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VACINAÇÃO

Sábado tem Dia D 
contra Febre Amarela

Em estado 
de greve

PS’s SAMU e UPA sob 
nova administração

PUBLICIDADE

Vacinação contra a 
doença chega ao seu 
primeiro dia D da 

campanha, que terá 15 
pontos de vacinação em 
toda a Cidade. 

Até a última quinta 
(01), Cubatão vacinou 
mais de 11 mil pessoas 

contra a febre amarela. 
Meta é chegar aos 110 
mil imunizados até o 

próximo dia 17, quando 
se encerra a Campanha 
em todo o Estado.

Veja qual é o posto de 
vacinação mais próximo 
da sua casa.   03

EDUCAÇÃO

SAÚDE

Aderbau Gama

Depois de definir estado 
de greve hoje, o Sindi-
cato dos Professores de 
Cubatão agendou nova 
assembleia para o dia 
08 de fevereiro, quando 
definirão se a categoria 
entra mesmo em greve. 
A causa da insatisfação é 
a revogação dos decretos 
que possibilitavam o cál-
culo da jornada ampliada 
nos benefícios pessoais 
e para fins de aposen-
tadoria. Nesta semana, 
a Justiça negou pedido 
de liminar dos profes-
sores, considerando que 
Ademário tinha razão em 
revogar os decretos, por 
serem mesmo inconstitu-
cionais.    02

Editais de chamamento 
publicados nessa semana 
vão selecionar as novas 
organizações sociais que 
ficarão à frente da UPA, 

SAMU e PSs infantil e cen-
tral. Secretária de saúde ex-
plicou o que vai acontecer 
com os funcionários desses 
equipamentos.   03

Munícipes reclamam 
de abandono do Cemitério

DESCANSO SEM PAZ

Durante a semana, di-
versos leitores enviaram 
reclamações a respeito do 
estado de conservação do 
Cemitério Municipal.

Mato alto e falta de lim-
peza no local tem pautado 
discussões também nas 
redes sociais.
Questionada, Prefeitura se 

manifestou sobre 
o assunto. Veja o 
que foi dito sobre 
a manutenção do 
local 02
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CULTURA

Teatro do Anilinas entra em 
funcionamento esse ano

A cidade deve ganhar 
um novo espaço cultural 
em 2018. Quem garantiu à 
nossa reportagem foi o vi-
ce-prefeito e secretário de 
Cultura (também de Plane-
jamento e Educação) Pedro 
de Sá, que aproveitou para 
adiantar que “uma parte da 
verba para reforma e ade-
quação do Teatro do Anili-
nas já está garantida”.

Ao Acontece, o secretá-
rio adiantou que R$ 500 mil 
para o inicio das obras virão 
do ProAc e já estão dispo-
níveis. O restante do valor 
da obra de reforma, cerca 
de R$ 2 milhões, está sendo 
requisitada junto ao minis-
tério da Cultura. “Com a 
entrega do CEU das Artes 
e Esportes, a reabertura do 
Teatro do Anilinas passou a 
ser uma das prioridades da 

SEGURANÇA

Detecta vai ‘caçar‘ carros 
roubados em Cubatão

Cerca de dez câmeras de 
vídeo com leitores de placas 
de veículos serão instaladas 
estrategicamente, nas entra-
das e saídas de Cubatão. A 
notícia veiculada no aconte-
cedigital, pautou discussões 
nas redes sociais durante a 
semana.

O investimento vai faci-
litar o trabalho dos policiais 
e autoridades locais, princi-
palmente na recuperação de 
veículos roubados. 

Quando um veículo com 
queixa registrada passa, es-
tas câmeras emitem alertas 
ao Copom (Centro de Ope-
rações da Polícia Militar). As 
imagens passam pelo siste-
ma de vídeo analítico de um 
so� ware inteligente, garan-
tindo a e� ciência do sistema.

Na última quarta, 24, o 
secretário de Segurança Pú-

secretaria. Estamos em con-
versas constantes com o mi-
nistério e esperamos ter uma 
resposta positiva em breve”, 
a� rmou Pedro de Sá.

Ainda segundo o repre-
sentante da pasta de Cultura, 
as obras devem durar entre 
oito e dez meses, mas o início 
ainda não foi programado. “A 
nossa expetativa é de iniciar 
as obras em março. Assim 
que elas começarem, vamos 
trabalhar para entregar o tea-
tro em perfeitas condições de 
uso”.

O teatro
Com espaço para 400 lu-

gares, o teatro do Anilinas 
promete ser muito mais que 
um espaço para apresenta-
ções. A Prefeitura planeja im-
plantar diversas atividades e 
o� cinas culturais no local.

blica Municipal, dr. Je� er-
son Cansou, se reuniu com 
o capitão da PM estadual, 
Fabio Miloco e o coronel 
Ronaldo Oliveira e Silva, 
para tratar da implantação 
do Detecta, sistema inte-
ligente de monitoramento 
criminal, implantado pelo 
Governo do Estado.

‘Estamos fazendo um 
mapeamento minucioso em 
conjunto com a PM cuba-
tense para que as câmeras 
sejam instaladas em pontos 
estratégicos, otimizando os 
recursos de segurança dis-
poníveis, aumentando a e� -
ciência e consequentemente 
a sensação de segurança do 
cidadão cubatense’, argu-
mentou o secretário dr. 
Je� erson Cansou, respon-
sável pela solicitação do 
Detecta para Cubatão.

Quem cuida?

CEMITERIO

Durante a semana, os lei-
tores do Acontece relataram 
o estado do cemitério mu-
nicipal. Em fotos enviadas 
à redação (veja ao lado), é 
visível o mato crescendo em 
meio aos túmulos. Entramos 
em contato com a Prefeitura, 
para saber quando a limpeza 
e a manutenção do Cemité-
rio devem ser feitas.

Por meio de nota, a Se-
cretaria Municipal de Manu-
tenção e Serviços Públicos 
informou que a conservação 
é realizada de forma cons-
tante no Cemitério Muni-
cipal, com esforços concen-
trados em períodos como 
o realizado antes do Dia de 
Finados. 

“Neste momento, a prio-
ridade está sendo dada aos 
serviços de manutenção nos 
prédios da rede escolar, em 
função do início do período 
letivo, e logo em seguida as 

equipes da secretaria vol-
tarão àquele próprio mu-
nicipal para intensi� car os 
trabalhos de manutenção e 
limpeza”.

“Estamos em REDE”
PENSAMENTO COLETIVO 

No último dia 29, in-
tegrantes do Rede Susten-
tabilidade se reuniram no 
� eatro’s Bar para um bate-
-papo sobre política e alter-
nativas para uma adminis-
tração pública sustentável e 
pensando no coletivo.

No debate estiveram 
presentes Kayo Amado, se-
gundo colocado na última 
eleição para prefeito em São 
Vicente, Hádia Amorim, 
� iago Garcia (presidente 
do Conselho de Cultura), 
Alisson Camilo (conselhei-

ro de Cultura) e Guilher-
me Amaral (conselheiro 
da Juventude) juntos com 
Priscila "Pyttyka" Lima, 
Vivian Gregório, Estevam, 
Joaquim da Santista, Luis 
Gustavo e Daniel (integran-
tes da REDE São Vicente), 
Leonardo Corrêa, Leandro 
Silva, Caio Vinícius, André 
Lima e Zé Barbosa.

Além de falar sobre polí-
ticas públicas, o grupo tam-
bém aproveitou para deba-
ter sobre o atual modelo de 
sistema partidário, o des-

gaste da instituição política 
nacional e como retomar a 
con� ança das pessoas, sem 
aplicação da  política do 
"toma-lá dá-cá".

 
Propostas
O grupo está disposto 

a apresentar alternativas 
para o rumo da política 
em Cubatão, compondo 
com todas as gerações, 
com o pensamento regio-
nal de construção de pro-
jetos baseados em idéias e 
propostas.

PROFESSORES

Estado de greve

O Sindicato dos Profes-
sores anunciou estado de 
greve e agendou nova as-
sembleia para o dia 08 de 
fevereiro, quando a catego-
ria de� nirá sobre  greve. A 
Assembleia aconteceu de 
forma tumultuada na ma-
nhã desta quinta-feira, no 

Lorena, quando também a 
Seduc começou a de� nir a 
atribuição de aulas.

“Em dezembro o vice 
assumiu o compromisso 
de reeditar o decreto para 
manter a contribuição e 
vantagens sobre a amplia-
ção de jornada, o que não 

aconteceu”, disse o 
vice-presidente do 
SindPMC Berenil-
do de Melo, para 
justi� car o tom 
político da ‘guerra’ 
de parte da catego-
ria com a adminis-
tração. 

LIMINARES

Justiça nega pedidos 
de professores
Ao negar liminar, juiz diz que decretos revogados 
por Ademário eram mesmo inconstitucionais 
e que a ‘atual administração não pode fi car à 
mercê de atos ilegais da gestão anterior’.

A Justiça negou dois pedi-
dos de liminares impetrados 
por professores municipais 
de Cubatão. 

Basicamente eles alegam 
violação de direitos e que-
rem cancelar o ato do prefeito 
que revogou os decretos que 
possibilitavam incluir o cál-
culo da jornada ampliada dos 
professores nos benefícios 
pessoais e para � ns de apo-
sentadoria. Além de afetar o 
cálculo para o valor de apo-
sentadorias, a medida já teve 
impacto em alguns holerites, 
neste mês.

Mas em seu despacho, o 
juiz Rodrigo de Moura Ja-
cob argumentou que a nova 
administração não é obriga-
da a dar sequência a ‘ilícitos 
anteriores’, sustentando que a 
ex-prefeita Marcia Rosa, edi-
tou dois decretos que violam 
a Constituição.

Para o juiz, a anulação do 
decreto também parece legí-
tima: "a Administração pode 
anular seus próprios atos, 
quando eivados de vícios que 
os tornam ilegais; ou revo-
gá-los, por motivo de conve-
niência ou oportunidade".

Decretos 
inconstitucionais
A discussão sobre o as-

sunto ganhou notoriedade 
no ano passado, quando a ex-
-prefeita Marcia Rosa, que é 
professora, recorreu à Justiça, 
para acessar os benefícios da 
jornada ampliada. A Justiça 
negou o pedido, já conside-
rando os decretos munici-
pais, editados pela própria 
prefeita, inconstitucionais. 

A decisão teria então 
dado a sustentação jurídica 
para que a atual administra-
ção revogasse  os decretos, o 
que aconteceu no � nal do ano 
passado.’

A������ G���

No meio da queda de braços entre administração e grupo de professores, aulas devem 
começar normalmente na próxima terça, 06

MAIS POLÊMICA
Está tramitando na Justiça 

uma ação do MP, para que seja 
cancelado o reenquadramento 
das pagens com professor P1, 
que aumentou signi� cativamen-
te os vencimentos. A Prefeitura já 
foi condenada a rever e o assunto 
deve voltar ao cenário em breve

ÚLTIMA HORA
No � m da noite desta 

quinta (01), o Tribunal de 
Justiça acatou parcialmen-
te agravo de instrumento, 
contra a decisão de 1ª ins-
tância, assegurando que 
eventual revisão dos pro-
cessos de aposentadorias 
dos professores municipais 
entre 2009 a 2016 sejam 
precedidas da ampla defesa 
e contraditório.
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PS’s, SAMU e UPA terão 
novas administrações
Editais de chamamento foram publicados nesta semana e, caso não haja nenhum entrave jurídico, contratos devem ser assinados 
ainda neste mês.

Nesta semana, a prefeitura de 
Cubatão abriu dois novos chama-
mentos públicos para a área da 
saúde. O primeiro é para a con-
tratação de uma nova organização 
social que gerenciará a Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) do 
Parque são Luiz e o segundo para 
complementação do quadro de 
funcionários do Pronto Socorro 
Central, Pronto Socorro Infantil e 
SAMU.

“Estes novos chamamentos fo-
ram feitos para substituir os con-
tratos emergenciais que atualmen-
te estão em vigor nessas unidades. 
Com eles, queremos dar soluções 
de� nitivas para cada uma delas”, 
comentou a secretária Andréa Pi-
nheiro, em entrevista ao Acontece.

Funcionários
apreensivos

Também durante essa semana, 
a enfermeira Sira da Silva protoco-
lou documento solicitando infor-
mações sobre o destino dos atuais 
funcionários dessas unidades e co-
brando da secretaria de saúde que 
não faça nenhuma alteração, seja 
de função ou turno, no atual qua-
dro de funcionários.

A secretária aproveitou a en-
trevista para explicar esse assunto. 
“Fui questionada pessoalmente 
pelos trabalhadores e repito o que 
disso a eles. Não há intenção de 
mudanças. O que está sendo feito 

com esses editais é a complemen-
tação do quadro de funcionários 
das unidades. A gestão será com-
partilhada entre funcionários da 
prefeitura, que hoje trabalham 
nesses locais e funcionarios das 
OS’s”, e complementou: “se, even-
tualmente, houver alguma altera-
ção de algum funcionário de car-
reira para outra função ou local, 
será por necessidade da prefeitura 
de atender a uma nova demanda 
ou algum caso especial”, a� rmou.

UPA
De acordo com o edital pu-

blicado, o valor anual estimado 
pela administração a ser gasto na 
unidade é de R$ 11,7 milhões por 
ano. O contrato terá 12 meses de 
duração, sendo prorrogável até 60 
meses. 

A abertura dos envelopes acon-
tece no dia 16, às 10 horas, no Paço 
Municipal. No decorrer do dia 
deve ser anunciada a organização 
social vencedora.

PS, PS infantil 
e SAMU

Já no caso dessas unidades, uma 
única organização social irá geren-
ciar os serviços. O valor estimado 
pela prefeitura para ser investido 
nestas unidades é de R$ 20,5 mi-
lhões por ano e o contrato também 
terá 12 meses, prorrogáveis até 60 
meses. A abertura dos envelopes 

ocorre no dia 15 de fevereiro, tam-
bém na prefeitura, com o anúncio 
da vencedora no decorrer do dia.

Em ambos os casos, o contrato 
será assinado após o término do 
prazo recursal, que é de cinco dias 

” ”
Esses contratos vão complementar o nosso quadro 
de funcionários. A gestão destes equipamentos de 

saúde será compartilhada, com servidores 
e trabalhadores das organizações sociais

Andréa Pinheiro, secretária de Saúde

FEBRE AMARELA

'Dia D' é neste sábado
Vacinação acontece em 15 pontos da Cidade, das 08 às 17 horas. 
Veja onde  tomar a vacina

O primeiro dia “D” de mo-
bilização da campanha de vaci-
nação contra a febre amarela em 
todo o Estado acontece neste sá-
bado (3). 

Neste dia, os 15 postos de 
vacinação da Cidade estarão 
abertos das 08 às 17 horas para 
aplicar a dose fracionada nas 
pessoas que não ainda não fo-
ram imunizadas. 

Campanha - A campanha de 

• USF Cota 200 - Via Anchieta, Km 50 - Cota 
200

• USF Cota 95 – Rua Marginal do Oleoduto 
s/nº - Cota 95

• USF Ilha Caraguatá – Rua Fued Farah s/nº 
Ilha Caraguatá

• USF Jardim Nova República – Av. Dep. 
Esmeraldo Tarquínio s/nº Jardim Nova 
República

• USF Mário Covas – Rua das Primaveras s/
nº, Vila Natal

• USF Morro do Índio – Avenida Principal 
nº 4003 - Morro do Índio

• USF Pilões – Caminho dos Pilões nº 974 – 
Pilões

• USF Vila dos Pescadores – Rua Santa Júlia 

Veja onde tomar a vacina:

s/nº, Vila dos Pescadores

• UBS Vila São José - Avenida dos Bandei-
rantes s/nº - Vila São José

• UBS 31 de Março - Rua Antonio Simões 
s/n - Jardim 31 de Março

• UBS Área 5 - Rua Manoel Leal s/n, Jardim 
Costa e Silva

• UBS Vila Nova - Rua São João, 185 - Vila 
Nova

• UBS Jardim Casqueiro - Rua Espanha s/nº 
- Jardim Casqueiro

• USF da Vila Esperança (CAIC) - Avenida 
Francisco de Assis, s/nº

•  USF Vale Verde - Rua Vereador Paulo 
Enos s/nº

Na última terça (30), a prefeitura levou uma equipe de 
saúde para a comunidade da Mantiqueira, que conta com 
cerca de 100 famílias. Segundo a secretaria de saúde, fo-
ram imunizadas 144 pessoas.  De acordo com a diretora 
de Vigilância em Saúde, Luciana Rozman, a ida de um pos-
to volante à Mantiqueira é uma prática rotineira da Secre-
taria de Saúde em campanhas de vacinação, por não ha-
ver unidades de saúde próximas (devido à localização do 
núcleo na área industrial). A secretária de saúde, Andréa 
Pinheiro, informou que outras comunidades receberão a 
vacinação durante a campanha.

vacinação contra a febre amare-
la continua, sempre de segunda 
a sexta, das 08 às 17 horas, nos 
postos já divulgados pela prefei-
tura.

Em boletim divulgado nesta, 
Cubatão vacinou 11.102 pessoas 
contra a febre amarela. O nú-
mero, registrado conta as doses 
aplicadas até o meio dia desta 
quinta (01). O boletim é divulga-
do periodicamente pela secreta-

ria de saúde. A marca representa 
10,63% da meta de 104.440 pes-
soas imunizadas na cidade ao 
longo da campanha.

17 de fevereiro - O segundo 
'Dia D' da campanha, ocorrerá 
no dia 17 de fevereiro, também 
um sábado. Assim como no 
primeiro 'Dia D', os postos de 
vacinação estarão abertos para 
receber aqueles que ainda não 
receberam a dose da vacina.

Vacinação na Mantiqueira

após a publicação o� cial da ven-
cedora em jornais da região. Caso 
não haja nenhum recurso, ambos 
devem ser assinados ainda em fe-
vereiro e as OS’s tem prazo de até 
60 dias para iniciar os trabalhos.

Saúde
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OPORTUNIDADE

Industrias e Prefeitura 
tem vagas abertas

Quem está à procura de 
uma vaga de emprego ou uma 
chance de iniciar a carreira 
profi ssional com um estágio, 
a prefeitura do Guarujá e as 
indústrias do Polo de Cuba-
tão estão com diversas vagas 
abertas

Programa Jovem 
Aprendiz

A Vale Fertilizantes abre 
nesta sexta (02) as inscri-
ções para o programa Jovem 
Aprendiz 2018. A iniciativa 
contribui com a formação 
dos cidadãos das comunida-
des onde a companhia atua e 
auxilia na capacitação profi s-
sional dos talentos do futuro.

As inscrições poderão ser 
realizadas exclusivamente 
pelo site Vagas.com, aces-
sando o link: vagas.com.br/
v1643233, até o dia 16 de fe-
vereiro. Os candidatos apro-
vados serão admitidos em 
abril de 2018.

Para participar do progra-
ma e concorrer a uma das 20 
vagas oferecidas para forma-
ção no curso de Operador 
de Processos Químico e Mi-
neral, os interessados devem 
ter idade mínima de 18 anos 
e máxima de 22 anos e 11 
meses, completos até a data 
de admissão, e ensino médio 
concluído em instituições 
de ensino reconhecidas pelo 
MEC até a data das inscri-
ções. 

O processo seletivo será 
composto por provas de por-
tuguês, raciocínio lógico, 
conhecimentos gerais, dinâ-
micas de grupo, entrevista, 

documentação e exames mé-
dicos. 

Estágio na CMOC
A CMOC está com ins-

crições abertas para estágios 
na unidade de Cubatão. As 
inscrições seguem até o pró-
ximo dia 05 de fevereiro, para 
cursos de nível superior e téc-
nico. 

Para o nível superior, há 
vagas para alunos de Ciên-
cias Contábeis, Comunica-
ção Social, Relações Públicas, 
Jornalismo, Publicidade e 
Propaganda, Marketing, Ad-
ministração, Direito, Econo-
mia, Engenharia Química, 
Engenharia Ambiental, En-
genharia Produção, Enge-
nharia Mecânica, Engenharia 
Civil ou Engenharia Elétrica 
ou áreas afi ns. Para o nível 
técnico, há vagas de estágio 
para estudantes de Ciências 
Contábeis.

O processo seletivo está 
sendo conduzido pelo Centro 
de Integração Empresa-Es-
cola (CIEE). Os cursos estão 
disponíveis no site http://
www.ciee.org.br. Para partici-
par do processo, o candidato 
deve estar cadastrado no site 
do CIEE e enviar os currícu-
los para maria_galvao@ciee.
org.br até o dia 5 de fevereiro 
de 2018.

Concurso Público
A prefeitura de Guarujá 

abriu nesta quinta (1) ins-
crições para dois concursos 
públicos, visando o preenchi-
mento total de 230 vagas efe-
tivas, distribuídas em 49 car-

gos, além de cadastro reserva. 
Ambos os procedimentos 
poderão ser prorrogados por 
dois anos. 

As inscrições seguem até o 
dia 25 deste mês e devem ser 
feitas através do site: www.
guaruja.sp.gov.br ou www.
caipimes.com.br (editais 
001/2018 ou 002/2018). O 
valor da inscrição varia entre 
R$ 45 e R$ 88,00.

O primeiro (edital 
001/2018) com 215 vagas 
efetivas, em 48 cargos. Ou-
tras 1.758, por meio de ca-
dastro reserva. Este concur-
so será feito para cargos em 
regime estatutário. Já para o 
outro procedimento (edital 
002/2018) serão 15 vagas efe-
tivas, somente para o cargo de 
agente comunitário de saúde. 
O concurso, em regime CLT, 
também terá mais 137 vagas 
através de cadastro reserva.

As provas acontecem no 
período de 25 de março a 8 
de abril, sendo dividida por 
cargos, conforme as áreas. 
Para os cargos de guarda civil 
e agente de defesa civil, por 
exemplo, haverá teste de apti-
dão física.

De acordo com o secretá-
rio de Administração de Gua-
rujá, José Agnaldo Beghini de 
Carvalho, “o chamamento vai 
ser imediato, devido à neces-
sidade de servidores no qua-
dro efetivo, bem como por 
ocasião das aposentadorias 
que acontecerão ao longo 
desse ano”, acrescentou.

Para mais informações so-
bre inscrições e vagas acesse: 
acontecedigital.com.br.
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Febre amarela em pauta

Um ano após o surto de fe-
bre amarela em Minas Gerais, 
o estado de São Paulo enfren-
ta o mesmo desa� o. Embora 
ainda não existam casos con-
� rmados na Baixada Santista, 
dada a dinâmica da doença 
e mobilidade das pessoas no 
estado, a prevenção e a im-
portância da criação de pro-
tocolos para detecção  ainda 
em sua forma inicial foram 
destaques em palestra reali-
zada na Associação Paulista 
de Medicina, no último dia 
29, em Santos.

Para informar sobre a 
potencial gravidade desse 
cenário, Dr. Evaldo Stanis-
lau, médico infectologista do 
Hospital de Cubatão apre-
sentou um breve histórico 
da doença, dados sobre de-
tecção de casos em macacos 
e a disseminação do vírus da 
febre amarela já apontada em 
2017, em Manuais Técnicos e 
nos veículos de comunicação. 
Dr. Evaldo ressaltou a impor-
tância da prevenção coletiva, 

com a vacinação em todo o 
estado, minimizando o risco 
de disseminação viral e de 
aquisição da doença cuja le-
talidade é muito alta.

Com o intuito de com-
partilhar a experiência vivida 
em Minas Gerais, também 
estiveram presentes o supe-
rintendente do Hospital de 
Cubatão, Dr. Abner Moreira 
de Araujo Jr e a gerente de as-
sistência do Hospital Márcio 
Cunha, Dra � atiane Ticom, 
médicos que foram respon-
sáveis pela estruturação e 
acompanhamento da UTI 
amarela, criada em janeiro 
de 2017 no Hospital Márcio 
Cunha, sendo referência para 
os pacientes com a doença, na 
época do surto em MG.

Na ocasião, os médicos 
abordaram o crescimento do 
número de casos em regiões 
endêmicas e que gerou a ne-
cessidade da criação de uma 
nova estrutura de terapia in-
tensiva, a UTI Adulto – Uni-
dade Amarela, com 10 leitos 

exclusivos para o atendimen-
to desses pacientes em esta-
do mais grave. Outra ação 
de destaque foi o estabeleci-
mento de � uxos e protocolos 
especí� cos para esses atendi-
mentos, com equipes prepa-
radas  para atender pacientes 
tanto a forma branda quanto 
a mais grave.

Dra � atiane relatou di-
versos casos de pacientes com 
a doença que foram recebidos 
no Hospital, reforçando a im-
portância da regulação efeti-
va e admissão na fase mode-
rada para início imediato do 
tratamento, e como a exper-
tise no tratamento intensivo 
impactou na taxa de sobrevi-
da dos casos graves.

Os palestrantes reforça-
ram a importância dos exa-
mes laboratoriais que ajudam 
a triar os casos suspeitos, e es-
tabelecer � uxos assistenciais 
e diagnósticos rápidos para 
casos con� rmados, e que a 
vacina é o meio de prevenção 
mais e� caz.

NO HOSPITAL
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AS INFORMAÇÕES DESTA COLUNA SÃO DE RESPONSABILIDADE DAS ASSESSORIAS DOS VEREADORES   LEGISLATIVO CUBATENSE

Marcinho entrega certificados do Via Rápida
O vereador Marcinho (PSB), participou nesta quinta (01) da 

cerimônia de entrega de certi� cados de conclusão dos cursos 
do Via Rápida Emprego e Via Rápida Expresso. Na ocasião fo-
ram entregues os certi� cados dos cursos de pintor predial (Via 
Rápida Expresso), eletricista instalador e cuidador de idoso 

(Via Rápida Emprego). Foram 89 alunos que agora estão aptos 
para o mercado de trabalho. O Via Rápida é um programa do 
governo do Estado que promove cursos pro� ssionalizantes em 
diversas cidades e é pauta constante do vereador, que busca am-
pliar o leque de cursos ministrados na Cidade.

tralizado da cidade auxiliaria no transporte de passageiros 
no município, entre os municípios da região e também 
àqueles que precisam ir para São Paulo ou para o interior. 

O pedido já foi recebido pelo setor competente e aguarda 
análise de viabilidade da Prefeitura.

Na última semana, o vereador Roxinho (PMDB) encami-
nhou ofício ao prefeito Ademário solicitando que sejam feitos 
estudos para averiguar a possibilidade da mudança de local 
do terminal rodoviário de Cubatão.

Segundo o vereador, a mudança para um local mais cen-

Roxinho pede mudança do Terminal Rodoviário

Aguinaldo Araújo cobra manutenção na Vila Paulista
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) apresentou indicação 

para a mesa da Câmara, cobrando do poder Executivo a ma-
nutenção dos bancos da praça Dr. Getúlio Vargas, próximo a 
UME Princesa Isabel, na Vila Paulista.

De acordo com o vereador, os bancos estão sem condições 
de uso e ainda podem causar ferimentos nas pessoas que lá 
transitam, tornando necessária a manutenção dos equipa-
mentos. O pedido foi encaminhado aos setores competentes.

Rodrigo Alemão se reúne com Organizações Sociais
Nesta quarta (31), o vereador Rodrigo Alemão (PSDB) 

se reuniu com representantes das organizações sociais que 
atuam na cidade, para ouvir as reivindicações e necessida-
des de cada uma.

Dentre os apontamentos feitos pelos representantes das 

organizações sociais está a implantação do Re� s especí� co 
para as entidades do terceiro setor. O vereador adiantou que o 
assunto está sendo estudado e marcou para a próxima sema-
na uma nova reunião para a de� nição de uma pauta que será 
levado ao prefeito Ademário.

Sérgio Calçados garante iluminação no Caminhos 2
Nesta semana, a Ecovias atendeu a um pedido feito pelo 

vereador Sérgio Calçados (PPS), que solicitou à empresa 
através de ofício, o reparo na iluminação pública na pas-
sarela do Caminhos 2, na Vila Natal, que dá acesso à Vila 
Nova.

O pedido do vereador aconteceu no � nal de 2017, aten-
dendo a pedidos de moradores do bairro que utilizam o equi-
pamento, principalmente no período noturno, quando a falta 
de iluminação no local tornava o ambiente propício para me-
liantes e usuários de drogas.

Rafael Tucla busca investimentos para o Casqueiro
O vereador Rafael Tucla (PT) esteve reunido com o depu-

tado estadual Caio França (PSB) e apresentou ao parlamentar 
as principais demandas do bairro Jardim Casqueiro em busca 
do compromisso do deputado em encaminhar parte de suas 
emendas parlamentares para as melhorias no bairro. 

Entre as demandas apresentadas pelo vereador, constam 
a revitalização das Avenida Beira Mar e Avenida Joaquim 
Jorge Peralta e da Praça da Independência. Além dessas, ou-
tras demandas foram apresentadas e serão analisadas pelo 
deputado.

A tradicional Festa à fantasia do Ro-
tary acontece neste sábado, 03 de feverei-
ro. Com renda revertida para a Casa da 
Esperança e os demais projetos mantidos 
pelo Rotary Club, a festividade começa às 
20 horas na Acic, em Cubatão (Rua Bahia, 
171).

Com o ritmo comandado pelo D.J. 
guarujaense Marcelo Adrenalina, o evento 
contará com ambiente climatizado, mes-
clando música eletrônica, samba, mar-
chinhas, além do grito de carnaval, com 
a presença con� rmada de uma banda car-
navalesca santista pra fechar a noite.

Em sua 6ª edição, a festa mantém o 
concurso de fantasias nas categorias origi-
nalidade, luxo e infantil. Mas se você não 
preparou a fantasia, não se preocupe. A 
entrada com traje preto também é permi-
tida. Haverá, também, a comercialização 
de espetinhos e comida japonesa, prepa-
rados na hora do pedido. 

Os ingressos custam R$ 35,00, com en-
trada franca para crianças até 11 anos. O 
último lote de convites está à venda nesta 
sexta-feira e sábado, no Chaveiro Balula 
(Rua Manoel Jorge, 155, Centro). A orga-
nização � ca por conta do rotariano Felipe 
Ribeiro. Outras informações através dos 
telefones (13) 3361-2010 e 3361-2808.

Festa a Fantasia Rotary

ELETO JOSÉ DOS SANTOS, O POPULAR SERGIPE, 
COMEMOROU, NESTA QUARTA (31), 79 ANOS 
DE VIDA.
DESSA LONGA TRAJETÓRIA, CERCA DE 60 ANOS 
FORAM VIVIDOS EM CUBATÃO. TUDO COMEÇOU 
NA VILA PARISI NAS OBRAS DA COSIPA. 
NÃO DEMOROU PARA QUE INICIASSE NA PRO-
FISSÃO QUE TRABALHOU POR MAIS DE 50 ANOS. 
SEM EXAGERO, MILHARES DE CUBATENSES, EM 
ALGUNS CASOS PASSANDO DE GERAÇÃO EM GE-
RAÇÃO, UM DIA ESTIVERAM NA CADEIRA DESTE 
SERGIPANO TÃO POPULAR. PARABÉNS SER-
GIPE!!!!
ELETO (SERGIPE) 79 ANOS E SUAS IRMÃS (DA 
DIREITA PARA A ESQUERDA) MANOEL REPRESEN-
TADO ENELDE IM MEMORIAN ,ZENE , BERIENE ,  
ELETO,  VERA ,LUZINETE E CIRENE.

SUPER ATENTO AOS DETALHES E COM UMA 
ALEGRIA CONTAGIANTE, O PEQUENO SAMUEL 
COMEMOROU SEUS 4 ANINHOS DE PURO AMOR. 
A FAMÍLIA DE DEUS ERA SÓ SORRISOS!

ALAÍDE DE ANDRADE, DA ESCOLA 
ABC NO JARDIM CASQUEIRO, 
CELEBRA MAIS UMA PRIMAVERA. 
PARABÉNS!

AÇÃO SOCIAL “FÉRIAS DIVERTIDAS” PARA 
AS CRIANÇAS DO CAMINHO 2, NA VILA 

NATAL. ACONTECEU NO ÚLTIMO DOMINGO 
(28) COM ATRATIVOS PARA AS CRIANÇAS, 
CORTES DE CABELO, AFERIMENTO DE PRES-

SÃO, PIPOCA, ALGODÃO DOCE E MUITA 
DIVERSÃO. A INICIATIVA FOI ENCABEÇADA 

PELA VEREADORA ERIKA VERÇOSA
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: RICARDO JOSÉ DA SILVA e 
IDAILZA MARIA SOARES SANTANA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 300074232 - SSP/SP, CPF n.º 
26183541842, com 41 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia 
nove de dezembro de mil novecentos e setenta e seis (09/12/1976), residente 
na Rua Vicente Latrova, 25, apto. 11, Bolsão  7, Cubatão - SP, � lho de JOSÉ 
ANTONIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 83 anos de 
idade e de MIRIAM JOANA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecida 
há 8 meses . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, profes-
sora, RG n.º 271609540 - SSP/SP, CPF n.º 25081603856, com 43 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Cubatão  Livro nº 48, � s. nº 8, Termo nº 36870), nas-
cida no dia vinte de janeiro de mil novecentos e setenta e cinco (20/01/1975), 
residente na Rua Vicente Latrova, 25, apto. 11, Bolsão  7, Cubatão - SP, � lha 
de GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTANA, de nacionalidade brasileira, ele-
tricista, com 73 anos de idade, residente em BELO HORIZONTE - MG e de 
NAIR DE SOUZA SOARES, de nacionalidade brasileira, falecida há 6 anos. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser a� xado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local. 
  

Cubatão, 24 de janeiro de 2018
O� cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar-
tigo 1525 do Código Civil Brasileiro: REINALDO SANTOS FONSECA e MARIA 
APARECIDA FARES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
motorista, RG n.º 15292089 - SSP/SP, CPF n.º 03748816855, com 55 anos de idade, 
natural de IRAJUBA - BA, nascido no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e 
sessenta e dois (26/07/1962), residente na RUA Marina Lourenço de Oliveira, 55, 
Ap.14, Jd.Nova República, Cubatão - SP, � lho de MANOEL FONSECA DE JESUS, 
falecido há 41 anos e de NOEME SANTOS FONSECA, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 82 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Ivanete 
Chaves de Oliveira, conforme sentença datada aos 24/03/2010, proferida pela Juíza 
de Direito da 3ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos nº891/2009, pro-
cesso nº157.01.2009.006387-0/000000-000. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 252592761 - SSP/SP, CPF n.º 13363958854, 
com 49 anos de idade, natural de BANDEIRANTES - PR, nascida no dia dezeno-
ve de janeiro de mil novecentos e sessenta e nove (19/01/1969), residente na RUA 
Marina Lourenço de Oliveira, 55, Ap.14, Jd.Nova República, Cubatão - SP, � lha de 
MARCILIO AUGUSTO FARES, falecido há 6 anos e de MIQUELINA SEBASTIA-
NA FARES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 66 anos de idade, residente em 
ASSIS – SP. Divorciada de Antonio Pereira de Souza, conforme sentença datada aos 
14/07/2008, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara Cível desta Comarca de Cuba-
tão-SP, nos autos de nº754/08. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser a� xado nesta Serventia e publicado pela 
Imprensa Local.   
                                             

Cubatão, 25 de janeiro de 2018
O O� cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: EDIVALDO DE ARAÚJO FARIAS 
e LUCIENE DA SILVA DIAS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, divorciado, lavrador, RG n.º 234654065 - SSP/SP, CPF n.º 26271413846, 
com 42 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e um de 
abril de mil novecentos e setenta e cinco (21/04/1975), residente na Rua Elias 
Zarzur, 141, Água Fria, Cubatão - SP, � lho de JOSÉ FARIAS, falecido há 12 
anos e de MARIA ODETE DE ARAÚJO FARIAS, falecida há 12 anosDivorcia-
do de Valdirene Barbosa dos Santos, conforme sentença datada de 16/08/2012, 
proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara Judicial desta Comarca-SP, nos autos 
de ordem nº813/2012, processo nº157.01.2012.006031-6/000000-000.. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, RG n.º 
19330066 - SSP/MG, CPF n.º 04675528430, com 41 anos de idade, natural de 
MARECHAL DEODORO - AL (1Marechal Deodoro-AL  Livro nº 1, � s. nº 
220, Termo nº 792), nascida no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e 
setenta e seis (26/08/1976), residente na Caminho Boa Vista, 14, Vila Esperan-
ça, Cubatão - SP, � lha de MANOEL HENRIQUE DIAS, de nacionalidade bra-
sileira, agricultor, com 60 anos de idade, residente em CAMPO ALEGRE - AL 
e de SEBASTIANA APOLINÁRIO DA SILVA, falecida há 20 anos. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser a� xado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.  
                                              

Cubatão, 25 de janeiro de 2018
O O� cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: MARCIO JOSÉ DOS SANTOS e ANA PAU-
LA REIS AMADO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
controlador operacional, RG n.º 26636664 - SSP/SP, CPF n.º 25581380813, com 41 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de julho de mil no-
vecentos e setenta e seis (26/07/1976), residente na Rua Maria Graziela, 760, Jardim 
Casqueiro, Cubatão - SP, � lho de JOSÉ MARIANO DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, encarregado, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MA-
RIA DO SOCORRO SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 63 anos 
de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de: Adriana Sousa Campos, confor-
me sentença datada de 07/03/2013, proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Judicial 
da Comarca de Cubatão/SP, nos autos de nº0005311-69.2012.8.26.0157. Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, professora, RG n.º 21747253 - SSP/
SP, CPF n.º 15920906804, com 44 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no 
dia trinta e um de março de mil novecentos e setenta e três (31/03/1973), residente 
na Rua Maria Graziela, 760, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, � lha de FERNANDO 
GOMES MARTINS AMADO, falecido há 25 anos e de MARIA DULCÍNIA REIS 
AMADO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 71 anos de idade, residente 
em Cubatão – SP. Divorciada de: Samuel Duarte Ferreira Rodrigues, conforme sen-
tença datada de  05/07/2017, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara do Foro de 
Cubatão/SP, nos autos de nº1002545-50.2017.8.26.0157.  Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser a� xado nesta 
Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de janeiro de 2018
O O� cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: DIEGO SOUZA MELLO e RUA-
MA AMARO LEITE. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teiro, auxiliar de eletrica, RG n.º 43005351 - SSP/SP, CPF n.º 38294971804, 
com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 127, � s. nº 
188, Termo nº 32831), nascido no dia vinte e sete de março de mil novecen-
tos e oitenta e oito (27/03/1988), residente na Rua Faixa do Oleoduto, 430, 
Fabril, Cubatão - SP, � lho de LAUDICÉIA DE SOUZA MELLO, de nacio-
nalidade brasileira, cozinheira, com 51 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 470439555 - SSP/SP, CPF n.º 45778486863, com 20 anos de idade, natu-
ral de ARCOVERDE - PE (Arcoverde-PE  Livro nº 29, � s. nº 87, Termo nº 
32792), nascida no dia quinze de junho de mil novecentos e noventa e sete 
(15/06/1997), residente na Rua Faixa do Oleoduto, 430, Fabril, Cubatão - SP, 
� lha de ANTÔNIO AMARO LEITE, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARINALVA PE-
REIRA DA SILVA LEITE, de nacionalidade brasileira, do lar, com 64 anos de 
idade, residente em Cubatão – SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser a� xado nesta Serventia 
e publicado pela Imprensa Local.   
                                               

Cubatão, 26 de janeiro de 2018
O O� cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: FERNANDO SERRANO JU-
NIOR e KÁTIA HELENA ANDRIA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, encanador industrial, RG n.º 226815869 - SSP/SP, CPF n.º 
30088006883, com 36 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 84, � s. nº 283, Termo nº 15813), nascido no dia trinta de dezembro de 
mil novecentos e oitenta e um (30/12/1981), residente na Rua João Damaso, 
713, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, � lho de FERNANDO SERRANO, 
de nacionalidade brasileira, mecânico, com 61 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA HELENA LEONEL SERRANO, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativa, RG 
n.º 203221187 - SSP/SP, CPF n.º 12127780817, com 47 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 91, � s. nº 215, Termo nº 
92379), nascida no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e setenta 
(22/09/1970), residente na Rua João Damaso, 713, Parque Fernando Jorge, 
Cubatão - SP, � lha de GERALDO ANDRIA, falecido há 8 anos e de AMELIA 
NILCE TEIXEIRA ANDRIA, falecida há 10 anos. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser a� xado 
nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
   

Cubatão, 26 de janeiro de 2018
O O� cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: MARCOS DOS SANTOS SILVA 
e ANA ELISE COSTA DO CARMO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 32207114 - SSP/SP, CPF n.º 21866947869, 
com 37 anos de idade, natural de ITAJAÍ - SC (Balneário Camboriú-SC  Livro 
nº 7, � s. nº 213, Termo nº 2826), nascido no dia nove de abril de mil novecen-
tos e oitenta (09/04/1980), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 100, apt.13 
A, Vila Natal, Cubatão - SP, � lho de MARCOS AMARAL SILVA, falecido há 
10 anos e de DALVA DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, co-
merciante, com 54 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de enfermagem, 
RG n.º 331734308 - SSP/SP, CPF n.º 22226094881, com 36 anos de idade, 
natural de CANOAS - RS (Canoas-RS  Livro nº 72, � s. nº 201, Termo nº 
21401), nascida no dia dezessete de setembro de mil novecentos e oitenta e 
um (17/09/1981), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 100, apt.13 A, Vila 
Natal, Cubatão - SP, � lha de OSCAR JOSÉ DO CARMO, falecido há 12 anos 
e de MARIA APARECIDA COSTA DO CARMO, de nacionalidade brasileira, 
secretária, 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 
a� xado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.  
                              

Cubatão, 26 de janeiro de 2018
O O� cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: LEANDRO RODRIGUES FER-
NANDES e KAROLINE DE ALMEIDA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, supervisor de trade, RG n.º 48046708 - SSP/
SP, CPF n.º 41866180894, com 26 anos de idade, natural de SANTOS - SP 
(Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 153, � s. nº 278, Termo nº 93141), nascido 
no dia quatorze de agosto de mil novecentos e noventa e um (14/08/1991), 
residente na Rua Brasílio Martins Fontes, 133, Jardim Nova República, Cuba-
tão - SP, � lho de JOSÉ MANOEL FERNANDES, de nacionalidade brasileira, 
promotor, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de DORACY 
RODRIGUES FERNANDES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, assistente de perito, RG n.º 342492421 - SSP/SP, CPF n.º 
41293270890, com 25 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 158, � s. nº 195, Termo nº 95963), nascida no dia oito de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (08/02/1992), residente na Rua 
Brasílio Martins Fontes, 133, Jardim Nova República, Cubatão - SP, � lha de 
LEONICIO EVANGELISTA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, seguran-
ça patrimonial, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de DILMA 
REGINA DE ALMEIDA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
54 anos de idade, residente em Cubatão – SP. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser a� xado 
nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 26 de janeiro de 2018
O O� cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: EMERSON DA COSTA SILVA e 
ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, o� cial de andaime, RG n.º 485706453 - SSP/SP, CPF n.º 
40397110847, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia 
vinte e um de julho de mil novecentos e noventa e um (21/07/1991), residente 
na Avenida Principal, 4429, Vila Esperança, Cubatão - SP, � lho de EDSON 
VIEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecido há 20 anos e de RO-
SIANE NUNES DA COSTA, de nacionalidade brasileira, gari, com 43 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, atendente, RG n.º 430123541 - SSP/SP, CPF n.º 41241119830, 
com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia cinco de junho 
de mil novecentos e noventa e três (05/06/1993), residente na Avenida Prin-
cipal, 4429, Vila Esperança, Cubatão - SP, � lha de PAULO GONÇALVES DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, falecido há 9 anos e de EDNA LUCIA DE 
ASSIS ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 50 
anos de idade, residente em Cubatão – SP. Se alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser a� xado nesta 
Serventia e publicado pela Imprensa Local.   
                                   
           

Cubatão, 26 de janeiro de 2018
O O� cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: JOSÉ EDINALDO FEITOSA DOS 
SANTOS e DANIELA CARMO DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, consultor, RG n.º 162522344 - SSP/SP, CPF n.º 
07507060829, com 49 anos de idade, natural de AQUIDABÃ - SE, nascido no 
dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e sessenta e oito (22/08/1968), re-
sidente na RUA Sergipe, 303, Vila Nova, Cubatão - SP, � lho de JOÃO BATISTA 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 87 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de VANDA FEITOSA DOS SANTOS, de naciona-
lidade brasileira, aposentada, com 84 anos de idade, residente em Cubatão - SP-
Divorciado de Arlete Sousa dos Reis, conforme sentença datada de 13/02/2015, 
proferida pela Juíza de Direito do CEJUSC do Foro de São Vicente-SP, nos autos 
de nº 907/2014.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
do lar, RG n.º 17954247 - SSP/SP, CPF n.º 12134175893, com 47 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatorze de fevereiro de mil novecen-
tos e setenta (14/02/1970), residente na RUA Sergipe, 303, Vila Nova, Cuba-
tão - SP, � lha de DANIEL SOARES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 76 anos de idade, residente em SANTOS - SP e de DARCI 
CESAR PINHEIRO, falecida há 21 anos. Divorciada de Floriano Mingolelli Fi-
lho, conforme sentença datada de 23/08/2017, proferida pelo Juíz de Direito da 
3ª Vara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº 1003056-48.2017.8.26.0157. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser a� xado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local. 
  

Cubatão, 26 de janeiro de 2018
O O� cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: JÚLIO CESAR DA SILVA e VIVIANE 
SOUZA DA PAIXÃO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciado, eletrotécnico, RG n.º 21748944 - SSP/SP, CPF n.º 16956441829, com 47 
anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascido no dia vinte e quatro de 
julho de mil novecentos e setenta (24/07/1970), residente na Rua das Acácias, 
455, Vila Natal, Cubatão - SP, � lho de JOÃO ALVES DA SILVA, falecido há 11 
anos e de GERTRUDES FRANCO DA SILVA, falecida há 2 anosDivorciado de 
Suzane Maria dos Santos, conforme sentença datada de 28/03/2014, proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Praia 
Grande-SP, nos autos de N°400033128620138260477. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, � scal, RG n.º 443969292 - SSP/SP, CPF n.º 
33450288830, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
quatorze de agosto de mil novecentos e oitenta e três (14/08/1983), residente na 
Rua das Acácias, 455, Vila Natal, Cubatão - SP, � lha de VENANCIO SOUZA DA 
PAIXÃO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de LUCILIA FERNANDES DOS SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em Cubatão – SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser a� xado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.  

Cubatão, 27 de janeiro de 2018
O O� cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: RAFAEL DOS SANTOS e DE-
NISE BATISTA DE LIMA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, auxiliar de impressão digital, RG n.º 45091933 - SSP/SP, CPF n.º 
22867822882, com 34 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 75, � s. nº 294, Termo nº 46566), nascido no dia dezesseis 
de julho de mil novecentos e oitenta e três (16/07/1983), residente na Rua 
Jaime Duarte, 204, Jardim Nova República, Cubatão - SP, � lho de GEILDO 
DOMINGOS DOS SANTOS, falecido há 19 anos e de MARIA RENI DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente 
em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ra, técnica de enfermagem, RG n.º 28866161 - SSP/SP, CPF n.º 34606775890, 
com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 109, � s. 
nº 310, Termo nº 25789), nascida no dia dois de agosto de mil novecentos e 
oitenta e cinco (02/08/1985), residente na Rua Jaime Duarte, 204, Jardim Nova 
República, Cubatão - SP, � lha de JOSÉ BATISTA DE LIMA, de nacionalida-
de brasileira, motorista, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de APARECIDA CELESTE TEIXEIRA SILVEIRA LIMA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão – SP. Se al-
guem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser a� xado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local. 
  

Cubatão, 29 de janeiro de 2018
O O� cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: PEDRO MATIAS DE LIMA e 
ELIENE SANTOS NOVAIS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteiro, comerciante, RG n.º 25489347 - SSP/SP, CPF n.º 27088756803, 
com 40 anos de idade, natural de SURUBIM - PE (Surubim-PE  Livro nº 3, � s. 
nº 82, Termo nº 3232), nascido no dia vinte e três de maio de mil novecentos e 
setenta e sete (23/05/1977), residente na Rua Oito, s/nº, Cota 95, Cubatão - SP, 
� lho de JOÃO MATIAS DE LIMA, de nacionalidade brasileira, falecido há 
mais de 10 anos e de JOSEFA SOUZA DE LIMA, de nacionalidade brasilei-
ra, aposentada, com 83 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, RG n.º 
609952432 - SSP/SP, CPF n.º 46876300811, com 24 anos de idade, natural 
de VITÓRIA DA CONQUISTA - BA (Tanhaçu-BA  Livro nº 27, � s. nº 201, 
Termo nº 6082), nascida no dia oito de janeiro de mil novecentos e noventa e 
quatro (08/01/1994), residente na Rua Oito, s/nº, Cota 95, Cubatão - SP, � lha 
de MANOEL SILVA NOVAIS, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 
60 anos de idade, residente em TANHAÇU - BA e de MARIA DO CARMO 
ROSA SANTOS, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 54 anos de ida-
de, residente em TANHAÇU – BA. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser a� xado nesta Serventia 
e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 29 de janeiro de 2018
O O� cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: RALPH ALMEIDA GUALBERTO e AN-
GELA CAROLINA SANTOS CARVALHO. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, técnico de planejamento, RG n.º 42175942 - SSP/SP, CPF 
n.º 36589083860, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 126, � s. nº 374, Termo nº 32619), nascido no dia dezoito de março de mil no-
vecentos e oitenta e oito (18/03/1988), residente na Rua Ana Nery, 86, Vila Couto, 
Cubatão - SP, � lho de JOÃO MARIA GUALBERTO, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARGARIDA 
MARIA MARTINS DE ALMEIDA GUALBERTO, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, técnica de laboratório, RG n.º 47401997 - SSP/
SP, CPF n.º 34229761830, com 26 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos 
- 1º Subdistrito  Livro nº 150, � s. nº 236, Termo nº 91265), nascida no dia cinco 
de maio de mil novecentos e noventa e um (05/05/1991), residente na Rua Goiás, 
103, Vila Paulista, Cubatão - SP, � lha de DAVI ROSALINO DE CARVALHO, de 
nacionalidade brasileira, comerciante, com 55 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de MARIA CLARA DOS SANTOS CARVALHO, de nacionalidade bra-
sileira, comerciante, com 54 anos de idade, residente em Cubatão – SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser a� xado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local. 
  

Cubatão, 30 de janeiro de 2018
O O� cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: NILTON CEZAR BORGE DOS 
SANTOS e ORLANETE PEREIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, balconista, RG n.º 1366861 - SSP/SP, CPF 
n.º 26952392890, com 40 anos de idade, natural de MONTE ALEGRE DE 
SERGIPE - SE (Monte Alegre de Sergipe  Livro nº 3, � s. nº 167, Termo nº 
1683), nascido no dia dezoito de novembro de mil novecentos e setenta e sete 
(18/11/1977), residente na Caminho São Geraldo, 52, Vila Esperança, Cuba-
tão - SP, � lho de VALDETE BORGE DOS SANTOS, de nacionalidade bra-
sileira, agricultora, com 65 anos de idade, residente em POÇO REDONDO 
- SE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 13360875 - SSP/SP, CPF n.º 02554612838, com 56 anos de idade, natural 
de FLORES - PE (Irece-BA  Livro nº 36, � s. nº 263, Termo nº 12747), nascida 
no dia seis de junho de mil novecentos e sessenta e um (06/06/1961), resi-
dente na Caminho São Geraldo, 52, Vila Esperança, Cubatão - SP, � lha de 
BRAZ PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, falecido há 10 anos 
e de MARIA RITA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, falecida 
há mais de 20 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser a� xado nesta Serventia e publicado 
pela Imprensa Local.  
 

Cubatão, 30 de janeiro de 2018
O O� cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: JOHNNY FRANCISCO DE 
MOURA e IANNA ARCANJO MOREIRA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, técnico de segurança do trabalho, RG n.º 30663727 
- SSP/SP, CPF n.º 32896607889, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 101, � s. nº 164, Termo nº 22460), nascido no dia vinte e 
um de abril de mil novecentos e oitenta e quatro (21/04/1984), residente na 
Rua Primeiro de Maio, 685, Vila Nova, Cubatão - SP, � lho de PEDRO FRAN-
CISCO DE MOURA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ELIZETE MOREIRA DE MOURA, de 
nacionalidade brasileira, diarista, com 62 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, manicure, RG 
n.º 531776311 - SSP/SP, CPF n.º 42521064866, com 25 anos de idade, natural 
de SIMÕES FILHO - BA (Salvador - BA  Livro nº 160, � s. nº 169, Termo nº 
125395), nascida no dia quatro de julho de mil novecentos e noventa e dois 
(04/07/1992), residente na Rua Primeiro de Maio, 685, Vila Nova, Cubatão 
- SP, � lha de FABIANE ARCANJO MOREIRA, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de serviços gerais, com 43 anos de idade, residente em OSASCO – SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser a� xado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local. 
  

Cubatão, 30 de janeiro de 2018
O O� cial: Fabio Capraro.

editais de casamentoCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

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 Cas-

queiro
• Casa Vila Nova
• Sobrepostas no 

Vale Verde
• Apartamento/ gal-

pão e salão comer-
cial no Centro de 
Cubatão

VENDE
• Sobrepostas no Vale 

Verde - 2 quartos
• Apartamento Jd. 

Casqueiro - 2 quar-
tos

• EXCELENTE CASA 
5 quartos - pisci-
na - garagem p/ 3 
veículos

NA SEMANA PASSADA O DEM CUBATENSE VEIO À REDAÇÃO DO ACONTECE, QUANDO 
FOI RECONHECIDO PELA ESTADUAL COMO ‘MAIOR FORÇA DA REGIÃO. ESTA SEMANA, O 
PRESIDENTE RODRIGADO GARCIA, QUE É DEPUTADO FEDERAL DEIXOU A SECRETARIA DE 
ESTADO E VAI ASSUMIR A LIDERANÇA DO PARTIDO NO CONGRESSO, MOVIMENTO POLÍTI-
CO DETERMINATE PARA SUA INDICAÇÃO COMO CANDIDATO A GOVERNADOR DE SP. “É O 
DEM EM ALTA”, DISSE O MEMBRO DA EXECUTIVA MUNICIPAL LOURIVAL (À ESQUERDA)

Nesta quarta (31), o Sindicato dos Petroquímicos de Cubatão e Região realizou a 
22ª edição do projeto ‘Verão Sem Aids e Drogas’, que visa conscientizar a popula-
ção quanto ao elevado índice de incidência de DST’s recorrente desta época. Du-
rante toda a manhã, os voluntários fizeram pedágio no cruzamento das avenidas 
Nove de Abril e Joaquim MIguel Couto, entregando panfletos com orientações 
para prevenção de DST’s e sobre os problemas causados pelas drogas.
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WWW.KNNIDIOMAS.COM.BR
(13) 3364-2367 AV. BRASIL, 153, 

CASQUEIRO, CUBATÃO


