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MP coloca contrato do Hospital em xeque

Professores preparam 
paralisações em março

ESTADO DE GREVE

SAÚDE

Esta semana, o Tribunal de 
Justiça do Estado negou 
pedido de liminar para sus-
pender o contrato de conces-
são, que poderia ocasionar 
o fechamento do Hospital 
Municipal de Cubatão. A 
Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade -Adin, pretende 

Em assembleia na noite desta 
quinta (01), os professores de 
Cubatão decidiram voltar as 
salas de aula nesta sexta, mas 

PUBLICIDADE

anular o ato da Câmara que 
aprovou o repasse dos pré-
dios do Hospital e do Teatro 
para gestão da Fundação São 
Francisco Xavier.
Com a negativa da liminar, 
resta aguardar o julgamento 
da ação que questiona a lega-
lidade do contrato.   03

mantém o estado de greve. 
Sindicato prepara paralisa-
ções e manifestações durante 
todo o mês.   03

Aderbau Gama

Coluna do Cido Barbosa  02

Justiça 
bloqueia bens 
de vereadores 
de São Vicente 

Cubatão Município 
de Interesse Turístico 
vai para votação 
na Assembleia

Paulo Corrêa Júnior 
pede CPI contra 
exploração sexual 
infanto-juvenil

Álvaro Dias faz 
peregrinação na 
Baixada junto 
com o Podemos

Ademário garante 
que não vai extin-
guir setor de vigi-
lância

Eleição do Condesb  
revela racha no 
Governo do Estado 
e força de França
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Depois do Fórum
Manchete da edição anterior de Acontece, 

o Fórum de debate contra a exploração sexual 
infantil, realizado na última segunda (26), na 
Unisanta, já começa a dar frutos. O deputado 
estadual Paulo Corrêa Jr (Patriotas) encami-
nhou pedido de abertura de CPI na Assembleia 
Legislativa, sobre o tema. O deputado já conta 
com apoio de cerca de 30 deputados para tal 
empreitada.

Outra medida anunciada pelo parlamentar é o 
projeto de lei que autoriza o Governo do Estado a criar o serviço de dis-
que-denúncia de abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes. 
O projeto de lei já está pronto e deve ser encaminhado à mesa diretora da 
Alesp nos próximos dias.

Interesse Turístico
O Conselho Estadual de Turismo já aprovou a indicação para incluir 

Cubatão como Município de Interesse Turístico do Estado – MIT. Passo 
anterior, para tornar a cidade estância turística, o MIT já garante acesso da 
cidade à verba Dade. Depois do êxito junto à secretaria estadual de Turis-
mo, o deputado já articula a aprovação da matéria no plenário da Assem-
bleia Legislativa, o que deve acontecer nas próximas semanas.

França no Condesb 
A eleição para presidência do Condesb (Conselho que reúne os prefeitos 

da Baixada) revelou o racha no governo do Estado e dentro do próprio 
PSDB. A eleição foi uma queda de braços entre os apoiadores de Marcio 
França e Dória, para a sucessão estadual. Melhor para a tropa de França, 
que elegeu o prefeito de São Vicente Pedro Gouvêa (MDB), com Suman 
(PSB), de Guarujá, vice. Ambos aliados de França e únicos prefeitos que 
não pertencem ao PSDB na Baixada.

Deu racha
O que chamou atenção foi o fato de o prefeito de Santos, Paulo Alexandre 

Barbosa, considerado o ‘pupilo do governador’ e 17 dos 18 conselheiros do 
Estado, integrantes do alto escalão do governo, votarem com o grupo de 
Márcio França.

Os prefeitos tucanos Luíz Maurício (Peruíbe) e Ademário (Cubatão) que 
defendem a candidatura própria ao governo do Estado, com Dória candi-
dato, ganharam de 5 a 4 entre os prefeitos, mas viram a própria cúpula do 
Estado por � m às suas pretensões à frente do Condesb, sacramentando o 
racha, também na Baixada. 

Edmur Mesquita, conhecido por falar baixo e devagar, propôs o adia-
mento da eleição, mas não foi ouvido.

Nem tão mal
A avaliação popular do prefeito Ademário em Cubatão pode não ser tão 

negativa quanto se supõe, nos bastidores da política local, onde ele é mui-
to mal avaliado. Levantamentos estatísticos, encomendados por terceiros 
e sem o conhecimento do prefeito, estariam indicando que sua aprovação 
popular em Cubatão, no início deste ano, subiu para próximo de 40%, o 
que seria nada mal, depois de um primeiro ano sem grandes avanços e 
marcado por cortes e desgaste com os servidores.

Como o primeiro costuma ser marcado pela ‘paciência’ do eleitor; este 
ano será crucial para Ademário: ou decola, ou começará a ter di� culdades 
com a imagem pública.

Fraternidade sim. Violência não
A Câmara realiza nesta sexta (02) às 19 horas, o Ato Solene de Lança-

mento da Campanha da Fraternidade 2018: "Fraternidade e Superação da 
Violência", com a presença do bispo emérito da Diocese de Santos, Dom 
Jacyr Francisco Braido, orador o� cial. Neste ano o lema da Campanha é 
"Em Cristo somos todos irmãos” (Mt 23,8).

Também estarão presentes a coordenadora diocesana da CF, Marcia 
Tavares e a coordenadora dos Projetos de Paci� cação Social do Instituto 
Anástasis, a assistente social Vacildes Barboza de Souza.

Bens bloqueados
Sete políticos vicentinos tiveram bens bloqueados na Justiça por suposto 

esquema para eleição da mesa diretora da Câmara em 2013. A acusação diz 
que Bispo teria pago propina de 167 mil, para os pares votarem nele para 
presidente. Em sua defesa Bispo, que foi eleito por unanimidade, diz que 
‘não faz nenhum sentido comprar seis votos se já tinha a maioria’. 

Sofreram ordens de bloqueio: Bispo, Jura, Alfredo Martins, Marcelo Cor-
reia, Ferrugem, Rafael Barreto e Paulinho Alfaiate.

Novos ares
Canditado a vereador em Cubatão nas últimas eleições pelo PPS, Fábio 

Barbosa, ou Nêgo Binho, está de saída do partido. A carta de des� liação 
inclusive já foi entregue. Seu destino já está traçado: Nêgo Binho vai para o 
PSDC, onde será o presidente da executiva provisória. 

Carnaval 2019
Cubatão já articula a volta dos des� les de escola de samba para o pró-

ximo ano. Membros das agremiações da Cidade e representantes da se-
cretaria de Cultura estiveram na Liga Independente das Escolas de Samba 
de São Paulo, na capital, para entender melhor como a Liga-SP se vale de 
parcerias com o poder público e iniciativa privada para a realização dos 
des� les através da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal. Agora, 
as escolas de Cubatão e a Prefeitura vão preparar documentação para pos-
sibilitar o des� le de 2019. Será que vai dar samba? 

Podemos refundar

No último final de semana, o senador Álvaro Dias percor-
reu a Baixada Santista apresentando seu projeto para ‘re-

fundar a República’. Começou pelo Guarujá onde aconteceu 
o encontro regional do Podemos com a filiação das novas 

estrelas da região. Farid Madi, que já é o coordenador regio-
nal e Haifa Madi, pré-candidata a deputada estadual, numa 

dobradinha com Renata Abreu, presidente nacional da sigla.
Álvaro Dias também deu o ar da graça em Cubatão, onde 

almoçou, num restaurante local, com o prefeito Ademário e 
lideranças políticas da cidade. 

Vigilantes da prefeitura de 
Cubatão e o prefeito Ademário 
selaram acordo e caminharão 
unidos para buscar, em conjunto, 
soluções para minimizar o impac-
to de impasses jurídicos, em des-
favor da categoria. A Comissão 
que, na semana passada esteve no 
gabinete do presidente da Câma-
ra, conforme noticiou Acontece, 
se reuniu nesta terça (27) com o 
prefeito em seu gabinete. “A cate-
goria prefere o caminho do diálo-
go e a construção de alternativas 
viáveis, em conjunto com o pre-
feito, ao invés do enfrentamento 
ou judicialização”, argumentou o 
advogado da categoria Leandro 
Matsumota, ao costurar o acor-
do que envolverá representantes 
dos vigilantes, Câmara e Prefei-
tura em busca de soluções para 
os imbróglios que a� igem a cate-
goria. O posicionamento animou 
o prefeito, tanto que, ao invés de 
indicar representante, ele saiu da 

reunião junto com os membros da 
comissão para se encontrar pes-
soalmente com dezenas de vigi-
lantes que aguardavam o desfecho 
da reunião. Ao encontrar o grupo, 
de imediato, o prefeito rechaçou 
a hipótese de extinguir o setor de 
vigilância quali� cando esta pos-
sibilidade ‘como boato maldoso’, 
para colocá-lo contra a categoria 
que, ao contrário, ‘reputa de suma 
importância para a municipalidade’.

Recomendação do MP
Recentemente, o Ministério Pú-

blico recomendou a volta de todos 
os servidores desviados de função 
para os setores de origem (aos quais 
foram aprovados em concurso). No 
caso especí� co, a tensão causada pela 
‘insegurança jurídica’, envolve mais 
de cem vigilantes que temem prejuí-
zos com perdas salariais, incluindo 
o imbróglio envolvendo os que � ca-
riam ‘sem ter para onde voltar’, pois 
a função de origem nem existe mais. 

O acordo
Daqui pra frente, as orientações do 

Ministério Público serão colocadas à 
mesa num grupo de trabalho com a 
Comissão de Avaliação indicada pelos 
vigilantes e que inclui as secretarias de 
Gestão, Jurídico e Procuradoria, além 
de representante da Câmara.

Segundo o representante da Co-
missão Paulo Chaves, os trabalha-
dores pretendem incluir o próprio 
MP nas discussões, na tentativa de 
sensibilizar o órgão com relação às 
peculiaridades de cada caso.

As medidas do prefeito relacio-
nadas à categoria, doravante, devem 
ser precedidas dos entendimentos 
deste grupo de trabalho, ‘mas sem-
pre à luz da legalidade’, lembrou 
Ademário.

Além do presidente da Câmara 
Rodrigo Alemão, estiveram pre-
sentes os vereadores Marcinho 
(PSB), Lalá (SD), Jair do Bar (PT), 
Sérgio Calçados (PPS) e Anderson 
Veterinário (PRB).

D��������� PMC

Ademário garante que não vai 
extinguir setor de vigilância

Já virou briga! Governo mu-
nicipal e professores de Cubatão 
de� nitivamente não se entendem: 
no meio do tiroteio cerca de 15 
mil alunos da rede municipal de 
ensino. Em assembleia na tarde 
desta quinta (01) os professores 
decidiram pela volta ao trabalho 
já nesta sexta (02), mas com ma-
nutenção do estado de greve. 

Na assembleia também � cou 
de� nido que a categoria fará três 
paralisações no mês de março, em 
datas a serem de� nidas nos próxi-
mos dias.

A categoria também decidiu 
que fará diversos atos públicos de 
manifestação contra os decretos 
da Prefeitura. Os atos serão rea-
lizados junto a comunidade, nas 
feiras livres e na Cãmara de ve-

Aulas retornam, mas professores 
preparam paralisações em março 

readores.
Segundo o Sindicato a parali-

zação atingiu mais de 70% da ca-
tegoria: para a administração só 
25%. Na quarta, houve protesto 
na frente da Prefeitura com diver-
sos ‘adjetivos’ contra o prefeito: só 
não chamaram de santo.

Os manifestantes xingam Ade-
mário por não cumprir a promes-
sa feita em dezembro de suspen-
der os decretos que retiram seus 
benefícios (segundo os professo-
res), ou privilégios (segundo a ad-
ministração). 

Por outro lado prefeito se de-
fende e diz que só não cumpriu 
o acordo por que, em janeiro, os 
professores tiraram sua autono-
mia ao ingressar com ação, judi-
cializando o caso. A Justiça negou 

os pedidos de liminares, que fa-
voreceriam a categoria e, agora, a 
administração entende que preci-
sa esperar a decisão judicial, que 
só deve acontecer mais para o � m 
do ano.

No � nal das contas, o holerite 
dos professores referente a janei-
ro, veio mais magro. A Prefeitura 
pagou, em dia, o valor básico � xa-
do em concurso, e desconsiderou 
a ampliação da jornada de traba-
lho, justi� cando que em janeiro 
nenhum professor tem aula even-
tual ou carga suplementar: “seria 
como pagar hora extra para quem 
está de férias”, disse Pedro de Sá. 
Mas o Sindicato discorda, diz que 
o direito está amparado na Legis-
lação federal e vai cobrar a dife-
rença na Justiça.
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TJ nega liminar que poderia 
fechar Hospital de Cubatão

O Tribunal de Justi-
ça negou na última terça 
(26), o pedido de liminar, 
do MP, para suspender a 
lei aprovada na Câmara, 
ano passado, e que serviu 
de base para o contrato 
de concessão do Hospital 
Municipal. Para o MP, tra-
tou-se de ‘uma privatiza-
ção de espaço público, sem 
processo licitatório, satis-
fazendo unicamente inte-
resses privados’. Sustenta 
a peça, o entendimento de 
que concessão de espaços 
públicos é de responsabi-
lidade do poder Executivo 
e, em tese, o ato da Câmara 
seria inconstitucional.

Caso a liminar fosse 
atendida, o contrato da 
Prefeitura com a Funda-
ção São Francisco Xavier 
(FSFX) � caria suspenso, 
até o julgamento � nal, o 
que poderia acarretar o 
imediato fechamento do 
Hospital.

No despacho, apesar de 
reconhecer que, aparente-
mente, a Câmara não teria 
competência para aprovar 
as leis em questão, o rela-
tor Silveira Paulilo afastou 
a urgência para cancelar 
o contrato, entendendo 
que a Prefeitura não teria 
condições de tocar o Hos-
pital e que seu eventual fe-
chamento traria prejuízos 
maiores. 

Processo segue
Com o pedido de limi-

nar negado, a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade 

Sobre a Adin ingres-
sada pela PGE no MP, a 
Fundação São Francisco 
Xavier vem a público es-
clarecer que:

A FSFX rea� rma o 
compromisso assumi-
do com o município de 
Cubatão e toda comuni-
dade, e con� rma a conti-
nuidade na prestação do 
serviço com qualidade 
atendendo a necessidade 
dos munícipes, e reforça 

que à frente da administra-
ção do Hospital de Cubatão, 
seu compromisso é com a 
excelência e com o respeito 
ao ser humano como valo-
res a serem praticados junto 
à sociedade. 

É importante informar 
que a FSFX não foi noti� -
cada e que tomou conheci-
mento do ingresso de Ação 
Direta de Inconstitucionali-
dade proposta pela Procu-
radoria Geral de Justiça do 

Saúde

Outro Lado

A Prefeitura não se manifestou so-
bre o assunto. Em nota, a assessoria 
informou que, quando questionada 

FSFX
Estado de São Paulo. 

Por � m a FSFX reitera 
seu compromisso com a 
transparência entenden-
do que todas as dúvidas, 
reclamações e sugestões 
possibilitam a melhoria 
continua dos serviços 
prestados à comunidade. 
Por esta razão, na opor-
tunidade, informamos os 
nossos canais de comu-
nicação. (13) 3388-4908 / 
99152-3212

Prefeitura
por Acontece, a Procuradoria Geral 
do Município, ainda não tinha sido 
noti� cada.

(Adin) seguirá para jul-
gamento do mérito, o que 
deve durar uns oito me-
ses, segundo especialistas 
ouvidos por Acontece. A 
peça apresentada pelo pro-
curador-geral do Estado 
Gianpaolo Poggio Smanio,  
requer a declaração de in-
constitucionalidade da lei 
3.848/2017, que versa so-
bre a mudança do modelo 
de funcionamento do hos-
pital e da destinação e fun-
cionamento do prédio do 
antigo teatro como anexo 
ao hospital.

Na Adin, o procura-
dor cita que o processo foi 

contaminado por “delega-
ção inversa de atribuições, 
violação ao princípio da 
separação de poderes, pri-
vatização de espaço públi-
co, violação ao princípio 
de moralidade, transferên-
cia da execução de serviço 
público, ausência de licita-
ção e inconstitucionalida-
de por arrastamento”.

TCE questiona 
modelo 

Em setembro do ano 
passado, Ministério Públi-
co de Contas, questionou 

o novo modelo de gestão 
apresentado pela Prefeitu-
ra e entrou com represen-
tação contra a concessão 
de direito real de uso do 
equipamento. Foi o que 
motivou a Prefeitura a sus-
pender o processo licitató-
rio em andamento, à épo-
ca, optando pelo contrato 
de urgência, pois o Muni-
cípio não suportava mais a 
ausência do Hospital.

A procuradora Élida 
Graziane Pinto considera 
que a gestão dos equipa-
mentos de saúde deve ser 
feita pela administração 
municipal, e as entidades 
privadas devem ter cará-
ter de complementação 
dos serviços. Entende, 
inclusive, que “a gestão 
da saúde por particula-
res afronta ordenamentos 
jurídicos, principalmen-
te no que tange ao arti-
go 109, parágrafo 1º, da 
Constituição Federal”.

Outro ponto questio-
nado pelo MPC é a mo-
dalidade escolhida para 
o processo licitatório. Ao 
fazer a opção pela con-
cessão de uso, a Prefeitura 
desvirtua o emprego do 
equipamento, já que tal 
modalidade pressupõe a 
autorização para que um 
particular (neste caso a 
FSFX) explore o bem pú-
blico com interesses eco-
nômicos. Este desvio de 
� nalidade cria um desa-
juste e torna incompatível 
a licitação com a legislação 
vigente no país.

3848/2017

é a lei que foi aprovada 

pela Câmara e está sendo 

questionada pelo 

Ministério Público 

Relator alega  no despacho que possível fechamento do Hospital traria prejuízos ao sistema de saúde da  Cidade. 
Processo segue trâmite até o julgamento, que não tem data marcada. 

D���������� PMC



04 02 de março de 2018 digital.com.br

WWW.KNNIDIOMAS.COM.BR
(13) 3364-2367 AV. BRASIL, 153, 

CASQUEIRO, CUBATÃO

por jaque barbosa jaquebarbosa@acontecedigital.com.br
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Parabéns

VENILSON, DO CHAVEIRO UNIVERSAL BALULA

RONE ROSA, DA AUTO 

MOTO ESCOLA PRISMA

POPULAR MARACA

 

Combustível de qualidade, ducha eco-
lógica, happy hour... Quer mais? Vai no 
Posto Ipiranga, da Rua São Paulo.  O 
novo posto de Cubatão, já está conquis-
tando a preferência dos mais exigentes 
clientes e de quem procura a melhor re-
lação preço/qualidade. Além de oferecer 
um dos preços mais baratos da bandei-
ra Ipiranga na região, a administração 
adotou também uma estratégia de pro-
ximidade com os clientes: o ambiente é 

Onde fica a Rua São Paulo? Lá no Posto Ipiranga

O posto fi ca na 

Rua São Paulo, 

nº 305

Telefone

3372-3807

amplo, arejado e conta com loja de conveniên-
cia AM PM (franquia Ipiranga), apoiada por 
um deck, especialmente planejado para o con-
forto dos clientes. Aquele happy hour de � m de 
tarde já tem ponto certo para acontecer, com 
diversas opções de cerveja,  música ambiente e 
atendimento de qualidade. 

Também se destaca a ducha ecológica ‘Du-
cha Azul’, que está em promoção. Abastecen-
do 10 litros, a ducha simples sai por apenas R$ 
5,00. O posto funciona 24 horas.

Fotos Marcel Nobrega

PEQUENA E LINDA 

ANA BEATRIZ
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Em pouco tempo o deck já está se tornando o espaço preferido para happy hour. Na última 
sexta, amigos se reuniram para um animado churrasco, depois do trabalho.

Aderbau Gama

A Câmara de São Paulo em razão da comemoração do dia do 
Rotary, homenageia o rotariano cubatense Mario Canelas por 
várias décadas de dedicação ao Rotary e a comunidade. O 
presidente da Mesa, vereador Gilson Barreto entregou a ho-
menagem. A presidente do Rotary de Cubatão Marluce Rios 
juntamente com uma comi� va de rotarianos subiram a Serra 
para pres� giar o sr. Mário juntamente com sua esposa Hilda 
Gomes Canelas  e as fi lhas Nancy Canelas e Marilda Canelas

Seja autor de 120 sorrisos!
Com a frase ‘saia da toca nesta páscoa e seja autor de 120 
sorrisos’ o Gampec, com apoio do Rotary Cubatão está orga-
nizando uma tarde cheia de alegria para crianças especiais 
assis� das pelo grupo, em Cubatão. Um dia cheio de brinca-
deiras e  guloseimas está sendo preparado com muito cari-
nho, a equipe do Semeando Amor ao Próximo e o coelhinho 
da Páscoa já confi rmaram presença. Para que a festa seja 
repleta, o grupo conta com a ajuda de pessoas que queiram 
colaborar com o sorriso dos pequenos. Você pode ajudar 
doando um ovo de páscoa, basta entrar em contato com 
Josy Santos do Gampec no 98841-6597 ou Vanuzia Matos, 
do Rotary 97402-7952. A festa será em abril

A coluna parabeniza a 
inteligente e esforçada es-
tudante cubatense Raquel 
de Ameilda Silva. A garota 
deu um show no ves� bular 
e conquistou excelentes 
resultados: 2º lugar Direito 
SAn Fran  (USP);  4º lugar 
Medicina- Lusiadas; 6º 
lugar Letras Unicamp e  
10º lugar biblioteconomia. 
A família Almeida é só 
sorrisos e comemoração; 
Parabéns menina, voe alto!
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editais de casamentoCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: FRANCISCO DE ASSIS SILVA DE SOUSA FILHO e BRUNA TEIXEIRA BERNARDES DE 
OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de refrigeração, RG n.º 
357715639 - SSP/SP, CPF n.º 41899108807, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 157, fl s. nº 294, Termo nº 44876), nascido no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e 
noventa e três (25/03/1993), residente na Avenida Nações Unidas, 940, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho 
de FRANCISCO DE ASSIS SILVA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 51 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA SOCORRO DE ALMEIDA DA SILVA DE SOUSA, falecida há 20 anos 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, monitora, RG n.º 429434911 - SSP/SP, CPF 
n.º 43355041874, com 21 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão  Livro nº 176, fl s. nº 11, 
Termo nº 52155), nascida no dia vinte e três de abril de mil novecentos e noventa e seis (23/04/1996), 
residente na Avenida Nações Unidas, 940, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de CARLOS ALBERTO BERNAR-
DES DE OLIVEIRA, falecido há 8 meses e de IVANETE DE OLIVEIRA TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de serviços gerais, com 51 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, 20 de fevereiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: CRISTIANO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR e KHEREN CRISTINA DOS SANTOS FARIAS. 

Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, supervisor, RG n.º 537688365 - SSP/SP, 
CPF n.º 12066899437, com 20 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (27 Tatuapé  Livro nº 119, 
fl s. nº 56, Termo nº 125091), nascido no dia doze de setembro de mil novecentos e noventa e sete 

(12/09/1997), residente na Caminho Manoel Buchin, 90, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de CRISTIA-
NO GONÇALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 46 anos de idade, residente 

em OSASCO - SP e de SANDRA MARIA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 39 anos de 
idade, residente em CUSTÓDIA - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 459078458 - SSP/SP, CPF n.º 46596449874, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nas-
cida no dia onze de outubro de mil novecentos e noventa e sete (11/10/1997), residente na Caminho 

Manoel Buchin, 90, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ FREDIS DE FARIAS, de nacionalidade 
brasileira, eletricista, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JANDIRA DOS SANTOS 
DE FARIAS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 43 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, 21 de fevereiro 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: DANILLO DE MELO MATIAS e THALITA ALICE DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar, RG n.º 367361589 - SSP/SP, CPF n.º 45513728893, com 22 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezessete de julho de mil novecentos e noventa 
e cinco (17/07/1995), residente na Rua Santo Antônio de Pádua, 20, Vila São José, Cubatão - SP, fi lho de 
RUBENS MATIAS, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 52 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de SUELI ROSA DE MELO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 502253472 - SSP/
SP, CPF n.º 38715436837, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia primeiro de abril 
de mil novecentos e noventa e sete (01/04/1997), residente na Rua 20, 23, Fabril, Cubatão - SP, fi lha de 
EDMILSON DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecido há 19 anos e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, falecida há 11 meses. 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, 21 de fevereiro 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: DAVI FRANCISCO PEREIRA DA SILVA e ELIANE DA SILVA AMORIM. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 430054361 - SSP/SP, CPF n.º 35123172866, 
com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatro de novembro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (04/11/1985), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 500, bl.05, apt.11, Parque São 
Luis, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, falecido há 7 anos e de MARIA JOZINETE SILVA, 
de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de 
Rejane da Silva Lima, conforme sentença datada de 04/02/2015, proferida pela MM.Juíza de Direito da 
3ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº0009165.03.2014.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 494219269 - SSP/SP, CPF n.º 42895505845, com 25 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (São Vicente  Livro nº 208, fl s. nº 38, Termo nº 149597), nascida no 
dia dezessete de novembro de mil novecentos e noventa e dois (17/11/1992), residente na Rua Rivaldo 
Alves Feitosa, 500, bl.05, apt.11, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de CICERO GOMES DE AMORIM, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
PEREIRA TOMAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente em 
Cubatão – SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de fevereiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: JACSON RIBEIRO DIOGO e ANA CLAUDIA MENEZES MOTA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 391429115 - SSP/SP, CPF n.º 39025587844, com 31 
anos de idade, natural de PALMARES - PE (QUIPAPÁ  Livro nº 86, fl s. nº 175, Termo nº 15141), nascido no 
dia dez de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (10/12/1986), residente na RUA Caminho São 
Dagoberto, 374, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de LUÍS CARLOS DIOGO, falecido há 3 anos e de 
LUCIENE RIBEIRO DE MORAIS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 489454574 - SSP/
SP, CPF n.º 43522824806, com 25 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 
165, fl s. nº 56, Termo nº 99869), nascida no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e noventa 
e dois (27/09/1992), residente na RUA Caminho São Dagoberto, 374, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
fi lha de FRANCISCO MOTA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 50 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ANAILTA SOUZA DE MENEZES, 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, 22 de fevereiro 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 ROBERTO DE JESUS e CRISTIANE DE LIMA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, encanador industrial, RG n.º 204635822 - SSP/SP, CPF n.º 10827246889, 
com 48 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascido no dia nove de outubro de mil novecentos e 
sessenta e nove (09/10/1969), residente na Avenida Ferroviária/Caminho São Marcos, 2525, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de DOLIRES MARIA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Luciene Pereira, conforme sentença 
datada de 15/10/2012, proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Judicial desta Comarca, nos autos 
de Nº157.01.2011.006636-9. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de 
limpeza, RG n.º 441674525 - SSP/SP, CPF n.º 31018887865, com 35 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP, nascida no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e dois (25/10/1982), 
residente na Avenida Ferroviária/Caminho São Marcos, 2525, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha 
de JOÃO JERONIMO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, porteiro, com 64 anos de idade, residente 
em RECIFE - PE e de MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA, falecida há 4 meses. Divorciada de André Luis 
Santos de Mello, conforme sentença datada de 19/01/2018, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª 
Vara do Foro desta Comarca, nos autos de N°1002479-70.2017.8.26.0157. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado 
pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de fevereiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: DHIEGO DA CONCEIÇÃO e JULIANE ROCHA VILA NOVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, barbeiro, RG n.º 459973095 - SSP/SP, CPF n.º 31399217801, com 33 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Sabara-Carvalho do Brito-MG  Livro nº 13, fl s. nº 285, Termo nº 
3801), nascido no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e oitenta e quatro (22/07/1984), residente 
na Avenida dos Ferroviários, Caminho Joana Dark, 50, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de SOFIA 
DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, manicure, RG n.º 498612491 - SSP/SP, CPF 
n.º 37883296884, com 32 anos de idade, natural de GARANHUNS - PE (Garanhuns-PE  Livro nº 2, fl s. nº 
210, Termo nº 1092), nascida no dia primeiro de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (01/04/1985), 
residente na Avenida dos Ferroviários, Caminho Joana Dark, 50, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha 
de MOACIR BISPO VILA NOVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 78 anos de idade, residente 
em GARANHUNS - PE e de JOSEFA DA ROCHA VILA NOVA, falecida há 29 anos. Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 de fevereiro 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: LEONARDO HENRIQUE RODRIGUES SALLES DE MORAES e LETICÍA RIBEIRO DE MORAIS. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, professor, RG n.º 489938668 - SSP/SP, CPF 
n.º 41468687859, com 25 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 
164, fl s. nº 125, Termo nº 99408), nascido no dia primeiro de setembro de mil novecentos e noventa 
e dois (01/09/1992), residente na Rua Espanha, 1066, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de VALDE-
MIR PINTO DE MORAES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de SUSETE RODRIGUES SALLES DE MORAES, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, professora, RG n.º 520338315 - SSP/SP, CPF n.º 43361828848, com 21 anos de idade, natural de 
SÃO PAULO - SP (Taboão da Serra  Livro nº 161, fl s. nº 192, Termo nº 73074), nascida no dia vinte e três 
de janeiro de mil novecentos e noventa e sete (23/01/1997), residente na Rua Espanha, 1066, Jardim 
Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de EDIMO HENRIQUE DE MORAIS, de nacionalidade brasileira, empresário, 
com 56 anos de idade, residente em TABOÃO DA SERRA - SP e de ROSELI RIBEIRO BARBOSA MORAIS, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em TABOÃO DA SERRA – 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, 23 de fevereiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: SILVIO RODRIGUES DOS SANTOS e CINTHIA MARIA DA SILVA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 322067728 - SSP/SP, CPF n.º 
26423940851, com 41 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 15, fl s. 
nº 131, Termo nº 10371), nascido no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e setenta e sete 
(31/01/1977), residente na Rua Dezoito, 76, Pinheiro do Miranda, Cubatão - SP, fi lho de NARAILDE RO-
DRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 61 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de máquina, RG n.º 
627550423 - SSP/SP, CPF n.º 09751788498, com 31 anos de idade, natural de BEZERROS - PE (Bezer-
ros-PE  Livro nº 36, fl s. nº 148, Termo nº 40774), nascida no dia dois de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e seis (02/12/1986), residente na Rua Dezoito, 76, Pinheiro do Miranda, Cubatão - SP, fi lha de 
PEDRO MONTEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 55 anos de idade, residente em 
CAMAÇARI - BA e de MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de 
idade, residente em Cubatão – SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 24 de fevereiro 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 SANTOS SILVA e RITA DE JESUS SOUSA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, porteiro, RG n.º 28364023 - SSP/SP, CPF n.º 65308662568, com 46 anos de ida-
de, natural de POÇO VERDE - SE, nascido no dia oito de novembro de mil novecentos e setenta e um 
(08/11/1971), residente na Rua 12, 1603 A, Cota 200, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO BISPO PEREIRA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente em POÇO VERDE - SE e de 
MARIA ISABEL DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 76 anos de idade, residente 
em POÇO VERDE - SEDivorciado de Cris� ane Souza Andrade, conforme sentença datada de 04/07/2014, 
proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Família e das Sucessões do Foro de Santos-SP, nos 
autos de N°0003126-07.2012.8.26.0562. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
domés� ca, RG n.º 31785743 - SSP/SE, CPF n.º 04155631512, com 33 anos de idade, natural de POÇO 
VERDE - SE (Poço Verde-SE  Livro nº 10, fl s. nº 9, Termo nº 7542), nascida no dia onze de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (11/02/1985), residente na Rua 12, 1603 A, Cota 200, Cubatão - SP, fi lha de 
PAULO FRANCISCO DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 56 anos de idade, residente em 
POÇO VERDE - SE e de TEREZINHA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade. 
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, 24 de fevereiro 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: THIAGO DA SILVA ALMEIDA e ANA PAULA FERREIRA DE ALMEIDA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 47313014 - SSP/SP, CPF n.º 39316584817, com 
27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 143, fl s. nº 32, Termo nº 39042), nascido 
no dia treze de setembro de mil novecentos e noventa (13/09/1990), residente na AVENIDA Fernan-
do Santos de Oliveira, 270, Bl.J 3 casa 02, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de ANNA PAULA 
DA SILVA ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 49604868 - SSP/SP, 
CPF n.º 43101985897, com 24 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 
284, fl s. nº 71, Termo nº 103784), nascida no dia oito de setembro de mil novecentos e noventa e três 
(08/09/1993), residente na AVENIDA Fernando Santos de Oliveira, 270, Bl.J 3 casa 02, Jardim Nova Re-
pública, Cubatão - SP, fi lha de PEDRO RODRIGUES DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, 
com 50 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de RITA FLAVIA FERREIRA COUTO, de naciona-
lidade brasileira, domés� ca, com 40 anos de idade, residente em SÃO VICENTE – 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, 24 de fevereiro 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: LUZINALDO SANTOS DE JESUS e ÉRIKA CRISTINA AMERICO COSTA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 44785558 - SSP/SP, CPF n.º 38981248869, com 25 
anos de idade, natural de CAMPO FORMOSO - BA (Campo Formoso-BA  Livro nº 30, fl s. nº 154, Termo nº 
35359), nascido no dia dezesseis de junho de mil novecentos e noventa e dois (16/06/1992), residente 
na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 500, bl.2, apto 13, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de LOURIVALDO DE 
JESUS, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 45 anos de idade, residente em São Mateus - SP e de 
ROSELI MOURA SANTOS DE JESUS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 44 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
administra� va, RG n.º 48175529 - SSP/SP, CPF n.º 39855102886, com 25 anos de idade, natural de SÃO 
VICENTE - SP, nascida no dia dois de abril de mil novecentos e noventa e dois (02/04/1992), residente na 
Rua Rivaldo Alves Feitosa, 500, bl.2, apto 13, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lha de GILMAR DE ALMEIDA 
COSTA, de nacionalidade brasileira, falecido há 10 anos e de ROSANA APARECIDA AMERICO, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em SÃO VICENTE – 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, 26 de fevereiro 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: EDIVALDO BISPO DOS SANTOS e KÁTIA CRISTINA LOPES DE OLIVEIRA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, caminhoneiro, RG n.º 35147604 - SSP/SP, CPF n.º 28993804869, 
com 39 anos de idade, natural de SÃO JOÃO DO CAIUÁ - PR, nascido no dia trinta e um de janeiro de 
mil novecentos e setenta e nove (31/01/1979), residente na Avenida Trancredo de Almeida Neves (Vila 
Pelicas), 684, casa, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de CARLITO BISPO DOS SANTOS, de naciona-
lidade brasileira, falecido e de IVONE MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
falecida . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, autônoma, RG n.º 41017463 - SSP/
SP, CPF n.º 35211265874, com 31 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 2º Subdistrito), nas-
cida no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (26/08/1986), residente na Rua 
Indaiatuba, 63, Parque São Vicente, SÃO VICENTE - SP, fi lha de SERGIO LINO DE OLIVEIRA, de naciona-
lidade brasileira, autônomo, residente em SÃO VICENTE - SP e de TÂNIA CRISTINA LOPES DE BARROS, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, residente em SÃO VICENTE – 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, 26 de fevereiro 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: ADILSON DA SILVA e MÁRCIA SOUZA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, operador de sacadeira, RG n.º 278786571 - SSP/SP, CPF n.º 25988811841, 
com 40 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte de novembro de mil novecentos e 
setenta e sete (20/11/1977), residente na AVENIDA Marginal, 227, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho 
de JOSE AFONSO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 72 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 29160758 - SSP/BA, CPF n.º 04220000518, com 28 anos de idade, natural de CÍCERO 
DANTAS - BA (Fá� ma-BA  Livro nº 14, fl s. nº 127, Termo nº 13292), nascida no dia vinte e sete de julho 
de mil novecentos e oitenta e nove (27/07/1989), residente na AVENIDA Marginal, 227, Ilha Caraguatá, 
Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ MOACY MATOS DOS SANTOS, falecido há 13 anos e de MARIA NOEMIA DE 
SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 42 anos de idade, residente em SÃO VICENTE – 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, 27 de fevereiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
JULIO CESAR DE SOUZA CHAVES e ANA MARIA DOMINGUES 
DA SILVA. Sendo a pretendente, de profi ssão assessora. 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, 15 de fevereiro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

ERRATA

Já está tramitando na 
Câmara o requerimen-
to do vereador Marcinho 
(PSB), que busca facilitar 
o acesso dos cubatenses 
à Serra Velha, que foi re-
aberta para o público no 
último � nal de semana.

O requerimento pede a 
criação do “Passe Comu-
nidade”, um benefício que 
dará descontos aos cuba-
tenses que querem fazer o 
trajeto da Serra Velha. Em 
entrevista ao Acontece, o 
vereador explicou o que 
motivou o requerimento. 
“Estive visitando as cata-
ratas do Iguaçu e lá vi que 
os moradores das 14 cida-
des vizinhas às cataratas 
têm desconto para entrar 
lá. Isso é uma forma de 
estimular o turismo dos 
próprios habitantes das 
cidades e acho que é uma 
iniciativa válida para nós 

PASSE COMUNIDADE

Cubatense poderá ter 
desconto na subida 
da Serra Velha

implantarmos na Serra 
Velha”, disse.

O edil também contou 
como funcionaria o “Pas-
se Comunidade”. “O passe 
seria uma parceria com as 
empresas do Polo. Eles nos 
ajudariam a subsidiar esse 
desconto e teriam contra-
partidas, que serão discu-
tidas em reuniões que já 
estão marcadas” e comple-
mentou “estamos corren-
do, adiantando conversas, 
documentação e o que 
mais for preciso para que, 
na hora que tudo estiver 
pronto, o projeto saia do 
papel em pouco tempo”, 
a� rmou o vereador, adian-
tando que já está alinhan-
do as conversas com o Go-
verno Municipal, Estadual 
e as indústrias para acele-
rar o processo.

O requerimento, que 
foi aprovado na última 

sessão ordinária, realizada 
no dia 27, segue agora para 
as secretarias de Turismo e 
Meio Ambiente para que 
sejam dados os pareceres 
das ações necessárias para 
a implantação do Passe 
Comunidade.

Reabertura
Marcinho também fa-

lou sobre a reabertura da 
Serra Velha, que aconte-
ceu no último sábado (24).

“Acredito que o preço 
tenha afastado um pouco 
as pessoas. Por isso demos 
entrada e estamos tratan-
do com máxima urgência  
do Passe Comunidade, 
para que a implantação 
aconteça em breve”, co-
menta.

Segundo informações 
obtidas pela reportagem 
do Acontece, haviam ape-
nas 10 agendamentos para 
o trajeto no dia da sua rea-
bertura e apenas três com-
pareceçam para o passeio.

NO BLOCO
Audiência pública sobre 
transporte coletivo

No próximo dia 16, 
sexta-feira, a prefeitura em 
conjunto com a CMT re-
aliza audiência pública no 
Bloco Cultural para deba-
ter o transporte da Cida-
de. A audiência acontece a 
partir das 10 horas da ma-
nhã e é aberta a todos os 
interessados.

O principal assunto da 
pauta será a abertura de 
licitação para contratação 
da empresa que vai ope-
rar o sistema de transpor-
te público no Município. 

A intenção da audiência é 
esclarecer todos os aspectos 
do processo de concessão do 
transporte coletivo na cida-
de. Também será debatida a 
questão dos subsídios para 
a licitação, além de receber 
sugestões dos usuários do 
transporte coletivo.

A audiência será aberta à 
sugestões dos participantes. 
Para poder dar sua contri-
buição, é necessário enca-
minhar o questionamento 
ou sugestão para impren-
sa@cmtcubatao.sp.gov.br, o 

email deve ser identi� cado 
com nome e sobrenome. 
No caso de encaminha-
mento via internet, as su-
gestões devem ser envia-
das até um dia antes da 
audiência.

Além do e-mail, os inte-
ressados poderão se mani-
festar no dia da audiência. 
Para tal, também é neces-
sário se inscrever, mas nes-
te caso a inscrição é feita 
na hora. Cada inscrito terá 
três minutos para apresen-
tar sua sugestão.

NA ETEC
Alunos criam sabonete repelente 
a partir da reciclagem de óleo

Estudantes do curso téc-
nico de Meio Ambiente da 
Etec de Cubatão encontra-
ram uma solução para pro-
blemas do ambiente urbano: 
reciclagem de óleo usado e 
combate ao mosquito Aedes 
aegypt. Para desenvolver o 
sabonete, projeto vencedor 
do Prêmio Eseg de Gestão 
em 2017 na categoria Saúde, 
Isaias Lima, Marcelo Jessen 
e Raphael Pupo tiveram a 
orientação do professor An-
dré Vicente.

Para a criação do sabo-
nete, os jovens descobriram 
que a população fazia o des-
carte do óleo doméstico de 
forma inadequada. “Quan-

do iniciamos o projeto, tra-
çamos como diretrizes a 
mitigação de impactos am-
bientais e um trabalho de 
ação social, desenvolvendo 
um produto acessível à co-
munidade”, explica Marce-
lo Jensen. “Pesquisamos os 
problemas que afetam as 
comunidades da região e 
chegamos ao descarte incor-
reto de óleo de cozinha e à 
grande proliferação do Ae-
des aegypti.”

Identi� cados os proble-
mas, os alunos partiram 
para o processo de pesquisa 
de propriedades repelentes 
encontradas na natureza que 
poderiam ser acrescentadas 

ao sabonete. Na pesquisa, 
encontraram duas plantas 
nativas da Mata Atlântica: a 
pariparoba e a pitanga.

Os estudantes também 
tiveram a preocupação de 
buscar ervas que pudessem 
ter seus óleos essenciais ex-
traídos sem a necessidade 
da adição de solventes. Ou-
tro detalhe é que ele não tem 
soda cáustica na composi-
ção. Por enquanto foram 
realizados testes informais. 
O grupo procurou a Supe-
rintendência do Controle 
de Endemias (SUCEN) para 
veri� car a e� cácia do pro-
duto. O teste acontece em 
março.
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Pintura nova tanto na 
fachada quando no espaço 
interno, quadra pronta para 
as atividades, nova ilumi-
nação, limpeza completa, 
incluindo os resíduos de 
pontos e telas de proteção e 
novas telhas.

Foi assim que os alunos, 
pais, professores e toda a co-
munidade escolar encontrou 
a UME Rui Barbosa, durante 
a cerimônia de entrega da 
reforma da unidade, que 
aconteceu no último sábado 
(24).

A revitalização da uni-
dade foi garantida por meio 
de patrocínio da Unipar 
Carbocloro, em parceria 
com a Prefeitura.

Durante a cerimônia, o 
prefeito Ademário  ressal-
tou o agradecimento à em-
presa, “pois, desde o início, 

NOVA EM FOLHA

Unipar Carbocloro 
entrega reforma da 
UME Rui Barbosa
Evento teve partida de handebol, 
descerramento de placa e homenagem 
a ex-diretora da unidade

contamos com a  parceria da 
Unipar Carbocloro, empen-
hada para abraçar a reforma 
da unidade”. O vice-prefeito 
e secretário de Educação, Pe-
dro de Sá Filho, elogiou os 
resultados da revitalização e 
citou a “importância da co-
munidade escolar cuidar em 
conjunto da manutenção do 
prédio”. 

“Ficamos muito felizes 
de poder contribuir com a 
renovação desta escola. Os 
alunos merecem estudar em 
uma escola com mais con-
forto e segurança. A Unipar 
Carbocloro tem convicção 
da importância de se investir 
em ações de responsabilidade 
socioambiental em prol da 
cidadania e do bem-estar da 
comunidade”, a� rma Airton 
Andrade, diretor Industrial 
da Unipar Carbocloro.

Homenagens
Durante a cerimônia, 

a ex-diretora da unidade, 
Suely Costa, recebeu home-
nagem pelo trabalho reali-
zado na UME Rui Barbosa. 
Um jogo de handebol entre 
os alunos da escola também 
aconteceu na nova quadra 
da unidade. 

Também estiveram pre-
sentes os secretários de Go-
verno, Cesar Nascimento, e 
de Saúde, Andrea Pinheiro. 
E os vereadores, Rodrigo 
Alemão, Cleber do Cavaco, 
Erika Verçosa, Ivan Hidel-
brando, Marcinho, Sérgio 
Calçados, Toninho Vieira e 
Wilson Pio.
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