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URBANIZAÇÃO A VISTA!

Governo federal cede toda área 
da Vila Esperança 
Cessão é por tempo indeterminado, mas Prefeitura de Cubatão tem 4 anos para transferir propriedade para os moradores e concluir projetos 
habitacionais, como o Minha Casa Minha Vida

A Secretaria do Patrimô-
nio da União - SPU transfe-
riu, para a Prefeitura, a área 
onde está o maior núcleo 
habitacional de Cubatão; a 
região da Vila Esperança. 
Agora, o prefeito Ademário 
poderá cumprir sua pro-
messa e  implantar o tão 
sonhado projeto de urbani-
zação integrada e reassenta-
mento de moradias em áreas 
de risco e ambiental, sobre 
as quais se formou a Vila Es-
perança. 

A cessão é gratuita e por 
período indeterminado, 
mas a Prefeitura tem quatro 
anos para concluir as obras 

e transferir os títulos de pro-
priedade aos moradores: o 
prazo começa a contar na 
assinatura do contrato de 
doação, podendo ser pror-
rogado por igual período. 

Segundo Andrea Maria 
de Castro, secretária muni-
cipal da Habitação, "a medi-
da é fundamerntal para que 
a Prefeitura dê início efetivo 
aos projetos habitacionais 
previstos para o núcleo". A 
decisão permite a regula-
rização fundiária de toda 
a área onde está o núcleo 
original da Vila Esperança, 
mais o Morro do Indio, Caic, 
Imigrantes, entre outros".

Novo bairro
O próximo passo, após a assinatura do contrato de cessão, será a obten-

ção da escritura, em nome da Prefeitura, no cartório de registro de imóveis 
de Cubatão, onde a área está cadastrada sob o número 63710100368-15.

Entre os projetos previstos para Vila Esperança consta a primeira fase 
do programa Minha Casa Minha Vida, que prevê a construção de 800 mo-
radias.

Dos cerca de 1,5 milhão de metros quadrados, 675.500,81 destinam-se 
à regularização fundiária e reassentamento de famílias que se encontram 
em áreas de risco; 126.131,93 à recuperação ambiental de áreas degradadas 
pela ocupação irregular e 690.679,68 à preservação de áreas de mangue.

Conforme a portaria, o uso do solo se dará da seguinte forma: 
47.679,68 m² para áreas verdes de uso público, mais sistema de lazer e re-
creio; 126.131,93 para áreas verdes; 415.767,09 para habitação e comércio; 
16.282,38 para ciclovias; 4.248,04 como faixa da ferrovia e 690.679,68 para 
área de preservação permanente. 

Mais fôlego para se acertar 
com a Prefeitura

Em Guarujá vai até 31 de março

REFIS INFRAESTRUTURA

Prazo para adesão ao Refi s Cubatão encerraria nesta quinta, 28, mas foi prorrogado por mais 
60 dias; Guarujá também estendeu o prazo.

Agora o contribuinte tem 
até o dia 3 de março de 2018 
para aderir ao Re� s Cubatão.  
O programa que permite o 
pagamento parcelado de tri-
butos em atraso, com descon-
tos em juros e multas, seria 
encerrado nesta quinta-feira, 
dia 28, e inclui débitos ven-
cidos até 31 de dezembro de 
2016. No caso do pagamento 

à vista, são excluídos juros e 
multas. No caso de parcela-
mento, os descontos nas mul-
tas e juros são escalonados 
podendo chegar a 80%.

Descontos
Os descontos de juros e 

multas para débitos que ain-
da não estão sendo cobrados 
na Justiça - obedecem aos 
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Guarujá conquista 
mais 3,9 milhões 
para investimentos 
Os projetos vão benefi ciar diversos 
bairros da Cidade

A Prefeitura de Guarujá 
fecha o ano conquistando 
verbas que somam mais de 
4 milhões para a infraestru-
tura. Nesta quinta-feira (29), 
o prefeito Válter Suman assi-
nou convênios com o Dade 
para obras na Rua Silvio 
Daige (Jardim Tejereba), no 
valor de R$ 2.950.000,00; e 
também para a revitalização 
do entorno da Rodoviária, 
no valor de R$ 930.000,00.

A Rua Silvio Daige vai 
receber pavimentação, dre-
nagem e sinalização viária. 
A via é um dos principais 
acessos à praia da Enseada e 
a outros equipamentos im-
portantes da Cidade, como 
Fórum, Ginásio Esportivo 
Tejereba e escolas munici-
pais.

Já o entorno da Rodoviá-
ria vai receber pavimenta-
ção, microdrenagem, troca 
de iluminação (que terá tec-
nologia LED), paisagismo e 
acessibilidade.

Em 2017, a administra-
ção não perdeu nenhuma 
verba do Dade, apresentado 
projetos de melhorias para 
o Município que incluem 
pavimentação, drenagem, 
infraestrutura em vias tu-

rísticas, entre outras obras. 
“O que assinamos foi pavi-
mentação, drenagem e sina-
lização da Rua Silvio Daige 
(Rua do Fórum do Guaru-
já), como também a revita-
lização do entorno da nossa 
Rodoviária. Um total que 
soma R$ 4,2 milhões em in-
fraestrutura e obras, recur-
sos importantes para a mo-
bilidade urbana, recepção e 
acolhimento de todos que 
nos visitam, e principalmen-
te do cidadão guarujaense e 
de Vicente de Carvalho”, dis-
se o prefeito.

 
Ministério 
das Cidades
Já na última quarta-fei-

ra (27), o prefeito assinou 
um contrato de repasse do 
Ministério das Cidades no 
valor total de R$ 504.000,00 
para o Recapeamento Asfál-
tico da Avenida dos Caiça-
ras (Fase 1) – Trecho entre 
Gino Fabris e Rua Nelson 
José do Nascimento. Trata-
-se de uma importante via 
que atravessa os bairros San-
ta Rosa, Jardim Las Palmas, 
Helena Maria, Astúrias e 
Complexo Industrial Naval 
de Guarujá.

Invasão
A região da Vila Esperança sur-

giu, há cerca de 25 anos, de inva-
sões em áreas de marinha, portanto 
pertencentes ao Governo Federal. 
É, hoje, o núcleo de maior densida-
de populacional de Cubatão, com 
cerca de 20 mil habitantes.

A Prefeitura tem intensi� cado 
- não só nesta vila, mas em outros 
locais  onde há áreas de preserva-
ção - o programa Invasão Zero, 
para evitar que surjam novas ocu-
pações e se inviabilizem os projetos 
habitacionais e de regularização 
fundiária.

O Re� s Guarujá vai até 
31 de março. A prorrogação 
foi sancionada pelo prefeito 
Válter Sumam e publicada 
no Diário O� cial, dia 19 de 
dezembro.

O Programa abrange dé-
bitos referentes ao IPTU, 
ISSQN, taxas, contribuição 
de melhorias e multas – não 
incluindo multas tributárias 
ou por infração de trânsito.

61 a 120 meses
Está autorizado, em ca-

sos excepcionais, o parce-
lamento dos débitos de 61 
a 120 parcelas, desde que 
obedecidos alguns crité-
rios. O valor a ser pago, por 
exemplo, deve corresponder 

seguintes critérios: 100% 
de desconto para pagamen-
to em cota única; 80% para 
pagamento em até três par-
celas; 50% em quatro a seis 
vezes; e de 25% para opção 
entre sete e 12 parcelas.

Nos casos de débitos ajui-
zados, que podem ser parcela-
dos em até 60 vezes, o contri-
buinte arcará com as custas e 

demais despesas processuais, 
além de honorários, calcula-
dos sobre o débito atualizado. 
Os descontos de juros e mul-
tas seguirão este critério: de 
quatro a seis parcelas, descon-
to de 70%; de sete a 12 parce-
las, 60%; 13 a 24, 50%; 25 a 36, 
30% e de 37 a 60 vezes, 10%. O 
valor mínimo de cada parcela 
é de R$ 100,00.

a no mínimo R$ 50 mil por 
cadastro. O valor mínimo 
de cada parcela será de (R$ 
302,00 para pessoa física e 
de R$ 755,00,  jurídica.

Excpecionalmente, esses 
limites podem ser descon-
siderados pela Advocacia 
Geral do Município. É o 
caso das pessoas físicas que 
comprovem renda mínima, 
benefício ou pensão previ-
denciária de até cinco salá-
rios mínimos se maior de 60 
anos ou portador de doença 
grave (ou descendente); até 
três salários mínimos nos 
casos; não possuir qualquer 
outra fonte de renda e pos-
suir um único imóvel, que 
seja sua residência. 

Adesão
Presencialmente: Ceacon 

(Av. Leomil, 630, Centro); 
Setor de Dívida Ativa (Rua 
Azuil Loureiro, 691, Santa 
Rosa); e Centro de Cidada-
nia de Vicente de Carvalho 
(Rua Cunhambebe, 500, Vila 
Alice). De segunda a sexta-
-feira, das 10 às 16 horas.

Quem optar por fazer a 
adesão pela internet deve 
acessar o site da Prefeitura 
de Guarujá (www.guaruja.
sp.gov.br).

O atendimento é realiza-
do em dias úteis, das 9 às 17 
horas. Mais informações, no 
site da Prefeitura, por meio 
do link REFIS 2017. 
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Em virtude das festas 
de � nal de ano e início das 
férias aumenta o volume 
de carros em circulação 
nas rodovias e, em conse-
quência, a possibilidade de 
congestionamentos. Para 
não ser pego de surpresa, 
o motorista conta com o 
Espia Aqui, um aplicativo 
para celular e tablet que 
ajuda a veri� car possíveis 
pontos de engarrafamento.

O Espia Aqui está dis-
ponível no SP Serviços, 
a loja virtual criada pela 
Prodesp para o Governo 
do Estado de São Paulo, e 
permite visualizar a situa-
ção de vias como a An-
chieta, a Rodovia dos Imi-
grantes, a Anhanguera, a 
Rodovia dos Bandeirantes, 
entre outras.

Ao todo, são mais de 
50 rodovias do Estado de 
São Paulo que podem ser 
visualizadas em fotos cap-
turadas pelas câmeras de 
monitoramento do DER, 
Dersa e concessionárias. A 
atualização das imagens é 

SAI espera mais de 4,3 milhões 
de veículos no verão 

Se o tempo ajudar, a Ope-
ração Verão que começou na 
quarta-feira (20) e vai até 18 
de fevereiro de 2018, espera 
receber mais de 4,3 milhões 
de veículos que devem descer 
a Serra durante a Operação 
Verão 2017/2018, segundo a 
Artesp. 

Como acontece todos os 
anos,  maior � uxo de veícu-
los será neste � nal de semana, 

para a virada de ano e no car-
naval.

Cônego D. Rangoni
Para aumentar a � uidez do 

tráfego no retorno do Guarujá 
para São Paulo, no período da 
Operação Verão, caso neces-
sário, dois quilômetros da fai-
xa de acostamento da rodovia 
Cônego Domênico Rangoni, 
entre os km 248 e 250 da pista 

oeste, serão utilizados como 
faixa de rolamento para a pas-
sagem de veículos. Para auxi-
liar e orientar os motoristas, 
mensagens de liberação do 
acostamento serão colocadas 
nos painéis de mensagens � xo 
e variável no local.

Bases avançadas
Quatro bases de apoio ex-

tras também serão disponibi-

lizadas aos motoristas, sempre 
que necessário, para que eles 
possam contar com auxílio 
mecânico, guinchos, banhei-
ros químicos, água e café. Elas 
estarão instaladas nos km 47 e 
56 da rodovia dos Imigrantes, 
sentido Capital, no km 40 da 
rodovia Anchieta também na 
direção de São Paulo e no km 
41, sentido Litoral, da Imi-
grantes.

App mostra trânsito 
em tempo real
Monitoramento é feito em mais de 50 
rodovias do Estado de São Paulo com 
atualizações minuto a minuto

realizada a cada minuto, 
garantindo assim a visua-
lização praticamente em 
tempo real.

SP Serviços
Disponível na App Sto-

re e no Google Play, o SP 
Serviços e seus aplicativos 
já somam juntos 10,5 mi-
lhões de downloads. No to-
tal, a loja reúne atualmente 
43 apps gratuitos com a ga-
rantia de que são os o� ciais 
do Governo do Estado de 
São Paulo, incluindo os do 
Diário O� cial, Poupatem-
po, Metrô, Cetesb e Pro-
con.SP, entre outros.

Para mais informações 
sobre o SP Serviços, acesse 
www.spservicos.sp.gov.br.

Prodesp
A Prodesp é a empresa 

de Tecnologia da Informa-
ção do Governo do Estado 
de São Paulo. Criada em 
1969, também é responsá-
vel pela gestão e operação 
dos programas Poupatem-
po e AcessaSP. Em 2016, foi 
eleita a melhor empresa do 
segmento indústria digital 
do Brasil, no ranking Me-
lhores & Maiores da revista 
Exame. E em 2017, foi Des-
taque do Ano do Anuário 
Informática Hoje, na Cate-
goria Prestador de Serviços 
para Governo (empresas 
de grande porte).

Quem passar o Réveillon 
na orla de Santos vai conferir 
um espetáculo com tudo que 
há de mais moderno no mun-
do em termos de shows piro-
técnicos. Dez balsas estarão 
espalhadas por toda extensão 
da praia, levando um total de 
17 toneladas de fogos de ar-
tifício, com todos os disparos 
comandados por GPS, assim 
como já acontece nas viradas 
de ano de Dubai (Emirados 
Árabes Unidos), Londres (In-
glaterra) e Sidney (Australia).

No Brasil, apenas Santos 
e o Rio de Janeiro vão usar 
a mesma tecnologia. Aliás, 
a queima de fogos das duas 
cidades será realizada, si-
multaneamente, pela mesma 

empresa: a Vision Show. “Os 
turistas que estiverem em 
Santos vão assistir a um espe-
táculo da mesma qualidade 
do Réveillon carioca”, a� r-
mou o secretário de Turismo, 
Rafael Leal.

Os 16 minutos de queima 
de fogos terão como novida-
de as bombas Timerain, que 
explodem em alturas muito 
mais altas do que as normais, 
e a Gosthsitel, que aparece em 
pontos do céu inesperados 
para o público. 

A queima de fogos será 
uma realização da Secretaria 
de Turismo, com apoio da 
Costa da Mata Atlântica Con-
vention & Visitors Bureau e 
VLI Multimodal. 

     FERIADO REVEILLON 2017-2018 
  
DIA  SEMANA TIPO DE OPERAÇÃO  OPERAÇÃO  INICIO/TERMINO
    
    Operação descida Imigrantes  7x3   Das 00h as 00h59
29/12/2017 Sexta  Operação Normal   5x5   Das 2h as 4h59
    Operação descida Imigrantes  7x3   Das 6h as 23h59

    Operação descida Imigrantes  7x3   Das 00h as 00h59
30/12/2017 Sábado  Operação Normal   5x5   Das 2h as 4h59
    Operação descida Imigrantes  7x3   Das 6h as 19h59
    Operação Normal   5x5   Das 21h as 23h59

31/12/2017 Domingo Operação Normal   5x5   Das 00h as 23h59

01/01/2017 Segunda Operação Normal   5x5   Das 00h as 00h59
    Operação Subida   2x8   Das 2h as 23h59

Para celebrar a chega-
da de 2018, a Cidade ga-
nha mais três pontos para 
munícipes e turistas apre-
ciarem o espetáculo de lu-
zes e cores que acontece na 
virada do ano. A Prefeitura 
de Guarujá, por meio da 
Secretaria de Coordenação 
Governamental, realizará, 
com o apoio de parceiros, 
a queima de fogos também 
na Praia do Perequê, na 
Praça 14 Bis, em Vicente de 
Carvalho, e no Grêmio dos 
Funcionários Públicos.

No Grêmio (Rua Ranul-
pho Veríssimo, 50 – Jardim 
Las Palmas), a celebração 
acontece um dia antes: à 
zero hora do domingo (31), 

Guarujá amplia 
queima no Réveillon

Tecnologia de 1º 
mundo em Santos

Vicente de Carvalho, Perequê e Grêmio dos Funcionários Públicos são 
os novos locais para comemoração

contando com 700 disparos 
pirotécnicos que iluminarão 
a chegada no novo ano.

Já no Perequê e na Pra-
ça 14 Bis a queima aconte-
ce na virada do ano, à zero 
hora do dia 1º de janeiro de 
2018. Cada um desses locais 
também contará com 700 
disparos.

Pitangueiras 
e Astúrias

Já nas praias de Pitan-
gueiras e Astúrias, a atração 
será realizada com um total 
de 12.340 disparos pirotéc-
nicos, distribuídos em cin-
co balsas per� ladas entre 
as praias das Astúrias e de 
Pitangueiras, conduzin-

a hora da virada

de olho nas pistas

Barracas de praia
Cinquenta e seis barra-

cas de praia vão fazer festa 
de Réveillon. A Prefeitura 
publica no D.O desta sexta-
-feira (29), a relação de enti-
dades autorizadas. 

Este é o primeiro Ré-
veillon com a gestão das 
praias sob responsabilida-
de do Município. Termo de 
adesão � rmado com a Se-
cretaria de Patrimônio da 
União em agosto transferiu 
a administração da orla à 
Prefeitura. Agora, a reali-
zação de evento privado na 
praia deve ser autorizada 
pelo Município, que recebe 
as receitas provenientes pela 
permissão de uso.

do a entrada do novo ano. 
A ação da Prefeitura tem 
parceria com a Associação 
Comercial e Empresarial de 
Guarujá (Aceg), com patro-
cínio do Shopping La Plage.

As avenidas das praias de 
Pitangueiras e Astúrias esta-
rão interditadas para o trá-
fego de veículos a partir das 
20 horas de 31 de dezembro 
até 1 hora de 1º de janeiro de 
2018. A interdição acontece 
na Av. General Monteiro 
de Barros, nas Astúrias (da 
Estrada Alexandre Migues 
Rodrigues até a Rua Ema) 
e Av. Marechal Deodoro da 
Fonseca, em Pitangueiras 
(da Av. Leomil até a Rua Ve-
reador João de Souza).

No Brasil, apenas Santos e o Rio de Janeiro vão usar a tecnologia 
já usada em Dubai, Inglaterra e Austrália. 
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editais de casamentoCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: SILAS MACIEL RODRIGUES e FABIOLA NOGUEIRA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 547127170 - SSP/SP, CPF n.º 47422403837, com 19 
anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 13º Subdistrito - Butantã  Livro nº 292, fl s. nº 182, 
Termo nº 116051), nascido no dia dois de setembro de mil novecentos e noventa e oito (02/09/1998), 
residente na Avenida Principal, 425, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de SILVIO MERCIO RODRIGUES, 
de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 44 anos de idade, residente em MONGAGUÁ - SP e de MARIA 
AUXILIADORA MACIEL RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, vendedora, com 45 anos de idade, 
residente em MONGAGUÁ - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, 
RG n.º 430346074 - SSP/SP, CPF n.º 43342446889, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 168, fl s. nº 46, Termo nº 49006), nascida no dia quinze de novembro de mil novecentos 
e noventa e quatro (15/11/1994), residente na Avenida Principal, 425, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
fi lha de FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 57 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ELIENE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, manicure, com 
40 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, 22 de dezembro 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: WALLACE FERREIRA BRAZ e IZABELA SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 48583155 - SSP/SP, CPF n.º 42227963875, 
com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 149, fl s. nº 206, Termo nº 41604), 
nascido no dia quinze de outubro de mil novecentos e noventa e um (15/10/1991), residente na 
Rua Santa Paula, 195, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO BRAZ FILHO, de nacionalidade 
brasileira, pedreiro, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de NIGMAR FERREIRA BRAZ, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, fi sioterapeuta, RG n.º 425461245 - SSP/SP, CPF n.º 
41335757848, com 23 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 185, 
fl s. nº 106, Termo nº 111693), nascida no dia sete de novembro de mil novecentos e noventa e qua-
tro (07/11/1994), residente na Rua Dom Pedro I, 645, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de AMARO JOSÉ 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de NEUZA APARECIDA SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 55 
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, 27 de dezembro 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: FRANCISCO ANDRADE DE SOUZA e ELISA CRUZ DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 563993601 - SSP/SP, CPF n.º 07443822898, com 64 anos de idade, 
natural de TAIPU - RN, nascido no dia dezoito de março de mil novecentos e cinquenta e três (18/03/1953), 
residente na Rua Isabel Angelina Gomes, 299, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de AURELIANO DE SOUZA, falecido 
há 20 anos e de SEVERINA ANDRADE DE SOUZA, falecida há 1 anoDivorciado de Dolília Gonçalves Ramos, 
conforme sentença datada de 04/11/2013, proferida pela MM. Juíza Substi tuta da 3ª Vara do Foro desta 
Comarca, nos autos de N°3004458-72.2013.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
viúvo, aposentada, RG n.º 7874958X - SSP/SP, CPF n.º 05815405817, com 64 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e cinquenta e três (28/05/1953), residente na 
Rua Isabel Angelina Gomes, 299, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL EDGAR CRUZ, falecido há 18 anos 
e de MARIA JOSÉ CRUZ, falecida há 44 anos. Viúva de Maurilio dos Remédios Almeida dos Santos, falecido 
aos 25/09/2013, conforme Livro C-59, fl s.182, sob o N°18763. 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, 22 de dezembro 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: FABIANO WELINGTON  NOVELLI e ALINE DA SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, gerente, RG n.º 27771353 - SSP/SP, CPF n.º 26457452884, com 40 anos 
de idade, natural de AMERICANA - SP (Americana  Livro nº 7, fl s. nº 271, Termo nº 5474), nascido no dia 
vinte e quatro de agosto de mil novecentos e setenta e sete (24/08/1977), residente na Avenida Beira 
Mar, 1649, apto 1, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de LAERTE NOVELLI, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 67 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de MARIA ELY SCHOLZ NOVELLI, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 71 anos de idade . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar administrati va, RG n.º 48915234X - SSP/SP, CPF n.º 40192863886, com 24 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia nove de abril de mil novecentos e noventa e três 
(09/04/1993), residente na Avenida Beira Mar, 1649, apto 1, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de 
JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, operador de máquinas, com 58 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de VALKIRIA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, técnica de laboratório, 
com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de dezembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: SEVERINO PEREIRA DUTRA e IRENE DA SILVA MENDONÇA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, RG n.º 71365746 - SSP/SP, CPF n.º 73323870859, 
com 63 anos de idade, natural de IELMO MARINHO - RN, nascido no dia trinta de maio de mil no-
vecentos e cinquenta e quatro (30/05/1954), residente na RUA Acácia dos Santos Pereira, 286, 
Jd.Real, Cubatão - SP, fi lho de JULIO PEREIRA DUTRA, falecido há 23 anos e de SEVERINA PEREIRA 
DUTRA, falecida há 4 anosViúvo de Geovanice Maria dos Santos Dutra, falecida aos 06/09/2003, 
no livro C-028, fl s.037-v, sob o Nº18837, no Cartório de Praia Grande-SP. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, comerciante, RG n.º 175957319 - SSP/SP, CPF n.º 09799112818, 
com 50 anos de idade, natural de SANTO ANDRÉ - SP (Santo André- 2ºSubd de Uti nga-SP  Livro 
nº 48, fl s. nº 289, Termo nº 62823), nascida no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e 
sessenta e sete (24/10/1967), residente na RUA Acácia dos Santos Pereira, 286, Jd.Real, Cubatão 
- SP, fi lha de FERNANDO DE MEDEIROS PACHECO DE MENDONÇA, falecido há 25 anos e de RITA 
FERNANDES DA SILVA, falecida há 2 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 27 de dezembro 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: GERSON DA SILVA e MARILEIDE ROSA DE SANTANA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, motorista, RG n.º 638041193 - SSP/SP, CPF n.º 68122934404, com 47 anos de idade, natural 
de BELO JARDIM - PE, nascido no dia onze de maio de mil novecentos e setenta (11/05/1970), residente na 
RUA João Maria Catarino, 244, A, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de SEBASTIÃO TIBURTINO DA SILVA, 
falecido há 33 anos e de MARIA IZABEL SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 75 anos 
de idade, residente em IBIMIRIM - PEDivorciado de Maria Cabral de Siqueira, conforme sentença datada aos 
31-03-2015, proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Pedra-PE, nos autos do processo de nº0000349-
36.2012.8.17.1100. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 638041739 - SSP/
SP, CPF n.º 16957752879, com 52 anos de idade, natural de CONCEIÇÃO DO COITÉ - BA (Conceição do Coité-
BA  Livro nº 49, fl s. nº 410, Termo nº 21889), nascida no dia nove de novembro de mil novecentos e sessenta 
e cinco (09/11/1965), residente na RUA João Maria Catarino, 244, A, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de 
OTACÍLIO FELIX DE SANTANA, falecido há 02 anos e de FRANCISCA ROSA DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 75 anos de idade, residente em IPECAETÁ - 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, 22 de dezembro 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: WALLACE FERREIRA BRAZ e IZABELA SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 48583155 - SSP/SP, CPF n.º 42227963875, 
com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 149, fl s. nº 206, Termo nº 41604), 
nascido no dia quinze de outubro de mil novecentos e noventa e um (15/10/1991), residente 
na Rua Santa Paula, 195, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO BRAZ FILHO, de nacionalidade 
brasileira, pedreiro, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de NIGMAR FERREIRA 
BRAZ, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, fi sioterapeuta, RG n.º 425461245 - SSP/SP, CPF 
n.º 41335757848, com 23 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 
185, fl s. nº 106, Termo nº 111693), nascida no dia sete de novembro de mil novecentos e noventa 
e quatro (07/11/1994), residente na Rua Dom Pedro I, 645, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de AMARO 
JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de NEUZA APARECIDA SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
55 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, 27 de dezembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo arti go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: LUIZ CARLOS CORRÊA JÚNIOR e MARIA NATÁLIA SANTOS SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, instalador, RG n.º 48950904 - SSP/SP, CPF n.º 41995374814, com 25 anos 
de idade, natural de CRICIÚMA - SC, nascido no dia nove de dezembro de mil novecentos e noventa e dois 
(09/12/1992), residente na Rua Carlos Gomes, 363, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de LUIZ CARLOS 
CORRÊA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 51 anos de idade, residente em CRICIÚMA - SC e de 
GISLENE RIBEIRO SANTOS CORREA, de nacionalidade brasileira, costureira, com 49 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente administrati va, RG n.º 
391432278 - SSP/SP, CPF n.º 46381812877, com 19 anos de idade, natural de SANTO AMARO DAS BROTAS - SE, 
nascida no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (29/12/1997), residente na Rua 
Faixa do Oléo Duto, 230, Fabril, Cubatão - SP, fi lha de AELSON PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
soldador, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de GEILZA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, agente de saúde, residente em Aracajú - SE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serventi a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de dezembro de 2017
O Ofi cial: Fabio Capraro.

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

Lalá destina verba para esporte e lazer
Entre as indicações para a utilização da verba parlamentar, 

através das emendas impositivas aprovadas em sessão extraor-
dinária na Câmara, o vereador Lalá destinou parte do valor para 
a reforma do campo de futebol sob a responsabilidade da So-
ciedade Esportiva Vila Natal. Os serviços que deverão ser rea-

lizados em 2018 compreendem drenagem, gramado e alam-
brado; reforma e iluminação da quadra poliesportiva e praça 
com playground, iluminação e aparelhos de ginástica. Segun-
do o vereador, a área deverá ser valorizada e utilizada por um 
número ainda maior de moradores. 

Rafael Tucla avalia primeiro ano de mandato
O vereador Rafael Tucla (PT) avalia que 2017 foi um 

ano de muitas atividades legislativas. Nesse ano, o verea-
dor foi o autor de 240 indicações, frutos de demandas da 
comunidade.

Rafael Tucla ainda apresentou 15 requerimentos e foi o 

responsável pela criação de três  CEVs, além de 11 projetos 
de lei e quatro projetos de Resolução.

 Entre os destaques, estão a criação da Escola do Legis-
lativo e da Democracia e o plano de evacuação nas escolas, 
ambos já aprovados na Casa.

Sérgio Calçados cobra ação da Ecovias no Casqueiro
O vereador Sérgio Calçados encaminhou, nesta semana, 

ofício à concessionária Ecovias para que sejam tomadas pro-
vidências no retorno de acesso ao Jardim Casqueiro, saída da 
rodovia Anchieta. 

O local é conhecido pelo alto índice de assaltos, principal-

mente  durante a noite. 
O vereador cobrou uma ação rápida da empresa, pois a ve-

getação alta e iluminação precária tornam o ambiente propício 
a ação de bandidos, já que os motoristas reduzem a velocidade 
para fazer o retorno ao bairro.

Roxinho quer investimentos no CEU do Nova República
O vereador Roxinho apresentou trabalho, solicitando que 

sejam realizados serviços de instalação elétrica e pintura no 
CEU das Artes do Jardim Nova República. 

Atento aos problemasdo bairro e as solicitações da comu-
nidade local, o vereador alerta que a falta de iluminação tem 

facilitado a prática de atos delituosos, no referido equipamen-
to público.

Desta forma, Roxinho indicou à Mesa da Câmara, expedir 
ofício ao prefeito municipal, solicitando gestões para resolver 
o problema.

projetos sociais realizados pelo CAMP de Cubatão.
Justi� cando a destinação, o vereador, sensível às causas sociais 

ressalta a importância histórica do Camp para a formação pro� s-
sional e inserção dos adolescentes, no mercado de trabalho.

As ‘emendas impositivas’ são uma novidade no município 
e foram aprovadas em sessão extraordinária da Câmara.

Entre as indicações para a utilização desta verba parlamen-
tar, o vereador Marcinho destinou parte do valor para apoio a 

Marcinho destina verba para o Camp

Rodrigo quer próprios com as cores do Município 
Como objetivo de viabilizar a repintura dos próprios públicos 

municipais com as cores o� ciais do município, o presidente da 
Câmara Rodrigo Alemão apresentou indicação à mesa diretora 
da Casa, para expedição de ofício ao prefeito municipal, para ges-

tões junto aos setores competentes. 
A solicitação do presidente aconteceu na sessão do dia 12 de 

dezembro, e está em conformidade com o previsto no artigo 2º, pa-
rágrafo único, da Lei Orgânica Municipal.

Aguinaldo Araújo quer manutenção na Rui Barbosa
Atento às demandas e solicitações dos munícipes, o verea-

dor Aguinaldo Araújo encaminhou documento ao prefeito 
municipal solicitando a manutenção e pintura na quadra es-
portiva da  Unidade Municipal de Ensino Rui Barbosa, que 

� ca no bairro Ilha Caraguatá. No documento o vereador jus-
ti� ca a precariedade do equipamento esportivo, ressaltando 
sua importâcia para o desenvolvimento dos alunos atendidos 
naquela unidade.
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Parabéns

Vereador 
IVan HIldebrando

alexandre FreItas, restaurante YuHu

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.

Uma das principais ruas do centro da 
Cidade, a Armando Sales de Oliveira está 
sendo totalmente repaginada. Depois de re-
capeada da avenida Nove de Abril até a rua 
Embaixador Pedro de Toledo, e ter recebido 
melhorias através da operação ‘tapa buraco’ 
nos demais trechos, a rua está sendo pintada 
pela equipe de manutenção da CMT.

Na próxima semana, será finalizada a 
pintura de solo e a sinalização vertical. A 
rua Armando Sales de Oliveira, famosa rua 
da feira, estava em situação precária e ofer-
ecia risco aos motoristas Por esta razão, foi 
colocada como prioridade na operação ‘tapa 
buraco’ iniciada em novembro e que está re-
cuperando a malha viária do Município. 

PARADINHA DA SAÚDERepetindo o sucesso das primeiras edições, a terceira Paradinha da Saúde levou cuidado e entretenimento para a 
Vila São José. Em parceria com a ACELC, aconteceu no último dia 23 em clima de Natal e diversos brindes foram 
sorteados. Uma equipe de 45 voluntários, realizou controle de dextro, aferição de PA, teste rápido para hepatite 
e consultas com nutricionista. “Realizamos rodas de conversa sobre vários temas ligados a saúde, e a cada dia 
entendemos a necessidade da saúde preventiva da população”, comenta a responsável técnica dra. Sira da Silva

Armando Sales 
de cara nova

PAPAI NOEL NO ANILINAS
A vereadora Erika Verçosa junto com sua equipe de apoio, fez aa festa 

de dezenas de crianças no Parque Anilinas. Para celebrar o natal, a equi-

pe organizou um domingo pra lá de especial com a presença do Bom 

velhinho. Não faltou animação e alegria!

CONFRATERNIZANDO
Em ritmo de festa, a equipe do vereador Lala, enviou foto para a coluna 
para registrar o almoço de confraternização do gabinete. O time cele-
brou o ano de muito trabalho, resultado e união, com muito otimismo 
para 2018. 

ASSOCIAÇÃO LOGÍSTICA DE TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE CUBATÃO 
E REGIÃO - ALTACUB 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A ASSOCIAÇÃO LOGÍSTICA DE TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE CUBATÃO E 
REGIÃO – ALTACUB, devidamente representada pelo seu Presidente Fausto Wil-
liam Pinto convoca através do presente edital todos os ASSOCIADOS, para partici-
parem da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 15 de fevereiro 
de 2018, na Av. Engenheiro Plinio de Queiroz, s/n – box 198 - Jardim São Marcos 
– Cubatão/SP – CEP: 11570-000 – SEDE DA ASSOCIAÇÃO.

A primeira convocação e única dar-se-á às 08:00h, com encerramento da votação 
as 16:00h.
As inscrições deverão ser realizadas até o dia 15 de janeiro de 2018, com o for-
mulário fornecido pela ALTACUB devidamente preenchido e os documentos ne-
cessários. O formulário e a lista de documentos necessários deverão ser retirados 
a partir do dia 07 de janeiro de 2018. 
 A chapa deverá ser formada pelos seguintes cargos:

• PRESIDENTE
• SECRETÁRIO
• TESOUREIRO
• SUPLENTE

O regimento do processo eleitoral e cronograma estão afixados no quadro de 
avisos da sede da associação.

                         
Cubatão, 26 de dezembro de 2017.

Fausto William Pinto
Presidente

Ajude na campanha para garantir o 
atendimento a 320 crianças e adoles-
centes deficientes físicos.
A Casa da Esperança mantém uma 
conta bancária específica para rece-
ber doações: Banco Santander, agên-
cia 0123, conta corrente 13000565-2. 
A Casa fica 
na Rua XV 
De No-
vembro, 
112 na Vila 
Nova

PARCEIROS DA ESPERANÇAJaque Barbosa
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