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Novo modelo

Guarujá investe e humaniza Saúde

Miss Bariátrica SP abre inscrições

Sesi assina convênio 
com seis cidades

Mais luz no Guarujá

Helder Lima/PMG

Depois da entrega do 
PAM da Rodoviária, 
prefeito Válter Suman 
anuncia a inaugura-

ção do PS Infantil de 
Vicente de Carvalho, 
que deve acontecer no 
mês que vem. 

Humanizado, o novo 
modelo de atendimen-
to, que está sendo im-
plantado pelo governo, 

já tem o reconheci-
mento da população 
que destaca a eficiên-
cia, rapidez e respeito 

com os munícipes que 
dependem da Saúde 
do Município. 
Após período de 

testes no PAM da 
Rodoviária, modelo 
será implantando nas 
outras unidades.   03

Mais bela!

Atletas do Futuro

Iluminação

Contra a privatização

Segunda edição do 
concurso segue com 
inscrições abertas até 

Assinatura acontece 
nesta sexta (18) e vai 
beneficiar mais de 
1700 alunos em pelo 
menos dez modalida-

A FortNort assumiu a 
manutenção do par-
que de iluminação 
pública em Guarujá 
e iniciou força-tarefa 
em pontos com maior 

o final do mês.
Desfile será em junho, 
no Casagrande Ho-

des esportivas. 
Solenidade acontece 
na unidade de Cuba-
tão, com a presença de 
Paulo Skaff  07

demanda na última se-
mana. Até o momento, 
190 pontos já foram 
recuperados e mil lâm-
padas serão trocadas 
por led. 02

Helder Lima/PMG

Liderados pelo Sin-
tracomos, sindicatos 
pararam as ativi-

Sindicatos param a RPBC
dades na Refinaria de 
Cubatão na terça de 
manhã para protestar 

contra a privatização 
da empresa e também 
pela falta de negocia-

ção sobre o aumento 
de salários e outros 
vencimentos. 02

tel. Nessa edição, o 
destaque será para 
a saúde das partici-

pantes, que vão dividir 
história e esbanjar 
beleza na passarela. 07

Para agradar servidor Ademário propõe dobrar 
benefícios e revogar ‘decreto dos professores’ 02
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EM CUBATÃO

Novo presidente

Mais trocas no Estado

Mudança também no Esporte

Durante toda a ma-
nhã desta terça (15), tra-
balhadores diretos e das 
empresas terceirazadas da 
Re� naria Presidente Ber-
nardes cruzaram os bra-
ços em protesto contra a 
privatização da unidade e 
por melhoria nos salários. 
A paralisação também foi 
motivada pela ausência 
da Rpbc em uma reunião 
marcada para esta segun-
da (14).

Segundo o presidente 
do Sintracomos, Macaé 
Marcos Braz de Oliveira, 
a reunião estava agenda-
da há três meses. Porém, 
os representantes da Pe-
trobras não apareceram 
e deixaram os dirigentes 
dos sindicatos esperan-
do. De acordo com o di-
retor de comunicação do 
Sindipetro, Fábio Mello, 
os trabalhadores querem 
discutir sobre salários, 
contratação local e condi-
ções de trabalho.

"A empresa está brin-
cando com os trabalha-
dores. Queremos a reali-
zação dessas discussões 
e que os salários sejam 
retomados ao patamar 

de 2016/2017. A parali-
sação também foi moti-
vada pelo lançamento da 
campanha nacional em 
defesa da Petrobras, que é 
do povo brasileiro. Somos 
contra a privatização. O 
Governo está fazendo po-
líticas para depreciar nos-
sas re� narias", explica.

O protesto teve a parti-
cipação de três sindicatos: 
Sindicato dos Trabalhado-
res na Construção Civil, 
Montagem e Manutenção 
Industrial (Sintracomos), 
Sindicato dos Petroleiros 
do Litoral Paulista (Sin-
dipetro) e o Sindicato dos 
Metalúrgicos, que repre-
sentam os trabalhadores 
da re� naria. 

Em nota, a Petrobras 
informa que a manifesta-
ção realizada na manhã 
desta terça-feira no aces-
so à Re� naria Presidente 
Bernardes (RPBC) da Pe-
trobras, em Cubatão, não 
afetou a produção da re� -
naria. A RPBC opera nor-
malmente, de acordo com 
os princípios de seguran-
ça, meio ambiente e saúde 
que norteiam as ações da 
companhia.

Trabalhadores param RPBC 
contra privatização

V��������� R����

coluna do Cido Barbosa cidobarbosa@uol.com.br

Propostas podem iniciar 
ciclo de paz com servidores

A administração mu-
nicipal vai propor, nesta 
sexta-feira, a revogação 
do decreto, considerado 
o estopim do desenten-
dimento com os profes-
sores da rede municipal 
de ensino. Com isso os 
ânimos devem ser acal-
mados, diante da pro-
messa de greve da cate-
goria, anunciada para a 
próxima terça-feira.  

Com a proposta, o go-
verno miniminiza duas 
pressões que estavam se 
tornando insustentáveis: 
além da ‘cara feia’ do 
Sindicato dos Professo-
res, a forte pressão dos 
14 vereadores do grupo 
de apoio que ‘bateu o pé’ 
exigindo a revogação do 
decreto. A administra-
ção não con� rmou o� -
cialmente, mas Acontece 

teve acesso, na noite de 
ontem, aos documentos 
que serão apresentados 
na reunião com os ser-
vidores na manhã desta 
sexta-feira ( 18). 

Responsabilidade 
Fiscal
No início do mandato, 

o governo Ademário as-
sumiu a Prefeitura com 
salários dos servidores, 

décimo, férias e benefí-
cios atrasados. Além da 
necessidade de sanar as 
contas, para acertar os 
atrasados e começar a 
pagar em dia, o gover-
no detectou a urgência 
de reduzir o gasto com a 
folha de pagamento para 
não estourar o limite 
prudencial estabelecido 
pela Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (51,3%). Se-

gundo a justi� cativa do 
governo, este parâmetro 
foi novamente conside-
rado ao estabelecer o au-
mento de 2% no salário 
(correção in� acionária), 
mantendo a folha fora do 
risco prudencial.

Mais para quem
ganha menos
A saída para agradar 

aos servidores, princi-
palmente os que ganham 
menos, foi o aumento no 
vale refeição e na cesta 
básica que vai ser paga 
em dinheiro R$ 400. 

O vale refeição  sobe 
para R$ 30 por dia: con-
siderando a média de 20 
dias de trabalho, R$ 600 
a mais por mês. 

Os dois benefícios so-
mados chegarão à casa 
de R$ 1mil.

Anteriormente, devi-
do a uma lei de 2009, a 
alteração de jornada, seja 
por ampliação ou carga 
suplementar, dos profes-
sores era paga com valo-
res diferenciados das de-
mais aulas, o que trazia 
um acréscimo ao salário 
do professor, estendendo 
o efeito para afastamen-
tos e aposentadoria.

O decreto 10684/2017, 
que pode ser revogado 
nesta sexta (18), em seu 
artigo 7º, determina o pa-
gamento da alteração de 
jornada como aula livre, 
o que diminuiu os rendi-
mentos dos professores. 
Esse decreto apenas fala-
va sobre alteração de jor-
nada, mas não especí� ca 
quais meios de alteração 

A EMTU também 
anunciou seu novo pre-
sidente. � eodoro de 
Almeida Pupo Junior 
assumiu o comando da 
empresa nesta semana. 
Ele atuava desde 2016 na 
Comissão de Monitora-
mento de Concessões e 

PROPOSTA CAMPANHA SALARIAL 2018
Reajuste nos vencimentos – 2%
Vale-refeição – reajuste para R$ 30 diários/jornada 
de 8 horas
Cesta básica – Vai para R$ 400, em dinheiro com 
aprovação do projeto de lei que cria o cartão ali-
mentação.
Antecipação de 40% do 13º em julho
Pagamento em 2018 dos valores em atraso do vale-
-refeição (setembro a novembro 2016 e janeiro a fe-
vereiro 2017) e cesta básica (julho a novembro 2016)

(ampliação, carga suple-
mentar ou aula eventu-
al) entrariam nessa nova 
forma de pagamento. 

O artigo teve uma al-
teração de redação ainda 
em dezembro de 2017. A 
alteração feita pelo de-
creto 10697, especi� cou 
que “o valor da remu-
neração correspondente 
a alteração de jornada, 
seja por ampliação, car-
ga suplementar ou aulas 
eventuais, terá por refe-
rência o padrão básico 
de vencimentos, exclu-
ídas todas as vantagens 
pessoais”.

Na prática, a revoga-
ção que será proposta 
levará a forma de paga-
mento e benefícios ao 
seu modelo antigo.

Decreto da discórdia

A CDHU está sob 
novo comando. E ele é 
um grande conhecido 
da Baixada Santista. O 
engenheiro Humberto 
Schimdt Leite assumiu a 
presidência da Compa-
nhia. Nascido em Marti-
nopólis, Schimdt é uma 
indicação do governador 
Márcio França e já está na 

CDHU tem algum tempo. 
Tem excelente trânsito 
nas prefeituras e comu-
nidades da região, com o 
seu envolvimento direto 
em diversas obras do Pro-
jeto Serra do Mar.

Só em 2018, o ago-
ra presidente Schimdt já 
participou do inicio das 
obras do Conjunto Ha-
bitacional Cubatão B, e 
acompanhou de perto as 
obras do Parque Linear 
do Pinhal do Miranda e 
também os projetos do 
Parque Linear do Maria 
Helena, na Cota 200 e do 
Conjunto Habitacional 
Cubatão K, que será er-
guido na ilha Nhápium.

Permissões da Secretaria 
Estadual dos Transportes 
Metropolitanos (STM).

� eodoro Pupo já 
ocupou posições no 
Metrô de São Paulo, SP-
Trans e CPTM e como 
diretor de investimentos 
da Artesp. 

Empresa assume Parque 
de Iluminação Pública

O Parque de Ilumina-
ção Pública do Guarujá 
está a cargo de nova em-
presa, a FortNort Desen-
volvimento Ambiental e 
Urbano, que ganhou lici-
tação para administrar o 
serviço e assinou contrato 
este mês.

A nova empresa foi 
apresentada nesta quinta 
(17), durante cerimônia na 
Prefeitura com a presença 
do prefeito, vereadores, se-
cretários e demais autori-
dades. A FortNort iniciou 
seus trabalhos na última 
sexta (11), com força-tarefa 
nos pontos da cidade onde 
havia maior demanda.  Até 
o momento, 190 pontos já 
foram recuperados.

O prefeito Válter Su-
man falou do anseio da 
população. “O trabalho já 
começou e a expectativa é 
ter uma cidade mais ilu-
minada até o � m do ano, 
imprescindível para a se-
gurança”.

A empresa assume um 
parque de iluminação com 
39 mil lâmpadas a vapor, e 
além de fazer a manuten-
ção, trocará 1 mil delas por 
LED. Novos braços de luz 
também serão colocados. 
Também � cará responsável 
pela iluminação ornamen-
tal da Cidade, como em 
praças, por exemplo, inclu-
sive em Vicente de Carva-
lho – onde o parque de ilu-
minação, com cerca de 10 
mil lâmpadas, continuará a 
cargo da CPFL Piratininga.

“É uma honra estar na 
cidade de Guarujá. Já es-
tamos trabalhando nos 
pontos mais críticos do 
Município.. Estamos em-
penhados para fazer a Pé-
rola do Atlântico voltar a  
brilhar”, declarou o diretor 
da FortNort, Edson Neves

Serviço – A população 
pode entrar em contato 
com a  FortNort, pelo tele-
fone: 0800 6081053.

H����� L���/PMG

Já a secretaria de Es-
porte, Lazer e Juven-
tude do Estado passou 
a ser regida por Cacá 
Camargo, de 38 anos. 
A nomeação aconteceu 
no último dia 12. Cacá 
tem passagem pelo Mi-

nistério do Esporte, 
onde foi chefe da As-
sessoria Especial de As-
suntos Internacionais, 
e participou do Comitê 
Organizador dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpi-
cos Rio 2016.

EM GUARUJÁ
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UPA e PS

Guarujá humaniza Saúde

Equipamentos refor-
mados, com ambiente cli-
matizado e adequado para 
proporcionar excelência no 
atendimento para os muní-
cipes que procuram a rede 
pública de saúde do Guarujá.

É com esse propósito que 
a nova administração tem 
entregue desde o início do 
ano, diversas obras no setor 
de saúde. A UPA da Rodo-
viária, ou o PAM da Rodo-
viária, como é popularmente 
conhecido, foi o último equi-
pamento a ser entregue, em 
cerimônia realizada na pró-
pria unidade, na sexta passa-
da (11).

A unidade passou por re-
formulação completa, desde 
a parte elétrica e hidráulica, 
que foram totalmente subs-
tituídas, passando por pin-

tura e reparos, identi� cação 
de salas e alas, nova portaria, 
controlador de acesso, mais 
área de paisagismo. A facha-
da recebeu um toldo, que vai 
desde o portão até a entrada 

da recepção e o estacionamento agora é diferen-
ciado para funcionários e pacientes.

Durante a cerimônia de entrega, o prefeito 
Válter Suman enfatizou a necessidade da hu-
manização e informatização da saúde, já que na 
cidade, cerca de 250 mil pessoas dependem da 
saúde pública. “A saúde não tem preço, mas tem 
custo. A� nal, a cobrança da população é siste-
mática e temos respondido à altura”.

Suman destacou ainda os esforços realizados 
para que a população tivesse um “novo” PAM 
Rodoviária. “Estamos ressuscitando um prédio 
que estava quase morto, com estrutura comple-
tamente deteriorada. Mas, graças a Deus temos 
conseguido fazer diversas melhorias, dentro de 
apenas 1 ano e 4 meses”

SEMPRE EM CONTATO COM A POPULAÇÃO, VÁLTER SUMAN APRIMORA 
A GESTÃO DA SAÚDE DE ACORDO COM O QUE OUVE DOS MUNÍCIPES

PS Infantil fica pronto em junho
O próximo equipamento 

de saúde que será entregue à 
população é o Pronto Socor-
ro Infantil de Vicente de Car-
valho. O local, anexo ao PS 
do bairro (Avenida São João, 
111), está na etapa � nal de 
obras e a previsão é que seja 
entregue em cerca de um mês.

O anexo recebeu pintura, 
passou por revisões elétrica e 
hidráulica, identi� cação das 
salas e serviços, mais banhei-
ros, acessibilidade, além de 
salas climatizadas. As paredes 
de alguns ambientes foram 
decoradas com pintura de de-
senhos.

Enquanto as obras seguem 
a todo vapor, a secretaria da 
Saúde vem � nalizando os trâ-
mites burocráticos para aqui-
sição de mobiliário, materiais 

e demais insumos. Além da 
reforma, o espaço ganhou 
cinco novos banheiros. 

“Em breve estaremos de-
volvendo esse importante 
serviço aos moradores de 

Vicente de Carvalho. Com a 
reforma, o anexo poderá ofer-
tar aos pacientes, um atendi-
mento muito mais digno, com 
conforto e segurança”, decla-
rou o prefeito de Guarujá, 

Válter Suman.
Outra novidade do PS é 

o atendimento odontológico, 
paralisado desde 2015, que foi 
retomado e já atende a popu-
lação do Distrito.

Excelência no atendimento
Protocolo de Manchester (entenda ao lado) já está sendo implantado

O Protocolo de Man-
chester, que classi� ca os pa-
cientes em cores para priori-
zar o atendimento dos casos 
mais graves, chega às prin-
cipais unidades de pronto 
atendimento do Guarujá.

O principal objetivo é 
salvar vidas, identi� cando o 
paciente que apresenta qua-
dro clínico de maior urgên-
cia, potencializando assim, 
a chance de sobrevivência 
nos casos de risco de morte. 

Esta é mais uma inicia-
tiva para atender determi-
nação do prefeito Valter 
Suman pela excelência e hu-
manização do atendimento 
em Guarujá.

O PAM da Rodoviá-
ria, por exemplo, já vem 

adotando uma espécie de 
acolhimento aos pacientes. 
Trata-se de uma pré-classi-
� cação que servirá de piloto 
para as demais unidades.

No local, o enfermeiro 
avalia o paciente e através da 
sua � cha, a equipe identi� ca 
a gravidade, conforme es-
tado de saúde apresentado. 
Então ele é encaminhado 
para uma sala de classi� ca-
ção, de forma que a priori-
dade de atendimento seja 
adotada. Quatro cores estão 
sendo utilizadas neste proje-
to piloto: vermelha (emer-
gência), amarela (com espe-
ra de até 10 minutos), verde 
(até 120 minutos) e azul, 
para aqueles que deverão 
buscar atendimento na sua 

Unidade Básica (UBS) ou de 
Saúde da Família (Usafa) da 
sua região.

Após esse período de tes-
tes no PAM, a secretária da 
Saúde do Guarujá levará o 
serviço às demais unidades 
da rede de urgência e emer-
gência da Cidade: UPAS En-
seada e Vicente de Carvalho.

Capacitação 
O próximo passo para 

colocar em prática a classi-
� cação de risco é a capaci-
tação sobre o protocolo de 
Manchester. Logo mais em 
agosto, 14 pro� ssionais da 
rede municipal vão parti-
cipar de formação gratuita, 
em uma iniciativa viabiliza-
da por meio de parceria en-

Empenhado em cumprir o que combinou com os eleitores em campanha, o prefeito Válter Suman 
moderniza a gestão da Saúde no município com entrega de novos equipamentos, informatização 
e olhar voltado para a excelência e humanização do atendimento.

É urgente informatizar 
e humanizar a saúde para 

oferecer o atendimento 
com excelência e agilidade, 

focando no respeito com 
cada munícipe 

Valter Suman- prefeito

População comemora

“O prefeito está de parabéns, 
o Pam da Rodoviária melhorou 
muito. Fui atendida rápido e o 
pessoal é muito educado. No 
passado, meu esposo precisou 
de atendimento e a espera de-
morava quase três horas: não 
existia esta atenção e carinho 
como existe hoje”

Cinira de Freitas Santos - moradora 
do bairro Santa Rosa desde 1970

“Agora estou muito feliz prin-
cipalmente com a agilidade no 

atendimento, além do espaço 
todo novo, pintado e organi-

zado. Antigamente demorava 
entre 2 e 3 horas, dependendo 

do caso e, muitas vezes, não 
tinha médico sufi ciente para 

atender a todos”

Josemberg Alves de Paz
morador do bairro Cachoeira 

“Eu vejo que a inauguração 
do PS será muito boa para 
mães que moram em Vicen-
te de Carvalho, pois o Pam 
da Rodoviária fi ca muito 
longe. Será ótimo que te-
nhamos lá, um atendimento 
de qualidade igual ao que 
está tendo aqui“

Claudia Maria da Silva  - moradora do 
bairro Santa Cruz dos Navegantes

“Eu que sou moradora da Vila 
Áurea sei que durante anos 

fomos esquecidos em Vicen-
te de Carvalho. A chegada 

de um PS Infantil será ótima 
para nossa população, pois o 
que mais se tem em Vicente 
de Carvalho são crianças e a 

maioria de colo”

Expedita Barros Barbosa
moradora do bairro Vila Áurea 

Acontece ouviu os munícipes nesta 
quarta-feira durante atendimento no novo 

PAM Rodoviária. Chamou atenção da 
reportagem o elevado grau de satisfação dos 

munícipes com as novas intervenções do 
governo municipal na área da Saúde

tre a Prefeitura e a Diretoria 
Regional de Saúde (DRS).

“Vamos começar pela ca-
pacitação dos pro� ssionais, 
quanto à classi� cação de ris-
co. A medida se faz necessá-
ria já que muita gente ainda 
procura, de maneira inade-
quada, as UPAS. Geralmen-
te, chegam pessoas para fa-
zer um simples hemograma, 
exames de gravidez ou até 
trocar receita; serviços que 
podem ser feitos na rede 
de atenção básica. Diante 
disso, queremos ampliar a 
informação e a orientação 
dos munícipes”, comentou o 
diretor de urgência e emer-
gência da Prefeitura, Anto-
nio Henriques Ferreira de 
Almeida.

H����� L���
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Entenda o Protocolo de Manchester 
e a classificação por cores:

Vermelho (emergência) – Prioridade Zero – 
Atendimento Imediato. Paciente apresenta risco 
de morte (Exemplo: Parada cardiorrespiratória, in-
farto, etc)

Amarelo (paciente precisa ser avaliado) – Aten-
dimento em 10 minutos. Não é considerado emer-
gência, pois possui condições clínicas para aguardar 
(Exemplos: trauma moderado ou leve, queimaduras 
menores, dispneia leve a moderada, convulsão, ido-
sos e grávidas sintomáticas). 

Verde (pouco urgente) – Atendimento em até 120 
minutos. Caso menos grave, com baixo risco de agra-
vo à saúde. Exige atendimento médico, mas pode ser 
assistido no consultório médico ambulatorial (Exem-
plos: ferimento craniano menor, dor abdominal di-
fusa, cefaléia menor, doença psiquiátrica, diarreias, 
idosos e grávidas assintomáticas).

Azul (não urgente) – Atendimento em até 240 
minutos. Caso de menor complexidade, sem pro-
blemas recentes e risco.

H���� A����
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Parabéns

DEPUTADO ESTADUAL, 

CÁSSIO NAVARRO

PAULI OLIVEIRA, DA VIA PAULI CALÇADOS

Dia da Beleza 
no Boulevard
Para celebrar as mães, o 
Super Centro Boulevard 
reuniu beleza, moda, 
saúde e muito mais 
numa tarde agradável, 
com procedimentos 
gratuitos e desfi le de 
moda, que fez inúmeras 
pessoas passarem pelo 
super centro na última 
sexta, 11.
A Oca Brasil, Herbalife, 
Thais Fonseca Embe-
lezamento do Olhar e 
Insituto Mix, também 
tiveram stands monta-
dos durante a tarde, com 
exposição de produtos e 
atendimentos. Encerran-
do o grande dia, desfi le 
de moda mostrou ten-
dências para o outono/
inverno, com looks das 
lojas Kaph Shoes Calça-
dos (loja 17), Boutique 
Linda Menina e Paula 
Toda Linda. O evento foi 
organizado pelas lojas 
do super centro (New Ca-
re-Toda linda By Paula- 
Boutique Linda Menina-
-Kaph Shoes) que fi ca na 
Avenida Joaquim Miguel 
Couto, 659 no centro de 
Cubatão.

JÚLLIA BARBATO,  FILHA 

DE  RENATO TAKAHASHI 

E  KAREN BARBATO, 

NETA DO TICO BARBATO 

DA RAINHA DO NORTE, 

EM GUARUJÁ

“Show de Química”
 Cerca de 400 alunos das 
escolas municipais Angelina 
Daige (Vila Áurea) e Myriam 
Terezinha (Jardim Boa Espe-
rança) receberam o “Show 
da Química”, na última sexta 
(11), no Guarujá. A atividade 
faz parte do Projeto “Diverte 
Teatro Viajante” e conta com 
o patrocínio do Ministério da 
Cultura e da empresa Dow. 
O principal intuito foi fazer 
com que os alunos apren-
dam química de maneira 
lúdica, através do entreteni-
mento e da arte.

Teve manicure e pedicure, cabelo, refl exologia po-
dal (foto) e quick massage grátis, com o time super 
capacitado do Instituto Mix.
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por jaque barbosa
jaquebarbosa@acontecedigital.com.br    

Parabéns

DEPUTADO ESTADUAL, 

CÁSSIO NAVARRO

PAULI OLIVEIRA, DA VIA PAULI CALÇADOS
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Avenida Joaquim Miguel 
Couto, 659 no centro de 
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(11), no Guarujá. A atividade 
faz parte do Projeto “Diverte 
Teatro Viajante” e conta com 
o patrocínio do Ministério da 
Cultura e da empresa Dow. 
O principal intuito foi fazer 
com que os alunos apren-
dam química de maneira 
lúdica, através do entreteni-
mento e da arte.

Teve manicure e pedicure, cabelo, refl exologia po-
dal (foto) e quick massage grátis, com o time super 
capacitado do Instituto Mix.
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Frota na Redação
De passagem pela região, o pré-candidato a depu-
tado federal pelo Partido Social Liberal (PSL), Ale-
xandre Frota esteve na redação do Acontece falan-
do sobre política, suas ideias e outros assuntos.
Frota decretou seu apoio a Jair Bolsonaro e disse 
que vai em busca de uma cadeira no congresso na-
cional para “mudar aquilo que está errado no país e 
acabar com a corrupção”. 
Frota também falou sobre a carreira artística. “É 
parte do passado. Foi muito importante na minha 
vida e devo muita coisa ao que fi z no mundo artísti-
co, mas agora quero me dedicar a carreira política. 
Quero utilizar do alcance da minha voz para mos-
trar o que há de errado com o país e ajudar a trans-
forma-lo em algo melhor” comentou. Durante a 
visita a região, o pré-candidato também passou por 
rádios, jornais e TV’s de Santos e Guarujá, além de 
participar de programas de rádio em Cubatão.
Frota visitou a redação do Acontece acompanhado 
do amigo radialista, Edson Ventura

C���� Q������

Celebrando a Semana da Enfermagem, a escola Cien realizou palestra com o tema ‘Enfermagem uma voz 
para liderar a saúde’, ministrada pela conselheira do Coren Ivete Trotti. O evento aconteceu na sub sede do 
Sintracomos, na última quarta, 16, e reuniu técnicos e auxiliares de enfermagem. 
Na foto: Araci, enfermeira; Marileila, enfermeira; Sira da Silva, enfermeira maternidade HGA; Gisela Greco, 
enfermeira Cien; Ivete Trotti, conselheira Coren; 

Feijoada com resenha
A Associação Cubatense de Defesa dos Direitos das 
Pessoas Defi cientes -  ACDDPD abre as portas para um 
sabadão com feijuca e samba de qualidade.
O evento acontece no dia 09 de junho, a partir das 12 
horas na sede da associação. A animação fi ca por conta 
do grupo Papo de Samba e Resenha, tocando samba 
antigo e da atualidade.
O valor do convite é R$ 30,00 para comer a vontade até 
as 16 horas e bebidas são a parte. A festa vai até as 20 
horas e a renda será revertida para ações da associação.
Os convites já estão a venda na Bella Turismo (Galeria 
Angelina - Av 09 de Abril, 2026 - loja 06); Cantina Maria 
Café (Pça Mário dos Santos, n° 460 - ao lado do Camp); 
e na secretaria da associação. O evento tem apoio do 
Jornal Acontece. A associação fi ca na Rua José Vicente, 
460 - Parque Cafezal (próximo ao CAMP). Info: 3361-
6271 com D’Alrio.

Posse do SI
O SI Cubatão convida para a comemoração do 6º ano 
de instalação na Cidade, o clube é o mais novo da 
Baixada. Na oportunidade, será empossada a presi-
dente eleita, Erenita Barbosa para a gestão 2018-
2020.
Com o tema Boteco das Comadres, a festa terá comi-
dinhas deliciosas inclusas no valor do convite, além 
de refrigerante, água, suco e batidas. Cervejas serão a 
parte.
Acontece na Acic (Rua Bahia, 171), no dia 06 de junho 
as 19:30. Os convites custam R$ 35,00 e podem ser 
adquiridos com as integrantes do clube em Cubatão, 
ou pelo 99787-7875. Saiba mais sobre o clube na 
página do facebook: Soroptimist Cubatão

A dona Lourdes, do Lar 

Fraterno, segue colecio-

nando primaveras.

Nesta quarta (16), ela 

completou 101 anos de 

vida estampando um 

sorriso para as lentes do 

Acontece. 
Dona Lourdes é mãe 

do ex-vereador Julinho 

Amaro, nome conheci-

do do meio político de 

Cubatão.
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Aguinaldo Araújo garante reforma no Vale Verde
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) esteve recentemente 

visitando a praça Tereza dos Santos Mesquita, localizada no 
Vale Verde, acompanhado de lideranças do bairro e do secre-
tário de Obras, Benaldo Melo para veri� car o andamento do 
projeto.

A modernização da praça é fruto de uma emenda parla-
mentar impositiva apresentada em 2017 pelo vereador junto ao 
orçamento do município. O vereador considera que a moderni-
zação da praça é “uma grande conquista para o bairro, fruto de 
muito trabalho e envolvimento de toda a comunidade”.

Sérgio Calçados visita UME Ulysses Guimarães
O vereador Sérgio Calçados (PPS) realizou visita à escola 

Ulysses Guimarães, na Vila Natal, durante a tarde da última 
quarta (16). Na ocasião, o vereador ouviu professores, alu-
nos e funcionários da unidade, que apontaram as principais 
necessidades da escola no que diz respeito a infraestrutura 

e instalações. 
Ao � nal da visita, o vereador se comprometeu junto à 

comunidade escolar a fazer os encaminhamentos junto ao 
poder Executivo para sanar os principais problemas rela-
tados durante o encontro.

Marcinho visita UME São Paulo
O vereador Marcinho (PSB) visitou nesta semana a 

UME São Paulo, no Jardim Costa e Silva, atendendo a 
uma solicitação de munícipes que trabalham no local e 
também de pais de alunos da unidade.

Durante a visita, o vereador pode ouvir as reivindica-

ções dos professores, alunos e funcionários da unidade e 
encaminhou ofício solicitando serviços como: manuten-
ção e adaptação dos banheiros, reforma do parque infantil, 
brinquedos, sala da biblioteca e troca de lâmpadas quei-
madas.

Lalá solicita melhorias na UME Luiz Gustavo
O vereador Lalá (SD), esteve recentemente em visita à 

UME Luiz Gustavo de Lima, localizada entre o Conjunto 
Mário Covas e o Caminho 2, na Vila Natal e observou a 
fraca sinalização da faixa de pedestre e de indicação nas 
guias da calçada, além da falta de um letreiro que identi� -

que o próprio público. 
Através de ofício, o vereador solicitou à prefeitura que 

sejam realizados os serviços, a � m de garantir a segu-
rança dos estudantes e pro� ssionais e a valorização do 
espaço.

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

Rafael Tucla: Lei de transição governamental é aprovada
O projeto de lei de autoria do vereador Rafael Tucla (PT), 

que prevê as regras para instituição de equipe de transição 
governamental do prefeito eleito, foi aprovada por unani-
midade pelos vereadores na última sessão da Cãmara, reali-
zada na terça, dia 15. 

A lei prevê as medidas que deverão ser adotadas quan-
to a transparência e publicidade dos atos da administra-
ção no período de transição entre os governos. 

O projeto de lei segue agora para  sanção do prefeito 
Ademário e entra em vigor na sequencia.

Rodrigo Alemão propõe projeto de ecoturismo
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB) apresentou indicação 

junto a mesa da Câmara na última sessão, realizada no dia 15, 
para que o poder Executivo realize estudos a � m de criar um 
projeto de ecoturismo em Cubatão, incluindo o projeto que 
cria a ‘Megatrilha’, um trajeto que percorre a Mata Atlântica.

Segundo o vereador, a cidade tem grande potencial na área 
do ecoturismo que não está sendo explorado, como por exem-
plo, o Parque Estadual da Serra do Mar, que tem 315 mil hec-
tares e é a maior área de proteção integral da Mata Atlântica 
do Brasil.

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: MARCELO BERDARICE DA SILVA e DEIZE AUGUSTO BUENO. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 407896181 - SSP/SP, CPF n.º 36059887848, 
com 30 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 32º Subdistrito - Capela do Socorro  Livro 
nº 234, fl s. nº 96, Termo nº 141055), nascido no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e oiten-
ta e sete (23/12/1987), residente na RUA José Cascardi, 24, Jardim Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de AR-
LINDO CARLOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 59 anos de idade, residente em SÃO 
PAULO - SP e de ANA BERDARICE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, 
residente em SÃO PAULO - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, viúva, do lar, RG n.º 
250986073 - SSP/SP, CPF n.º 15809224814, com 56 anos de idade, natural de PIACATU - SP, nascida no dia 
vinte e sete de maio de mil novecentos e sessenta e um (27/05/1961), residente na RUA José Cascardi, 
24, Jardim Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ AUGUSTO DE ARRUDA, falecido há 20 anos e de FRAN-
CISCA DE SOUZA, falecida há 20 anos. Viúva de Gilmar Bueno, falecido aos 23/04/2011, óbito registrado 
no livro C-55, fl s.370, T:17359, 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, 11 de maio 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: ALFRÊDO OLIVEIRA DA SILVA e MARIA PATRICIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 357335582 - SSP/SP, CPF n.º 75424657591, 
com 44 anos de idade, natural de ITABERABA - BA (Itaberaba-BA  Livro nº 59, fl s. nº 112, Termo nº 99), 
nascido no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e setenta e três (23/12/1973), residente na 
Rua José Gonçalves Torres, 102, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lho de PAULO BRITO DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 76 anos de idade, residente em ITABERABA - BA e de MA-
RIA OLIVEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 75 anos de idade, residente em 
ITABERABA - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de logís� ca, RG n.º 
504070927 - SSP/SP, CPF n.º 39786304861, com 30 anos de idade, natural de CRAÍBAS - AL (Craibas-AL  
Livro nº 11, fl s. nº 173, Termo nº 12090), nascida no dia quatorze de setembro de mil novecentos e oiten-
ta e sete (14/09/1987), residente na Rua José Gonçalves Torres, 102, Parque Fernando Jorge, Cubatão - 
SP, fi lha de MANOEL FRANCISCO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 59 anos de idade, 
residente em CRISTINO CASTRO - PI e de MARIA DE LOURDES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 49 anos de idade, residente em ASSIS - 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, 14 de maio 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: JOSÉ ERALDO DA SILVA e ANDRESSA DOS SANTOS MENDES DA SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 55837217X - SSP/SP, 
CPF n.º 08978562442, com 31 anos de idade, natural de Pão de Açúcar - AL (São José da Tapera - AL), 
nascido no dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (21/02/1987), residente na 
Rua José Gonçalves Torres, 150, fundos, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ HENRIQUE 
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, residente em SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL e de 
MARIA DO CARMO DA SILVA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, residente em SÃO JOSÉ 
DA TAPERA - AL . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, agente de atendimento 
ao consumidor i, RG n.º 42777083X - SSP/SP, CPF n.º 45243199800, com 24 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia onze de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (11/01/1994), 
residente na Rua Antonio Fernandes, 85, casa 2, Japuí, SÃO VICENTE - SP, fi lha de ARTUR MENDES DA 
SILVA JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, residente em COSMÓPOLIS - SP e de SELMA MA-
RIA DOS SANTOS MENDES DA SILVA, falecida. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de maio 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: JAQUES NASCIMENTO DA CRUZ e DAIANA ROCHA CUNHA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 28300804 - SSP/SP, CPF n.º 24880487805, com 42 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e seten-
ta e cinco (25/08/1975), residente na Rua Manoel Mathias de Souza, 50, apt.21 E, Bolsão 7, Cubatão - SP, 
fi lho de ANTÃO NASCIMENTO DA CRUZ, falecido há 8 anos e de FRANCISCA FERNANDES DA CRUZ, faleci-
da há 6 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 402996124 - SSP/
SP, CPF n.º 32398092810, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e seis de 
março de mil novecentos e oitenta e cinco (26/03/1985), residente na Rua Manoel Mathias de Souza, 50, 
apt.21 E, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ RUFINO DA CUNHA FILHO, falecido há 8 anos e de INAYÁ RO-
CHA DO VALE, falecida há 9 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, 10 de maio 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: MARCOS HENRIQUE DA SILVA e GABRIELLA FERREIRA DA SILVA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 489567502 - SSP/SP, CPF n.º 42279157837, 
com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezesseis de março de mil novecentos 
e noventa e três (16/03/1993), residente na Rua Maria Alta de Oliveira Ventura, 89, Jardim Costa e 
Silva, Cubatão - SP, fi lho de MARIA APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 44 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar de enfermagem, RG n.º 502255328 - SSP/SP, CPF n.º 48337384816, com 18 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de dezembro de mil novecentos e noventa e nove 
(15/12/1999), residente na Rua Maria Alta de Oliveira Ventura, 89, Jardim Costa e Silva, Cubatão 
- SP, fi lha de ILDO BATISTA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 42 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de VERA LUCIA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, vigilante, 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, 14 de maio 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: MATHEUS SORENSEN MENEZES e CIBELE DA SILVA OLIVEIRA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, RG n.º 307730323 - SSP/SP, CPF n.º 28253433824, 
com 39 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 146, fl s. nº 91, Ter-
mo nº 21511), nascido no dia sete de maio de mil novecentos e setenta e nove (07/05/1979), resi-
dente na Avenida 9 de Abril, 2884, apto.1, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de LUIZ VEIGA DE MENEZ-
ES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP 
e de MARTA LUCIA SORENSEN MENEZES, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 anos de 
idade, residente em SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxil-
iar administra� va, RG n.º 34448368X - SSP/SP, CPF n.º 34994345805, com 32 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (15/06/1985), 
residente na Avenida 9 de Abril, 2884, apto.1, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de EDVALDO GOMES 
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 81 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP e de EURIDICE MARIA DA SILVA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
79 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, 15 de maio de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: EDIVALDO GONÇALVES DA CRUZ e JACIARA DOS SANTOS ALMEIDA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 27032262 - 
SSP/SP, CPF n.º 19757258830, com 45 anos de idade, natural de ICARAÍMA - PR (Icaraíma-PR  Livro 
nº 2, fl s. nº 208, Termo nº 2031), nascido no dia dois de maio de mil novecentos e setenta e três 
(02/05/1973), residente na Rua 2, 120, bl.4, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de LUIZ GON-
ÇALVES DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 57 anos de idade, residente em 
GUARUJÁ - SP e de MARIA PAULO DA CRUZ, falecida há 2 anos . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 360078898 - SSP/SP, CPF n.º 44468579838, com 27 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia onze de janeiro de mil novecentos e noventa e um 
(11/01/1991), residente na Rua 2, 120, bl.4, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ CANISIO 
DE ALMEIDA, falecido há 2 anos e de DINALVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, lojista, 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, 11 de maio 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: JUAREZ GONÇALVES LEONARDO e JOSILÉIA DE ARAUJO MENEZES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 577656090 - SSP/SP, CPF n.º 58655590797, 
com 57 anos de idade, natural de RIO DE JANEIRO - RJ, nascido no dia quinze de maio de mil novecentos e 
sessenta (15/05/1960), residente na RUA Roberto Mario San� ni, 305, Ap.402, Jd.Real, Cubatão - SP, fi lho de 
ODILIO GONÇALVES LEONARDO, falecido há 2 anos e de MIRANY GONÇALVES LEONARDO, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 82 anos de idade, residente em RIO DE JANEIRO - RJDivorciado de Ka� a Regina 
Gomes dos Santos, conforme sentença datada de 12/03/2010, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara da 
Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº234/10. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorcia-
da, do lar, RG n.º 45054878 - SSP/SP, CPF n.º 38743470874, com 29 anos de idade, natural de NATAL - RN, 
nascida no dia quatro de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (04/09/1988), residente na RUA Ro-
berto Mario San� ni, 305, Ap.402, Jd.Real, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ ANTONIO DE ANDRADE, de naciona-
lidade brasileira, pescador, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA TAVARES DE ARAUJO, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 40 anos de idade, residente em NATAL - RN. Divorciada de Edinilson 
Evangelista Menezes, conforme sentença datada de 05/11/2014, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara do 
Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº009896-96.2014.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de maio 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: MANOEL LEITE DE MORAIS e MARIA ISABEL DAS NEVES SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 636337169 - SSP/SP, CPF n.º 
33906084434, com 55 anos de idade, natural de QUIPAPÁ - PE (Quipapá - PE  Livro nº 51, fl s. nº 182, 
Termo nº 16102), nascido no dia nove de agosto de mil novecentos e sessenta e dois (09/08/1962), 
residente na Rua Caminho Congregação Cristã no Brasil, 2306, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho 
de JOSÉ LEITE DE MORAIS, falecido há 30 anos e de MARIA BENEDITA DE MORAIS, de naciona-
lidade brasileira, aposentada, com 81 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, viúva, do lar, RG n.º 385432446 - SSP/SP, CPF n.º 17112940559, 
com 71 anos de idade, natural de NOSSA SENHORA DAS DORES - SE, nascida no dia trinta de agosto 
de mil novecentos e quarenta e seis (30/08/1946), residente na Rua Caminho Congregação Cristã 
no Brasil, 2306, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de MARIA ALICE DAS NEVES, falecida há 38 anos. 
Viúva de João Adonias Santos, falecido aos 27/02/2016, no Livro C-440, Fls.142, sob Nº225361 em 
20ºSubdistrito de Jardim América-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, 15 de maio 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: ADRIANO DOS SANTOS e MIRLENE COÊLHO DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 484106612 - SSP/SP, CPF n.º 31130949842, com 
36 anos de idade, natural de PENEDO - AL (Piaçabuçu - AL  Livro nº 6, fl s. nº 184, Termo nº 6274), 
nascido no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e oitenta e um (26/09/1981), residente 
na Rua Amaral Neto, 188, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
CREUZA JOANA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 450542191 
- SSP/SP, CPF n.º 34731550807, com 33 anos de idade, natural de PIAÇABUÇU - AL (Piaçabuçu - AL  
Livro nº 10, fl s. nº 193, Termo nº 10508), nascida no dia treze de fevereiro de mil novecentos e oi-
tenta e cinco (13/02/1985), residente na Rua Amaral Neto, 188, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
fi lha de MANUEL GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 61 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA EVA COÊLHO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
59 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 maio 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: ALCIDES ESTEVAM DA SILVA e MARIA APARECIDA DA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 250199063 - SSP/SP, CPF n.º 11566926874, com 
63 anos de idade, natural de VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, nascido no dia vinte e seis de março de mil 
novecentos e cinquenta e cinco (26/03/1955), residente na Caminho dos Pilões, 79, Pilões, Cubatão - SP, 
fi lho de MARIA PAULINA DO CARMO, falecida há 54 anosDivorciado de Maria Aparecida da Silva, con-
forme sentença datata de 10/11/2011, proferida pela Juíza Subs� tuta da 2ªVara Judicial desta Comarca, 
nos autos de nº157.01.2011.006773-0/000000-000.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, vigilante, RG n.º 271612848 - SSP/SP, CPF n.º 25603505800, com 41 anos de idade, natural de 
LINHARES - ES, nascida no dia quinze de julho de mil novecentos e setenta e seis (15/07/1976), residente 
na Caminho dos Pilões, 79, Pilões, Cubatão - SP, fi lha de MADALENA MARIA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em VITÓRIA - ES. Divorciada de Israel Cosme da Silva, 
conforme setença datada de 02/06/2017, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara do Foro de Cubatão-
SP, nos autos de nº1001012-56.2017.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de maio 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: TIAGO PAULINO FLOR e PATRICIA PINTO ALMEIDA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, fi scal de loja, RG n.º 560174640 - SSP/SP, CPF n.º 40769784801, com 29 anos 
de idade, natural de ARAÇAGI - PB (Araçagi-PB  Livro nº 13, fl s. nº 173, Termo nº 12900), nascido no dia 
oito de julho de mil novecentos e oitenta e oito (08/07/1988), residente na Rua Adelino Duarte, 227, 
Conjunto Afonso Schimidt, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO AMARO FLOR, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 53 anos de idade, residente em ARAÇAGI - PB e de JOSEFA PAULINO FLOR, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 44 anos de idade, residente em ARAÇAGI - PB . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 42937172X - SSP/SP, CPF n.º 45512686828, com 23 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e 
noventa e quatro (26/11/1994), residente na Rua 5, 22, Costa Muniz, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO 
MILTON ALMEIDA SOARES, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 64 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de RAIMUNDA SOARES PINTO ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
53 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, 16 de maio de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

A Transportadora Brasil Central Ltda devidamen-
te registrada 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 contratando PESSOA JURÍDI-
CA para agenciamento de veículos para transpor-
tes 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 di-
retoria@brasilcentral.com.br
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almeidasimoveis.com.br 
R. Armando Sales de 
Oliveira, 371-Centro

LOCAÇÃO
• Apartamento Jd. Casqueiro R$1.000,00 (PACOTE).
• Apto João Marion com 1 dormitório R$900,00 (PACOTE)
• Apto Av. Beira Mar de 2 dormitórios R$1.100,00 (PACOTE).
• Apto Jd. São Francisco 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 frente ao Centro Espor� vo de Cubatão R$2.800,00

3361-4894 / 3372-7409 VENDA
• Apartamento na Praia Grande próximo ao 

campo da aviação. R$180.000,00.
• Apartamento de 02 dormitórios Praia Gran-

de, c/ salão de festas e piscina. R$225.000,00.
• Sobreposta baixa no bairro Jardim Casquei-

ro. 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 dormitó-
rios R$300.000,00.

• Casa Geminada na Praia Grande com 2 dor-
mitórios R$280.000,00.

• Apartamento no Jardim Casqueiro com 1 
dormitório R$160.000,00.

• Casa na Vila Natal com 3 dormitórios e 1 suí-
te 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 com 2 

quartos
• Apartamento Jd. Casqueiro - 2 

quartos
• EXCELENTE CASA 5 quartos - piscina 

- garagem p/ três veículos

Miss Bariátrica está com inscrições abertas 
Estarão abertas até o 

próximo dia 30 as inscri-
ções para a 2ª edição do 
Miss Bariátrica SP. O evento 
será realizado no dia 24 de 
junho, no Casa Grande Ho-
tel, em Guarujá. O objetivo 
do concurso é valorizar as 
mulheres que emagreceram 
através da cirurgia bariátri-
ca, nessa edição o destaque 
será para a saúde das parti-
cipantes.

“A edição de 2017 foi um 
sucesso. As meninas bri-
lharam ao compartilharem 
as suas histórias de vida, 
mostrando que é possível 
superar qualquer obstáculo 
e conquistar seus sonhos. A 
repercussão,  na mídia ou 
redes sociais, foi enorme, 
por isso faremos esta nova 
edição”, explica o promotor 
do concurso, Júlio César 
Costa, da Cape Eventos. 

Ano passado a vencedo-
ra foi a secretária Sabrina 
Azevedo de Araújo, de 30 
anos, que havia perdido 47 
kg desde a cirurgia. Sabrina 
foi eleita a primeira Miss 
Bariátrica do concurso que 
reuniu 29 candidatas, em 
Santos.

O CONCURSO
Podem participar mu-

lheres com mais de 18 anos, 

que tenham feito a cirurgia. 
As inscrições são realizadas 
através do site o� cial do 
concurso. É preciso preen-
cher um formulário, onde 
serão anexadas as fotos de 
antes e depois da cirurgia 
junto com uma declaração 
médica comprovando a rea-
lização do procedimento.

Depois de efetuar a ins-
crição, a candidata deverá 
pedir para família, amigos e 

conhecidos votarem no site 
do concurso. As mais vota-
das serão selecionadas para 
o des� le no Casa Grande 
Hotel, no dia 24 de junho. 

No dia do Miss Bariátri-
ca SP, as concorrentes serão 
avaliadas por uma comissão 
de jurados, encarregados de 
de� nir as vencedoras. As 
três primeiras colocadas ga-
nharão prêmios e brindes 
dos patrocinadores.

Cirurgia 
bariátrica

A cirurgia bariátrica é 
um procedimento médico 
indicado para portadores 
de obesidade grave e que 
deve ser feito somente de-
pois de esgotadas as pos-
sibilidades de perder peso 
por meio de tratamentos 
clínicos ou dietéticos. Os 
critérios para indicação da 
cirurgia baseiam-se no Ín-
dice de Massa Corporal e 

presença ou não de doenças 
associadas. 

Para o cirurgião-geral 
e pioneiro desse tipo de 
procedimento na Baixada 
Santista, Antônio Joaquim 
Ferreira Leal, da Clileal, as 
técnicas operatórias têm 
quatro propósitos básicos: 
“Promover perda de peso a 
longo prazo com qualidade 
de vida, melhorar ou curar 
as doenças associadas, evi-
tar aparecimento de doen-
ças graves e limitantes por 
conta do peso excessivo e 
reduzir a mortalidade pre-
matura”. 

O Brasil é o segundo país 
no mundo que mais realiza 
operações deste tipo, com 
80 mil registros/ano, atrás 
apenas dos EUA. O cresci-
mento nos últimos dez anos 
foi de 300% e a taxa de mor-
talidade de pacientes que 
optam pelo tratamento não 
ultrapassa 0,15%. 

As inscrições são realizadas através 
do site ofi cial do concurso. 

www.missbariatricasp.com.br

Para mais informações acesse a página 
no Facebook

fb/missbariatrica
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Nova diretoria 
Usiminas

A Usiminas empossou 
seu novo presidente, Ser-
gio Leite, na última quarta 
(16), para um mandato de 
dois anos.

O executivo dará pros-
seguimento ao processo de 
revitalização que colocou 
a empresa novamente em 
destaque. No primeiro tri-
mestre de 2018, a Usiminas 
registrou o melhor resulta-
do desde 2010; entre abril e 
maio, retomou a operação 
do alto-forno 1 de Ipatinga 
e teve a quarta elevação de 
sua nota de crédito pelas 
principais agências inter-
nacionais de avaliação de 
risco em pouco menos de 
um ano. Ainda em 2017, a 
empresa já havia voltado a 
operar duas plantas da Mi-
neração Usiminas e reini-
ciado as contratações.

Também tomaram 
posse Túlio Chipoletti e 
Takahiro Mori, recondu-
zidos aos cargos de vice-
-presidente industrial e 
vice-presidente de Plane-
jamento Corporativo, res-
pectivamente, e Alberto 
Ono, funcionário de car-
reira da Usiminas, como 
vice-presidente de Finan-
ças e Relações com Inves-
tidores.

A vice-presidência Co-

mercial será comandada 
por Miguel Homes que, 
desde 2012, atuava como 
diretor geral da Ternium 
Colômbia. Já a vice-pre-
sidência de Tecnologia e 
Qualidade � cará a cargo 
de Kohei Kimura, mestre 
em Metalurgia e com pas-
sagens por diversos cargos 
na Nippon Steel, onde atua 
desde 1985. Ambos foram 
indicados pelas controla-
doras Ternium e Nippon 
Steel, segundo o novo acor-
do de acionistas assinado 
em abril, e tomarão posse 
assim que � nalizados os 
processos de regularização 
de permanência no Bra-
sil. Até lá, Sergio Leite e 
Takahiro Mori responde-
rão pelas vice-presidências 
Comercial e de Tecnologia 
e Qualidade, respectiva-
mente.

Yara conclui compra 
da Vale de Cubatão

A Yara concluiu a aqui-
sição dos ativos da Vale 
Fertilizantes de Cubatão 
na última terça (15). Com 
a compra, a empresa inicia 
o processo de integração 
das operações adquiridas, 
marcando a sua estreia na 
produção de nitrogenados 
no País. A transação foi 
de 255 milhões de dóla-
res e fará com que a Yara 
aumente sua presença na 
produção nacional e passe 
a disponibilizar um port-
fólio ainda mais completo 
e adequado às demandas 
do agronegócio e setores 
industriais.

Segundo Lair Hanzen, 
vice-presidente da Yara In-
ternational e presidente da 
Yara Brasil, a aquisição vai 
ao encontro dos planos da 
empresa para o País, que 
vêm em um crescimento 
constante. “A Yara possui 
uma estratégia de longo 
prazo e seguirá apostan-
do no mercado brasileiro. 
Estamos comprometidos 
com o desenvolvimento 
sustentável do agronegó-
cio e em ampliar o nosso 
leque de soluções para os 
setores industriais”, a� rma 
Hanzen.

A aquisição incorpo-

rará aos ativos da Yara no 
Brasil um complexo de 
nitrogênio e fosfato, com-
posto por quatro unida-
des, com uma capacida-
de de produção anual de 
aproximadamente 200 mil 
toneladas de amônia, 500 
mil toneladas de nitratos 
(divididos entre os seg-
mentos de fertilizantes e 
industrial) e 700 mil tone-
ladas de fertilizantes fos-
fatados. Com a conclusão 
do negócio, a Yara passa a 
ter oito unidades de Pro-
dução, duas de Soluções 
Ambientais, 22 unidades 
de Nutrição de Plantas 
(mistura e distribuição de 

fertilizantes), além de dois 
portos, quatro unidades 
de mineração e três escri-
tórios para apoiar a ope-
ração.

A Yara estima inves-
tir 80 milhões de dólares 
nos próximos anos no 
Complexo Industrial em 
Cubatão, a � m de mate-
rializar sinergias anuais 
de 25 milhões de dólares, 
por meio de uma combi-
nação de otimização de 
custo, ativos e portfólio de 
produtos. A empresa ado-
tará na Vale Fertilizantes 
Cubatão todos as políticas 
e processos aplicados em 
suas unidades no mun-

do. “Nesse período inicial, 
iremos considerar as boas 
práticas nas operações ad-
quiridas para integrá-las 
aos nossos processos de 
Segurança e Meio Am-
biente, para obter ainda 
mais segurança e e� ciên-
cia operacional no Com-
plexo Industrial em Cuba-
tão. Ética e Conformidade 
é outra premissa básica 
para atuarmos e as opera-
ções em Cubatão seguirão 
os mesmos padrões glo-
bais para oferecer mais 
con� abilidade e sustenta-
bilidade aos produtores, 
clientes e colaboradores”, 
destaca Hanzen
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O presidente da Yara Brasil, Lair Hanzen, e o diretor industrial Leonardo Silva

INDÚSTRIA

CONCURSO

Na primeira edição, em 2017, Sabrina Araújo levou o prêmio de Miss Bariátrica
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CASQUEIRO, CUBATÃO

Mais de 1700 novos 'Atletas do Futuro‘
SESI

Nesta sexta (18), o pre-
sidente do Fiesp/Ciesp/
Sesi, Paulo Skaf, vem à Bai-
xada assinar convênio com 
seis cidades para o progra-
ma 'Atletas do Futuro'. No 
total, serão 1724 jovens be-
ne� ciados com o progra-
ma, que estímula a prática 
esportiva e cidadania em 
crianças e adolescentes.

A solenidade de assi-
natura será realizada no 
Centro de Atividades Sesi 
Décio de Paula Leite No-
vaes (Av. Comendador 
Francisco Bernardo, 261), 
em Cubatão, a partir das 
11h30.

Além de Cubatão, que 
assina convênio que vai be-
ne� ciar 229 alunos nas mo-
dalidades natação e ginás-
tica rítmica, Peruíbe (235 
alunos) Itanhaém (280), 
Pedro de Toledo (270), Mi-

racatu (100) e Iguape (610), 
também assinam convênio 
para o programa.

Em todo o estado, são 
mais de 100 mil alunos be-
ne� ciados pelo Atleta do 
Futuro, que envolve 187 
prefeituras conveniadas.

Desde 2008, o progra-
ma estimula a prática es-
portiva e a cidadania de 
crianças e adolescentes. 
Além de introduzir a prá-
tica esportiva, os alunos 
recebem orientação em 
temas transversais como 
saúde, trabalho, consumo 
consciente, meio ambien-
te e pluralidade cultural, 
dentre outros. Os instru-
tores trabalham para di-
fundir valores como ética, 
superação, autoestima e 
socialização, com o intuito 
de ajudar o aluno a se de-
senvolver de modo pleno.
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