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Coluna do Cido Barbosa  02

Em ano de eleição, 
partidos intensificam 
mudanças

‘Lugar de quem manipula e comercializa 
a favelização é a cadeia’, diz Ademário

Avançam tratativas para 
Bom Prato, que será na antiga 
Cozinha da Comunidade

Usiminas demonstra recupe-
ração financeira e antecipa 
mais uma parcela da dívida

CORAL

Hospital vai 
antecipar 
tratamento 
para o câncer

Vendaval e chuva causam 
estragos na Cidade 03

Começam paradas na RPBC 

Entoando novos cantos

Durante prestação de 
contas dos primeiros 
cem dias de atendimen-
to Fundação São Fran-
cisco Xavier anuncia que 
as obras do Centro de 
Alta Complexidade, no 
prédio do antigo teatro,  
começam em abril. 02

Paulo Sérgio Fernandes/Colaborador

A partir do dia 20, a 
refinaria de Cubatão 
passará por diversas pa-
radas para manutenção. 

Coral celebra 24 anos encantando 
por onda passa. Na trajetória, mais 
de 2000 crianças formadas e grandes 
e emocionantes espetáculos apresen-
tados. Para 2018, o Canto Mágico 
tem novidades: o curso de formação 
de professores 04 e 05

Petrobras anunciou ver-
ba para manutenção na 
refinaria e contratações 
estão em andamento.

Mais investimentos na 
região foram anuncia-
dos pelo empresa nesta 
semana. 03
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Balanço

Na última quarta-feira 
a Fundação São Francisco 
Xavier - FSFX recebeu o 
Conselho de Saúde, prefeito 
e demais autoridades para 
apresentar um balanço dos 
primeiros cem dias de aten-
dimento. 

A solenidade teve iní-
cio com a apresentação de 
um vídeo mostrando as re-
formas que foram feitas no 
prédio e os novos equipa-
mentos adquiridos.

Ao discursar na soleni-
dade, o prefeito Ademário 
considerou o saldo positi-
vo. “É claro que a socieda-
de está mais interessada em 
resultados práticos do que 
em números, mas estes são 
importantes para a com-
provação de nossos avan-
ços neste setor”, disse. Para 
ele, o maior desa� o da sua 
gestão é criar, em todos os 
setores do serviço público, 
uma nova mentalidade que 
proporcione atendimen-
to igualitário para todos os 
cubatenses, eliminando os 
privilégios e as ‘carteiradas’.

O superintendente do 
Hospital, Abner Moreira de 
Araujo Junior, fez um re-
trospecto do processo que 
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Autoridades participam da apresentação de resultados com o diretor do Hospital Abner Moreira

Cem dias do novo Hospital
levou a FSFX, referência em 
atendimento hospitalar no 
leste mineiro, a assumir o 
hospital cubatense e mos-
trou dados estatísticos do 
atendimento à população, 
pós-reabertura. Lembrou 
ainda que partir desta sema-
na entra em funcionamento 
o Tasy - Sistema de Gestão 
Hospitalar em Saúde, em 
todos os computadores da 
unidade, visando maior e� -
ciência nos procedimentos 
de registros e redução de 
custos. 

Também � zeram uso da 
palavra, a secretária muni-
cipal de Saúde, Andrea Pi-
nheiro e o presidente da Câ-
mara, Rodrigo Alemão. Por 
� m foi inaugurado, no tér-
reo, um painel com as fotos 
de 25 das crianças que nas-
ceram depois da reabertura. 

Números 
do Hospital
Abner relatou que a taxa 

de ocupação de leitos é de 
72%, e a média de perma-
nência de pacientes interna-
dos é de 5 dias, equivalente 
a dos 80 maiores hospitais 
do País. A taxa de morta-

lidade, que era de 4,5% em 
dezembro, caiu para 3% em 
março.

São 473 funcionários: 
233 da área de enfermagem, 
60 de medicina diagnóstica, 
78 administrativo e 102 no 
apoio técnico. Do total, 98% 
são da Baixada, sendo que, 
destes, 82% residem em 
Cubatão.

A unidade funciona com 
um total de 125 leitos, sen-
do 75 leitos do SUS e 50 

para convênios. No centro 
obstétrico são duas salas de 
parto, pré-parto e pós-par-
to (PPP) e duas salas cirúr-
gicas obstétrica, Também 
possui também um Centro 
de Diagnóstico por Imagem 
(CDI), aumentando consi-
deravelmente o número de 
exames de raio-X, ultrasso-
nogra� a e mamogra� a em 
pacientes. 

Começam em abril as 
obras de adaptação do an-
tigo teatro para o Centro 
de Alta Complexidade que 
oferecerá atendimento em 

Partos normais   124
Partos Cesáreos  113
Internações   807
Cirurgias   127
Atendimentos obstétricos 1.261
Exames Diagnós� cos  4.224
Exames Laboratoriais  45.624
Taxa de Ocupação  72%
Taxa de Mortalidade  3%

Número de atendimentos 
desde a reabertura 

(1º de dezembro) até 28 de fevereiro

98% dos funcionários da Baixada. 
Destes 82% moram em Cubatão

Tratamento para câncer e hemodiálise

Perspectiva artística do prédio de alta complexidade. Tratamento para o câncer (oncologia) 
será adiantado e pode começar em junho.

quimioterapia, medicina 
hiperbárica e hemodiá-
lise. A exemplo do que 
aconteceu na reabertura 
do hospital, a tendência é 

de que a reforma do novo 
Centro seja entregue antes 
da data prevista. Existe a 
expectativa, inclusive, de 
que ainda em junho des-

te ano, comece o serviço 
de quimioterapia. Antes 
do � nal deste ano, todo o 
complexo deve estar fun-
cionando.

Estilo Dória
Neste domingo começam as prévias tucanas para 

decidir quem será o candidato a governador pelo PSDB. 
Nos bastidores, já é tida como certa a indicação de João 
Dória. Mas, há pouco tempo, esta indicação era assunto 
desconfortável dentro do Partido. E foi justo neste mo-
mento que o prefeito de Cubatão, Ademário, assumiu o 
pioneirismo entre os prefeitos paulistas na indicação de 
Dória. Ganhou protagonismo e, a movimentação acer-
tada, pode lhe render o passaporte para o alto clero do 
tucanato estadual.

 
Papo reto
Mas a a� nidade com 

Dória vai além dos bastido-
res da articulação política. 
O prefeito cubatense pare-
ce ter adotado um estilo de 
enfrentamento ‘papo reto’, 
similar ao prefeito paulis-
tano.

 Esta semana, depois  de  
embate contundente com 
um radialista,  deu um ‘pito’   n u m ‘líder comunitário’  
diante da platéia das redes sociais.

 
Bico duro
Tucano de ‘bico duro’, o prefeito fez questão de dei-

xar claro nas redes sociais que é intolerante quando o 
assunto é habitação popular.

Ameaçado de forma desrespeitosa por um muníci-
pe, de que iria manipular ‘umas cem pessoas que rece-
bem auxílio aluguel para ocupar o Paço Municipal, o 
prefeito repreendeu: “o lugar de quem estimula a co-
mercialização de moradia popular e a volta das inva-
sões é a cadeia”.

Coordenador do Projeto Serra do Mar, antes de ser 
prefeito, em um ano o novo prefeito já conseguiu avan-
ços signi� cativos para novos projetos habitacionais 
para a cidade.

 
‘Estamos em Rede’
No último dia 13, André Lima e � iago Garcia es-

tiveram no programa MárcioChaves.com para falar da 
Rede Sustentabilidade.

Projetos baseados em ‘ideias e pensamento coletivo 
são os norteadores dos rumos que a política deve se-
guir’. O convite para participar da Rede, foi estendido a 
todos que compartilham das mesmas perspectivas. E o 
grupo já começa a colher os resultados

 
Novo PTC
O PTC de Cubatão tem novo diretório, que está sob 

a presidência do suplente de vereador professor Ales-
sandro Cagé que, aliás, cogita-se, poderia ser pré-can-
didato a deputado da cidade. 

O empresario Ricardo Nóbrega é o vice-presidente 
do partido.

 Dívida Usiminas 
Os resultados de 2017 foram bons e a Usiminas 

efetuou neste dia 15, o pagamento antecipado de mais 
uma parte de sua dívida, amortizando R$ 378,8 milhões 
de seu débito junto aos bancos brasileiros, japoneses e 
debenturistas, conforme acertado em negociação reali-
zada em setembro de 2016. A Usiminas havia se com-
prometido a iniciar a amortização da sua dívida em se-
tembro de 2019, mas começou o processo em dezembro 
do ano passado. Após os pagamentos realizados hoje, 
em janeiro de 2018 e em dezembro de 2017, a dívida 
da empresa cai de R$ 6,7 bilhões para cerca de R$ 5,7 
bilhões. A Usiminas vence assim mais uma importante 
etapa da reestruturação � nanceira, que permitirá a con-
tinuidade da geração de resultados sustentáveis.

 
Bom Prato
Conforme noticiado na semana passada por Acon-

tece, o governador  liberou uma unidade do Bom Prato 
para Cubatão. Agora a Prefeitura se articula para rees-
truturar o prédio da Cozinha da Comunidade, no Cen-
tro, onde a unidade deve começar a funcionar ainda 
este ano.

 O secretário municipal de Serviço Social Zumbi 
tem se dedicado ao projeto e está convicto que desta 
vez sai. “o governo já liberou e o prefeito determinou 
prioridade ”.

Resta saber se haverá tempo hábil para o equipa-
mento funcionar antes de eleição. Se não, provavelmen-
te � que para o � nal do ano.
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RPBC inicia paradas de 
manutenção em março

VAGAS ABERTAS

Petrobras anunciou investimento de R$ 137 milhões na refi naria de Cubatão para manuten-
ção das instalações, que vão acontecer em paradas ao longo de todo o ano. Acontece já 
noticiou problemas de vazamentos de gás da refi naria ao longo do ano de 2017 e sindicato 
apontou à época a falta de manutenção como uma das causas

As paradas de manu-
tenção da Petrobras vão 
começar. Ainda neste mês, 
iniciam os trabalhos da  
primeira das paradas que 
estão programadas para 
2018. No total, cerca de 
700 trabalhadores já estão 
sendo contratados por três 
empresas.

Segundo o diretor-te-
soureiro do Sintracomos, 
Geraldino Nascimento, 
as contratações para esta 
primeira parada estão 
em fase � nal. “O proces-
so começou tem algumas 
semanas e agora estamos 
na fase das avaliações e 
treinamento do pessoal. 
Passa essa fase, a previsão 
é de que eles comecem a 
trabalhar a partir do dia 
20”, comentou o sindica-
lista, que também a� rmou 
que as paradas devem ter 
duração entre 10 e 40 dias, 
dependendo da função 

desempenhada pelo traba-
lhador.

Ainda de acordo com 
Nascimento, a RPBC fará 
mais algumas paradas du-
rante o ano, mas ainda sem 
data prevista. “Teremos 
outras contratações ao 
longo do ano, já que outras 
paradas serão feitas. Mas 
não sabemos quantas, já 
que a Petrobras não divul-
gou datas e os serviços que 
serão feitos nos próximos 
meses”, a� rmou.

Recentemente, a Petro-
bras anunciou investimen-
to na re� naria de Cubatão. 
Serão R$ 137 milhões des-
tinados à manutenção das 
instalações da unidade. O 
investimento faz parte do 
Plano de Negócios e Ges-
tão (PNG) 2018-2022 da 
companhia. Os recursos 
irão principalmente para o 
aumento da e� ciência ope-
racional. 

Cubatão quer atrair mais investimentos na área

D���������: P��������

 ► 6,5 milhões de quilômetros quadrados  
 de  área

 ► R$ 37,6 milhões pagos ao município de  
 IPTU e ISS

 ► 8% do total de derivados de petróleo  
 produ zido no país

 ► 27 milhões de litros de petróleo             
 processados por dia 

 ► 7 milhões de litros de diesel                 
  produzidos  por dia (enche o tanque de  
 quase  18 mil carretas)

"Temos o maior inte-
resse em atrair para Cuba-
tão parte dos investimen-
tos que serão destinados 
à implantação da Base de 
O� shore em nossa região", 
a� rmou o vice-prefei-
to Pedro de Sá, durante a 
participação no seminá-
rio ‘Implantação de Base 
O� shore como Alavanca 
de Desenvolvimento Re-
gional’, promovido pela 

Associação Comercial de 
Santos, que debateu a im-
plantação da unidade na 
região na última terça (13), 
na sua sede.

Na ocasião, Pedro de Sá 
a� rmou que a Cidade já 
está planejando com todo 
o cuidado a viabilidade do 
município se transformar 
em um parceiro da base 
o� shore que a Petrobrás 
implantará na região para 

exploração de petróleo e 
gás na Bacia de Santos, ao 
lado de Santos e Guarujá.

Dentro do planejamen-
to do município, Pedro 
de Sá destaca o projeto de 
ampliação da capacidade 
operacional do porto do 
Furadinho, desenvolvido 
em parceria com a Investe 
São Paulo, e a revisão do 
Plano Diretor de Cubatão 
que vai permitir maior agi-

lidade de ação.
"É importante deixar 

claro que, quando se fala 
em investimentos dessa 
grandeza, todo mundo sai 
correndo para oferecer fa-
cilidades, logística e capa-
cidade operacional. Cuba-
tão vai entrar nessa corrida 
com Santos e Guarujá com 
muito pro� ssionalismo, 
respeito e ética", garantiu 
Pedro de Sá.

Bacia de Santos vai 
ganhar 13 novas 
plataformas

Durante o seminário, 
o presidente da Petrobras, 
Pedro Parente, aproveitou 
a oportunidade para anun-
ciar a chegada de mais 13 
plataformas de extração de 
petróleo na bacia de Santos 
até 2022. 

"A região metropolita-
na da Baixada Santista está 
presente em toda a cadeia 
de valor da Petrobras. A 
Bacia de Santos é atual-
mente nosso principal ve-
tor de produção", destacou 
Parente, que adiantou que 
oito das treze platafor-
mas estão com construção 

adiantada.
De acordo com Parente, 

a implantação das novas 
plataformas deve trazer au-
mento na arrecadação de 
royalties para todo o Esta-
do. A previsão é que o va-
lor passe dos atuais R$ 1,4 
bilhões para R$ 2,5 bilhões 
até 2022. 

O aumento re� etiria no 
que é destinado à Região. 
Em 2017, foram R$ 147 
milhões em royalties para a 
Baixada. Deste total, Cuba-
tão recebeu cerca de R$ 61 
milhões, sendo a cidade da 
região que mais arrecadou.

Acontece de olho na Refinaria
Desde 2017, a manu-

tenção da Refi naria tem 
sido pauta do Aconte-
ce. Diversas foram as 
denúncias de vazamen-
tos de gás oriundos da 
RPBC.

Em julho, o sindicato 
dos petroleiros denun-
ciou diversos vazamen-
tos as autoridades e 
também relatou à repor-
tagem que a redução do 
número de funcionários 
na unidade colocava a 
segurança de toda a re-
fi naria e da Cidade em 
risco.

Pouco mais de um 
mês depois, o assunto 
voltou a ser matéria de 
capa, com a denúncia de 

cinco vazamentos em ape-
nas 45 dias. O último dessa 
série aconteceu no dia 24 de 
agosto, quando ocorreu va-
zamento de gás butano (uti-
lizado no gás de cozinha).

Já em novembro, um 
novo vazamento de gás as-
sustou moradores de Cuba-
tão e de cidades vizinhas, 
como Santos e São Vicente. 
O forte cheiro se alastrou 
rápido, devido aos fortes 
ventos que incidiam sobre a 
região na noite do dia 16.

Na época, a Cetesb fi cou 
de investigar o caso, mas 
não divulgou a origem do 
vazamento. A RPBC, por sua 
vez, negou que o vazamento 
tivesse ocorrido em suas de-
pendências.

Ventania causa estragos na Cidade
TRANSTORNO

Arvores caídas e queda 
de luz. As reclamações sobre 
ambos os casos tomaram 
conta das redes sociais na 
noite desta quarta (14), por 
conta da ventania que atin-
giu a Cidade no início da 
noite.

Diversos bairros registra-
ram que de luz, como Cen-
tro, da Vila Couto, Vila Pau-
lista, Vila Santa Rosa, Vila 
Nova, Jardim 31 de Março, 
Jardim Costa e Silva e Vale 
Verde. Em alguns locais, a 
falta de energia durou até 
três horas. 

A ponte do Arco-íris � -
cou fechada por boa parte 
da noite, por conta da que-
da de uma arvore de grande 
porte. Enquanto os bom-
beiros faziam o trabalho de 
retirada da arvore da via, a 
CMT desviou o trânsito de 
veículos para a outra via. O 
Corpo de bombeiros termi-
nou o serviço de retirada da 
árvore por volta das 23h40.

Em outros pontos da 
Cidade também foram re-
gistradas quedas de árvore. 
Na Vila São José, próximo 
ao encontro das avenidas 

Nossa Senhora da Lapa e 
Nove de Abril, o vento pro-
vocou a inclinação de uma 
árvore, que � cou apoiada 
no telhado de uma casa. No 
Vale Verde, a queda de uma 
árvore causou a interrupção 
do fornecimento de energia. 
A CPFL foi acionada para 
resolver o problema. 

Chuvas 
Na madrugada de se-

gunda e manhã de terça, a 
chuva castigou a cidade, que 
registrou diversos pontos de 
alagamento, principalmente 

no Polo Industrial. A inun-
dação interrompeu tempo-
rariamente as atividades do 
Ecopátio e do Tiplam, além 
de causar grandes transtor-
nos no trânsito da Avenida 
Plinio de Queiroz e na rodo-
via Cônego Domênico Ran-
goni.

Também foram regis-
trados alagamentos no Vale 
Verde, em diversos pontos; 
no Morro do Índio (Cami-
nho São Marcos). Também 
foi registrada inundação no 
Caminho dos Pilões, proxi-
midades do Rio Cubatão.

PAULO MOTA/PMC

Parte do Polo Industrial fi cou alagado na terça (13)

A Coordenaria Munici-
pal de Defesa Civil (Com-
dec) também registrou des-
lizamento de terra na área 
da Comunidade Mantiquei-
ra, na manhã de terça (13). 

Não foi registrado nenhum 
grande dano a moradias, 
nem feridos. Por seguran-
ça, alguns moradores foram 
orientados a se dirigir para 
casa de parentes.

Os números da RPBC
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Diz o ditado que ‘quem can-
ta seus males espanta’. E tam-
bém que cantar é uma terapia 
para o corpo e para a alma.
Mas música também é uma 
grande ferramenta de aprendi-
zado. Aprender sobre si mes-
mo, sobre o próximo, sobre a 
música, a vida e o mundo. 

E com isso em mente e 
vontade de apresentar um 
novo universo às crianças 
que, em junho de 1994, sur-
gia o Coral Canto Mágico.
Liderado por Sonia Onuki 
desde a sua fundação, o Co-
ral é fruto de um convênio 
entre a Prefeitura de Cuba-
tão e a Petrobras. Três meses 
após a sua criação, o Canto 
Mágico fazia sua primeira 
apresentação, no Colégio Co-
ração de Maria, em Santos. 
De lá para cá, foram centenas 
de apresentações, incluindo 
apresentações didáticas em 
diversas escolas da região. 
O Coral Canto Mágico é for-
mado por crianças entre 06 e 
17 anos e desde o seu início, 
mais de 2000 crianças pas-
saram pelo atento ouvido de 
Sonia Onuki e sua equipe, for-
mada por pro� ssionais capaci-
tados e muito atuantes, ue bus-
cam trazer contribuições para 
melhorar as aulas e o dia a dia 
do Coral.  Em 2018, o Coral 
será formado por no máximo 
65 crianças. A realização é da 
Associação Vozes da Arte e 
tem como apoio o Rotary Clu-
be de Cubatão.

Encantando por 
onde passa, o Coral 
Canto Mágico já 
abrilhantou diversos 
palcos na região e 
Estado. A primeira 
apresentação foi em 
1994, em Santos

Depois de formar mais de 2000 crianças, o Canto Mágico 
inicia uma nova etapa: a de formação para professores. 
A ideia de um curso especí� co para os docentes surgiu a 
partir dos workshops que foram realizados pelo Canto Má-
gico ao longo dos anos. Nesses workshops, os professores 
aprendiam sobre os aspectos para se trabalhar com o coral, 
acompanhando um ensaio repleto de explicações e dicas.
Essa nova etapa terá duração de dois anos e o professor 
terá todo aparato para aplicar, de forma ampla e e� ciente, o 
aprendizado adquirido no curso no dia a dia e planejamen-
to das aulas. Ele será dividido em cinco módulos: Benefí-
cios da música na Educação; Voz infantil e voz do profes-
sor; O� cina para confeccção de instrumentos; Expressão 
cênica e Repertório. As inscrições começam em março e 
ao � nal do curso, o professor receberá um certi� cado. São 
70 vagas para a rede municipal de ensino de Cubatão.  ‘A 
formação para professores é uma extensão dos Workshops 
e dos ensaios abertos que o Coral realiza há 24 anos.  Com 
este trabalho se pensa em uma vivência musical que pro-
porcione conhecimentos sobre a música e o movimento 
na educação, de forma sistemática e re� exiva’, explica a 
coordenadora do projeto Canto Mágico, Sonia Onuki, que 
cursa mestrado em Educação.
Para tratar dos detalhes, aconteceu na última quinta (15) 
reunião com diretores das UME’s So� a Zarzur, Estado de 
Alagoas, Henry Borden e CEU que são contempladas pelo 
projeto. A estimativa é que o curso comece em abril.

CANTO MÁGICO

Entoando 
uma nova 
canção

Patrocínio

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

CASQUEIRO, CUBATÃO

Todo sábado tem 
feijoada da Baianinha

Os ensaios do Coral 
acontecem no Rotary 
de Cubatão. Clube 

parceiro, que incentiva 
o Canto Mágico desde o 

início das atividades
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ral é fruto de um convênio 
entre a Prefeitura de Cuba-
tão e a Petrobras. Três meses 
após a sua criação, o Canto 
Mágico fazia sua primeira 
apresentação, no Colégio Co-
ração de Maria, em Santos. 
De lá para cá, foram centenas 
de apresentações, incluindo 
apresentações didáticas em 
diversas escolas da região. 
O Coral Canto Mágico é for-
mado por crianças entre 06 e 
17 anos e desde o seu início, 
mais de 2000 crianças pas-
saram pelo atento ouvido de 
Sonia Onuki e sua equipe, for-
mada por pro� ssionais capaci-
tados e muito atuantes, ue bus-
cam trazer contribuições para 
melhorar as aulas e o dia a dia 
do Coral.  Em 2018, o Coral 
será formado por no máximo 
65 crianças. A realização é da 
Associação Vozes da Arte e 
tem como apoio o Rotary Clu-
be de Cubatão.

Encantando por 
onde passa, o Coral 
Canto Mágico já 
abrilhantou diversos 
palcos na região e 
Estado. A primeira 
apresentação foi em 
1994, em Santos

Depois de formar mais de 2000 crianças, o Canto Mágico 
inicia uma nova etapa: a de formação para professores. 
A ideia de um curso especí� co para os docentes surgiu a 
partir dos workshops que foram realizados pelo Canto Má-
gico ao longo dos anos. Nesses workshops, os professores 
aprendiam sobre os aspectos para se trabalhar com o coral, 
acompanhando um ensaio repleto de explicações e dicas.
Essa nova etapa terá duração de dois anos e o professor 
terá todo aparato para aplicar, de forma ampla e e� ciente, o 
aprendizado adquirido no curso no dia a dia e planejamen-
to das aulas. Ele será dividido em cinco módulos: Benefí-
cios da música na Educação; Voz infantil e voz do profes-
sor; O� cina para confeccção de instrumentos; Expressão 
cênica e Repertório. As inscrições começam em março e 
ao � nal do curso, o professor receberá um certi� cado. São 
70 vagas para a rede municipal de ensino de Cubatão.  ‘A 
formação para professores é uma extensão dos Workshops 
e dos ensaios abertos que o Coral realiza há 24 anos.  Com 
este trabalho se pensa em uma vivência musical que pro-
porcione conhecimentos sobre a música e o movimento 
na educação, de forma sistemática e re� exiva’, explica a 
coordenadora do projeto Canto Mágico, Sonia Onuki, que 
cursa mestrado em Educação.
Para tratar dos detalhes, aconteceu na última quinta (15) 
reunião com diretores das UME’s So� a Zarzur, Estado de 
Alagoas, Henry Borden e CEU que são contempladas pelo 
projeto. A estimativa é que o curso comece em abril.

CANTO MÁGICO

Entoando 
uma nova 
canção

Patrocínio

WWW.KNNIDIOMAS.COM.BR
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Todo sábado tem 
feijoada da Baianinha

Os ensaios do Coral 
acontecem no Rotary 
de Cubatão. Clube 

parceiro, que incentiva 
o Canto Mágico desde o 

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

Sérgio Calçados cobra solução para enchentes
Na última sessão do legislativo, realizada na terça (13), o ve-

reador Sérgio Calçados (PPS) apontou a necessidade de uma 
ação mais efetiva para solucionar os problemas das enchentes. O 
parlamentar destacou que já existe um Projeto Básico de Con-
trole de Enchentes e que com isso seria possível buscar recursos 

do governo Federal e Estadual para o início das obras.  
“O problema vem se agravando a cada ano e não pode ser tra-

tado de forma isolada. Além das intervenções nos canais, é neces-
sário cobrar também o resultado do estudo para desassoreamento 
dos rios que foi realizado pelo Governo do Estado” destacou.

Banheiros entupidos e brinquedos quebrados estão entre al-
guns dos problemas apresentados pela equipe da Unidade. Além 
dos problemas que foram veri� cados na unidade, um terreno ao 
lado da escola traz preocupação para alunos, professores e mo-
radores das proximidades, e necessita de limpeza urgente.

O vereador Lalá (SD) visitou esta semana a UME Nossa Se-
nhora de Fátima, no Jardim Casqueiro. Durante a � scalização, o 
vereador veri� cou alguns problemas que comprometem o desen-
volvimento educacional das crianças atendidas e a atuação dos 
pro� ssionais. 

Lalá solicita manutenção na UME N. Sra. de Fátima 

Roxinho convida para audiência do transporte
O vereador Roxinho (MDB), na qualidade de presidente da 

comissão permanente de transporte público e mobilidade urba-
na da Câmara, convida a população para debater os problemas e 
soluções para o transporte público da Cidade.

A audiência começa às 10 horas desta sexta (16), no Bloco 

Cultural, e contará com a presença do superintendente da CMT, 
dr. Je� erson Cansou e outras autoridades da Cidade. Além da 
exposição das ideias, a audiência terá espaço para perguntas e 
sugestões de munícipes. E da audiência deverão sair propostas 
que serão encaminhadas aos órgãos competentes. 

Cléber do Cavaco pede escola para a Vila dos Pescadores
O vereador Cléber do Cavaco (PRB), apresentou reque-

rimento junto à mesa da Casa de Leis solicitando ao poder 
Executivo para que seja construída uma unidade de ensino 
dentro da Vila dos Pescadores.

De acordo com o vereador, esse é um sonho antigo dele, 

que é morador do bairro e também de outros moradores, que 
sentem a falta de uma escola ali, já que seus � lhos precisam ir 
para outros bairros da Cidade para estudar.  O projeto foi apro-
vado por unanimidade pelos edis e agora segue para o poder 
Executivo.

Rodrigo Alemão propõe centro de Cardiopatia
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB), apresentou requeri-

mento junto a mesa da Câmara solicitando ao poder Executivo 
que sejam feitas gestões junto às secretarias da saúde do Mu-
nicípio e do Estado e também com a Fundação São Francisco 
Xavier para que se realize estudos a � m de implantar sistema e 

infraestrutura para atendimento de cardiopatias desde a vida fetal 
até a adulta. O centro especializado atuaria em todas as áreas que 
envolvem a cardiopatia (tanto fetal quanto em adultos), além das 
terapias intesivas. O requerimento foi encaminhado aos setores 
competentes.

Aguinaldo Araújo pede melhorias nas escolas
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) apresentou requerimen-

to junto à mesa da Câmara solicitando que sejam feitos estudos 
para a implantação de armários nas escolas da Cidade. Os armá-
rios serviriam para que os alunos guardem os materiais que utili-
zam diariamente.

Segundo o vereador, a ideia do projeto é diminuir o peso que 
os alunos têm que carregar diariamente nas mochilas, evitando 
o excesso de peso e contribuindo para evitar riscos de problemas 
de saúde (principalmente nas costas) dos alunos da rede munici-
pal. O requerimento foi encaminhado aos setores competentes.

Marcinho pede mais projetos socioambientais 
O vereador Marcinho (PSB), apresentou requerimento jun-

to a mesa da Câmara solicitando que sejam feitas gestões junto 
as empresas do Polo Industrial e também a Fundação Florestal, 
Ecovias, DER, Emae, etc, com o objetivo de realizar parceiras e 
projetos de cooperação para o desenvolvimento socioambiental 

da Cidade. No requerimento, o vereador ressalta a importância 
da reabertura do Caminhos do Mar e cita iniciativas em outras 
partes do país que fomentam o turismo, principalmente o eco-
lógico, já que temos uma Reserva da Biosfera da Mata Atlantica, 
declarada como tal pela ONU, como a Serra do Mar.

meio de transporte não poluente e sustentável na Cidade. 
O projeto agora deverá ser votado em segunda discussão 

na próxima sessão, que acontece no próximo dia 20. Se apro-
vado, será encaminhado ao prefeito para sanção.

O vereador Rafael Tucla (PT) teve o seu projeto de lei que 
cria o sistema cicloviário aprovado em primeira discussão na 
última sessão da Câmara, realizada na última terça (13). O 
projeto tem por objetivo incentivar o uso da bicicleta como 

Sistema cicloviário é aprovado na Câmara

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ DE OLIVEIRA e JOELMA RODRIGUES SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 377086125 - SSP/SP, CPF n.º 32950102859, com 46 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 40, fl s. nº 45, Termo nº 30637), nascido no dia doze 
de janeiro de mil novecentos e setenta e dois (12/01/1972), residente na Travessa São Jorge, 603, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, fi lho de WALDEMAR DE OLIVEIRA, falecido há 5 anos e de FRANCISCA CECILIA 
DA SILVA, falecida há 17 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 264601002 - SSP/SP, CPF n.º 16958131894, com 46 anos de idade, natural de ITAPÉ - BA (Itapé-BA  
Livro nº 20, fl s. nº 96, Termo nº 16183), nascida no dia onze de outubro de mil novecentos e setenta 
e um (11/10/1971), residente na Travessa São Jorge, 603, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOEL 
RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 67 anos de idade, residente em 
ITABUNA - BA e de IRACI AMANCIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de 
idade, residente em ITABUNA – BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de março 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: MATHEUS DOS SANTOS SILVA e BEATRIZ FERREIRA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, RG n.º 54985163 - SSP/SP, CPF n.º 46732278835, com 19 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 192, fl s. nº 260, Termo nº 58772), nascido no 
dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e noventa e oito (27/12/1998), residente na RUA João 
Marion, 165, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de ANANIAS FERREIRA DA SILVA, soldador, com 50 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de VALQUIRIA DOS SANTOS SILVA, do lar, com 49 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente de ex-
pedição, RG n.º 557521130 - SSP/SP, CPF n.º 47377832851, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão  Livro nº 189, fl s. nº 148, Termo nº 57466), nascida no dia onze de junho de mil novecentos e 
noventa e oito (11/06/1998), residente na AVENIDA Ferroviária, 60, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha 
de JULIO CESAR DOS SANTOS, falecido há 12 anos e de ALDENIZE FERREIRA DA COSTA, segurança, com 40 
anos de idade, residente em Cubatão – SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de março 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: JEFFERSON DE JESUS SILVA e KATLYN SILVA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, atendente, RG n.º 424236199 - SSP/SP, CPF n.º 47172573838, com 21 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e oito de março de mil novecentos e noventa e seis 
(28/03/1996), residente na RUA Isabel Angelina Gomes, 230, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lho de GIVALDO 
VITURINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 53 anos de idade, residente em SANTOS - SP 
e de NILDETE DE JESUS ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, diarista, com 49 anos de idade, residente em 
SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 571450386 - SSP/
SP, CPF n.º 46339185835, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dez de abril de mil 
novecentos e noventa e oito (10/04/1998), residente na RUA Isabel Angelina Gomes, 230, Bolsão 9, Cu-
batão - SP, fi lha de EDINAN ERNANDES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 41 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSEANE FIRMINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, diarista, 
com 42 anos de idade, residente em Cubatão – SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de março 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: GABRIEL FRANCISCO DE MOURA DELGADO e BEATRIZ DOS SANTOS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de informá� ca, RG n.º 47289994, CPF n.º 39422465893, 
com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 142, fl s. nº 74, Termo nº 38686), 
nascido no dia dezesseis de julho de mil novecentos e noventa (16/07/1990), residente na Rua A, 500, 
Costa Muniz, Cubatão - SP, fi lho de NIVALDO PEREIRA DELGADO, de nacionalidade brasileira, táxista, com 
56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SANDRA APARECIDA DE MOURA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 479981243 - SSP/SP, CPF n.º 41650919875, com 26 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 148, fl s. nº 195, Termo nº 41195), nascida no dia 
doze de agosto de mil novecentos e noventa e um (12/08/1991), residente na Rua A, 500, Costa Muniz, 
Cubatão - SP, fi lha de VALMIR JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 50 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de LEILE DE LIMA SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 45 anos de idade, residente em Cubatão – SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de março 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: FABIANO SANTANA DA SILVA e JACIONE LEODEGÁRIO DE OLIVEIRA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciado, analista de planejamento, RG n.º 27235128 - SSP/SP, com 38 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dois de abril de mil novecentos e setenta e nove 
(02/04/1979), residente na Avenida Joaquim Miguel Couto, 116, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lho 
de ELIAS SANTANA DA SILVA, falecido há 10 anos e de ROSALINA DOS SANTOS NUNES, de nacionalidade 
brasileira, vendedora, com 60 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SPDivorciado de Rosana Du-
tra Sabino, conforme sentença datada de 24/08/2015, proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara do 
Foro desta Comarca, nos autos de N°0001079-09.2015.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, diarista, RG n.º 39505019 - SSP/SP, com 32 anos de idade, natural de PALMARES - PE, 
nascida no dia dezoito de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (18/05/1985), residente na Avenida Joa-
quim Miguel Couto, 116, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lha de GERALDO LEODEGÁRIO DE OLIVEIRA, 
falecido há 16 anos e de MARIA JOSÉ VASCONCELOS DE OLIVEIRA, falecida há 3 anos. Divorciada de José 
Ignacio de Araújo Sobrinho, conforme sentença datada de 26/07/2016, proferida pelo MM. Juiz de Direito 
da 1ª Vara do Foro desta Comarca, nos autos de N°1000623-08.2016.8.26.0157. 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, 10 de março 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: ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS e MARIA DO DESTERRO PURDENCIO DE ARAUJO. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, RG n.º 25665331 - SSP/SP, CPF n.º 
16544017817, com 42 anos de idade, natural de CAMPINA GRANDE - PB (Campina Grande-PB  Livro nº 
6, fl s. nº 413, Termo nº 6793), nascido no dia cinco de dezembro de mil novecentos e setenta e cinco 
(05/12/1975), residente na Rua Caminho São Bartolomeu, 90, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de FRAN-
CISCO FELIPE DOS SANTOS, falecido há 10 anos e de LUZIA MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasilei-
ra, do lar, com 66 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 60074548X - SSP/SP, CPF n.º 02996445457, com 42 anos de idade, 
natural de NOVA OLINDA - PB (Nova Olinda-PB  Livro nº 2, fl s. nº 131, Termo nº 824), nascida no dia trinta 
de janeiro de mil novecentos e setenta e seis (30/01/1976), residente na Rua Caminho São Bartolomeu, 
90, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de PEDRO PURDENCIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 68 anos de idade, residente em NOVA OLINDA - PB e de EVA SIMÃO DE ARAUJO, de naciona-
lidade brasileira, aposentada, com 73 anos de idade, residente em NOVA OLINDA – PB. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e 
publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de março 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: HENRIQUE GONÇALVES DE ARAUJO FARIAS e DÉBORA DO NASCIMENTO CLEMENTINO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de estacionamento, RG n.º 41258670, CPF n.º 
44965071883, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 170, fl s. nº 318, Termo nº 
50074), nascido no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e noventa e cinco (27/04/1995), residente na 
Avenida Joaquim Miguel Couto, 991, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lho de HUMBERTO ANDRÉ FAR-
IAS, de nacionalidade brasileira, operador de fl uxo, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
QUEILA GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 42 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar administra� vo, RG n.º 
357341272, CPF n.º 23221765835, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dez de fever-
eiro de mil novecentos e noventa (10/02/1990), residente na Rua Elias Zarzur, 646, Água Fria, Cubatão - SP, fi lha 
de JOSELITO NOGUEIRA CLEMENTINO, de nacionalidade brasileira, agente de trânsito, com 54 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de JANE DO NASCIMENTO CLEMENTINO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
49 anos de idade, residente em Cubatão – SP. Divorciada de Oseas Mar� ns Oliveira, conforme Escritura Pública 
lavrada em 13/10/2011, pelo 1ºTabelião de Notas e de Protestos de Letras e Títulos de Cubatão-SP, no livro 
176, às fl s.175. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de março 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: EDSON GOMES DE OLIVEIRA e CAROLINA CUNHA DE ALVARENGA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, RG n.º 341550486 - SSP/SP, CPF n.º 22916039813, com 
31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia onze de novembro de mil novecentos e oitenta 
e seis (11/11/1986), residente na Rua Heitor de Oliveira Santos, 95, Conjunto Afonso Schimidt, Cubatão 
- SP, fi lho de JOSÉ FELIX DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de LUCIENE GOMES DA SILVA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, empresária, RG n.º 34155253 - SSP/SP, CPF n.º 36198008800, com 29 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e oitenta e oito (27/06/1988), resi-
dente na Rua Belarmino Amaral, 683, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ APARECIDO DE 
ALVARENGA, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 72 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de MARIA MERCÊS CUNHA DE ALVARENGA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 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, 12 de março 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: PAULO CESAR DA SILVA GERMANO e MONIQUE DA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 472642765 - SSP/SP, CPF n.º 23284092889, com 27 anos 
de idade, natural de PRAIA GRANDE - SP (Praia Grande-SP  Livro nº 28, fl s. nº 52, Termo nº 21387), nas-
cido no dia treze de janeiro de mil novecentos e noventa e um (13/01/1991), residente na RUA Marina 
Lourenço de Oliveira, 1311, Bloco K-7, Casa 12, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lho de LUIS CARLOS GERMANO, 
falecido há 7 anos e de MARIA MADALENA LOPES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 370263522 - SSP/SP, CPF n.º 49538628802, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e noventa e sete (27/11/1997), residente na 
RUA Marina Lourenço de Oliveira, 1311, Bloco K-7, Casa 12, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lha de ELISANGELA 
LUIZA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 37 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, 12 de março 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 GABRIEL RAMOS DA SILVA e SIMONE DA SILVA SANTANA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 271609230 - SSP/SP, CPF n.º 13389839895, com 46 
anos de idade, natural de PASSIRA - PE (PASSIRA-PE  Livro nº 14, fl s. nº 29, Termo nº 11130), nascido 
no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e setenta e um (24/11/1971), residente na Rua 
Marina Lourenço de Oliveira, 311, bloco K9, apt.12, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lho de VALDEMAR RAMOS 
DA SILVA, falecido há 14 anos e de CORINA MELO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 74 anos de idade, residente em PASSIRA - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 482682139 - SSP/SP, CPF n.º 37413397846, com 31 anos de idade, natural de Cu-
batão - SP (Cubatão  Livro nº 118, fl s. nº 108, Termo nº 29169), nascida no dia vinte e oito de outubro de 
mil novecentos e oitenta e seis (28/10/1986), residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 311, bloco 
K9, apt.12, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lha de JOSE MARCELINO DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 70 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de NOEMIA RAMOS DA SILVA SANTANA, 
falecida há 11 anos. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de março 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: EMERSON TABOZA BENÍCIO DA SILVA e MIRELLA DA COSTA PIRES DE ABREU. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante mecânico, RG n.º 38432820 - SSP/SP, CPF 
n.º 38011887874, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezenove de maio de 
mil novecentos e noventa e sete (19/05/1997), residente na RUA Marechal Deodoro, 381, Vila Eliza-
beth, Cubatão - SP, fi lho de JOSELITO BENÍCIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, vigilante, residente 
em Cubatão - SP e de ANA MARIA TABOZA, do lar, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 547130995 - SSP/SP, CPF n.º 43801245845, 
com 19 anos de idade, natural de SANTOS - SP, nascida no dia primeiro de maio de mil novecentos e no-
venta e oito (01/05/1998), residente na AVENIDA Doutor Celso Santos, 201, Parque das Bandeiras, SÃO 
VICENTE - SP, fi lha de JOÃO BATISTA DE ABREU, de nacionalidade brasileira, motorista, residente em 
SÃO VICENTE - SP e de ELIDA DA COSTA PIRES DE ABREU, de nacionalidade brasileira, do lar, 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, 12 de março 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: EDMAR RIBEIRO DA SILVA e TAMIRES RUIZ. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 40519320 - SSP/SP, CPF n.º 35926755832, com 29 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e três de março de mil novecentos e oitenta e 
oito (23/03/1988), residente na Rua Francisco Cunha, 589, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, fi lho de 
EVALDO ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 60 anos de idade, residente em SÃO 
VICENTE - SP e de GLORIA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de idade, residente 
em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administra� va, 
RG n.º 406422679 - SSP/SP, CPF n.º 36394116840, com 30 anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP 
(São Vicente-SP  Livro nº 169, fl s. nº 5, Termo nº 126322), nascida no dia dezessete de junho de mil 
novecentos e oitenta e sete (17/06/1987), residente na Rua Francisco Cunha, 589, Jardim 31 de Março, 
Cubatão - SP, fi lha de EDIR RUIZ, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 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, 06 de março de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.
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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
• Salão comercial 

no Centro
• Apartamento no 

Casqueiro
• Casa Vila Nova
• Sobrepostas no 

Vale Verde
• Apartamento e 

galpão no Centro

VENDE
• Lindo sala living      

na Ilha Porchat
• Sobrepostas no Vale 

Verde - 2 quartos
• Apartamento Jd. Cas-

queiro - 2 quartos
• EXCELENTE CASA 

5 quartos - piscina 
- garagem p/ três 
veículos

POR ARLINDO 
FERREIRA 

HISTORIADOR

AREIA DE GRAÇA É 
BEM MELHOR

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

O português, muito 
pão-duro, mal intenciona-
do, imediatamente tacou 

LINHA DO TEMPO toda a areia pra dentro de 
casa.

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

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

vou trabalhar?
Eduardão tinha certeza 

de que havia descarregado 
a areia, e vendo que o ma-
terial estava dentro da casa, 
chamou o proprietário:

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

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

BRILHO MAIOR
Por ocasião do 3º Fó-

rum Cultural, realiza-
do em 2005 na Câmara 
Municipal, , Mário Leite 
apareceu no momento 
do encerramento, todo 
elegante e com o rosto 
cheio de purpurina. Irmã 
Genilde chamou o Edson 
Bom Bril e perguntou:

- Bom Bril, reparou no 
rosto do Mário Leite???

- Já vi, é uma maneira 
dele brilhar mais!!!

Depois de contestado, 
Mário explicou que o bri-
lho era purpurina de sua fi -
lha, que caiu em seu pente, 
e não vontade de aparecer 
mais que os outros...Aniversário E.C. Cubatão - 1961

LANÇAMENTO DO 
CAUSOS CUBATENSES 2

DIA 05/04 ÀS 17H
NO BLOCO CULTURAL

FESTIVA

Rotary Cubatão: 47 anos de entrega à cidade
A tempestade que ge-

rou o apagão na Vila Nova 
na noite desta quarta-feira 
(14) não foi sufi ciente para 
ofuscar o brilho do evento 
que celebrou os 47 anos do 
Rotary Clube Cubatão. Ani-
mados, os convidados pres-
tigiaram a solenidade festi-
va e o jantar que encerrou a 
visita ofi cial do governador 
do Distrito 4420 Claudio Hi-
roshi Takata e esposa Marie.

O governador chegou à 
sede do Clube no começo da 
tarde, quando foi recepciona-
do pela presidente Marluce e 
uma comissão de rotarianos. 
Em seguida, foi recebido na 
Câmara pelo presidente Ro-
drigo Alemão, onde conhe-
ceu mais sobre a história da 
cidade. A comitiva seguiu 
para Casa da Esperança, que 
está sob a intervenção do 

Rotary, aos comandos do 
comerciante Hermes Balula. 
Em parceria com o Clube, a 
Casa que chegou a fechar as 
portas, vive nova etapa, bus-
cando apoio e desenvolven-
do projetos para se tornar 
autossustentável. 

Ainda na Casa, o gover-
nador inaugurou uma ofi cina 
de panifi cação e um estúdio 
para aulas de maquiagem, 
nos projetos ‘Pão Nosso de 
Cada Dia’ e ‘Maquiagem e 
Geração de Renda.

Carbocloro 
é homenageada

Durante a reunião fes-
tiva, a Unipar Carbocloro 
recebeu do Rotary Cubatão 
uma placa em reconheci-
mento aos relevantes servi-
ços prestados à comunidade 
local, e o diretor industrial 

Airton Antonio de Andrade 
foi agraciado com o título 
Companheiro Paul Harris. 
A placa em homenagem 
à empresa e o Paul Harris 
(certifi cado e um distintivo 
de lapela), outorga do Ro-
tary Internacional, foram 
entregues ao representante 
da Unipar pelo companhei-
ro ‘major donalds’ Antônio 
Araújo Silva, vice-presidente 
do Rotary Cubatão

Na justifi cativa ofi cial, o 
Clube reconheceu o com-
prometimento social da 
Carbocloro, citando projetos 
e investimentos de signifi -
cativo impacto social. Entre 
os mais relevantes foram 
citados: o programa Fábri-
ca Aberta; a construção do 
novo prédio da Casa da Es-
perança; e a reforma, em 
doação, para a Escola Ruy 

Barbosa, na Ilha Caraguatá, 
entregue recentemente.

Mais homenagens 
Com a relevância social 

enaltecida pelo cerimonial, 

também foram agraciados 
com o Paul Harris: Rosange-
la Andrade, da RPBC Petro-
bras e Carlos Augusto Cos-
ta, o Buda (que é marido da 
presidente do Clube). 

Em todas as visitas ofi -
ciais o governador solicita 
homenagear um educador: 
a professora Josvâine Pontes 
Diniz dos Santos foi a indi-
cada pelo Clube.  

A������ G���

NO EC JARDIM CASQUEIRO

XII Baile Retrô vai celebrar os 69 anos 
de Cubatão D���������: B���� B��� U�

Que tal reviver os bailes 
tradicionais, com direito a 
pista de dança para bailar, 
boa comida e de quebra 
ainda celebrar o aniversário 
de Cubatão?

A décima segunda edi-
ção  do ‘Baile Retrô’ vai te 
transportar para as décadas 
de 70, 80 e 90 com muitos 
hits tocados pela banda 
Blow Up, que já está prepa-
rando repertório especial 
para a data. O baile aconte-
ce no dia 07 de abril (um sá-
bado), a partir das 21 horas, 
no Esporte Clube Jardim 
Casqueiro.

Além da boa música, 
haverá uma mesa de frios 
completa (inclusa no valor 

do convite). E também o 
parabéns especial para a Ci-
dade, com direito a bolo de 
aniversário.

Convites limitados
Se você quer participar 

do ‘Baile Retrô’ é melhor se 
apressar. A festa é limitada 
para 300 pessoas e as reser-
vas estão em ritmo acele-
rado. E para 
quem gosta 
de uma ‘boa 
mesa’, vale 
lembrar que 
a acomoda-
ção  será feita 
pela ordem 
de aquisição 
dos convites. 

BLOW UP VAI AGITAR A FESTA QUE VAI 
COMEMORAR O ANIVERSÁRIO DA CIDADE 

Pontos de venda:
• Minimercado Nações - Avenida Nações Unidas, 314, Vila Nova

• Chaveiro Balula - Rua Manoel Jorge, 220, Centro

•  Secretaria do Esporte Clube Jardim Casqueiro - Avenida Brasil, 
296, Jd. Casqueiro Mais informações: (13) 97408-0343
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