº 
53, fl s. nº 86, Termo nº 341), nascido no dia doze de março de mil novecentos e setenta e seis 
(12/03/1976), residente na Rua Caminho São Leopoldo, 1269, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho 
de FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de FRANCISCA MARQUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 333727824 - SSP/SP, CPF n.º 32126453855, com 
37 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 75, fl s. nº 275, Termo nº 12223), 
nascida no dia trinta e um de outubro de mil novecentos e oitenta (31/10/1980), residente 
na Rua Caminho São Leopoldo, 1269, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de BENEDITO FAUS-
TINO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em 
MACEIÓ - AL e de MARIA JOSÉ LOPES, de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 64 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de dezembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 
do Código Civil Brasileiro: MATHEUS ALVES DA SILVA SANTOS e SAMANTHA GERALDINA DUYN. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, RG n.º 42935132 - SSP/
SP, CPF n.º 44932333897, com 22 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdis-
trito  Livro nº 191, fl s. nº 44, Termo nº 115145), nascido no dia cinco de junho de mil novecen-
tos e noventa e cinco (05/06/1995), residente na AVENIDA Oswaldo Cruz, 275, Padre Manoel 
da Nóbrega, Cubatão - SP, fi lho de RINALDO ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
motorista, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA HELENA LUCENA 
DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, secretaria parlamentar, com 42 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade Holandesa, solteira, 
analista comercial, RG n.º 391433477 - SSP/SP, CPF n.º 36424688889, com 29 anos de idade 
(Cubatão-SP  Livro nº 136, fl s. nº 274, Termo nº 36498), nascida no dia trinta de setembro de 
mil novecentos e oitenta e oito (30/09/1988), residente na AVENIDA Oswaldo Cruz, 275, Pa-
dre Manoel da Nóbrega, Cubatão - SP, fi lha de CORNELIS JOHANNES DUIJN, de nacionalidade 
Holandesa, primeiro ofi cial da marinha, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
ROZENEIRE TEREZINHA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: WILIANS DIMAS DA SILVA e DANIELLE 
ELIAS MAZONI. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, en-
carregado de elétrica, RG n.º 437927325 - SSP/SP, CPF n.º 23057278876, com 29 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quinze de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e sete (15/12/1987), residente na RUA Caminho Santa Maria, 
51, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de VALDEMAR SEVERINO DA SILVA, fa-
lecido há 9 anos e de IRENE DOS SANTOS SILVA, falecida há 5 meses . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente administra� va, RG n.º 
428267373 - SSP/SP, CPF n.º 42325353818, com 23 anos de idade, natural de Cu-
batão - SP, nascida no dia vinte de dezembro de mil novecentos e noventa e três 
(20/12/1993), residente na AVENIDA 9 de Abril, 3010, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha 
de GILBERTO MAZONI, falecido há 17 anos e de MARIA DA CONCEIÇÃO ELIAS MA-
ZONI, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de dezembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 
do Código Civil Brasileiro: GLAYDSON DE JESUS REIS e POLIANA PINTO DE OLIVEIRA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante, RG n.º 437929383 - SSP/SP, 
CPF n.º 31339805804, com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia oito de 
outubro de mil novecentos e oitenta e dois (08/10/1982), residente na RUA das Azaléias, 366, 
Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de CRISTINO LIMA REIS, de nacionalidade brasileira, mecânico, 
com 53 anos de idade, residente em SALVADOR - BA e de VERA LUCIA DE JESUS REIS, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado 
de Patricia Santana da Silva,conforme sentença datada aos 29/05/2015, proferida pela Juíza 
de Direito da 2ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0003649-65.2015.8.26.0157. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 342489422 - SSP/
SP, CPF n.º 35481780810, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
vinte e três de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (23/08/1985), residente na RUA 
das Azaléias, 366, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, de naciona-
lidade brasileira, soldador, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA MA-
RIA PINTO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP. Divorciada de Michael Rodrigo dos Santos, conforme sentença datada aos 
28/09/2016, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de 
nº0006246-07.2015.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de dezembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 
1525 do Código Civil Brasileiro: MARCIO HENRIQUE MORAIS FLORENCIO e VITÓRIA DA SILVA 
COSTA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar técnico, RG n.º 
46597264 - SSP/SP, CPF n.º 45734426857, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 171, fl s. nº 36, Termo nº 50190), nascido no dia vinte e cinco de maio 
de mil novecentos e noventa e cinco (25/05/1995), residente na Rua Adelino Francisco, 
120, bl.03, apt.44, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO MIGUEL FLORENCIO, 
falecido há 11 anos e de MARIA MARTA ROCHA DE MORAIS FLORENCIO, de nacionalidade 
brasileira, recepcionista, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 555410456 - SSP/SP, CPF n.º 
47971718802, com 17 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 213, fl s. nº 
299, Termo nº 67169), nascida no dia primeiro de janeiro de dois mil (01/01/2000), residente 
na Rua Uruguai, 90, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de FELICIANO COSTA, de nacionali-
dade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARLENE 
APARECIDA DA SILVA COSTA, de nacionalidade brasileira, vendedora, com 61 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de dezembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 
do Código Civil Brasileiro: JOSÉ JACINTO VICTOR e SHEYLA MARQUES DOS SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, fren� sta, RG n.º 367363963 - SSP/SP, 
CPF n.º 57964386387, com 44 anos de idade, natural de VÁRZEA ALEGRE - CE, nascido no dia 
dezesseis de agosto de mil novecentos e setenta e três (16/08/1973), residente na Caminho 
das Neves, 5037, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO VICTOR, de nacionalidade 
brasileira, falecido há 1 ano e meio e de IDALINA TAVEIRA VICTOR, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 78 anos de idade, residente em VÁRZEA ALEGRE - CEDivorciado de Elisete Soares 
Sampaio, conforme sentença datada de 29/08/2017, proferida pelo Juíz de Direito da 3ª Vara 
do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1003633-26.2017.8.26.0157. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 332687016 - SSP/SP, CPF 
n.º 30762526823, com 38 anos de idade, natural de SANTO ANDRÉ - SP, nascida no dia cinco 
de junho de mil novecentos e setenta e nove (05/06/1979), residente na Caminho das Neves, 
5037, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de EMILTON MARQUES DOS SANTOS, de nacionali-
dade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO 
- SP e de MARIA JOSÉ MARQUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos 
de idade, residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP. Divorciada de Ademir Abreu de Souza 
, conforme sentença datada de 29/05/2015, proferida  pelo Juiz de Direito do Centro Judiciário 
de Solução de Confl itos e Cidadania da Comarca de São Bernardo do Campo-SP, nos autos de 
nº0008785-83.2015.8.26.0564. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de dezembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 
1525 do Código Civil Brasileiro: CLAUDIO CAVALCANTE MONTEIRO e BRUNA FERREIRA DA 
SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar fi nanceiro, RG n.º 
49663173 - SSP/SP, CPF n.º 41121102867, com 26 anos de idade, natural de SANTOS - SP (San-
tos - 1º Subdistrito  Livro nº 154, fl s. nº 94, Termo nº 93371), nascido no dia três de setembro 
de mil novecentos e noventa e um (03/09/1991), residente na Rua Maria Graziela, 737, Jardim 
Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de JAIME GOMES MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, mo-
torista, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JACIRA SIQUEIRA CAVALCANTE 
MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 57 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administra� va, 
RG n.º 428305763 - SSP/SP, CPF n.º 42924474892, com 23 anos de idade, natural de SANTOS 
- SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 180, fl s. nº 126, Termo nº 108805), nascida no dia cinco de 
maio de mil novecentos e noventa e quatro (05/05/1994), residente na Rua Lourenço Ba� sta 
de Araújo, 204, Bolsão 8, Cubatão - SP, fi lha de EDSON VICENTE FERREIRA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELIZAMA FER-
REIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, técnica de enfermagem, 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 Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de dezembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 
do Código Civil Brasileiro: ROGÉRIO ARAÚJO DOS SANTOS e PRISCILA SOARES DE ARAUJO 
DIAS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de produção, RG 
n.º 26460083 - SSP/SP, CPF n.º 16958541871, com 43 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 45, fl s. nº 114, Termo nº 34902), nascido no dia dezessete de junho de mil 
novecentos e setenta e quatro (17/06/1974), residente na Rua Brigadeiro José Vicente de Faria 
Lima, 68, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL MESSIAS ARAÚJO DOS SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
APARECIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 64 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, instrutora 
de legislação, RG n.º 32206842 - SSP/SP, CPF n.º 29264914846, com 37 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 40, fl s. nº 191, Termo nº 25450), nascida no 
dia treze de dezembro de mil novecentos e setenta e nove (13/12/1979), residente na Rua 
Brigadeiro José Vicente de Faria Lima, 68, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de CLAUDIO SOARES 
DIAS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP e de NAIR TEIXEIRA DE ARAUJO DIAS, de nacionalidade brasileira, psicóloga, com 62 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de dezembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� -
go 1525 do Código Civil Brasileiro: ANDERSON TEIXEIRA ALVES e JÉSSICA INGRID LIMA 
BARNABÉ. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, atendente, RG n.º 
454688337 - SSP/SP, CPF n.º 07671506605, com 30 anos de idade, natural de CARANGO-
LA - MG (LACERDINHA  Livro nº 8, fl s. nº 47, Termo nº 2235), nascido no dia dezesseis 
de junho de mil novecentos e oitenta e sete (16/06/1987), residente na RUA Julio Ama-
ro Ribeiro, 61, apt.24A, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de AMARILDO MARCELINO ALVES, 
de nacionalidade brasileira, caseiro, com 48 anos de idade, residente em FERVEDOURO 
- MG e de ROSA HELENA TEIXEIRA ALVES, de nacionalidade brasileira, caseira, com 50 
anos de idade, residente em FERVEDOURO - MG . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 355763928 - SSP/SP, CPF n.º 39469305817, com 
27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 144, fl s. nº 144, Termo nº 
39552), nascida no dia trinta de novembro de mil novecentos e noventa (30/11/1990), 
residente na RUA Julio Amaro Ribeiro, 61, apt.24A, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de 
GERALDO PROFETA BARNABÉ, falecido há 03 anos e de MARIA DE LOURDES LIMA VAS-
CONCELOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 70 anos de idade, residente 
em LAJE - BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

 Cubatão, 06 de dezembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 
1525 do Código Civil Brasileiro: JOAREZ JONAS PAULINO e WILMAIR RODRIGUES DOS REIS. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, gerente, RG n.º 752584 - 
SSP/MT, CPF n.º 19317409172, com 62 anos de idade, natural de URUTAÍ - GO, nascido 
no dia vinte e nove de maio de mil novecentos e cinquenta e cinco (29/05/1955), resi-
dente na Rua Galdino Vicente, 251, Vila Ponte Nova, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ JONAS 
PAULINO, de nacionalidade brasileira, falecido há mais de 10 anos e de BENEDITA ALVES 
DE PAULA, de nacionalidade brasileira, falecida há 6 anosDivorciado de Maria Celeste Ro-
drigues, conforme sentença datada de 01/07/2016, proferida pela Juiza de Direito da 3ª 
Vara da Comarca de Cubatão/SP. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, do lar, RG n.º 587924378 - SSP/SP, CPF n.º 53745850106, com 48 anos de idade, 
natural de ANÁPOLIS - GO (ANÁPOLIS 1ª CIRCUNSCRIÇÃO  Livro nº 70, fl s. nº 43, Termo nº 
68536), nascida no dia dois de maio de mil novecentos e sessenta e nove (02/05/1969), 
residente na Rua Galdino Vicente, 251, Vila Ponte Nova, Cubatão - SP, fi lha de PEDRO 
RODRIGUES DOS REIS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 anos de idade, 
residente em ANÁPOLIS - GO e de APARECIDA ALVES DOS REIS, de nacionalidade brasileira, 
falecida há 20 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de dezembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Errata

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: MICHEL DE 
ARAUJO SANTOS e CAMILA RIBEIRO DUARTE. Sendo o pretendente, 
fi lho de ROSELITA DA SILVA DE ARAUJO SANTOS. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presen-
te para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

 

Cubatão, 17 de novembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Errata

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os do-
cumentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: MILTON DE OLIVEIRA SANTOS e JUCILENE DE JE-
SUS SANTOS. Sendo a pretendente, fi lha de VERA LUCIA 
JOSEFA DE JESUS. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de dezembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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ENTREVISTA

“A 09 de abril vai virar um 
shopping a céu aberto”
Em entrevista, presidente da ACIC, Geraldo Tia Jô comentou os planos da Associação para 2018, das promessas feitas pelo vice-governador 
Marcio França durante sua passagem pela cidade para a inauguração do Sebrae e fez um balanço sobre o ano que está no fi m.

Jornal Acontece - Como 
você definiria o ano de 
2017?
Geraldo Tia Jô - Foi um ano 
bastante duro, com muito traba-
lho a fazer, mas o saldo é positivo. 
Estamos modernizando a Asso-
ciação, tanto na estrutura física 
quanto nas
relações com os comerciantes. Co-
meçamos a mudança pelo novo 
logo, com o brasão da Cidade. 
Pode parecer algo pequeno, mas 
isso nos diferencia das outras as-
sociações.  A outra grande mu-
dança é na abordagem. Queremos 
o comerciante mais ativo e partici-
pativo no dia a dia da associação. 
É um trabalho árduo, mas está 
sendo feito com seriedade e já traz 
alguns frutos.

JA - Como está a relação 
entre o comerciante e a 
ACIC?
Geraldo - Ela está em uma as-
cendente muito boa. Os comer-
ciantes estão percebendo que a 
ACIC é uma associação forte, com 
ideias e ideais bem claros e que 

todo o trabalho que está sendo 
feito é em prol deles. No início foi 
difícil traze-los para dentro da As-
sociação, mas eles já entenderam 
a nossa fi losofi a e estão se apro-
ximando. Sem os comerciantes, a 
ACIC não é nada. Essa aproxima-
ção, a troca de ideias é fundamen-
tal para todo o trabalho que esta-
mos fazendo.

JA - Qual a conquista 
mais importante desse 
seu primeiro ano de man-
dato?
Geraldo - Sem dúvidas a insta-
lação do Sebrae e do Poupatempo 
de Empreendedor. São serviços 
que nós precisávamos ir até outras 
cidades para fazer e agora estão 
ao alcance das mãos dos comer-
ciantes. Acredito que a presença 
do Sebrae aqui vai ser um incen-
tivo para os comerciantes que já 
existem possam melhorar os seus 
serviços e também para que novos 
comerciantes surjam na Cidade.

JA - O projeto dos car-
tões de crédito ACIC/Fa-

cesp continua na pauta 
da Associação?
Geraldo - Sim, com certeza! Ele 
está dependendo de dois fatores: 
o primeiro e mais importante é o 
apoio do próprio comércio. Sem 
esse apoio para poder cobrar do 
poder público, será mais difícil 
para que o projeto ande. O outro 
fator é a vontade do Poder Públi-
co. Está nas mãos deles para enca-
minhar o projeto para ser votado 
na Câmara. Mas colocar os cartões 
na rua é uma das metas da Asso-
ciação para 2018. 

JA - Falando em 2018, 
quais são os planos da 
ACIC para o comércio no 
próximo ano?
Geraldo - São muitos, 
mas traçamos algumas 
metas que nós acredita-
mos que vão ajudar muito 
o comerciante. Uma delas 
é dar sequência no proje-
to dos cartões e realizar a 
implantação deles. É um 
passo que vai movimentar 
o comércio na cidade, vai 
fazer com que o dinheiro 
circule aqui e com isso a 
economia da cidade vai 
se fortalecer. Outra meta 
para 2018 é a implanta-
ção de um posto das Re-
ceitas Federal e Estadual 
na sede da ACIC, junto 
com o posto do Sebrae e 
dos outros serviços. Acre-
ditamos que isso poderá 
dar ainda mais liberdade 

ao comerciante, que vai poder re-
solver seus problemas sem sair de 
Cubatão e, com mais tempo livre 
das burocracias, vai poder focar 
mais nas vendas. 
Outra meta, e essa já tem apoio do 
governo do Estado, seria a repagi-
nação da Avenida 09 de abril.

JA - Como seria essa re-
paginação? 
Geraldo - A ideia foi dada pelo 
vice-governador, Marcio França, 
durante a visita dele aqui na ACIC 
para a inauguração do Sebrae. Em 
uma conversa franca, pedi o seu 
auxilio como presidente da Asso-
ciação para resgatar o comércio da 
cidade. Ele fez a proposta de colo-

car coberturas nas calçadas e tra-
vessias de um lado para outro da 
avenida, facilitando o acesso às lo-
jas mesmo em dias de chuva. Seria 
como um Shopping a céu aberto. 
Nessa conversa, o vice-governador 
garantiu que liberaria a verba para 
a cidade assim que ele assumir o 
governo (o governador Alckmin 
deve se licenciar do cargo para 
concorrer à presidência do Bra-
sil), mas precisa que sejam feitos 
o projeto e a licitação do mesmo. 
O prefeito Ademário e o vice Pe-
dro de Sá estavam presentes nessa 
conversa e viram a ideia com bons 
olhos. Vamos sentar para conver-
sar com os comerciantes, poder 
público e colocar esse projeto em 
prática o quanto antes. 

“Tenho que agradecer principalmente 
a todo o apoio e empenho da diretoria 

e dos funcionários da ACIC. Eles são
 fundamentais para que as coisas

 caminhem do melhor jeito possível” 

Novo logo da ACIC valoriza as cores e o 
brasão de Cubatão. Anteriormente, logo da 
ACIC utilizava o desenho e cores da Facesp 
(Federação das associações comerciais do 

estado de São Paulo).

PRÉDIO DA ACIC SOFREU MUDANÇAS NO SEU INTERIOR, SALA DE REUNIÕES HOJE DÁ LUGAR AOS SERVIÇOS NO SEBRAE, BANCO DO POVO, CERTIFICADO DIGITAL, ENTRE OUTROS. 
SALA DA PRESIDÊNCIA TAMBÉM FOI MODIFICADA, COMO INTUITO DE DAR MAIS AGILIDADE E ORGANIZAÇÃO À SEDE.
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EM SÃO PAULO, O 
PRESIDENTE DA ACIC 

CONVERSA COM O 
PRESIDENTE DA JUNTA 

COMERCIAL DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, DIALOGAM 

PARA A IMPLANTAÇÃO DE 
UMA JUNTA COMERCIAL 

NA CIDADE. OS 
VEREADORES MARCINHO 

E IVAN HILDEBRANDO 
ACOMPANHARAM A 

REUNIÃO.
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Melhores do Ano da ACIC
Encerrando o ano de 2017, a ACIC premiou as empresas que mais se destacaram durante o ano e também entregou homenagens a personagens 

importantes da Cidade. A premiação foi entregue durante um jantar especial, realizado na sede da Associação, no último dia 02.

Veja quem foram os premiados:

INDÚSTRIA - UNIPAR CARBOCLORO

PRESTADORA DE SERVIÇOS - VLI LOGÍSTICA

HONRA AO MÉRITO - ANTÔNIO TEIXEIRA GOMESHONRA AO MÉRITO - MÁRIO CANELAS

HONRA AO MÉRITO - HERMES BALULA

DESTAQUE DO ANO -  SINDICATO DO COMÉRCIO 
VAREJISTA DA BAIXADA SANTISTA

DESTAQUE EMPRESARIAL - LA KADU 
CABELEIREIROS

CASA DE CARNES TENESSEALÉM DA PREMIAÇÃO, JANTAR COROOU A CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE OS CONVIDADOS

Fotos: Aderbau Gama


