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Chave na mão

Quatrocentas famílias do Cantagalo recebem as 
chaves de seus novos apartamentos nesta sexta 
(27) em cerimônia realizada na frente do Con-
junto Habitacional que integra o Projeto Ensea-

Guarujá entrega casa nova 
a moradores do Cantagalo 

Aplicativo ajuda população
 a denunciar violência

Influenza faz sua primeira 
vítima na Baixada

Cubatão terá iluminação 
nova neste ano

da, que prevê a construção de mais 660 unida-
des habitacionais na Cidade até 2020.
Governador Márcio França marca presença no 
evento ao lado do prefeito Válter Suman e de 

Guarujá anuncia lan-
çamento de aplicativo 
que vai encurtar cami-
nhos para denúncias 

Instituto Adolfo Lutz 
confirmou o vírus 
influenza como causa 
da morte de moradora 

Esta semana, muníci-
pes começaram a re-
ceber a cobrança, na 
única cidade da Bai-
xada que não cobra-
va a taxa de ilumina-
ção pública.  Com a 

Pelo Smartphone

Gripe

representantes do Ministério das Cidades.
Prefeito Suman proveitará o evento para fazer 
um balanço do primeiro trimestre de 2018 do 
seu governo. 03

de atos de violência e 
vandalismo na Cidade. 
Aplicativo foi apre-
sentado ao público 

de Cubatão na semana 
passada, em Santos.
Caso colocou autori-
dades em alerta.

grana,  Prefeitura vai 
contratar  empresa 
para arrumar toda  
iluminação da cidade 
que, há anos, está em 
estado precário: pro-
cesso de contratação 

Marcel Nobrega

durante o 16º Fórum 
Nacional de Seguran-
ça Municipal, o Del-
phin Hotel 03

Nesta semana, 
começou a campanha 
nacional de vacinação 
contra a gripe. 02 

está sendo finalizado 
e os trabalhos devem 
começar no próximo 
mês.
Cobrança continua 
gerando  polêmica. 
03

Acontece na web: Cleiton pede 
ajuda para realizar cirurgia 03
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Cubatão terá nova 
iluminação pública

Já está 
sendo � -
n a l i z a d o 

o processo para contratação 
de empresa para manutenção, 
expansão e modernização da 
rede de iluminação pública de 
Cubatão. A expectativa da ad-
ministração municipal é de que 
os trabalhos que vão iluminar a 

cidade comecem já 
no próximo mês. O 

primeiro a receber intervenções 
será o centro comercial.

A verba virá da Contribui-
ção para custeio do serviço de 
Iluminação Pública- CIP que 
começa a ser cobrada neste mês, 
junto à conta de luz da CPFL. 
O formato de taxação é por es-
calonamento, de acordo com o 
consumo de cada unidade. A 
justi� cativa desta forma de co-
brança ‘é seguir a tendência na-

cional para estimular a redução 
do consumo’.

Única da Baixada
Na contramão das demais 

cidades Cubatão era a única ci-
dade que não cobrava taxa de 
iluminação. Na época áurea da 
arrecadação industrial, a cidade 
chegou a dispensar o IPTU que, 
atualmente, tem valor conside-
rado baixo, se comparado às ci-
dades vizinhas que além da taxa 
de iluminação cobram também 
a taxa de lixo.

Porém com a decadência das 
indústrias e os desajustes admi-
nistrativos dos últimos anos, a 
cidade começou a passar por di-
� culdades. Na área de ilumina-
ção pública, por exemplo, a falta 
de investimento ao longo dos 
últimos anos, deixou a cidade 
parcialmente no escuro.

Reclamações
Existem casos discrepantes 

onde comércios, receberam co-
brança de até R$ 1 mil. Duran-
te a semana, Acontece recebeu 
centenas de reclamações, o que 
motivou matéria no acontece-
digital e redes sociais do Jornal. 

Na tarde desta quinta (26), o 
presidente da Acic Geraldo Tia 
Jô protocolou, em nome da en-
tidade, documento relatando a 
insatisfação dos comerciantes 
com a forma escalonada de co-
brança que atinge diretamente 
os comércios com maior con-
sumo.

Segundo Acontece apurou, 
vereadores vão se reunir com o 
prefeito para buscar uma solu-
ção para os casos discrepantes. 
Os casos especí� cos onde há 
cobrança indevida ou com erro 
de classi� cação, serão revistos. 

‘Puxadinhos‘ 
já podem ser 
regularizados

Santos terá parcelamento 
de débitos municipais

Boulevard

Adolfo Lutz confirma primeira morte na Baixada

Entrou em vigor no dia 19/4 
a Lei Complementar 97, permi-
tindo a regularização de todas as 
edi� cações clandestinas ou com 
acréscimos irregulares, na for-
ma em que se encontram, obe-
decidas diversas condicionantes 
especi� cadas na legislação. 

São abrangidas pela norma 
todas as edi� cações que sejam 
de caráter permanente, que 
estejam localizadas de acordo 
com o zoneamento e não este-
jam situadas em loteamentos 
irregulares ou outros locais 
clandestinos. Elas devem ter 
boas condições de segurança 
e salubridade entre outras exi-
gências legais para a regulari-
zação.

A Prefeitura enviara à Câmara, 
na próxima quarta (2), um proje-
to de parcelamento de débitos e 
descontos em multas e juros para 
auxiliar empresas e munícipes a 
quitarem impostos municipais.

A informação foi antecipada 
pelo prefeito Paulo Alexandre 
Barbosa, nesta quinta (26), após 
nova reunião com empresários 
do setor portuário para discutir a 
decisão de� nitiva do STF sobre a 
obrigatoriedade destas empresas 
pagarem retroativamente o IPTU 
referente às áreas da União que 
ocupam.

A Prefeitura já elaborou uma 
minuta de proposta do projeto de 
parcelamento (espécie de Re� s) e 
apresentou aos representantes da 
ABTRA, ABTP, Sopesp e ABTL. 
Os empresários também apresen-

O Instituto Adolfo Lutz 
con� rmou nesta quinta (26) 
que a jovem de 33 anos, mo-
radora do Jardim Nova Repú-
blica, em Cubatão, morreu no 
último dia 14 por causa do ví-
rus da gripe In� uenza.

O caso repercutiu na Cida-
de e foi manchete da edição 965 
(do dia 20 de abril) do Acon-
tece. A moradora deu entra-
da em um hospital particular 
de Cubatão com febre, tosse e 

INFLUENZA

dores no tórax. Foi transferida 
na sequência para um hospital 
particular de Santos, onde fa-
leceu. Naquele momento, uma 
amostra foi encaminhada ao 
Instituto para con� rmação ou 
não do caso.

O Serviço de Vigilância 
Epidemiológica entrou em 
contato com familiares pró-
ximos no dia seguinte às 
ocorrências. Além de receber 
orientação, eles passaram pelo 

epidemiologista do setor e não 
apresentam qualquer sintoma 
da doença.

Mais um caso 
confirmado
O Instituto também con-

� rmou a suspeita de in� uen-
za no caso de uma senhora de 
74 anos do Jardim Casqueiro. 
Após ter sido atendida no dia 
04 de abril na UPA do bairro, 
foi encaminhada ao Hospital 

Municipal, onde foi tratada e 
recebeu alta no último dia 12.

Vacinação segue
Na segunda (23), iniciou a 

campanha nacional de vacina-
ção contra a gripe. 

As cidades da Baixada tem 
esquema especial para a cam-
panha e você pode conferir os 
postos de vacinação no portal 
do Acontece (acontecedigital.
com.br).

taram suas propostas, que serão 
analisadas pelos técnicos da Se-
cretaria de Finanças (Se� n), antes 
do envio do projeto à Câmara, 
com as condições de parcelamen-
to e descontos em multas e juros.

O prefeito lembrou que o Re� s 
bene� ciará tanto empresas quan-
to munícipes com débitos de im-
postos municipais.

IPTU dos terminais
A decisão do STF sobre os 

terminais portuários veio após 
aproximadamente 20 anos de 
discussões em várias esferas ju-
diciais. O montante de impostos 
atrasados ultrapassa R$ 300 mi-
lhões e, na receita anual, o re-
forço será de R$ 13 milhões. Ao 
todo, são 59 terminais controla-
dos por 32 empresas.  

Estão avançando as tratativas para a criação do Boulevard no 
centro de Cubatão. O presidente da Acic Geraldo Tia Jô teve mais 
uma reunião com o vice Pedro de Sá. Acompanhado do vereador 
Marcinho e do diretor Cido Barbosa, Geraldo sustentou que, de 
acordo com solicitação dos comerciantes, o corredor de ônibus será 
mantido na avenida 9 de abril. Nesta semana o governador Mar-
cio França con� rmou o interesse do Estado em bancar o projeto. 

Cubatão terá nova 
iluminação pública

o processo para contratação 
de empresa para manutenção, 
expansão e modernização da 
rede de iluminação pública de 
Cubatão. A expectativa da ad-
ministração municipal é de que 
os trabalhos que vão iluminar a 

cidade comecem já 
no próximo mês. O 

primeiro a receber intervenções 
será o centro comercial.

A verba virá da Contribui-
ção para custeio do serviço de 
Iluminação Pública- CIP que 
começa a ser cobrada neste mês, 
junto à conta de luz da CPFL. 
O formato de taxação é por es-
calonamento, de acordo com o 
consumo de cada unidade. A 
justi� cativa desta forma de co-
brança ‘é seguir a tendência na-
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HABITAÇÃO

Moradores 
do Cantagalo 
recebem 
chaves dos ap‘s

H����� L���

As 400 famílias da co-
munidade Cantagalo, em 
Guarujá, começam nesta 
sexta (27), a viver uma nova 
fase de suas vidas. A Prefei-
tura entrega a elas as chaves 
dos apartamentos do novo 
Conjunto Habitacional que 
integra o projeto Enseada, 
na Rua 102, Cantagalo. O 
governador Marcio França 
marca presença no evento 
junto com representantes 
do Ministério das Cidades.

“Nosso governo colocou 
a habitação como uma prio-
ridade, junto com a saúde e 
educação, porque é a partir 
do lar que tudo começa”, 
disse o prefeito Válter Su-
man, lembrando que obra 

importante é aquela que 
muda a vida das pessoas 
para melhor.

No mês passado, em par-
ceria com a Caixa, a Prefei-
tura promoveu a assinatura 
de contratos de propriedade 
a essas 400 famílias. As uni-
dades bene� ciarão famílias 
removidas do próprio Can-
tagalo e algumas da Vila 
Baiana, que se encontram 
cadastradas no programa de 
locação social da Sehab.

As obras do Cantagalo 
são parte do Programa de 
Aceleração do Crescimento 
(PACII), e é uma parceria 
do Ministério das Cidades, 
por meio do programa Mi-
nha Casa Minha Vida; da 

Secretaria de Estado da Ha-
bitação (CDHU e Programa 
Casa Paulista) e Prefeitura 
de Guarujá.

O Projeto Enseada con-
templa um total de 1.060 
moradias. Nessa primeira 
etapa que está sendo entre-
gue, são 400 unidades. Já na 
segunda fase estão previs-
tas mais 240 unidades para 

2019; e outras 420 unidades 
para 2020.

PHLIS
De acordo com dados 

do último Plano Local de 
Habitação de Interesse So-
cial (PHLIS), há 58 núcleos 
informais em Guarujá, 
com dé� cit habitacional de 
33.263 unidades. Dessas, 

11.611 apresentam necessi-
dade de remoção e 21.652 
são consolidáveis, ou seja, 
necessitam de obras de in-
fraestrutura e regularização 
fundiária.

Os dados do PHLIS são 
do ano de 2009. A Prefei-
tura está pleiteando junto à 
Agem a atualização do pla-
no no âmbito da Câmara 

Temática de Habitação.

Prestação de Contas
O evento será marca-

do também por mais uma 
prestação de contas do pre-
feito de Guarujá. Na oca-
sião, ele faz um balanço 
das ações de seu governo, 
com relação ao primeiro 
trimestre deste ano.

RUAS DO CONJUNTO RECEBERAM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTO NO ÚLTIMO MÊS, NOS PREPARATIVOS FINAIS PARA A 
ENTREGA DAS CHAVES

NA PALMA DA MÃO

‘Guarujá Cidadão‘ vai auxiliar na segurança pública
Através do aplicativo, que foi apresentado na última quarta (25), população poderá 
registrar chamados em contato direto com agentes municipais

Moradores do Guarujá 
passam a contar com mais 
uma ferramenta para facilitar 
a comunicação com o poder 
público, principalmente na 

área de segurança. Durante a 
16ª edição do Fórum Nacio-
nal de Segurança Municipal, 
que aconteceu nos dias 25 e 
26 últimos, a Prefeitura apre-

sentou o aplicativo ‘Guarujá 
Cidadão’.

O aplicativo foi desenvol-
vido para denúncias e chama-
dos, onde os munícipes pode-

rão entrar em contato direto 
com o poder público em di-
versas áreas, como segurança, 
cidadania e trânsito. A plata-
forma abrange a Guarda Civil 

Municipal (GCM), Defesa 
Civil e zeladoria.

Segundo o secretário de 
Defesa e Convivência Social, 
Luiz Cláudio Venâncio Alves, 
“o munícipe poderá, ao ver 
uma atitude suspeita, � lmar, 
fotografar e até enviar áudio 
através do aplicativo. A GCM 
ao atender à solicitação en-
viará uma equipe mais pró-
xima ao local da ocorrência”, 
comentou.

Como funciona
Após o cadastro, o usuá-

rio terá acesso aos serviços 
disponíveis na tela inicial e, a 
partir daí, selecionará o tipo 
de chamado que gostaria de 
fazer. O munícipe entra em 
um chat direto com um agen-
te onde, além de texto, po-
derão ser enviadas fotos, ví-
deos e áudios. Pelo menu do 
usuário, ele poderá acessar o 
histórico e o status de sua so-
licitação. A abertura de cha-
mados passa por dois estágios 
de con� rmação para que se 
evitem enganos ou trotes.

Do outro lado desse ser-

viço, ao abrir a solicitação, 
o agente poderá visualizar a 
localização da ocorrência e a 
rota para que chegue ao local. 
De forma integrada, ele entra 
em contato com a central e as 
unidades de campo para lo-
calização de viaturas e agen-
tes próximos.

Fórum
Recebendo autoridades de 

todo o País, o Fórum Nacio-
nal de Segurança Municipal 
coloca em debate questões do 
dia a dia de cada cidade, onde 
cada uma delas pode com-
partilhar suas experiências e 
projetos para a área.

O prefeito de Guarujá, 
Válter Suman, falou da ale-
gria na realização de um 
evento desse porte. “Momen-
to oportuno para o comparti-
lhamento de experiências. A 
segurança pública é um dos 
principais problemas do nos-
so País. Por isso, é uma honra 
recebê-los em nossa Cidade. 
Desejo que sejam dias de 
profícuo trabalho”, saudou 
Suman.

H����� L���

Cleiton precisa de ajuda

Obras vão começar

Santos no 34ª Conasems
Em busca de realizar o sonho de cuidar dos 
problemas de saúde, o jovem Cleiton, da Vila 
Esperança, faz uma rifa com camisetas e outros 
produtos o� ciais do Santos FC, que ganhou dos 
jogadores durante visita ao CT do Peixe. 

Remodelação da entrada de Santos deve começar 
nesta segunda, conforme noticiou o Acontece na edi-
ção 964, do dia 13 de abril.
Ecovias realiza obras no t recho entre os km 59 e 65 
da Rodovia Anchieta, enquanto a Prefeitura segue 
com a obras na parte municipal do projeto.

Iniciativa que capacita futuros pro� ssionais e 
servidores, realizada na rede municipal de saúde 
de Santos, com o programa ‘Santos SUS – Acolha 
esta ideia!’, é uma das 40 iniciativas selecionadas 
para a 34ª edição do Conasems, que acontece em 
julho, em Belém, no Pará.

PREFEITO VÁLTER SUMAN FALOU DURANTE A ABERTURA DO FÓRUM NACIONAL SOBRE A IMPORTÂNCIA DO DEBATE E DA TROCA 
DE EXPERIÊNCIAS ENTRE OS MUNICÍPIOS E APRESENTOU O APLICATIVO GUARUJÁ CIDADÃO.
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Só diretoria

‘Atletas da Baixada-
em alta performace’, 
posam para a coluna.

Todo sábado é dia 
do bate bola no AFC 
São Vicente. A foto é 
do ‘professor’ Léo,  res-
ponsável pela seleção. 
Mas como nem todo 
atleta é de ferro, de-
pois do jogo tem sem-
pre uma gelada!

Primeiro de Maio
A Associação Comunitária 

de Amigos do Jardim Costa 
e Silva realiza neste dia 01 de 
maio, um evento voltado para a 
comunidade, na Rua Marechal 
Rondon, no Parque Fernando 
Jorge, a partir das 08 horas. 

A programação conta com a 
‘Paradinha da Saúde’  que rea-
liza procedimentos de saúde. 
Além disso terá brinquedos in-
� aveis para as crianças e apre-
sentações musicais para colo-
car todo mundo para dançar. A 
entrada é franca.

O  Sr Mario Canelas 
fundador do Rotary de 
Cubatão completou 93 

anos nesta quinta, 26 
e cortou o bolo junto 
com os aniversarian-
tes de Abril no clube, 

Felipe dia 19, Cida 21 
e Serginho.28

A������ G���

Nessa quarta (25), o Cine Roxy 5, no gonzaga, pro-

moveu uma maratona de fi lmes dos Vingadores 

para os fãs entrarem no clima da pré-estreia do úl-

timo fi lme, “Vingadores: Guerra Infi nita”.
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CASQUEIRO, CUBATÃO

Um ano 
de Danado 
de Bom

Neste domingo 
(29), o Espaço Da-
nado de Bom cele-
bra um ano de vida 
com uma grande 
festa. A partir das 
16 horas, muito 
forró pé de serra 
com Adrianinho do 
Acordeon e Adria-
no Sanfoneiro. Na 
sequência vem ‘Os 
Cobras do Forró’ 
e fechando as co-
memorações ‘Dory 
Casanova. Além do 
forró, vai ter cerve-
ja com promoção 
especial. Por ape-
nas R$ 10,00 você 
leva três Itaipavas, 
e pelo mesmo valor, 
quatro Poribidas.

A entrada é vip 
para as mulheres 
e R$ 10,00 para os 
homens, que ga-
nham uma cerveja. 
Fica na Rua Anto-
nio Augusto Bas-
tos, 245, no Jardim 
Costa e Silva. O 
evento é organiza-
do por Dani Coif-
feur e  Adriano san-
foneiro.

Inovação e tecnologia a 
serviço da comunicação. É 
com esse foco que a Fbrado 
Impressão Digital vem traba-
lhando a 10 anos para forne-
cer aos seus clientes o melhor 
da impressão digital facili-
tando a comunicação visual, 
seja com trabalhos externos, 
produzindo faixas, banners e 
painéis; ou na parte interna, 
com sinalização, placas deco-
rativas, adesivos, etc.

Hoje já estabelecida no 

De Cara nova
No último dia 16, o Centro Médico Somaprev abriu as portas para apre-

sentar a nova cara da unidade e também os novos serviços. O gerente Pe-
dro Paulo, recebeu os convidados com um café da manhã especial, falou 
sobre o novo projeto da Somaprev, que quer oferecer as 24 especialidades 
a um preço justo, tanto para aqueles que tem convênio médico quanto aos 
que não tem nenhum tipo de convênio. Além disso, a Somaprev oferece 
consultas a preços populares e tem parcerias com clínicas especializadas 
para exames laboratoriais. Na foto, o gerente Pedro Paulo, ao lado da sua 
esposa Elizabete e das colaboradoras Laura (à esq) e Isabela (à dir).

De olho no futuro, Fbrado celebra uma década de trabalho

Jardim Casqueiro, a Fbrado não 
nasceu de um planejamento mi-
nucioso. Quem conta essa histó-
ria é Daniel Rosa, proprietário da 
empresa. “Eu tinha acabado de 
sair de uma empresa de comuni-
cação em São Paulo e comecei a 
prestar alguns serviços por aqui. 
Então compramos um plotter de 
recorte, colocamos no fundo de 
casa e começamos a trabalhar”.

No início, o maior desa� o 
era a captação de clientes. “As-
sim como qualquer empresa de 
qualquer setor, se estabelecer 
é difícil, mas focamos na bus-
ca de soluções, da evolução do 
trabalho, isso tornou o desa� o 
um pouco mais fácil”.

Os serviços e a inovação
A Fbrado é especialista em 

impressões digitais de todo 

tipo. Atualmente, oferece serviços 
de impressão para faixas, banners, 
fachadas painéis, placas, sinaliza-
ção, propaganda em geral.

Além desses serviços, também 
oferece impressões para a área de 
decoração. “Essa é uma maneira 
que encontramos de inovar e am-
pliar nossos serviços. As vezes a 
gente quer um quadro para fechar 
a decoração da sala ou quarto, 

mas não acha nas lojas. Então, 
por quê não fazer um do seu 
jeito?”, comenta Daniel.

Junto com os serviços, vem  
a melhoria de equipamento e 
quali� cação. “Nossa busca in-
cansável é pela melhoria dos 
nossos processos de produ-
ção. Essa melhora re� ete no 
produto � nal, que será de alta 
qualidade”, � naliza. 

Conheça mais da Fbrado: www.� rado.com.br
Facebook: FBrado Impressão - Email.: bradomais@gmail.com

Tel e Whatsapp: 3027-6020 - R. Maria do Carmo, 784 - Jd Casqueiro.
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liza procedimentos de saúde. 
Além disso terá brinquedos in-
� aveis para as crianças e apre-
sentações musicais para colo-
car todo mundo para dançar. A 
entrada é franca.

O  Sr Mario Canelas 
fundador do Rotary de 
Cubatão completou 93 

anos nesta quinta, 26 
e cortou o bolo junto 
com os aniversarian-
tes de Abril no clube, 

Felipe dia 19, Cida 21 
e Serginho.28

A������ G���

Nessa quarta (25), o Cine Roxy 5, no gonzaga, pro-

moveu uma maratona de fi lmes dos Vingadores 

para os fãs entrarem no clima da pré-estreia do úl-

timo fi lme, “Vingadores: Guerra Infi nita”.
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CASQUEIRO, CUBATÃO

Um ano 
de Danado 
de Bom

Neste domingo 
(29), o Espaço Da-
nado de Bom cele-
bra um ano de vida 
com uma grande 
festa. A partir das 
16 horas, muito 
forró pé de serra 
com Adrianinho do 
Acordeon e Adria-
no Sanfoneiro. Na 
sequência vem ‘Os 
Cobras do Forró’ 
e fechando as co-
memorações ‘Dory 
Casanova. Além do 
forró, vai ter cerve-
ja com promoção 
especial. Por ape-
nas R$ 10,00 você 
leva três Itaipavas, 
e pelo mesmo valor, 
quatro Poribidas.

A entrada é vip 
para as mulheres 
e R$ 10,00 para os 
homens, que ga-
nham uma cerveja. 
Fica na Rua Anto-
nio Augusto Bas-
tos, 245, no Jardim 
Costa e Silva. O 
evento é organiza-
do por Dani Coif-
feur e  Adriano san-
foneiro.

Inovação e tecnologia a 
serviço da comunicação. É 
com esse foco que a Fbrado 
Impressão Digital vem traba-
lhando a 10 anos para forne-
cer aos seus clientes o melhor 
da impressão digital facili-
tando a comunicação visual, 
seja com trabalhos externos, 
produzindo faixas, banners e 
painéis; ou na parte interna, 
com sinalização, placas deco-
rativas, adesivos, etc.

Hoje já estabelecida no 

De Cara nova
No último dia 16, o Centro Médico Somaprev abriu as portas para apre-

sentar a nova cara da unidade e também os novos serviços. O gerente Pe-
dro Paulo, recebeu os convidados com um café da manhã especial, falou 
sobre o novo projeto da Somaprev, que quer oferecer as 24 especialidades 
a um preço justo, tanto para aqueles que tem convênio médico quanto aos 
que não tem nenhum tipo de convênio. Além disso, a Somaprev oferece 
consultas a preços populares e tem parcerias com clínicas especializadas 
para exames laboratoriais. Na foto, o gerente Pedro Paulo, ao lado da sua 
esposa Elizabete e das colaboradoras Laura (à esq) e Isabela (à dir).

De olho no futuro, Fbrado celebra uma década de trabalho

Jardim Casqueiro, a Fbrado não 
nasceu de um planejamento mi-
nucioso. Quem conta essa histó-
ria é Daniel Rosa, proprietário da 
empresa. “Eu tinha acabado de 
sair de uma empresa de comuni-
cação em São Paulo e comecei a 
prestar alguns serviços por aqui. 
Então compramos um plotter de 
recorte, colocamos no fundo de 
casa e começamos a trabalhar”.

No início, o maior desa� o 
era a captação de clientes. “As-
sim como qualquer empresa de 
qualquer setor, se estabelecer 
é difícil, mas focamos na bus-
ca de soluções, da evolução do 
trabalho, isso tornou o desa� o 
um pouco mais fácil”.

Os serviços e a inovação
A Fbrado é especialista em 

impressões digitais de todo 

tipo. Atualmente, oferece serviços 
de impressão para faixas, banners, 
fachadas painéis, placas, sinaliza-
ção, propaganda em geral.

Além desses serviços, também 
oferece impressões para a área de 
decoração. “Essa é uma maneira 
que encontramos de inovar e am-
pliar nossos serviços. As vezes a 
gente quer um quadro para fechar 
a decoração da sala ou quarto, 

mas não acha nas lojas. Então, 
por quê não fazer um do seu 
jeito?”, comenta Daniel.

Junto com os serviços, vem  
a melhoria de equipamento e 
quali� cação. “Nossa busca in-
cansável é pela melhoria dos 
nossos processos de produ-
ção. Essa melhora re� ete no 
produto � nal, que será de alta 
qualidade”, � naliza. 

Conheça mais da Fbrado: www.� rado.com.br
Facebook: FBrado Impressão - Email.: bradomais@gmail.com

Tel e Whatsapp: 3027-6020 - R. Maria do Carmo, 784 - Jd Casqueiro.
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R. Armando Sales de Oliveira, 371-Centro

LOCAÇÃO
- APARTAMENTO JD. CASQUEIRO R$1.000,00 (PACOTE).
- APARTAMENTO JOÃO MARION COM 1 DORMITÓRIO R$900,00 (PACOTE)
- APARTAMENTO NA AV. BEIRA MAR DE 2 DORMITÓRIOS R$1.100,00 (PACOTE).
- APARTAMENTO NO JD. SÃO FRANCISCO DE 2 DORMITÓRIOS R$850,00 (PACOTE)
- SOBRADO NA PONTE NOVA, MOBILIADO 3 DORMITÓRIOS E 1 SUÍTE REF:1451 
R$2.000,00.
- TRIPLEX NA PONTE NOVA COM 3 DORMITÓRIOS R$1.700,00.
- GALPÃO EM FRENTE AO CENTRO ESPORTIVO DE CUBATÃO R$2.800,00

3361-4894 / 3372-7409

VENDA
- APARTAMENTO NA PRAIA GRANDE PRÓXIMO AO CAMPO DA AVIAÇÃO VA-
LOR 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, COZINHA, 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 comer-

cial 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. Casqueiro - 2 
quartos

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

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 ALEXANDRE DE SOUZA e KELY DA SILVA ROCHA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 306638721 - SSP/SP, CPF n.º 
42933565846, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dois de abril de mil no-
vecentos e noventa e três (02/04/1993), residente na Caminho São Leopoldo, 1013, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ BENEDITO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, líder, com 61 anos de 
idade, residente em SANTOS - SP e de ODETE SANTANA ALVES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de serviços gerais, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, teleatendente, RG n.º 430297877 - SSP/SP, CPF n.º 42849218863, 
com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia sete de agosto de mil novecentos e 
noventa e quatro (07/08/1994), residente na Caminho São Leopoldo, 992, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, fi lha de NEMESIO LINS DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 61 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP e de ZELIA LEANDRO DA SILVA, 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, 17 de abril 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: EDVALDO JOSÉ DA SILVA e MAYANE MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 37206834 - SSP/AL, CPF n.º 12515553494, com 22 
anos de idade, natural de JAPARATINGA - AL, nascido no dia vinte e oito de março de mil novecentos e 
noventa e seis (28/03/1996), residente na Rua B, Vale Novo, Cubatão - SP, fi lho de NATANAEL DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, coletor de cocos, com 47 anos de idade, residente em JAPARATINGA - AL 
e de ROSINEIDE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 38 anos de idade, residente em JA-
PARATINGA - AL . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 582133750 
- SSP/SP, CPF n.º 53825404897, com 19 anos de idade, natural de MARAGOGI - AL, nascida no dia dois 
de outubro de mil novecentos e noventa e oito (02/10/1998), residente na Rua B, Vale Novo, Cubatão 
- SP, fi lha de MAURÍCIO BEZERRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante geral, com 44 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de AMARA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, 
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, 20 de abril 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: ERIVELTON PEREIRA DA SILVA e LISANDRA FRANÇA SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 557357640 - SSP/SP, CPF n.º 00334602300, com 
34 anos de idade, natural de CAMPO MAIOR - PI (Campo Maior-PI  Livro nº 34, fl s. nº 166, Termo nº 
40909), nascido no dia primeiro de outubro de mil novecentos e oitenta e três (01/10/1983), residente 
na Avenida Principal, 96, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de LUIS ERASMO PEREIRA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, lavrador, com 62 anos de idade, residente em COCAL DE TELHA - PI e de MARIA 
ELPÍDIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em COCAL DE 
TELHA - PI . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 430346530, CPF n.º 
44091205810, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 167, fl s. nº 41, Termo 
nº 48603), nascida no dia três de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (03/09/1994), resi-
dente na Avenida Principal, 96, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de PEDRO GOMES DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, residente em Cavunge - BA e de SANDRA APARECIDA FRANÇA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, 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, 23 de abril 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: ANTENOR BATISTA DE LIMA e ELCELANE MIRELLA ELOI CAVALCANTE. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 17603719 - SSP/SP, CPF n.º 05644419886, com 53 anos 
de idade, natural de PAUDALHO - PE, nascido no dia vinte e nove de outubro de mil novecentos e sessenta e 
quatro (29/10/1964), residente na Rua Dom Idílio José Soares, 420, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL 
BATISTA DE LIMA, falecido há 30 anos e de HILDA ANTONIA DA SILVA, falecida há 27 anosDivorciado de Maria 
Betania de Santana, conforme sentença transitada em julgado em 11/11/2003, proferida pelo Juiz de Direito 
da 2ªVara da Comarca de São Lourenço da Mata-PE. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, do lar, RG n.º 8287526 - SSP/PE, CPF n.º 09752324444, com 27 anos de idade, natural de RECIFE - PE 
(Recife - PE - 13º Distrito de Casa Amarela  Livro nº 87, fl s. nº 30, Termo nº 102247), nascida no dia onze de 
novembro de mil novecentos e noventa (11/11/1990), residente na Rua Dom Idílio José Soares, 420, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lha de ELSON MELO CAVALCANTE, de nacionalidade brasileira, motorista, com 62 anos de idade, 
residente em SÃO LOURENÇO DA MATA - PE e de IVANICE MARIA ELOI, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
48 anos de idade, residente em SÃO LOURENÇO DA MATA - PE. 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 abril 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: MARTINEZ BEZERRA e MICHELE INACIO PROCOPIO DE ABREU. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, padeiro, RG n.º 450542506, CPF n.º 38766318823, com 
29 anos de idade, natural de SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL (Cubatão  Livro nº 138, fl s. nº 171, Termo 
nº 37191), nascido no dia doze de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (12/12/1988), resi-
dente na Avenida Principal, 1950, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de MARIA DE FATIMA BEZER-
RA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 581539527, CPF n.º 47416457890, 
com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 199, fl s. nº 292, Termo nº 61590), 
nascida no dia primeiro de setembro de mil novecentos e noventa e nove (01/09/1999), residen-
te na Avenida Principal, 1950, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ROBERTO PROCOPIO 
DE ABREU, falecido há 3 anos e de MARIA JOSÉ INACIO, 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, 20 de abril 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: ANDRÉ FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS e ESTHER CAVALCANTE DE FREITAS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 48884065, CPF n.º 41989930840, 
com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 157, fl s. nº 299, Termo nº 44881), 
nascido no dia vinte e seis de março de mil novecentos e noventa e três (26/03/1993), residente na 
Rua Antônio Augusto Bastos, 99, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lho de ALDEMÁRIO OLIVEI-
RA DOS SANTOS FILHO, de nacionalidade brasileira, secretário, com 48 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ALESSANDRA SOARES DA SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, vigilante, 
com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, estudante, RG n.º 502267513, CPF n.º 47199650833, com 18 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 201, fl s. nº 163, Termo nº 62257), nascida no dia onze de abril de dois 
mil (11/04/2000), residente na Avenida Tiradentes, 417, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lha de 
MAGNO SANTOS DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 49 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA DE BARROS CAVALCANTE DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 50 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, 17 de abril 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: JOSEPH SANTOS DO NASCIMENTO e ANDRESSA MONISE FARIAS DE SOUZA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, RG n.º 451149518, CPF n.º 45589538874, 
com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 159, fl s. nº 316, Termo nº 45694), 
nascido no dia dezessete de julho de mil novecentos e noventa e três (17/07/1993), residente na Rua 
Julio Amaro Ribeiro, bloco 20, apt. 14 H, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO MACÊDO DO NASCI-
MENTO, de nacionalidade brasileira, operador de empilhadeira, com 62 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de CLAUDINEIDE MARIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 385568083, CPF n.º 46503561806, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP (Cubatão  Livro nº 185, fl s. nº 72, Termo nº 55798), nascida no dia vinte e quatro de outubro de mil 
novecentos e noventa e sete (24/10/1997), residente na Avenida Oswaldo Cruz, 81, Jardim 31 de Março, 
Cubatão - SP, fi lha de VANTUIR HENRIQUE DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, fren� sta, com 44 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de NEUSA DOS REIS FARIAS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de abril 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: NAILTON SANTOS DE JESUS e BIANCA RODRIGUES CERQUEIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 601829256 - SSP/SP, CPF n.º 51260552837, 
com 20 anos de idade, natural de BELMONTE - BA (Mogiquiçaba-BA (Comarca de Belmonte)  Livro 
nº 07, fl s. nº 62, Termo nº 5008), nascido no dia seis de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito 
(06/02/1998), residente na RUA Álvaro Ferreira, 86, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de ARGEMI-
RO PEDRO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 86 anos de idade, residente em 
PORTO SEGURO - BA e de ENILZENIA PEREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
52 anos de idade, residente em BELMONTE - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, assistente administra� va, RG n.º 571581638 - SSP/SP, CPF n.º 49034376800, com 19 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e noventa 
e oito (27/08/1998), residente na RUA Álvaro Ferreira, 86, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de HÉ-
LIO DA SILVA CERQUEIRA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 46 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ANA PAULA RODRIGUES CERQUEIRA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 
36 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 abril 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: ERIGINALDO RIBEIRO MARTINS e SOIANE FABIA DA CONCEIÇÃO LIMA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 637962606 - SSP/SP, CPF n.º 50006487572, 
com 51 anos de idade, natural de ITAPITANGA - BA (Itajuípe-BA  Livro nº 15, fl s. nº 152, Termo nº 3767), 
nascido no dia dois de novembro de mil novecentos e sessenta e seis (02/11/1966), residente na RUA 
Caminho Cidade dos Anjos, 3, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de EDVALDO SOUZA MARTINS, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente em EUNÁPOLIS - BA e de MARIA 
LÚCIA RIBEIRO MARTINS, falecida há 01 ano . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 56139126 - SSP/SP, CPF n.º 05225886540, com 25 anos de idade, natural de UNA - BA 
(Una-BA  Livro nº 35, fl s. nº 86, Termo nº 17319), nascida no dia vinte e nove de agosto de mil novecen-
tos e noventa e dois (29/08/1992), residente na RUA Caminho Cidade dos Anjos, 3, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ FRANCISCO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos 
de idade, residente em UNA - BA e de HEROINA NAZARO DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 47 anos de idade, residente em UNA - 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, 24 de abril 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: NEILSON DA SILVA MULLER e DINANCY DE SOUZA LOBATO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, RG n.º 4132449135 - SSP/RS, CPF n.º 46070674820, com 
21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia oito de julho de mil novecentos e noventa e 
seis (08/07/1996), residente na Rua Amaro Manoel dos Santos, 35, Jardim Nova República, Cubatão - 
SP, fi lho de PAULO ROBERTO MULLER, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 62 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de LUCIANA FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, vigilante, 
com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, estudante, RG n.º 7011062 - SSP/PA, CPF n.º 02136890220, com 24 anos de idade, natural 
de BELÉM - PA, nascida no dia seis de setembro de mil novecentos e noventa e três (06/09/1993), 
residente na Rua Amaro Manoel dos Santos, 35, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de DILER-
MANDO RODRIGUES LOBATO, de nacionalidade brasileira, professor, com 60 anos de idade, residente 
em ABAETETUBA - PA e de NANCY CARDOSO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, enfermeira, com 56 
anos de idade, residente em ABAETETUBA - PA. 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 abril 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: MARCIO DOS SANTOS e MARIA DAS DORES DE SOUSA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 32614819 - SSP/SP, CPF n.º 26287677830, com 44 anos de 
idade, natural de SENHOR DO BONFIM - BA (Senhor do Bonfi m-BA  Livro nº 23, fl s. nº 208, Termo nº 
27228), nascido no dia trinta de maio de mil novecentos e setenta e três (30/05/1973), residente na Ave-
nida Principal, 727, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JOSEFA MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 76 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 291605370 - SSP/SP, CPF n.º 27360688825, com 43 anos de idade, 
natural de SÃO LOURENÇO DA MATA - PE (São Lourenço da Mata-PE  Livro nº 92, fl s. nº 100, Termo nº 
5189), nascida no dia dez de janeiro de mil novecentos e setenta e cinco (10/01/1975), residente na Ave-
nida Principal, 727, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ ANTONIO DE SOUSA, falecido há 14 anos 
e de JOSEFA SOARES DE SOUSA, falecida há 20 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, 23 de abril 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: NAYCON DE SOUZA AMARAL e GIRLAYNNE DA SILVA OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteiro, auxiliar de escritório, RG n.º 54010936 - SSP/SP, CPF n.º 43551023867, com 24 anos de 
idade, natural de PANCAS - ES (Alto Rio Novo-ES  Livro nº 22, fl s. nº 53, Termo nº 3429), nascido no dia vinte e 
um de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (21/01/1994), residente na RUA João Veigas, 360, Ap.31, 
Pq.São Luís, Cubatão - SP, fi lho de SEBASTIÃO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 43 anos de 
idade, residente em RESPLENDOR - MG e de JANIRA INÁCIO DO AMARAL E SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, operadora de caixa, RG n.º 413104588 - SSP/SP, CPF n.º 42934544893, com 23 anos de idade, natural 
de MACEIÓ - AL (Rocha Cavalcante-AL  Livro nº 14, fl s. nº 192, Termo nº 14494), nascida no dia dezoito de 
julho de mil novecentos e noventa e quatro (18/07/1994), residente na RUA Rivaldo Alves Feitosa, 90, Bloco 
3, Ap.44, Pq.São Luís, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, pintor, 
com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CICERA DA SILVA CANDEIA, de nacionalidade brasilei-
ra, domés� ca, com 44 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, 19 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Errtata

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
JOHNNY LOPES OLIVEIRA e DAIANA DOS SANTOS MARTINIANO. 
Sendo a pretendente, fi lha de CILSO MARTINIANO e de IVANETE 
PAULO DOS SANTOS MARTINIANO. 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 abril 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: NAILSON CORTEZ DA SILVA e TEREZA CRISTINA ALVES SOUZA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 234655768 - SSP/SP, CPF n.º 10824172892, com 47 
anos de idade, natural de SOUSA - PB (Sousa-PB  Livro nº 116, fl s. nº 89, Termo nº 58629), nascido no dia 
vinte e um de dezembro de mil novecentos e setenta (21/12/1970), residente na RUA Jaime Duarte, 100, 
Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lho de LUIZA CORTEZ DA SILVA, falecida há 14 anos . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 304398573 - SSP/SP, CPF n.º 26230273829, 
com 43 anos de idade, natural de PROPRIÁ - SE (Cedro de São João-SE  Livro nº 23, fl s. nº 67, Termo nº 
17760), nascida no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e setenta e cinco (20/02/1975), residente 
na RUA Jaime Duarte, 100, Jd.Nova República, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL LEOPOLDO ALVES, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE 
FÁTIMA SOUZA ALVES, falecida há 2 anos e 6 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, 24 de abril 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 Bra-
sileiro: JEFERSON CANDIDO DA SILVA e FLÁVIA OLIVEIRA DE ASSIS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, contador, RG n.º 48640520 - SSP/SP, CPF n.º 41986651843, com 26 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP, nascido no dia oito de março de mil novecentos e noventa e dois (08/03/1992), residente na RUA Paraíba, 
702, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de ERIVALDO CORCINO MARQUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, guar-
da municipal, com 50 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de REGINA SANDRA CANDIDO MARQUES 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, com 55 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 442580149 - SSP/SP, CPF n.º 44954016886, 
com 23 anos de idade, natural de JAPERI - RJ (Japeri - RJ  Livro nº 026, fl s. nº 05, Termo nº 15008), nascida no dia 
vinte e oito de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (28/08/1994), residente na RUA Paraíba, 702, Vila 
Nova, Cubatão - SP, fi lha de GENIVAL MANOEL DE ASSIS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 47 anos de 
idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de ANTONIA SEVERINA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aux.
de limpeza, com 52 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, 23 de abril 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 ADILSON BERNARDO DE LIMA e MARTA FEITOSA DE OLIVEIRA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciado, pedreiro, RG n.º 624369250 - SSP/SP, CPF n.º 00879532424, 
com 36 anos de idade, natural de MACEIÓ - AL, nascido no dia onze de junho de mil novecentos e oitenta 
e um (11/06/1981), residente na Rua Marechal Carmona, 99, fundos, Parque Fernando Jorge, Cubatão - 
SP, fi lho de MAURO BERNARDO DE LIMA, falecido há um ano e de GRINAURIA JOSEFA DE LIMA, do lar, com 
60 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Liliane Silva Vieira, conforme sentença datada 
de 19/06/2012, proferida pela Juiza de Direito da 3ªVara Cível da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de 
nº534/12. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 631361613 - SSP/SP, 
CPF n.º 10862767440, com 23 anos de idade, natural de AGRESTINA - PE, nascida no dia seis de julho de 
mil novecentos e noventa e quatro (06/07/1994), residente na Rua Marechal Carmona, 99, fundos, Par-
que Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO FEITOSA DE OLIVEIRA, falecido há dois anos e de 
ADENICE JOVENTINO DA SILVA, falecida há oito 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, 20 de abril 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: 
SILVIO DO NASCIMENTO CHAVES e THAMIRES CRISTINA DA 
SILVA ALMEIDA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteiro, encarregado de manutenção, RG n.º 357712705, 
CPF n.º 38549829846, com 27 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP (Cubatão  Livro nº 143, fl s. nº 154, Termo nº 39164), 
nascido no dia primeiro de junho de mil novecentos e noventa 
(01/06/1990), residente na Rua São Clóvis, 64, Vila dos Pes-
cadores, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO PEREIRA CHAVES, 
de nacionalidade brasileira, motorista, com 52 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de GRINAURA DO NASCIMENTO 
CHAVES, de nacionalidade brasileira, servente, com 57 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 480014905, 
CPF n.º 43683137800, com 26 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP (Cubatão  Livro nº 149, fl s. nº 288, Termo nº 41686), 
nascida no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e 
noventa e um (28/10/1991), residente na Rua São Clóvis, 64, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de MACIEL MENDES DE 
ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 50 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MARISA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, ajudante geral, com 50 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum im-
pedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 de abril 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: 
JADER COSTA DE OLIVEIRA e SONIA MARIA DA SILVA SANTOS. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, sol-
dador, RG n.º 19483941 - SSP/SP, CPF n.º 08860295890, com 
51 anos de idade, natural de JUIZ DE FORA - MG (Juiz de Fora-
-MG - 1º  Livro nº 122, fl s. nº 450, Termo nº 116406), nascido 
no dia quatorze de março de mil novecentos e sessenta e sete 
(14/03/1967), residente na Rua Ademar Otero Neves, 92, Jar-
dim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de ARAÇAGY LEONA-
TO DE OLIVEIRA, falecido há 3 anos e de GRACILIA BARBARA 
DA COSTA OLIVEIRA, do lar, com 75 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, viúva, do lar, RG n.º 254159722 - SSP/SP, CPF n.º 
16957280845, com 49 anos de idade, natural de Junqueiro - PE, 
nascida no dia oito de janeiro de mil novecentos e sessenta e 
nove (08/01/1969), residente na Rua Ademar Otero Neves, 92, 
Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de ILDA ALEXANDRE 
DA SILVA, do lar, com 79 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP. Viúva de Antonio Zeudo dos Santos, conforme sentença 
de morte presumida datada de 01/09/2017, proferida pelo 
Juiz de Direito da 1ª Vara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de 
nº1003728-56.2017.8.26.0157. Se alguem souber de algum im-
pedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de abril 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: 
JEFFERSON FERNANDES DOS SANTOS e JENIFFER QUEIROZ DOS 
SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teiro, operador de pá� o, RG n.º 449824883 - SSP/SP, CPF n.º 
39853999803, com 28 anos de idade, natural de SÃO VICENTE 
- SP (São Vicente  Livro nº 182, fl s. nº 113, Termo nº 134289), 
nascido no dia primeiro de junho de mil novecentos e oiten-
ta e nove (01/06/1989), residente na Avenida Principal, 137, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de SERGIO RODRIGUES DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, segurança, com 51 anos 
de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de CLAUDIA DE OLI-
VEIRA FERNANDES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 50 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, au-
xiliar de operações, RG n.º 472867131, CPF n.º 39806015878, 
com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 144, fl s. nº 161, Termo nº 39569), nascida no dia quator-
ze de novembro de mil novecentos e noventa (14/11/1990), 
residente na Avenida Principal, 137, Vila Esperança, Cuba-
tão - SP, fi lha de CARLOS JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalida-
de brasileira, mecânico, com 50 anos de idade, residente em 
BELO HORIZONTE - MG e de MARIA ELITA QUEIROZ DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, re-
sidente em SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber de algum im-
pedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de abril de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Errata

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: 
PAULO DORIA SOUZA e MARIA ANDRÉA CARDOSO DE AQUI-
NO. Sendo a pretendente divorciada de José Frutuoso da Sil-
va, conforme sentença datada aos 06/02/2017, proferida pelo 
Juiz de Direito da 2ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de 
nº1002599-50.2016.8.26.0157. Se alguem souber de algum im-
pedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de março de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL             

A Associação dos Defi cientes da Ilha de Santo Amaro “ ADI-
SA “ entidade fi lantrópica, sem fi ns lucrativos, reconhecida 
de utilidade pública Municipal, Estadual e Federal, que atua 
na inclusão e defesa dos direitos das pessoas com defi ciên-
cia, cadastrada no CNPJ: 71.543.508/0001-84; Usando as 
atribuições Estatutárias  ,vem CONVOCAR seus associados 
em geral  para ASSEMBLEIA GERAL com a seguinte pauta:

A- Projetos e Parcerias
B- Plano de Trabalho
C- Eleição e posse da diretoria e conselho fi scal 2018/2020
D- Assuntos Gerais

Data : 05/05/2018 
Local :Sede da Adisa – Rua Josefa Hermínia Caldas 534 – Jar-
dim Progresso Guarujá- São Paulo
Horário: 16h primeira chamada e 16:30 segunda chamada com 
qualquer número de associados presente.

        
Isabelli Cristini Pereira dos Santos

    PRESIDENTE

A Transportadora Brasil Central Ltda devidamente regis-
trada no CNPJ 02.726.560/0001-53, com sede na Rod. BR 
452 KM 01, n° 2045, Lts E, F, G, H, Salas 1,2,3, Perímetro 
Urbano, na cidade de Rio Verde - Goiás, está contratan-
do PESSOA JURÍDICA para agenciamento de veículos para 
transportes de cargas na cidade de Cubatão-SP e Região.
Os interessados deverão entrar em contato pelo telefone 
(64) 2101-5000 ou enviar e-mail para diretoria@brasilcen-
tral.com.br

ALTACUB
ASSOCIAÇÃO LOGÍSTICA DE TRANSPORTADORES AUTÔ-

NOMOS DE CUBATÃO E REGIÃO – ALTACUB 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A ASSOCIAÇÃO LOGÍSTICA DE TRANSPORTADORES AUTÔ-
NOMOS DE CUBATÃO E REGIÃO – ALTACUB, devidamente 
representada pelo seu Presidente José Aldo de Lima Arruda da 
Silva CONVOCA através do presente edital todos os ASSOCIA-
DOS, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, que será 
realizada no dia 05 de maio de 2018, na Av. Engenheiro Plinio de 
Queiroz, s/n – Jardim São Marcos – Cubatão/SP (Restaurante 
anexo Posto Locatelli). 
A primeira CONVOCAÇÃO dar-se-á às 15h:00min. E a segunda 
CONVOCAÇÃO ás 15h15min, com ou sem quórum para abertu-
ra do presente edital, com a seguinte ordem do dia.
    
Discussão em pauta.
1. Prestação das contas 2017.

Cubatão, 24 de abril de 2018.
José Aldo de Lima Arruda da Silva 

Presidente
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Rafael Tucla quer frente de Trabalho
O vereador Rafael Tucla (PT) apresentou projeto de Lei 

para criar uma frente de trabalho para o desempregado de 
Cubatão. O projeto prevê um programa de requali� cação teó-
rica e prática por meio de cursos de quali� cação pro� ssional e 
o fornecimento de bolsa de até um salário mínimo.

O jurídico da Câmara já deu parecer favorável a tramitação 
do projeto e agora o projeto está aguardando para entrar na 
pauta de votação das próximas sessões do Legislativo. O pro-
jeto precisa ser aprovado em duas votações e, caso vença essa 
etapa, segue para sanção do prefeito.

Marcinho apresenta demandas a Marcio França
Nesta semana, o vereador Marcinho (PSB) esteve em São 

Paulo acompanhado do vereador Ivan Hildebrando (PSB), do 
prefeito Ademário e do secretário de governo Cesar Nasci-
mento, apresentando algumas demandas da Cidade ao gover-
nador Marcio França e ao deputado estadual Caio França.

Entre as solicitações estão a implantação de uma Escola 
Técnica Criativa e uma Fatec. O vereador protocolou tam-
bém solicitação de repasse de recursos para pavimentação de 
ruas da Cidade. Ainda no encontro, as pautas de habitação, 
educação e o viaduto Rubens Paiva.

Roxinho pede CEI do Cartão Reforma
Na última sessão do Legislativo, o vereador Roxinho 

(MDB) apresentou requerimento pedindo a criação de 
uma CEI (Comissão Especial de Vereadores) para viabi-
lizar a implantação do cartão reforma na Cidade, além de 
buscar avanços junto aos programas Minha Casa Minha 

Vida e Avança Cidades, todos do governo Federal. 
O ‘Cartão Reforma’ é um projeto que oferece auxílio em 

forma de crédito (via cartão físico), para famílias de baixa 
renda, de até R$ 5 mil para a compra de material de cons-
trução que serão usados para reforma de casas.

Alemão: moção de aplauso ao vôlei feminino 70+
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB) apresentou na Câmara 

uma moção de aplauso para as atletas da equipe de vôlei femi-
nino de Cubatão, na categoria acima de 70 anos. Destacando as 
conquistas da equipe, principalmente a da sétima etapa do JORI 
2018, que aconteceu de forma invicta. Esse foi o quinto título da 

equipe na competição conquistado pelas atletas: Sonia Farah, 
Sônia Gonçalves, Maria Darci, Jane, Dorila, Gildete, Wilma, 
Shirley, Odessa, Euzeni, Janete e Isabel, que jogam juntas a sete 
anos. A moção também destaca o trabalho da técnica Vanderli 
Lima (Lili) e do auxiliar Gessivaldo Assis da Silva (Val).

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

Aguinaldo Araújo cobra melhorias no Vale Verde
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) apresentou indi-

cação junto à mesa da Câmara solicitando que o órgão 
responsável do poder Executivo faça a limpeza e desasso-
reamento do córrego Mãe Maria, no Vale Verde.

De acordo com o vereador, o local está com o mato 

muito alto, sendo local propício para o aparecimento de 
animais peçonhentos e/ou perigosos, além de atrapalhar o 
escoamento da água das chuvas, trazendo ao bairro risco de 
enchente. A indicação foi encaminhada aos setores compe-
tentes.

Informativo

Dia 02 de maio é dia do professorado frequentar a Câmara Municipal. O pro-
fessor Fábio Gonçalves falará sobre os decretos publicados em dezembro passado e 
seus efeitos sobre a carreira dos professores, incluindo seus desdobramentos sobre 
o fundo de previdência dos servidores. A Tribuna Popular começa às 15:45h.

A visita feita pelos pro-
fessores e comunidade 
escolar à Assembleia Le-
gislativa do Estado de São 
Paulo, no último dia 19, 
trouxe importantes aportes 
para o fortalecimento das 
lutas dos servidores mu-
nicipais, destacadamente 
dos professores, os quais 
se � zeram representar pela 
diretoria do SindPMC. A 
mesa diretora foi forma-
da pelo deputado estadual 
Carlos Giannazi, do Psol, 
pelo professor Berenildo 
Gonçalo representando o 
Sindpmc, pela professora 
Laís, presidente do conse-
lho � scal do plano de saúde 
da Caixa de Previdência e 
pela professora Doroti. Es-

Neste dia 10 de Abril a juíza da 
3ª Vara do Foro de Cubatão deferiu 
a liminar impetrada pelo SindPMC 
contra o Decreto nº 10.696, que ins-
titui número de alunos por professor 
e relação aluno/área fora das normas 
estabelecidas. Com isso a administra-
ção � ca obrigada a cumprir a lei inte-
gralmente (cumpra-se a lei!) sob pena 
de pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
em multa diária por sala de aula com 

Recentemente o vice-prefeito e multi-secretário Pedro de Sá fez uma enquete em 
uma famosa rede social da internet, na qual pedia a “opinião” dos servidores sobre 
como seria melhor receber o benefício de alimentação. A óbvia tentativa de cooptar a 
categoria para servir de apoio ao seu projeto simplesmente não deu certo. Não tente 
novamente, secretário! Chame os representantes legais para uma conversa de adultos, 
pois essa pesquisa não tem como re� etir o real desejo da categoria. 

Quarta-feira, dia 25 
de abril, Sispuc, Sin-
dPMC e outras entida-
des representativas dos 
servidores municipais 
estiveram reunidos com 
os vereadores na Câmara 
Municipal. O presidente 
da Câmara quis saber 
das entidades se houve 
conversa com o governo 
para elaboração do pro-
jeto referente à cesta bá-

Audiência Pública 
na Alesp

tavam presentes também as 
senhoras Cristina, Monali, 
Kassia entre outras mães de 
alunos da rede municipal de 
ensino. A sessão foi iniciada 
com a fala do deputado, se-
guido das falas da professora 
Doroti, que expôs as muitas 
mazelas da educação em 
Cubatão, depois a professora 
Laís expôs a difícil situação 
do plano de saúde dos ser-
vidores e por último falou 
o professor Berenildo, vice 
presidente do SindPMC, 
explanando sobre a luta po-
lítica e jurídica contra os ar-
roubos ditatoriais da prefei-
tura de cubatão. Em seguida, 
professores, mães e entida-
des deram seu testemunho 
da decadência do sistema 

Liminar deferida!
excesso de alunos.

É muito importante perceber que 
essa vitória inicial tem valor excepcio-
nal, já que põe em xeque o alicerce dos 
decretos de dezembro, ao declarar que 
as ilegalidades existem e obrigando a 
prefeitura a reorganizar as salas e com 
isso surge a necessidade de abrir vagas 
para carga suplementar, ampliações ou 
contratação de professores através de 
concurso.

Falando em conversa 
de adultos...

sica ou cartão alimentação 
e se todos concordavam 
com o texto do documen-
to. Os vereadores foram in-
formados não ter ocorrido 
conversa preliminar e que 
é entendimento dos sin-
dicatos que o projeto deve 
ser rejeitado. O presidente 
da Câmara informou que 
devolverá o documento 
ao Executivo solicitando 
discussão com as entida-

des para que haja con-
cordância quanto a for-
ma de fornecimento da 
cesta básica. Caso não 
haja alteração e retorne 
o mesmo texto, o projeto 
deverá ser rejeitado pelo 
Legislativo. Todas as en-
tidades concordam que o 
melhor para a categoria é 
o fornecimento da cesta 
básica em forma de pro-
dutos.

Tribuna Popular dia 02 de maio

O Vice Prefeito Pedro de Sá 
e sua melancólica enquete

de educação de Cubatão. 
É digno de nota que vários 
sindicatos municipais do es-
tado de São Paulo estavam 
presentes, marcando apoio 
à luta dos professores de 
Cubatão, que foi classi� cada 
como “cidade laboratório” 
das políticas ultraliberais do 
PSDB. Ao � nal, foram toma-
dos alguns encaminhamen-
tos sob a responsabilidade 
do dep. Carlos Giannazi 
(Psol), dep. Barba (PT) que 
não esteve presente mas ti-
nha representante e demais 
componentes da bancada 
progressista. Dentre os en-
caminhamentos, destaca-se 
a denúncia da situação ao 
Ministério Público do Esta-
do, através do Geduc.

Paradinha da Saúde
Com mais de 4300 atendimentos em 

quatro edições, a Paradinha da Saúde, 
organizado pela enfermeira Sira da Sil-
va, chega ao Jardim Costa e Silva neste 
feriado.

Em parceria com a Associação Co-
munitária de Amigos do Jardim Costa e 
Silva, a Paradinha vai oferecer serviços 
de controle de glicemia, aferição da 
pressão, testes rápidos de HIV, hepatite 
e doenças sexualmente transmissíveis. 
além de orientação nutricional. O even-
to começa às 10 horas, na rua Marechal 
Rondon, no dia 1º de maio.
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Cubatão ganha Polo da Universidade 
Paulista - UNIP
Moderno complexo educacional do Objetivo Cubatão no Centro 
da cidade, agora também abriga Universidade
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Cubatão acaba de ga-
nhar um reforço de peso na 
educação, trata-se de um 
novo Polo da Universida-
de Paulista - UNIP- EAD 
que já está de portas aber-
tas, oferecendo cursos com 
preços acessíveis, excelente 
estrutura de apoio, orienta-
ção dos melhores mestres, 
e é claro formação com ex-
periência e tradição de uma 
das melhores universidades 
do país.

O Polo funciona na 
Unidade Educacional Ob-
jetivo Cubatão - Centro. 
O complexo que já atende 
estudantes do ensino fun-
damental e médio, agora 
abriga também a EAD ofe-

recendo graduação em mais 
de 30 áreas do conhecimen-
to, merecendo destaque os 
cursos de: Administração 
de Empresas, Comércio 
Exterior, Gastronomia, His-
tória, Letras, Matemática e 
Pedagogia.

O diretor Prof. Me. Jo-
nas Antunes, explica que a 
grande vantagem do Polo 
EAD é a possibilidade dos 
alunos prestarem o vestibu-
lar em qualquer época do 
ano, e iniciarem o estudo de 
imediato.

O grande diferencial da 
Unip EAD Polo Cubatão é 
infra estrutura, "geralmente 
os chamados cursos de ensi-
no a distância, mantém ape-

nas uma estrutura singela, e 
no nosso caso, aproveitamos 
toda a funcionalidade dos 
laboratórios do complexo 
educacional que já atende o 
Objetivo'' explica ele.

O suporte que o diretor 
se refere, diz respeito aos 
modernos laboratórios de 
informática, química e ciên-
cias, além da ampla bibliote-
ca, quadra multi-uso, refei-
tório e salas multimídia.

O aluno conta ainda com 
orientações de tutores, mes-
tres e doutores, presenciais 
e on line, e logicamente, 
acesso a toda a estrutura já 
mencionada, que perma-
nece a disposição dos uni-
versitários para pesquisa e 
atividades complementares.

Além da grande oferta 
de cursos, a UNIP -EAD 
conta com diversas facilida-
des e preços acessíveis opor-
tunizando aos interessados 
a realização do sonho da 
graduação, possibilitando o 
ingresso em um curso supe-
rior com mensalidades � xas 
a partir de R$ 149,00.

Apenas para este mês de 
abril, os matriculados em 
qualquer curso poderão 
aproveitar a campanha de 

inauguração, com desconto 
especial para todos os cur-
sos, pagando pela primeira 
mensalidade o valor de R$ 
60 reais, maio e junho de R$ 
149 reais cada uma.

Sito a Avenida Joaquim 
Miguel Couto, no. 243, Jar-
dim São Francisco, conta 
com localização privilegia-
da a disposição dos estudan-
tes, estando a duas quadras 
da Avenida Nove de Abril 
“exercendo integração com 
a cidade, estando próxima 
do fórum, de restaurantes e 
do comércio em geral'' com-
pleta o professor Jonas.

O ATENDIMENTO E 
AGENDAMENTO PARA OS 
VESTIBULARES PODEM SER 
FEITOS NO SITE DA INSTI-
TUIÇÃO; WWW.UNIP.BR/

EAD, OU NO COMPLEXO, DE 
SEGUNDA A SÁBADO. 
MAIS INFORMAÇÕES 

PELO TELEFONE 
(13) 3372 1767.
PARA SABER MAIS E 

ACOMPANHAR TODAS 
AS NOVIDADES, VOCÊ 

PODE CURTIR O PERFIL DA 
UNIDADE NA REDE SOCIAL 

FACEBOOK: 
@UNIPEADCUBATAO


