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A CDHU já começou as obras para a construção 
do Conjunto Habitacional Cubatão B, com 216 apar-
tamentos, dentro do Programa Serra do Mar. A área 
fica no terreno do Centro Social e Urbano - CSU, onde 

IMUNIZAÇÃO CONSCIENTIZAÇÃO

Vacina contra a febre amarela CEU das Artes abre domingo

Apartamentos no CSU

Campanha do Gover-
no do Estado pretende 
vacinar 6,3 milhões de 
pessoas. 52 municípios 
em todo o estado recebem 
a vacinação. Na Baixada 
Santista, os nove municí-
pios receberão as doses da 
vacina. 05

Inauguração será neste 
dia 14, as 11h, no Jardim 
Nova República (Bolsão 
8). O equipamento reúne 
playground, cineauditório 
e quadra poliesportiva em 
um só local. Coral Zan-
zalá, Cia de Dança, Bate-
ria da Independência e 'O 
Castelo de Mulumi', ani-
mam a inauguração. 05

MORADIA

aconteciam as encenações da Paixão de Cristo, no Par-
que Fernando Jorge. 

O cronograma prevê entrega das unidades habita-
cionais às famílias já no próximo ano. 

Já a Ecovias aguarda apenas autorização da Artesp 
para viabilizar a construção de 180 apartamentos, no 
mesmo local, para remoção dos moradores da Vila 
Noel.     03

Do leitor

Divulgação Jaque Barbosa

Coluna do 
Cido Barbosa  
A coluna política volta 
no dia 26 de janeiro

-Eleição do Conselho da 
Juventude nesta quarta

-Cadastramento do 
servidor acaba segunda

-Contas atrasadas da 
Sabesp podem ser nego-
ciadas em até 24x

-Atraso no pagamento 
das férias pode gerar 
mobilizações

Página 02

Leitores do Acontece 
mandaram fotos do lixo 
que fica acumulado na 
esquina da Rua Pio XII, 
nas proximidades do 
Parque Anilinas. Alguns 
moradores reclamam  
que jogam lixo no local 
logo após o caminhão 
recolher. Em contato 
com a redação, mo-
radores pedem maior 
frequência da coleta e 
também campanhas de 
conscientização no bair-
ro e na cidade.
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Atraso das férias pode 
gerar mobilizações

Cubatão oferecerá tratamento 
para o câncer ainda este ano

SAÚDE

CONTAS ATRASADAS

Fundação já adiantou projeto para readequação do antigo teatro que se tornará um centro de alta complexidade hospitalar 

A Fundação São Fran-
cisco Xavier anunciou hoje 
ao prefeito  Ademário que 
os estudos técnicos visando 
a transformação do prédio 
do antigo teatro, num ane-
xo de Alta Complexidade 
do Hospital, já está sendo 
� nalizada e que as obras 
devem começar ainda neste 
semestre.

Uma parte da linha de 
atendimento de Oncologia 
(tratamento para o câncer), 
com os serviços de diag-
nóstico, prevenção, farmá-
cia de manipulação e bloco 
cirúrgico, serão realizados 
no prédio onde já está fun-
cionando o Hospital. O 
restante do tratamento on-
cológico será no prédio do 
antigo teatro, onde também 
funcionará câmara hiperbá-
rica; um setor de oncologia 
e outro de nefrologia, com 
equipamentos para diálise e 
hemodiálise.

Dinheiro
Já estão disponíveis R$ 8 

milhões para a compra dos 
equipamentos para o Cen-
tro de Alta Complexidade, 
proveniente de Termo de 
Ajustamento e Conduta 
(TAC) � rmado com uma 

empresa local. 
Já que Cubatão não ofe-

rece estes atendimentos de 
alta complexidade, o custo 
do deslocamento de pacien-
tes é de responsabilidade da 
Prefeitura. A administração 
avalia que o início das no-
vas atividades representa-
rá uma economia para os 
cofres municipais, além de 
mais conforto aos pacien-
tes.

Câncer de mama
Abner Moreira de Arau-

jo, diretor do hospital, in-
formou ao prefeito que 
estão sendo registrados na 
cidade cerca de 350 casos 
de atendimento oncológico 
por ano, entre os quais pre-
dominam os relacionados 
ao câncer da mama. “Isso 
justi� ca essa antecipação 
dos prazos”, disse.

ADAPTAÇÕES - O 
prefeito Ademário Oliveira 
destacou a necessidade de 
que as obras de adaptação 
do prédio do teatro come-
cem o mais rápido possível, 
para que a população pos-
sa contar, em curto prazo, 
com todos os serviços de 
alta complexidade que ali 

serão instalados.
Entre as adaptações pre-

vistas no prédio do antigo 
teatro constam a implanta-
ção de uma unidade de tra-
tamento de água.

O vice-prefeito Pedro de 
Sá, que é engenheiro e tam-
bém participou da reunião, 
sugeriu, na oportunidade, 
que as adaptações incluam 
melhorias no sistema de ilu-

minação interna do prédio 
e paisagismo. Lembrou que, 
tendo sido idealizado para 
abrigar um teatro, o imóvel 
possui muitos pontos es-
curos e áreas de circulação 

com pouco conforto. Como 
unidade de atendimento à 
saúde, o prédio precisará 
propiciar as condições fí-
sicas para humanização do 
atendimento”, disse.

Aumento do ônibus 
na Baixada

A Secretaria de Estado 
dos Transportes Metropo-
litanos (STM) informa que 
a partir do próximo dia 16 
passam a vigorar os novos 
valores das tarifas de trans-
porte por ônibus intermu-
nicipais na Baixada. O índi-
ce médio é de 2,11%, abaixo 
do IPC-FIPE, que chegou 
a 2,44% no último ano. A 
tarifa do VLT passará dos 
atuais R$ 4,05 para R$ 4,20. 

Valores por linha 
 Os valores das tarifas 

dos ônibus intermunici-
pais, que variam de acordo 
com a extensão da linha, 
poderão ser consultados 
a partir das 17h desta sex-
ta-feira (12) na página da 
EMTU na internet: www.
emtu.sp.gov.br.

Clientes da Sabesp com 
contas em atraso têm nova 
oportunidade de negociar os 
débitos em condições espe-
ciais de parcelamento, que 
podem chegar a até 24 pres-
tações. A companhia está co-
municando os consumidores 
residenciais, comerciais, in-
dustriais ou de uso misto por 
carta, indicando os locais de 
negociação.

Os comunicados contêm 
um extrato atualizado da dí-
vida e um código de barras 
para pagamentos à vista. Já os 
parcelamentos mais � exíveis 

Conselho Juventude 
de Cubatão

 
Na próxima quarta-feira 

(dia 17), acontece a eleição 
para nova composição do 
Conselho Municipal de Ju-
ventude (CMJ), para manda-
to de dois anos. Será das 13 às 
20 horas, no Bloco Cultural. 
Está prevista a eleição dos 14 
representantes da sociedade 
civil do conselho, órgão de-
liberativo ligado à secretaria 
de Assistência Social via de-
partamento de Políticas Pú-
blicas para a Juventude.

O credenciamento dos 
candidatos termina nesta 
sexta-feira (dia 12), das 10 
às 16 horas, na sede do de-
partamento (Casa 1 do Par-
que Anilinas). 

Já os eleitores deverão 
se cadastrar na própria ple-
nária do dia 17, das 13 às 
19h30

O Sindicato dos Profes-
sores vai realizar assem-
bleia no dia 29 de janeiro, 
e já sinaliza a possibilida-
de de mobilizações da ca-
tegoria, atrasando o início 
do ano letivo, caso a Pre-
feitura não pague a última 
parcela das férias de 2016, 
que foram parceladas em 
três vezes, como parte do 
acordo para o � m da gre-
ve, do ano passado.  Ain-
da tem as férias deste ano 
que, segundo o Sindicato, 
deveriam ter sido pagas 
no holerite de dezembro, 
‘mas que nos últimos anos 

estão sendo pagas em ja-
neiro’. 

A administração jus-
ti� cou o atraso, em nota 
o� cial, informando que o 
pagamento  da última par-
cela será feito no decorrer 
deste mês, de acordo com 
a arrecadação, mas sem a 
de� nição exata do dia do 
pagamento.

Dentro da categoria 
existe a descon� ança de  
que o governo possa não 
cumprir os pagamentos 
em janeiro, conforme pro-
metido, aumentando a 
tensão entre as partes.

Sabesp facilita quitação

SERVIDOR

Termina na próxima 
segunda-feira, (15) a pror-
rogação do prazo para os 
servidores municipais de 
Cubatão que não apresen-
taram todos os documentos 
exigidos para recadastra-
mento dentro do prazo ini-
cial. Desta vez a administra-
ção garante que não haverá 
mais prorrogação. 

O prazo terminou o� cial-
mente no dia 8 dezembro de 
2017, mas muitos servidores 
� caram com pendências re-
lacionadas à documentação. 
A mais comum delas refere-
-se ao RG. A exigência era 
de que o documento (origi-
nal ou segunda via) tivesse 
menos de 10 anos de valida-
de. Muitos desses servidores 
decidiram obter a segunda 

Recadastramento acaba segunda
via no Poupatempo, que 
suspendeu os agendamen-
tos para o mês de dezembro. 
Isso provocou atraso na en-
trega dos documentos.

Para apresentar os do-
cumentos que faltam, os 
servidores devem se dirigir 
ao Departamento de Recur-
sos Humanos, no primeiro 
andar do Paço Municipal 
(Praça dos Emancipado-
res, s/nº), das 9 às 17 horas. 
Como na fase anterior, pre-
cisam fazer agendamento 
prévio. Mais informações: 
3362-6511.

Adote uma escola
Em prol de melhorias na 

infra-estrutura da rede mu-
nicipal de ensino, a Prefeitu-
ra de Cubatão vem manten-

do o programa ‘Adote uma 
Escola’, conforme a recente 
Lei Municipal 3.874/17. 
A iniciativa permite que a 
Secretaria de Educação de-
senvolva parcerias com a 
iniciativa privada para que 
até três pessoas físicas ou ju-
rídicas cooperem para ser-
viços de manutenção a cada 
Unidade Municipal de Ensi-
no (UME).

Assim, poderão ser rea-
lizadas doações de equipa-
mentos, livros, materiais, 
uniformes e mobiliários, 
além de obras de constru-
ção, manutenção, reforma e 
ampliação de prédios escola-
res - neste caso, observados 
os requisitos de acessibilida-
de e sustentabilidade. Entre 
outras ações, também a pro-

moção de palestras e cursos 
formativos sobre cidadania, 
saúde, meio ambiente e ou-
tros temas educativos e de 
interesse escolar.

Podem ser adotadas 
UMEs em sua totalidade ou 
parcialmente, como biblio-
teca, brinquedoteca, labo-
ratórios, quadra esportiva 
ou outro espaço escolar. O 
acordo de cooperação será 
realizado entre os doadores 
e a direção da escola com 
anuência da Seduc, sem 
ônus aos cofres municipais. 
Atualmente duas unidades 
estão em obras por meio 
deste programa: a UME Rui 
Barbosa via Unipar Carbo-
cloro e a UME Jayme João 
Olcese através do Grupo 
Cesari.

Condições especiais, com até 2 anos de parcelamento

devem ser negociados exclu-
sivamente em um dos postos 
autorizados para esta ação.

É importante que os mo-
radores que receberem o 
aviso da companhia se aten-
tem ao prazo de pagamento 
e comparecimento ao balcão 
de atendimento, para evitar 
corte no fornecimento de 
água.

Para facilitar o atendi-
mento o cliente deve estar 
com os documentos pes-
soais, pelo menos uma con-
ta de água, um comprovante 
de vínculo com o imóvel em 

questão (IPTU, por exemplo) 
e, de preferência, a carta emi-
tida pela Sabesp. Em caso de 
empresa, deve também levar 
CNPJ e contrato social e/ou 

estatuto social.
Outras informações ou 

esclarecimento de dúvidas 
pelo telefone 0800 771 0115. 
A ligação é gratuita.

ENDEREÇOS DE ATENDIMENTO
• Santos: Rua Lowdes, 326, Vila Mathias.
Atende clientes de Santos, São Vicente e Cubatão.
 
• Guarujá: Rua Quin� no Bocaiuva, 67, Sala 21, Centro. 
Atende clientes de Guarujá (Vicente de Carvalho) e Ber� oga
 
• Praia Grande: Rua Roberto Shoji, 449, Boqueirão.
Atende Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe.
 
*As agências funcionam de segunda a sexta, das 9 às 17 h.

A Coluna do Cido Barbosa volta no dia 26 de janeiro
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CUBATÃO B

CDHU inicia obras de 
conjunto habitacional 

no CSU
Construção de quatro torres com 14 andares cada deve durar cerca de 15 meses e vai 
abrigar moradores atendidos pelo programa Serra do Mar, já no ano que vem.

Na manhã da últi-
ma quarta (10), a CDHU 
iniciou as obras do Conjunto 
Habitacional ‘Cubatão B’, no anti-
go CSU do Parque Fernando Jorge 
(onde aconteciam as encenações 
da Paixão de Cristo)). O terreno-
tem cerca de 20 mil metros quadra-
dros e foi vendido pela Prefeitura 

no CSU
Construção de quatro torres com 14 andares cada deve durar cerca de 15 meses e vai 
abrigar moradores atendidos pelo programa Serra do Mar, já no ano que vem.

Na manhã da últi-
ma quarta (10), a CDHU 
iniciou as obras do Conjunto 
Habitacional ‘Cubatão B’, no anti-
go CSU do Parque Fernando Jorge 
(onde aconteciam as encenações 

p or 
ap r o -

x i m a d a -
mente 20 mi-

lhões. O restante da 
área (cerca de 13 mil me-

tros) será vendida à Ecovias, para 
construção de mais unidades.

O novo conjunto habitacionail 
da Cidade, tem prazo de 
construção de 15 meses. 

Nesta primeira etapa 
serão 216 apartamen-
tos divididos em qua-

tro torres de 14 andares 
e devem abrigar  cadastra-
dos no programa ‘Serra do 

Mar’ (famílias que ain-
da moram na Água 
Fria e famílias que re-

cebem auxílio aluguel). 
O prefeito Ade-

mário e o superin-
tendente de obras 

do Programa Serra 
do Mar, Humberto 
Schmidt fi zeram 
uma visita técni-

ca à área. Estiveram 
também no local o gerente 

do núcleo regional da CDHU 
em Santos, Rafael Redó Garcia, e 
os secretários municipais Andrea 
Maria de Castro (Habitação) e Be-
naldo Melo de Souza (Obras).

Na ocasião, o prefeito destacou 
a importância do novo conjunto 
no sentido de propiciar mora-
dias dignas para moradores de 
Cubatão e também para aquecer 

O PREFEITO ADEMÁRIO, AO LADO DO SUPERINTENDENTE DE OBRAS DO 
PROGRAMA SERRA DO MAR, HUMBERTO SCHMIDT, VISTORIAM O INICIO 
DAS OBRAS NO CSU.

a economia daquela região. "As 
famílias que morarão aqui movi-
mentarão o comércio local, além 
de gerar centenas de novos em-
pregos na cidade".

Sonho antigo
A construção de um conjunto 

habitacional no CSU é uma ideia 
antiga mas que só se tornou viá-

vel, na gestão do atual prefeito. O 
assunto esteve na pauta do Acon-
tece em fevereiro de 2014, quando 
a venda do terreno para a CDHU 
foi vetada pelos vereadores.

A justifi cativa dos edis à épo-
ca é que o terreno já estava pro-
metido ao Governo Federal, para 
construção de casas do programa 
Minha Casa Minha Vida.

- MÁQUINAS COMEÇARAM A RETIRAR PEDRAS E PREPARAM O TERRENO PARA RECEBER AS QUATRO TORRES

 QUE SERÃO ERGUIDAS NO LOCAL.

Ecovias aguarda 
liberação para 
começar obras

VILA NOEL DEIXARÁ DE EXISTIR APÓS A REMOÇÃO DAS FAMÍLIAS PARA O CONJUNTO CUBATÃO B. 
O TEMA TAMBÉM FOI DESTAQUE NO ACONTECE EM 2014, QUANDO FOI INICIADA AS OBRAS DO ANEL VIÁRIO.

Enquanto a CDHU já iniciou as 
obras, a Ecovias aguarda liberação 
da Artesp para utilizar a outra par-
te do terreno do CSU para a cons-
trução de moradias que abrigarão 
moradores da Vila Noel. A obra é 
uma contrapartida da construção 
do Anel Viário de Cubatão, que liga 
as rodovias que cruzam a Baixada.

À época da construção do anel 
viário, foi assinado um protoco-
lo de intenções para a construção, 
ainda sem área defi nida. Agora, um 
aditivo foi acrescentado ao proto-

colo e aguarda autorização da Ar-
tesp para dar continuidade.

Assim que a autorização for emi-
tida, a Ecovias comprará o terreno 
da Prefeitura e repassará à CDHU, 
junto com recursos para realiza-
ção das obras. A previsão é de isso 
aconteça ainda neste semestre.

Nesta etapa serão construídas 180 
unidades habitacionais, para os mo-
radores da Vila Noel. O superinten-
dente da Ecovias Rui Klein, acompa-
nhou o prefeito e o representante da 
CDHU,  durante a vistoria no CSU.
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‘quem canta seus 
males espanta’
Estão abertas as inscri-
ções para o Coral Canto 
Mágico e seguem até o 
dia 20 de janeiro.
Os interessados devem 
preencher o formulário 
‘Inscrições 2018’ no blog: 
coralcantomagico.blogs-
pot.com.br, com os dados 
do candidato e aguardar. 
A inscrição é gratuita.
Em fevereiro a equipe 
entrará em contato para 
agendar horário e local 
para realizar as audições.
O coral atende crianças 
de 06 a 12 anos de ida-
de e não tem custo para 
participação.
Os ensaio acontecem 
todas as terças e quintas 
no Rotary Club Cubatão, 
na Vila Nova, das 18h30 
às 20h30.

transporte alternativo
A Copertransp União, coop-
erativa que reúne o Transporte 
Alternativo da cidade, realizou 
uma confraternização de � m de 
ano no Restaurante do Gonçalo, 
na Rua São Paulo.
O presidente da Associação 
Valdir Perueiro usou sua fala 
para elogiar o trabalho do pre-
feito Ademário dizendo que “está 
tirando a cidade do buarco”. 
Valdir agradeceu ainda aos ani-
madores Joãozinho Sanfoneiro e 
Camarão e ao apoiador do even-
to Posto Miraldo. O ex-vereador 
Messias Gomes, autor do projeto, 
também prestigiou o almoço.

Celebrando o 
amor, Izany e 
Antonio Eris-
mar selaram 
a união 
em clima 
de muita 
alegria, no 
� nal do ano. 
Bençãos ao 
casal!

Vacinação contra a febre amarela em toda a Baixada 

A partir do dia 03 de fevereiro a vacina fracionada da febre amarela será 
aplicada em 52 municípios em todo o Estado. De acordo com o Ministério 
da Saúde, a meta é vacinar 6,3 milhões de pessoas até o dia 24 de fevereiro.

Na Baixada Santista, os nove municípios receberão doses da vacina. 
Segundo a secretária de Saúde do Estado, a vacina permite a imunização 
por até oito anos. As cidades escolhidas para a vacinação são aqueles que 
tem áreas de mata em suas proximidades. A dose fracionada não será 
destinada a todos. Crianças de 9 meses a até 2 anos, pessoas com condições 
clínicas especí� cas (como pacientes com HIV/Aids), gestantes e viajantes 
internacionais vão continuar tomando a dose padrão.

Imunização

         13 99653-2902
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Parabéns

POPULAR CHICO DA ADEGA

DOIS ANOS DE PURA 

BELEZA DO PEQUENO 

BENÍCIO

VEREADOR CLÉBER 

DO CAVACO

BRAÚLIO OLIVEIRA DO EC CUBATÃO

CEU das artes abre domingo
Cubatão inaugura neste domingo (14), as 
11h, o 1º Centro de Artes e Esportes Uni� -
cados (CEU) da Baixada. Com playgrou-
nd, cineauditório e  quadra poliesportiva 
em um só local, o  CEU � ca na Rua Janu-
ário Cândido Pontes, s/nº, Jardim Nova 
República (Bolsão 8).
O equipamento é um complexo público 
com dois edifícios multiuso, dispostos 
numa praça de esportes e lazer. Também 
haverá um Centro de Referência em As-
sistência Social, salas multiuso, biblioteca, 
telecentro, equipamentos de ginástica e 
pistas de skate e de caminhada.
Durante o dia haverá apresentações cultu-
rais, infantis etc

Inscrições para 
2018 já estão 
abertas
Além da seletiva, quem 
tiver o interesse de 
ingressar na GADE para 
aulas de ginástica rítmi-
ca, pode se preparar. As 
inscrições acontecem nos 
dias 18 e 19 de janeiro, 
das 18h as 21 h. Basta 
comparecer à escola com 
RG e CPF (da ginasta e 
do responsável) e com-
provante de residência. 
Para as aulas na escola, 
não é necessário teste. 
A escola � ca na Rua Sete 
de Setembro, 26 sala 02 
na Vila Nova em Cuba-
tão. Informações: 13 
99730-7372

GADE inicia o ano com novidade
O ano está iniciando a todo vapor para o 

time da GADE Ginástica Rítmica, que encer-
rou 2017 em grande estilo, com uma marcante 
Noite de Gala no ginásio Armando Cunha, no 
Jd. Casqueiro.

Aquecendo os motores para o novo ano, a 
GADE abre as portas para a tão esperada seleti-
va que vai integrar a equipe de pré-treinamento 
GADE. Para participar, a interessada deve ter 
de 8 a 16 anos e a exigência é que a candidata 
tenha alguma experiência em ginástica, ballet 
ou dança.

A seletiva acontece no dia 16 de janeiro, às 
18:00 para candidatas de 08 a 12 anos e 19:30 
para as meninas de 13 a 16 anos. Será na pró-
pria escola, e as candidatas devem comparecer 
com roupa de ginástica. 

É importante lembrar que alunas da GADE 
não participam desta seletiva. Elas serão avalia-
das em outro teste e serão avisadas em breve.



04 12 de janeiro de 2018 digital.com.br

por jaque barbosa
jaquebarbosa@acontecedigital.com.br

         13 99653-2902

‘quem canta seus 
males espanta’
Estão abertas as inscri-
ções para o Coral Canto 
Mágico e seguem até o 
dia 20 de janeiro.
Os interessados devem 
preencher o formulário 
‘Inscrições 2018’ no blog: 
coralcantomagico.blogs-
pot.com.br, com os dados 
do candidato e aguardar. 
A inscrição é gratuita.
Em fevereiro a equipe 
entrará em contato para 
agendar horário e local 
para realizar as audições.
O coral atende crianças 
de 06 a 12 anos de ida-
de e não tem custo para 
participação.
Os ensaio acontecem 
todas as terças e quintas 
no Rotary Club Cubatão, 
na Vila Nova, das 18h30 
às 20h30.

transporte alternativo
A Copertransp União, coop-
erativa que reúne o Transporte 
Alternativo da cidade, realizou 
uma confraternização de � m de 
ano no Restaurante do Gonçalo, 
na Rua São Paulo.
O presidente da Associação 
Valdir Perueiro usou sua fala 
para elogiar o trabalho do pre-
feito Ademário dizendo que “está 
tirando a cidade do buarco”. 
Valdir agradeceu ainda aos ani-
madores Joãozinho Sanfoneiro e 
Camarão e ao apoiador do even-
to Posto Miraldo. O ex-vereador 
Messias Gomes, autor do projeto, 
também prestigiou o almoço.

Celebrando o 
amor, Izany e 
Antonio Eris-
mar selaram 
a união 
em clima 
de muita 
alegria, no 
� nal do ano. 
Bençãos ao 
casal!

Vacinação contra a febre amarela em toda a Baixada 

A partir do dia 03 de fevereiro a vacina fracionada da febre amarela será 
aplicada em 52 municípios em todo o Estado. De acordo com o Ministério 
da Saúde, a meta é vacinar 6,3 milhões de pessoas até o dia 24 de fevereiro.

Na Baixada Santista, os nove municípios receberão doses da vacina. 
Segundo a secretária de Saúde do Estado, a vacina permite a imunização 
por até oito anos. As cidades escolhidas para a vacinação são aqueles que 
tem áreas de mata em suas proximidades. A dose fracionada não será 
destinada a todos. Crianças de 9 meses a até 2 anos, pessoas com condições 
clínicas especí� cas (como pacientes com HIV/Aids), gestantes e viajantes 
internacionais vão continuar tomando a dose padrão.

Imunização

         13 99653-2902
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Parabéns

POPULAR CHICO DA ADEGA

DOIS ANOS DE PURA 

BELEZA DO PEQUENO 

BENÍCIO

VEREADOR CLÉBER 

DO CAVACO

BRAÚLIO OLIVEIRA DO EC CUBATÃO

CEU das artes abre domingo
Cubatão inaugura neste domingo (14), as 
11h, o 1º Centro de Artes e Esportes Uni� -
cados (CEU) da Baixada. Com playgrou-
nd, cineauditório e  quadra poliesportiva 
em um só local, o  CEU � ca na Rua Janu-
ário Cândido Pontes, s/nº, Jardim Nova 
República (Bolsão 8).
O equipamento é um complexo público 
com dois edifícios multiuso, dispostos 
numa praça de esportes e lazer. Também 
haverá um Centro de Referência em As-
sistência Social, salas multiuso, biblioteca, 
telecentro, equipamentos de ginástica e 
pistas de skate e de caminhada.
Durante o dia haverá apresentações cultu-
rais, infantis etc

Inscrições para 
2018 já estão 
abertas
Além da seletiva, quem 
tiver o interesse de 
ingressar na GADE para 
aulas de ginástica rítmi-
ca, pode se preparar. As 
inscrições acontecem nos 
dias 18 e 19 de janeiro, 
das 18h as 21 h. Basta 
comparecer à escola com 
RG e CPF (da ginasta e 
do responsável) e com-
provante de residência. 
Para as aulas na escola, 
não é necessário teste. 
A escola � ca na Rua Sete 
de Setembro, 26 sala 02 
na Vila Nova em Cuba-
tão. Informações: 13 
99730-7372

GADE inicia o ano com novidade
O ano está iniciando a todo vapor para o 

time da GADE Ginástica Rítmica, que encer-
rou 2017 em grande estilo, com uma marcante 
Noite de Gala no ginásio Armando Cunha, no 
Jd. Casqueiro.

Aquecendo os motores para o novo ano, a 
GADE abre as portas para a tão esperada seleti-
va que vai integrar a equipe de pré-treinamento 
GADE. Para participar, a interessada deve ter 
de 8 a 16 anos e a exigência é que a candidata 
tenha alguma experiência em ginástica, ballet 
ou dança.

A seletiva acontece no dia 16 de janeiro, às 
18:00 para candidatas de 08 a 12 anos e 19:30 
para as meninas de 13 a 16 anos. Será na pró-
pria escola, e as candidatas devem comparecer 
com roupa de ginástica. 

É importante lembrar que alunas da GADE 
não participam desta seletiva. Elas serão avalia-
das em outro teste e serão avisadas em breve.
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AS INFORMAÇÕES DESTA COLUNA SÃO DE RESPONSABILIDADE DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES       LEGISLATIVO CUBATENSE

Marcinho pede academia ao ar livre no Bolsão 9
O vereador Marcinho (PSB) apresentou, no fi nal de 2017, 

emenda impositiva ao orçamento 2018 solicitando a criação de 
uma academia ao ar livre com playground na rua Jonas de Sou-
za, próximo ao CRAS, no Bolsão 09.

O local atualmente é um terreno abandonado, onde existem 

alguns brinquedos, porém sem infraestrutura para os mora-
dores do bairro. A criação da academia e do playground dará 
à população local mais um local de lazer e pratica de exer-
cícios físicos, proporcionando melhora na qualidade de vida 
das pessoas.

Alemão: Festa de São Francisco no calendário oficial
Agora é lei: a “Festa de São Francisco de Assis” foi in-

cluída ofi cialmente no calendário da Cidade. 
No último dia 05, a Câmara Municipal promulgou e 

publicou a lei n°3.879, de autoria do vereador Rodrigo 
Alemão (PSDB) e apresentada no ano passado, no plená-

rio da Casa de Leis. A lei entrou em vigor na data da sua 
publicação, dia 05 de janeiro.

A festa já é tradicional na Cidade e é realizada anual-
mente, entre os dias 25 de setembro e 04 de outubro na Pa-
róquia São Francisco, situada na Vila Nova.

Aguinaldo Araújo pede criação de praça na Vila Nova
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) apresentou indicação 

à mesa da Câmara no fi nal de 2017, solicitando a transforma-
ção do terreno situado à Avenida Cruzeiro do Sul, na altura do 
número 757, na Vila Nova.

Segundo o vereador, o espaço atualmente está abandona-

do, abrindo margem para descarte de lixo irregular, além 
de servir de abrigo para usuários de drogas e bandidos. A 
criação de uma praça no local traria mais segurança e mais 
um espaço de lazer para os moradores do bairro. O pedido 
foi encaminhado aos setores competentes.

Sergio Calçados reivindica manutenção na Cidade
O vereador Sérgio Calçados (PPS) começou o ano apro-

veitando o recesso da Câmara para caminhar pela cidade e 
observar os pontos que precisam de melhorias e manutenção, 
e também encaminhando ofícios solicitando a realização dos 
trabalhos.

Dentre os pedidos do vereador à prefeitura estão a limpeza e 
manutenção da EMEF Padre Manoel da Nobrega, no Casquei-
ro; limpeza e manutenção do Poliesportivo Roberto Dick, no 
centro; Limpeza na Avenida Martins Fontes, Iluminação da pas-
sarela do Caminhos 2 e manutenção do Cemitério Municipal.

Na rota proposta, o ciclista transitará por um percurso 
entre a estrada velha de Santos, parques ecológicos e monu-
mentos históricos da Cidade. 

A expectativa do vereador é que o projeto seja votado pela 
câmara ainda no primeiro semestre de 2018.

O vereador Rafael Tucla (PT) apresentou projeto de lei que 
cria a “Rota Cicloturística Caminhos do Mar”, com o objetivo 
de promover a bicicleta como meio de transporte sustentável e 
a preservação do meio ambiente e do patrimônio histórico da 
cidade. 

Rafael Tucla propõe criação de rota cicloturística

Roxinho abre gabinete para população
Apesar do recesso do poder legislativo, o vereador Roxinho 

(PMDB) mantém o gabinete aberto para a população. 
Junto com sua equipe, o vereador está aproveitando o recesso 

para ouvir as demandas da cidade e preparar requerimentos e in-
dicações que serão encaminhadas à Câmara e Prefeitura.

O atendimento é realizado na Câmara, no gabinete 24, sem-
pre em horário comercial. 

Além do atendimento presencial, o vereador disponibilizou 
um número de whatsapp para facilitar o contato. O número é: 
(13) 99618-1515.

Lalá solicita manutenção na Vila Natal
O vereador Lalá (SD) encaminhou recentemente ofício 

para a prefeitura solicitando limpeza das galerias da Vila Na-
tal, a fi m de que as fortes chuvas recorrentes nessa época do 
ano não provoquem enchentes nas ruas do bairro.

O mesmo pedido foi feito pelo vereador no início de 2017, 

e na ocasião foi atendido, evitando transtornos no bairro.
Em outro ofício enviado ao poder Executivo, o vereador so-

licitou afastamento das avenidas do local para facilitar o trânsito 
de pedestres e veículos. Os ofícios foram encaminhados aos se-
tores competentes para que as providências sejam tomadas.

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.

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

(13) 98883-1235    98146-6153
Rua são Paulo, 220 sala 21 - Centro - Cubatão

ALUGA
• Apartamento 

Casqueiro
• Casa Vila Nova
• Sobrepostas no 

Vale Verde
• Apartamento/ 

galpão e salão 
comercial no 
Centro de 
Cubatão

VENDE
• Sobrepostas no 

Vale Verde - 2 
quartos

• Apartamento 
Jd. Casqueiro - 2 
quartos

• EXCELENTE 
CASA 5 quartos - 
piscina - garagem 
p/ 3 veículos

  IMÓVEIS
ALUGA-SE
Apartamento amplo e 
arejado na Vila Nova. 2 
quartos,sala,cozinha, área de 
serviço e varanda. Contato: 
Fernanda (13) 98805-7336 / 
Amador (13) 97419-2127
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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 exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: MARCIO SANTOS CHAVES e 
NATÁLIA CRISTINA CAVALCANTE FEITOSA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 509122590 - SSP/SP, CPF n.º 
02832935516, com 31 anos de idade, natural de SALVADOR - BA (Salvador-
-BA  Livro nº 114, fl s. nº 198, Termo nº 120573), nascido no dia vinte e cinco 
de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (25/09/1986), residente na 
Rua João Maria Catarino, 5, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de WILLYAM-
NS MOURA CHAVES, de nacionalidade brasileira, operador de vendas, com 
50 anos de idade, residente em SALVADOR - BA e de MARIA DAS GRAÇAS 
SANTOS CHAVES, de nacionalidade brasileira, operadora de vendas, com 
52 anos de idade, residente em SALVADOR - BA . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 422834889 - SSP/SP, 
CPF n.º 35378730856, com 30 anos de idade, natural de SANTOS - SP (San-
tos - 2º Subdistrito  Livro nº 236, fl s. nº 179, Termo nº 75316), nascida no 
dia vinte e nove de março de mil novecentos e oitenta e sete (29/03/1987), 
residente na Rua João Maria Catarino, 5, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha 
de NIVALDO ALVES FEITOSA, de nacionalidade brasileira, torneiro mecâni-
co, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EDENICE CAVAL-
CANTE FEITOSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: JEFERSON DOS SANTOS CAR-
DOSO e ROSELI DA NOBREGA BARBOSA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 39894977 - SSP/
SP, CPF n.º 42137278820, com 25 anos de idade, natural de SANTO AMARO 
- BA (Candeias-BA  Livro nº 36, fl s. nº 196, Termo nº 32585), nascido no dia 
seis de abril de mil novecentos e noventa e dois (06/04/1992), residente na 
Rua Ademar Otero Neves, 113, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho 
de JOVINIANO CARDOSO FILHO, de nacionalidade brasileira, montador de 
andaime, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CRISTIANA 
PEREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, soldadora, com 39 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 439229595 - SSP/
SP, CPF n.º 37523766862, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito 
(24/01/1988), residente na Rua Ademar Otero Neves, 113, Jardim Nova 
República, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL BENEDITO BARBOSA, de nacio-
nalidade brasileira, mecânico, com 61 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARIA DO SOCORRO DA NOBREGA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 60 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, 03 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: PAULO HENRIQUE GRIGO-
RIO DOS SANTOS e LETÍCIA MORAES DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, manobreiro, RG n.º 49663632 - SSP/SP, 
CPF n.º 45800633843, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nas-
cido no dia primeiro de setembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(01/09/1994), residente na Rua Benedito Aires, 120, Vila Paulista, Cubatão 
- SP, fi lho de PAULO GRIGORIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
falecido há 4 anos e de MARIA APARECIDA GRIGORIO DOS SANTOS, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em PRAIA 
GRANDE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
monitora de qualidade, RG n.º 539803790 - SSP/SP, CPF n.º 45658553806, 
com 21 anos de idade, natural de GARANHUNS - PE (Jupi-PE  Livro nº 14, fl s. 
nº 108, Termo nº 15942), nascida no dia três de dezembro de mil novecen-
tos e noventa e seis (03/12/1996), residente na Caminho São Clóvis, 175, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de ELSON DOS SANTOS MORAES, 
de nacionalidade brasileira, ajudante geral, residente em Cubatão - SP e de 
VALDETE JULIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de cozinha, 
com 39 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 janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: LUÍS FERNANDO ALVES DE AL-
MEIDA e THAÍS PAULINO DANTAS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, assistente fi nanceiro, RG n.º 341546598 - SSP/SP, CPF 
n.º 40487090896, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido 
no dia quinze de agosto de mil novecentos e noventa e um (15/08/1991), 
residente na Rua das Rosas, 217, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de SAULO 
ALVES DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos 
de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MARTA RITA FLORENTINO DE 
ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 55 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, bancária, RG n.º 45944117 - SSP/SP, CPF n.º 40659604876, 
com 25 anos de idade, natural de INDAIATUBA - SP (Indaiatuba-SP  Livro 
nº 102, fl s. nº 470, Termo nº 27451), nascida no dia primeiro de março de 
mil novecentos e noventa e dois (01/03/1992), residente na Rua Luís Lam-
bert, 760, Costa Muniz, Cubatão - SP, fi lha de EUSEBIO PAULINO DANTAS, de 
nacionalidade brasileira, almoxarife, com 54 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ISABEL CRISTINA CRUZ, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de janeiro de 2018
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 FERREIRA DA SILVA e JULIA-
NA DA CRUZ. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
engenheiro civil, RG n.º 2596871 - SSP/PE, CPF n.º 38986485400, com 53 
anos de idade, natural de OROBÓ - PE (Limoeiro-PE  Livro nº 69, fl s. nº 165, 
Termo nº 30612), nascido no dia vinte e nove de janeiro de mil novecen-
tos e sessenta e quatro (29/01/1964), residente na Rua Benedito Moreira 
César, 322, apt.44, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL FERREI-
RA DA SILVA, falecido há 27 anos e de MARIA SALVINA DE JESUS SILVA, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 81 anos de idade, residente em 
LIMOEIRO - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar de enfermagem, RG n.º 284861881 - SSP/SP, CPF n.º 27662483827, 
com 39 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 22, fl s. nº 291, Termo nº 14877), nascida no dia cinco de abril de mil no-
vecentos e setenta e oito (05/04/1978), residente na Rua Benedito Moreira 
César, 322, apt.44, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de IVAN DA CRUZ, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA EUFRASIA DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. La-
vro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa 
Local.

Cubatão, 05 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: SAMUEL ÂNGELO DE JESUS 
SANTOS e KLYSSIA SOUZA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 1362092703 - SSP/BA, 
CPF n.º 86075813500, com 23 anos de idade, natural de SALVADOR - BA 
(Salvador - BA  Livro nº 154, fl s. nº 235, Termo nº 168733), nascido no dia 
dez de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (10/09/1994), resi-
dente na Rua Elias Zarzur, 552, Água Fria, Cubatão - SP, fi lho de ANSELMO 
AMANCIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 49 anos 
de idade, residente em SALVADOR - BA e de CLEIDE SANTOS DE JESUS, de 
nacionalidade brasileira, faxineira, com 37 anos de idade, residente em SAL-
VADOR - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 509372314 - SSP/SP, CPF n.º 49142288827, com 20 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e nove de dezembro de mil no-
vecentos e noventa e sete (29/12/1997), residente na Rua Elias Zarzur, 552, 
Água Fria, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL MESSIAS SILVA, de nacionalidade 
brasileira, administra� vo, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de GESSILEIDE SANTOS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, 
com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: MARCOS DA SILVA SANTOS e 
CHEILY PRUDÊNCIA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, vendedor, RG n.º 365008655 - SSP/SP, CPF n.º 41949494802, 
com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de julho 
de mil novecentos e noventa e um (13/07/1991), residente na Estrada Muni-
cipal VPS 012/VPS, 351, KM2, VALPARAÍSO - SP, fi lho de MARTIM ALMEIDA 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 75 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de MARIA DO CARMO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SPSendo ele 
neste ato representado por sua bastante procuradora: Karina da Silva San-
tos, de nacionalidade brasileira, portadora do RG nº36.500.864-3-SSP/SP, 
CPF: 387.199.828-10, solteira, vendedora, residente e domiciliada na Rua 
Santa Isabel nº190, Vila dos Pescadores, Cubatão-SP. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 485958132 - SSP/SP, CPF 
n.º 41260122816, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia quinze de maio de mil novecentos e noventa e um (15/05/1991), 
residente na Rua Amaral Neto, 91, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha 
de CLERIO DO CARMO SOUZA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 
42 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSIMEIRE PRUDÊNCIA 
ALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 42 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: MICHEL BISPO GONÇALVES e JU-
LIANA PEREIRA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, motorista, RG n.º 33434081 - SSP/SP, CPF n.º 33136729811, 
com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezessete 
de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (17/08/1984), residente na 
RUA Agos� nho Lourenço Vilete, 72, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, 
fi lho de JESUS GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de WILMA APARECIDA BISPO 
GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, vendedora, RG n.º 34508934 - SSP/SP, CPF n.º 34491381895, com 
31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia oito de abril de mil 
novecentos e oitenta e seis (08/04/1986), residente na RUA Agos� nho Lou-
renço Vilete, 72, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ GEOVÁ 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 54 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ANGELA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em Cuba-
tão - 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, 08 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: JAILTON DA CRUZ e KARINE 
APARECIDA DOS SANTOS DANTAS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, mecânico montador, RG n.º 631786004 - SSP/SP, CPF n.º 
00084827564, com 39 anos de idade, natural de CAMPO FORMOSO - BA 
(Campo Formoso-BA  Livro nº 4, fl s. nº 136, Termo nº 4143), nascido no dia 
vinte de agosto de mil novecentos e setenta e oito (20/08/1978), residente 
na Rua São Luiz, 168, fundos, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de OZIMO DA 
CRUZ, falecido há 28 anos e de NEILA DIAS DE OLIVEIRA CRUZ, de naciona-
lidade brasileira, do lar, com 69 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 
294083510 - SSP/SP, CPF n.º 27814457890, com 39 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP, nascida no dia dezenove de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e oito (19/02/1978), residente na Rua São Luiz, 168, fundos, Vila 
Nova, Cubatão - SP, fi lha de NICÁCIO FERREIRA  DANTAS, falecido há 18 anos 
e de DEOLINDA DOS SANTOS DANTAS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Valter Pires 
dos Santos, conforme sentença datada de 04/09/98, proferida pelo Juíz de 
Direito da 4ªVara desta Comarca, nos autos de nº744/98   
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. La-
vro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa 
Local.

atão, 08 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: CAIO CESAR APARECIDO PACIFI-
CO BOEIRA e LETÍCIA SOUZA MEDEIROS. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, auxiliar administra� vo, RG n.º 45898075 - SSP/SP, 
CPF n.º 39683277802, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nas-
cido no dia onze de maio de mil novecentos e oitenta e nove (11/05/1989), 
residente na Avenida Senador Amaral Furlan, 85, Jardim Nova República, 
Cubatão - SP, fi lho de ALDO TADEU BOEIRA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 57 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de FATIMA 
PACIFICO, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 53 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 456862432 - SSP/SP, CPF n.º 45786894843, 
com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e nove 
de setembro de mil novecentos e noventa e seis (29/09/1996), residente 
na Rua Manoel Mathias de Sousa, 100, bl.D, apto54, Jardim Nova Repúbli-
ca, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO EDUARDO APARECIDO DE MEDEIROS, 
de nacionalidade brasileira, vigilante, com 42 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de VIVIANE BARBOSA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 10 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-
gidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: WESLLEY MEDEIROS PE-
REIRA e KAMILLA ROCHA DE ALMEIDA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, estudante, RG n.º 457683272 - SSP/SP, CPF n.º 
47536928840, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no 
dia dezoito de agosto de mil novecentos e noventa e sete (18/08/1997), 
residente na Rua João Damaso, 721, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, 
fi lho de JAIME PEREIRA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 49 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de APARECIDA PEREIRA DE MEDEI-
ROS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 42 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, estudante, RG n.º 525799424 - SSP/SP, CPF n.º 39515987865, com 19 
anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia vinte e quatro de 
julho de mil novecentos e noventa e oito (24/07/1998), residente na Rua 
João Damaso, 428, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lha de ORLANDO 
RAMOS DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços ge-
rais, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SHEILA ROCHA 
DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, camareira, com 40 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: SEBASTIÃO FIRMINO e CLAUDE-
NICE DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teiro, motorista, RG n.º 352669640 - SSP/SP, CPF n.º 80238602400, com 45 
anos de idade, natural de Pão de Açúcar - AL (Dois Riachos-AL  Livro nº 6, fl s. 
nº 83, Termo nº 5334), nascido no dia onze de dezembro de mil novecentos 
e setenta e dois (11/12/1972), residente na Rua Pastor Jaconias Leite da 
Silva, 23, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de PLÁCIDO JOSÉ FIRMINO, de na-
cionalidade brasileira, falecido há 3 anos e de ERUNDINA MARIA FIRMINO, 
de nacionalidade brasileira, agricultora, com 68 anos de idade, residente 
em DOIS RIACHOS - AL . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, motorista, RG n.º 28961726 - SSP/SP, CPF n.º 72254467549, com 41 
anos de idade, natural de ITABAIANA - SE (Campo de Brito-SE  Livro nº 1, fl s. 
nº 115, Termo nº 111), nascida no dia quinze de fevereiro de mil novecentos 
e setenta e seis (15/02/1976), residente na Rua Pastor Jaconias Leite da Sil-
va, 23, Vila São José, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO FRANCISCO DOS SAN-
TOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 67 anos de idade, residente 
em GUARUJÁ - SP e de MARINALVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasilei-
ra, professora, com 64 anos de idade, residente em SÃO DOMINGOS - SE. 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, 10 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: JOELSON JOSÉ DE MOURA e 
CLAUDIA FERREIRA DA COSTA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, divorciado, pintor, RG n.º 360967826 - SSP/SP, CPF n.º 22567562893, 
com 35 anos de idade, natural de JOÃO ALFREDO - PE, nascido no dia tre-
ze de abril de mil novecentos e oitenta e dois (13/04/1982), residente na 
Rua José Quirino Dantas, 232, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho 
de JOSÉ ROSENDO DE MOURA FILHO, de nacionalidade brasileira, zelador, 
com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSEFA SEVERINA 
DA CONCEIÇÃO MOURA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos 
de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Selma Tavares de Je-
sus, conforme sentença datada de 01/10/2012, proferida pelo Juiz de 
Direito da 4ªVara desta Comarca, nos autos de ordem 119/12, processo 
nº1567.01.2012.001080-4/00000-000.. Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 597101437 - SSP/SP, CPF n.º 
05224273404, com 35 anos de idade, natural de SANTA CRUZ - PB (Santa 
Cruz- PB  Livro nº 4, fl s. nº 263, Termo nº 3756), nascida no dia vinte e sete 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (27/01/1982), residente na 
Rua José Quirino Dantas, 232, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha 
de ANTONIO ANIZIO DA COSTA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 
63 anos de idade, residente em SOUSA - PB e de MARIA DE FATIMA PEREI-
RA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 63 anos de idade, 
residente em SOUSA - PB. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-
gidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: JORGE BARROS MARCE-
LINO e CAMILA PEREIRA FERREIRA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciado, vigilante, RG n.º 421765860 - SSP/SP, CPF n.º 
31837218803, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia 
vinte e três de setembro de mil novecentos e oitenta e três (23/09/1983), 
residente na Avenida Principal, 4134, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de 
JOSÉ LUIZ MARCELINO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DO CARMO BARROS 
MARCELINO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 68 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SPDivorciado de Camila Pereira Ferreira, conforme 
sentença datada de 12/05/2015, proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara do 
Foro desta Comarca, nos autos de nº000.6512-28.2014.8.26.0157.. Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, vendedora, RG n.º 
344488433 - SSP/SP, CPF n.º 37969653855, com 28 anos de idade, natu-
ral de Cubatão - SP, nascida no dia dezenove de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e nove (19/01/1989), residente na Avenida Principal, 4134, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, fi lha de CÍCERO JOSÉ FERREIRA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 58 anos de idade, residente em CAMPINAS - SP 
e de IVONETE NUNES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 
anos de idade, residente em CAMPINAS - SP. Divorciada de Jorge Barros 
Marcelino, conforme sentença datada de 12/05/2015, proferida pelo Juiz 
de Direito da 2ªVara do Foro desta Comarca, nos autos de nº000.6512-
28.2014.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publi-
cado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de janeiro de 2018
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 CARLOS LEITE CARDOSO 
e MARIA DE LOURDES DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, chefe de cozinha, RG n.º 550874264 - SSP/SP, CPF n.º 
05303614859, com 54 anos de idade, natural de LAGOA DO OURO - PE, nas-
cido no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e sessenta e três 
(26/11/1963), residente na Rua Maria José de Mendonça, 24, A, Vila Costa 
Muniz, Cubatão - SP, fi lho de CICERO SALUSTIANO CARDOSO, de nacionali-
dade brasileira, agricultor, com 75 anos de idade, residente em LAGOA DO 
OURO - PE e de ROSA LEITE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agriculto-
ra, com 76 anos de idade, residente em LAGOA DO OURO - PEDivorciado de 
Maria Aparecida, conforme sentença datada de 10/02/2003, proferida pela 
Juiza de Direito da 1ªVara desta Comarca.. Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciada, auxiliar de cozinha, RG n.º 37065268X - SSP/
SP, CPF n.º 58268561491, com 55 anos de idade, natural de BOM JARDIM 
- PE, nascida no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e sessenta e dois 
(17/01/1962), residente na Rua Maria José de Mendonça, 24, A, Vila Costa 
Muniz, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ AGUSTINHO DE LIMA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 87 anos de idade, residente em BOM JARDIM - 
PE e de SEVERINA MARIA BARBOSA, falecida há 13 anos. Divorciada de Ma-
nuel Antonio de Lima, conforme sentença datada de 24/09/1993, proferida 
pelo Juiza de Direito desta Comarca, nos autos do processo de nº319/92. 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, 09 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: GILMAR NASCIMENTO DA 
SILVA e JOSIANI GOMES DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, hidroja� sta, RG n.º 48986006 - SSP/SP, CPF n.º 
41983370800, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no 
dia cinco de outubro de mil novecentos e noventa e dois (05/10/1992), re-
sidente na Rua Beira Mar, 651, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de 
DAMIÃO PEDRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 39 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MÁRCIA BRAZ DO NASCI-
MENTO, de nacionalidade brasileira, cuidadora de idosos, com 36 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 469212160 - SSP/SP, CPF n.º 42961960819, 
com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia oito de agosto 
de mil novecentos e noventa e seis (08/08/1996), residente na Rua Beira 
Mar, 651, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de JOSIAS SABINO DE OLI-
VEIRA, de nacionalidade brasileira, segurança patrimonial, com 50 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ELIANA APARECIDA GOMES TAVA-
RES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 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, 10 de janeiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Está em fase fi nal a pa-
vimentação asfáltica da en-
trada do Morro do Indio, na 
região da Vila Esperança. Se 
não chover, o serviço termi-
na neste sábado; nesta etapa 
são 7.000 m2 de aplicação de 
base de bica corrida, bainder e 
capa asfáltica. Os trabalhos na 
região são realizados em par-
ceria pela CMT com as secre-
tarias de Obras e Manutenção.

Segundo Lindomar Nasci-
mento, da secretaria de Obras, 
os próximos a receberem a 
benfeitoria são os caminhos 
Imigrantes e Bartolomeu, 
fi nalizando o serviço de as-
falto nos próximos dias. Na 
sequência a CMT fará a sina-
lização, a exemplo do que já 
foi feito nas vias anteriormen-
te pavimentadas.

Ciclovia
Já nos próximos 15 dias 

começa a instalação dos guar-
da-corpos em toda a extensão 
da ciclovia que margeia o Es-
tradão desde a Vila Natal até o 
ponto fi nal da Vila Esperança. 

Ilha Caraguatá
Na sequência, as equipes 

farão o asfalto no acesso do 
trecho da rodovia  Imigrantes 
para a Ilha Caraguatá. Para o 
local, já estão adiantadas as 
tratativas da Prefeitura com 
a Ecovias para que seja cons-
truído um pequeno anel viá-
rio, que facilitará o acesso ao 
bairro.

Asfalto no Morro Índio
Bairros

Números do asfalto 

aplicação de base de bica corrida, bainder e capa asfáltica: 

Estradão: 9.6 mil m2

Ciclovia: 2.250   

Acesso Morro do Indio: 7.000  

Caminhos Bartolomeu 4.400 

 Imigrantes 7.000

Primeira entrada Sitio Novo: 4.500  

Segunda entrada Sítio Novo: 1.200  

Guia e sarjeta:

1,6 km entre o Estradão e a ciclovia 

Sinalização: Pintura de solo em toda a extensão do estradão, ciclovia e entrada dos 
bairros

Proteção lateral da ciclovia –4. 5km desde a Vila Natal até o ponto fi nal da Vila Espe-
rança 

Entrada dos 
bolsões ganha 
sinalização

A equipe de manuten-
ção da CMT instalou placa 
de sinalização indicando as 
saídas na rotatória de aces-
so aos bairros Conj. Papa 
João Paulo II (Bolsão 7), 
Jd. Nova República (Bolsão 
8) e Jd. Real (Bolsão 9). 

A instalação feita na 
tarde desta quinta, 11, tem 
o objetivo de melhorar o 

tráfego na entrada dos bair-
ros. A placa foi instalada em 
ponto estratégico, indicando 
a via que o condutor deve 
seguir para o acesso de cada 
bairro. Atendendo demanda 
da comunidade local, a ação 
visa prevenir acidentes na 
rotatória, quando o trajeto 
não é conhecido pelo moto-
rista.
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