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Projetos para mobilidade
Governador Márcio França transfere sede do governo para Santos e anuncia medidas de impacto na mobilidade urbana 
da região. A principal delas autoriza projeto para a construção da ponte Santos Guarujá, interligação da Cônego para 
Anchieta e  obras da segunda fase da Nova Entrada de Santos, onde inaugurou e anunciou novos projetos habitacionais 08

Mais 2,3 mi
para 
infraestrutura 
em Guarujá 
Nesta semana, o prefeito  
Valter Suman avançou na 
conquista de novos recursos 
para infraestrutura de Gua-
rujá e Vicente de Carvalho. 
Verbas são provinientes de 
emendas parlamentares. 

Projeto do presidente 
Adilson Júnior inclui 
autistas em Santos

Sem alternativa da 
Secretaria de Cultura 
Bandas de Cubatão 
podem parar

Vereadores querem 
Alessandro Oliveira na 
Secretaria da Saúde

Missa de sétimo dia do 
ex-prefeito Jayme Daige

Sintracomos avança e 
empreiteira da RPBC 
encerra greve 02

Moradores da Vila Esperança conhecem 
plano de urbanização do bairro 03

Rafa Burger 
inaugura 
novas 
instalações

Destino:
São Roque

Além de repaginada,  
hamburgueria oferece 
variedade de lanches 
artesanais.  08

Excursão com saída 
de quatro cidades da 
Baixada para conhe-
cer a rota do vinho 
paulista. Passeio in-
clui visita a vinícolas 
e destilaria. 07

Para realizar o sonho 
do baile de debutantes 
da pequena Jhuly, Vila 
dos Pescadores une 
forças e... 

 ...mostra o que 
uma comunidade 
unida pode fazer. 

04
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Expandindo a consciência
Em Santos, as peças de um quebra-cabeça, que são o 

símbolo mundial do autismo, vão fazer parte das placas de 
atendimento prioritário em estabelecimentos públicos e 
particulares, ao lado das indicações para de� cientes físicos, 
gestantes, mães com crianças de colo e idosos. O projeto 
de Lei, de autoria do presidente da Casa, Adilson Junior 
(PTB), foi sancionado na semana passada. Além de incluir 
o símbolo nas placas, os estabelecimentos também deverão 
expor informações sobre o autismo e frases que tirem dúvi-
das e expliquem os direitos dos pacientes com TEA.

 “É uma forma de ampliar a consciência da população. 
Muitos estabelecimentos não reconhecem o autista como 
um portador de de� ciência e os acompanhantes não sabem 
que são merecedores do direito de integrar � las preferen-
ciais. Com a sinalização, � ca assegurado o respeito e o tra-
tamento adequado”, explicou o presidente.

 A estimativa 
é de que 2% da 
população mun-
dial seja porta-
dora de autis-
mo. Em Santos 
seriam 8 mil. A 
rede municipal 
de Ensino aten-
de 400 alunos 
autistas

7º dia
Será neste sábado, às 19hs, na Igreja Matriz do Guaru-

já, a missa de sétimo dia do ex-prefeito de Guarujá, Jayme 
Daige. O ex-prefeito, um dos grandes expoentes da política 
regional, morreu aos 93 anos, nesta segunda, quando o pre-
feito Válter Suman decretou ponto facultativo e luto o� cial 
no Município.

 
Bandas podem parar
O Tribunal de Justiça considerou irregular a forma de 

contratação dos ‘corpos estáveis’ de Cubatão, o que impe-
dirá a Prefeitura de realizar os pagamentos. A decisão com-
promete a sobrevivência de importantes grupos artísticos 
da cidade: Banda Sinfônica, Cia de Dança, Programa Bec, 
Coral Zanzalá, Banda Marcial, Rinascita e Coral Raizes.

E agora?
A batata quente está nas mãos do secretário de Cultura 

Pedro de Sá que também é o secretário de Planejamento, de 
Educação, vice-prefeito... A Adin (Ação Direta de Incons-
titucionalidade) já é antiga mas, até agora, o secretário não 
providenciou nenhuma ação efetiva para garantir a conti-
nuidade dos projetos que, pelo alto nível, são considerados 
por muitos ‘orgulho da cidade’. 

Sem solução
Em nota sobre o assunto a secretaria de Cultura dá a 

entender que não haverá mais recurso municipal e que vai 
procurar parcerias na iniciativa privada para manter os 

grupos artísticos. Porém não 
há informação objetiva sobre 
qualquer tipo de patrocínio 
para evitar a interrupção dos 
projetos. Ainda há prazo para 
recurso, mas a Prefeitura não 
informou se vai recorrer da 
decisão. Nota completa da 
Prefeitura no acontecedigital.
com.br

Reforço na Saúde
Nos últimos oito anos o atual presidente do Conselho 

Municipal da Saúde de Cubatão psicólogo Alessandro Oli-
veira foi nome recorrente quando o assunto é Saúde, na ci-
dade. E esta experiência o credenciou como indicação da 
Câmara para reforçar a secretaria. Alguns vereadores cra-
vam a ascensão de Alessandro ao comando da pasta. Ou-
tra possibilidade considerada seria a função de secretário 
adjunto, depois da publicação da Reforma, nos próximos 
dias. A indicação dos vereadores, na última sessão da Câ-
mara, repercutiu durante a semana.

Fim da Greve
Em assembleia na manhã desta 

quinta-feira (14), os operários da 
empreiteira Normatel, que presta 
serviços à RPBC Petrobras, des-
cartaram a greve que haviam mar-
cado para segunda-feira passada 
(11), conforme anunciado por 
acontecedigital, mas que vinham 
adiando em busca de negociação. 
Eles aceitaram a proposta do TR-
T-SP, em audiência nesta quarta-
-feira (13), que estabelece 3% de 
reajuste salarial, retroativo a maio, 
data-base da categoria e 25% no 
vale-refeição. Também haverá 

participação nos lucros ou resultados (plr), com pagamen-
to de metade no quinto dia útil de agosto próximo e o res-
tante antes do carnaval de 2019. 

O presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira (foto) e 
diretores do Sintracomos explicaram os termos da propos-
ta conciliatória, sob chuva, na portaria principal da Re� -
naria. A medida foi aceita, às 8 horas, por unanimidade. 

A greve havia sido aprovada na terça-feira da semana 
passada (5), com cinco reivindicações. Segundo Macaé, a 
assembleia foi convocada com base na lei de greve (7783-
1989).

Márcio França autoriza 
ponte Santos Guarujá

Ao transferir a sede do 
governo do Estado para 
Santos nesta quarta-feira 
(13) o governador Márcio 
França autorizou a Eco-
vias a realizar os proje-
tos  para a construção de 
ponte ligando os municí-
pios de Santos e Guarujá; 
e a interligação rodoviária 
entre a Rodovia Anchieta 
(SP-150), na altura do km 
65, e a Rodovia Cônego 
Domênico Rangoni (SP-
055), no km 250, em sete 
quilômetros de interliga-

ção. Os projetos inclui-
rão, também, a previsão 
de obras para a adequa-
ção e compatibilização da 
entrada de Santos com a 
nova interligação, inter-
venções denominadas 
Fase 2 da Nova Entrada 
de Santos.

Nova Entrada 
de Santos 

Iniciadas em 30 de 
abril, as intervenções vão 
separar o � uxo de entrada 
e saída ao Porto (redomi-

nantemente  caminhões), 
do tráfego que entra e sai 
da cidade. O investimento 
é de R$ 270 milhões – va-
lor proveniente da receita 
do pedágio. A previsão 
é de que as obras sejam 
concluídas em 36 meses.

Malha viária
As obras incluem me-

lhorias da Rodovia An-
chieta, com alargamen-
to da ponte sobre o Rio 
Casqueiro, adequação da 
SP-148 da Alemoa até o 

Piratininga e implantação 
de passarelas. As inter-
venções incluem melhoria 
nas viagens entre Santos e 
Guarujá, com a criação de 
uma importante opção às 
balsas. Haverá, ainda, fa-
cilidade de acesso do bair-
ro Piratininga, da zona 
noroeste de Santos e do 
município de São Vicente 
à Pista Norte da SP-150, 
além da eliminação de 
problemas de inundações 
na SP-150, com obras de 
drenagem.

Unidades habitacionais para 
2,5 mil pessoas em Santos

Durante o dia, o go-
vernador Márcio França, 
o secretário de Estado da 
Habitação, Nelson Baeta, 
e o presidente da CDHU, 
Humberto Schmidt, entre-
garam 40 novas moradias 
do Conjunto Habitacional 
Santos O e 120 do Conjun-
to Habitacional Santos U – 
Caneleira IV. 

As moradias foram via-
bilizadas pela CDHU, que 
investiu R$ 12 milhões nos 
empreendimentos, por 
meio do programa Morar 
Bem, Viver Melhor. Os 
conjuntos também pos-
suem recursos do PAC  do 
governo federal. 

Na ocasião, as autori-
dades também assinaram 
convênios para a constru-
ção de quatro novos em-
preendimentos e autoriza-
ram o repasse de recursos 
para desapropriação de 
terreno visando novas mo-
radias.

  
Novos convênios

O Governo autorizou 
a construção de 716 mo-
radias em quatro novos 
empreendimentos na Bai-
xada: Bairro Caruara (132 
uhs – primeiro conjunto 
habitacional para famí-
lias moradoras da área de 
risco continental de San-
tos), Vila Mathias (144 
uhs –famílias cadastradas 
pelo Conselho Munici-

pal da Habitação), Cane-
leira – Bananal 140 uhs e 
Jabaquara 300 uhs (áreas 
de risco socioambiental). 
Aproximadamente 2,5 mil 
pessoas serão bene� ciadas 
com os novos conjuntos 
habitacionais.

 
Mais 2,8 mil famílias 

O governador assinou 
autorizo para a CDHU re-
passar R$ 19,6 milhões ao 
município de Santos para 
desapropriação do terreno 
“Estradão”, propriedade 
da Caixa Econômica Fe-
deral, para a construção 

de aproximadamente 800 
unidades. As moradias 
serão destinadas a famí-
lias oriundas de áreas de 
risco socioambiental e be-
ne� ciarão cerca de 2,8 mil 
pessoas.

 
Trabalho desde 2015 

Na região administra-
tiva da Baixada Santista, 
foram 4.050 Habitações de 
Interesse Social (HIS) en-
tregues pelo Governo do 
Estado; outras 1.389 estão 
com obras em andamen-
to. As unidades entregues 
e em obras representam 

R$ 412 milhões em inves-
timentos pelos dois braços 
operacionais da Habitação 
– CDHU e Agência Casa 
Paulista.

 
Morar Bem, 
Viver Melhor

Reúne todas as ações e 
investimentos em habita-
ção, como infraestrutura, 
urbanização, requali� ca-
ção, acessibilidade, qua-
lidade das construções e 
equipamentos, cuidados 
com o meio ambiente e 
qualidade de vida para as 
famílias atendidas. 

MORADORES DO JARDIM SÃO MANOEL COMEMORAM A ENTREGA DAS CHAVES DOS NOVOS 
APARTAMENTOS, EM CERIMÔNIA COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR E DO PREFEITO DE SANTOS

D��������� ������� �� ������ �� ��

Para onde vai o dinheiroR$ 728.676,18 - 4 Ecopontos (emenda do deputa-
do federal Orlando Silva, PCdoB)R$ 479.999,99 - Requalifi cação de vias do Pae 
Cará –, emenda do deputado federal Carlos Za-
ra�  ni (PT)
R$ 636.913,12 - Requalifi cação de vias do Jardim 
Conceiçãozinha, Fase 1  (emenda do deputado fe-
deral Nilto Ta� o, PT)R$ 253.473,43 - Requalifi cação de vias do Jardim 
Conceiçãozinha, Fase 2 (emenda do deputado fe-
deral Marcelo Squassoni, PRB)R$ 247.558,00 - Rampas de acessibilidade no 
Centro de Guarujá  (emenda da deputada federal 
Mara Gabrilli, PSDB)

Guarujá terá mais 2,3 milhões 
para infraestrutura

O prefeito Válter Suman, 
assinou nesta quinta-feira 
(14) cinco contratos de re-
passe do Ministério das Ci-
dades, frutos de emendas 
parlamentares, no valor to-
tal de R$ 2.346.620,72, para 
obras de infraestrutura em 
Guarujá e Vicente de Car-
valho.

Agora, a Prefeitura vai 

apresentar documentação 
à Caixa Econômica Federal 
e fazer a licitação para iní-
cio das obras.

Suman comemorou 
mais esta conquista. “São 
recursos signi� cativos, que 
muito vão contribuir para a 
melhoria da infraestrutura 
em Guarujá e Vicente de 
Carvalho”, disse ele.
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Habitação
Urbanização da Vila Esperança 
começa em dezembro

Se depender da vontade 
do prefeito Ademário Oli-
veira, a primeira fase da ur-
banização da Vila Esperan-
ça vai começar ainda este 
ano. Durante a primeira das 
duas assembleias a serem 
realizadas no bairro, o pre-
feito explicou que está em-
penhado para que as obras 
comecem até dezembro. Na 
reunião também foi expli-
cado o projeto completo da 
urbanização, acentuando as 
explicações principalmente 
na primeira fase das obras, 
previstas para começar em 
dezembro.

A assembleia aconteceu 
na UME Santa Catarina, no 
último sábado (09) e teve a 
participação de lideranças 
do bairro e autoridades. As 
assembleias também fazem 
parte do plano de regulari-
zação do núcleo, etapa ne-
cessária para o início das 
obras.

Neste sábado
A segunda reunião 

acontece neste sábado 
(16), na UME Dom Pe-
dro I (Rua São Francisco 
de Assis s/nº, Vila Natal). 
A escolha pela realização 
da segunda assembleia na 
Vila Natal tem um moti-
vo: as moradias que serão 
construídas na primeira fase 
vão ocupar uma área entre o 
bairro e a margem do Rio 
Paranhos.

Primeira Fase
De acordo com o proje-

to apresentado, a primeira 
parte das obras da fase ini-
cial de urbanização vai en-
tregar 80 unidades habita-
cionais de um total de 800, 
que estão previstas para essa 
parte do projeto. Além das 
moradias, estão previstas 
também obras de melhoria 
na infraestrutura viária e 

paisagismo.
Mudanças 
no projeto
Durante o primeiro en-

contro, a comunidade ques-
tionou sobre as mudanças 
no projeto, lembrando o que 
foi dito anos atrás, quando o 
primeiro projeto foi apre-
sentado. De acordo com 
a secretária da Habitação, 
Andréa Castro, a “adapta-
ção do projeto foi neces-
sária, já que, por diversos 
problemas, a administração 
anterior perdeu direito a 
recursos federais, restando 
apenas R$ 28 milhões do ar-
recadado inicialmente”.

Com isso, a atual ad-
ministração conseguiu no 
� nal de 2017 remanejar os 
recursos para uso na infra-
estrutura da área e adaptar 
o projeto para realização 
através do programa federal 
Minha Casa, Minha Vida. 
Essas obras precisarão estar 
contratadas até o � nal deste 

ano, para garantir os recur-
sos.

As demais etapas da ur-
banização passam pela re-
gularização fundiária, com 
novo conjunto de projetos 
que implicará em constru-
ção de uma via perimetral, 
arruamento, espaços para 
equipamentos urbanos e 
outras intervenções, o que 
implica na necessidade de 
remoção de parte dos mo-
radores e consolidação das 
demais residências.

Esse processo é acom-
panhado pelo Ministério 

Público, por força de um 
Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC), pelo qual 
será necessário obter apro-
vação para toda e qualquer 
alteração no projeto origi-
nal. 

Até dezembro precisarão 
ser vencidas outras etapas, 

Além da Vila Esperan-
ça, mais um bairro da Ci-
dade vai passar pelo pro-
cesso de urbanização. A 
Vila dos Pescadores tam-
bém será completamente 
urbanizada.

O processo de planeja-
mento da Vila dos Pesca-
dores está em andamento 

Projeto é 
apresentado pela 
Prefeitura aos 
moradores do bairro. 
Primeiro estágio 
das obras terá 
construção de 80 
unidades 
habitacionais e 
adequação das vias

Vila dos Pescadores também será urbanizada

como o preparo dos pro-
jetos executivos das obras, 
obtenção dos orçamentos 
de construção, apresentação 
de toda essa documentação 
à Caixa Econômica Federal 
para aprovação, bem como 
ao Ministério das Cidades, 
para en� m ocorrer a licita-
ção que de� nirá a constru-
tora.

Quem será 
contemplado
A de� nição dos morado-

res dos novos projetos habi-
tacionais da Vila Esperança 
será feita pela Prefeitura, 
num processo conhecido 

como demanda dirigida. 
Serão contemplados, por 
exemplo, famílias cujas mo-
radias precisem ser demoli-
das para a abertura de vias 
públicas nessa região.

“Por tudo isso é impor-
tante que os moradores 
mantenham atualizadas as 
informações do Cadastro 
Único (CadÚnico) e tam-
bém sua documentação, já 
que as escolhidas serão fa-
mílias já cadastradas como 
residentes na região e que 
não tenham sido contem-
pladas com moradias ante-
riormente”, � nalizou a se-
cretária.

Planta da nova Vila Esperança, apresentada na primeira reunião, 
mostrando os detalhes da localização das unidades a serem 
construídas, além das intervenções na malha viária e outros 
equipamentos, como escolas, que serão construídas.

80 
unidades habitacionais
Construídos nessa parte 
inicial da urbanização

Realizada na UME Santa Catarina, primeira assembleia explicou a regularização do núcleo 
e também como será feita a urbanização do bairro aos moradores

e a próxima fase é a trans-
ferência da posse da área 
onde está localizado o bair-
ro da SPU para o Municí-
pio. Esta etapa esta prevista 
para acontecer ainda este 
ano, sem data de� nida.

Após a transferência, 
o bairro terá o seu projeto 
apresentado e licitado.

Regularização 
fundiária
Outros dois bairros 

também tem mudanças na 
área da habitação. Vila Na-
tal e Jardim Nova Repúbli-
ca passarão pelo processo 
de regularização fundiária. 

Assim como aconteceu 
com a Vila Esperança, esses 

dois bairros tiveram sua 
transferência de posse da 
área realizada pela SPU. 
Como os dois bairros já 
estão consolidados, a Pre-
feitura aguarda apenas a 
conclusão da documenta-
ção para iniciar o proces-
so de entrega da titulari-
dade de posse das casas.

A Reurbanização 
da Vila Esperança

Área 
1.492.312,42 m²

se des� nam à 
regularização fundiária 
675.500,81 m²

recuperação ambiental 
de áreas degradadas 
pela ocupação irregular; 
126.131,93 m² 

preservação de áreas 
de mangue
 690.679,68 m² 

Fase Inicial 
prevista para 
dezembro

Unidades habitacionais 
mais obras de 
infraestrutura
800 

Valor total desta etapa 
do projeto
R$ 130 Milhões

Cubatão B em 
ritmo acelerado

O conjunto habita-
cional Cubatão B, que 
está sendo erguido no 
antigo terreno do Centro 
Social Urbano, está co-
meçando a tomar forma. 

As obras, geridas pela 
CDHU, começaram em 
janeiro com previsão 
de entrega para abril de 
2019. Serão quatro pré-
dios de 14 andares que 
abrigarão 216 aparta-
mentos. O investimento 
é de R$ 38 milhões.

Ecovias
Além dos prédios 

da CDHU, o Cubatão B 
terá unidades construí-
das pela Ecovias, desti-
nadas aos moradores da 

Vila Noel, que terão de ser 
removidos.

Cubatão K
Em vias de começar as 

obras, o Cubatão K será 
erguido na Ilha Caragua-
tá. O conjunto terá 668 
unidades habitacaionais  a 
fase de preparação para o 
início das obras já está em 
andamento.

Bolsão 8 e Vila Natal
Os moradores do Bol-

são 8 e Vila Natal já se 
preparam para ter posse 
de suas casas. A transfe-
rência do terreno da SPU 
para Cubatão já foi feita e 
os últimos detalhes estão 
sendo � nalizados.
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A FORÇA DA COMUNIDADE 

Uma história de superação
Esta é uma história dife-

rente das notícias habituais, 
cheia ideais e de superação. 
E mostra como os cubatenses 
conseguem se unir e supe-
rar di� culdades para realizar 
seus projetos.

Como em outros luga-
res, muitas garotas sonham 
ser princesas. A jovem Jhuly 
Mary Hellen Barbosa, que 
completou 15 anos no dia 17 
de maio, é uma delas. Uma 
oportunidade de viver esse 
sonho por alguns momentos 
é quando as meninas comple-
tam 15 anos, o famoso baile 
de debutantes. A preparação 
é intensa, meses são necessá-
rios para que a festa � que per-
feita, o que gera muito gasto.

Em busca do seu sonho, 
a pequena Jhuly Mary - uma 
menina de cabelos castanhos, 
encaracolados, cerca de 1,50 
de altura, sorriso no rosto e 
um brilho no olhar, moradora 

da Vila dos Pescadores -, foi 
à procura de formas de reali-
zá-lo. Ela mora com sua avó 
Claudecy e dois irmãos. Eles 
não têm condição de produ-
zir uma festa. Mas este não 
seria empecilho su� ciente 
para seu projeto.

Entendendo esta condi-
ção, Jhuly procurou Marly Vi-
cente, presidente do Instituto 
Socioambiental e Cultural 
da Vila dos Pescadores (ISA-
C-VP), em março. Naquela 
época, faltava pouco mais de 
um mês para o grande dia. 
Na primeira conversa, Jhuly 
apenas queria fazer um ves-
tido de princesa, pois Marly 
é ótima costureira e poderia 
ajudá-la. A menina gosta de 
vestidos longos, bordados e 
com pedras brilhantes. Vendo 
aquela situação, Marly perce-
beu que, além de não ter con-
dições de pagar o vestido, a 
menina também não poderia 

realizar a festa sozinha. En-
tão, resolveu ajudá-la.

Apesar do ISAC-VP ser 
mais atento às questões am-
bientais, ela resolveu entrar 
em contato com o pessoal da 
comunidade. Cada um aju-
dando com o que tem, a festa 
então começou a caminhar. 
Marly conseguiu bartender, 
DJ, iluminação, fotógrafos 
para a cobertura do evento, 
ensaio fotográ� co, pista de 
dança, comida e bebida.

Sabendo da proporção que 
a festa tomou, Jhuly começou 
a � car ansiosa e a querer par-
ticipar de todos os passos de 
sua grande festa. Ser o centro 
das atenções é pressão demais 
para a menina. Então Marly 
resolveu afastá-la dos pre-
parativos e deixar a pequena 
apenas curtir seu dia.

Nesse meio tempo, só fal-
tava o local. Foi aí que veio a 
grande notícia: a festa seria 

no Cantinho dos Aposenta-
dos, no Casqueiro. “Imagina 
a cara de felicidade de Jhuly 
quando souber”, disse Marly.

 Paralelamente, Jhuly vivia 
uma realidade muito dura. 
Por diversas vezes, as roupas 
que possui foram doadas. Sua 
avó trabalha como faxinei-
ra eventual e o dinheiro que 
ganha, às vezes, não dá para 
pagar as contas do mês.

 Em determinado mo-
mento da preparação para a 
festa, Jhuly chegou a faltar no 
dia de experimentar seu ves-
tido, porque não tinha o 
dinheiro da pas-

sagem. Apesar disso, a me-
nina não estava sozinha, ela 
tinha o apoio de toda a co-
munidade, para Marly, rea-
lizar esta festa virou questão 
de honra.

Depois de 
muito suor, li-
gações a todo 
momento para 
veri� car se 
tudo estava 
nos confor-
mes e com 
a dedica-
ção da 

comunidade, a festa saiu. O 
sonho de Jhuly foi realizado, 
graças à ajuda de muitos. Ela 
foi princesa, ao menos por 
uma noite. Com direito a 
príncipe, cerimônia e valsa. 

Esta história não acaba 
aqui. Marly quer a ajuda do 
pessoal da cidade para reali-
zar o sonho de outras meni-
nas. O Instituto planeja pro-

duzir mais 15 festas para 
meninas que sonham em 
serem princesas e precisa 
contar com todo o apoio 

possível para reali-
zá-los. 
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SI região se encontra para 
celebrar o clube Cubatão

VLI ganha prêmio 
na Baixada Santista
Companhia foi eleita na categoria “Projeto logístico” 
pela ampliação do Tiplam

A VLI, operadora do 
Terminal Integrador Por-
tuário Luiz Antonio Mes-
quita (Tiplam), recebeu o 
prêmio Rubens Lara, na 
categoria projeto logístico, 
durante a realização do Fa-
teclog 2018, um dos maio-
res congressos de logística 
do Brasil. A empresa con-
cluiu este ano a ampliação 
do Tiplam, considerado 

um dos principais investi-
mentos em infraestrutura 
portuária do país.

A avaliação dos jurados 
considerou o desempenho 
do Tiplam de 2017 até o iní-
cio deste ano. Nesse perío-
do, o terminal movimentou 
commodities agrícolas e 
insumos para a agricultura, 
tais como enxofre, amônia, 
fertilizante, rocha, açúcar, 

soja, milho e farelo de soja. 
“Fiquei muito feliz de 

poder representar a com-
panhia. O prêmio é o re-
conhecimento que esta-
mos no caminho certo, e o 
resultado da dedicação de 
todo um time que busca 
pela excelência e a trans-
formação da logística”, Fa-
brício Rezende, diretor de 
Portos e Terminais da VLI.

Em noite emocionante, o 
SI Cubatão celebrou o sexto 
aniversário do clube e apre-
sentou a nova presidente, Ere-
nita Barbosa que presidirá o 
clube no biênio 2018/2020.
Com a presença das companhei-
ras dos clubes São Vicente, San-

tos e Santos Praia, a então presi-
dente Sonia Onuki se despediu 
do cargo em tom de emoção ao 
homenagear cada companheira 
pelo empenho e trabalho nos 
dois anos da sua gestão.  

Entre os trabalhos da ges-
tão anterior o ‘Viva seu Sonho’, 

Carmen Sgarbi, past governadora com Sonia Onuki 
(centro) e a presidente Erenita, durante a posse

O clube conta com 12 associadas, interessadas em saber mais do clube podem acessar a página 
no Facebook: Soroptimist Cubatão

ganhou posição de destaque. 
Este programa ajuda mulheres 
que tiveram os estudos inter-
rompido, a realizar o sonho de 
concluir uma faculdade.

O programa ‘Sonhe e Re-
alize’ que prepara jovens ado-
lescentes para o futuro, tam-

bém foi referência nos dois 
anos de gestão. Estes trabalhos 
renderam homenagem ao SI 
Cubatão, no Congresso In-
ternacional de 2018 em Santa 
Catarina,  onde as compa-
nheiras receberam troféu pelo 
cumprimento dos programas 

e projetos.
Outro momento marcante, 

foi o Fórum Juvenil em 2017, 
que fez desabrochar a jovem 
Marina Galdino, descoberta 
através do Camp. Marina era 
aprendiz na instituição à épo-
ca e foi voluntária no fórum, 
que recebeu representantes 
dos clubes do Brasil. Ela re-
presentou o clube e a cidade 
de Cubatão com louvor. O ob-
jetivo deste fórum foi identi� -
car lideranças juvenis.

Em andamento, o clube 
ministra o curso Empreende-
dorismo para Mulheres, para 
prepará-las para a organi-
zação e desenvolvimento de 
projetos. Está sendo realizado 
com mulheres da Associação 
de Mulheres a favor da vida. 
Este projeto é uma iniciativa 

do clube, que recebe aporte 
� nanceiro através do Progra-
ma Subsidio do Soroptimist 
International. O projeto, en-
caminhado à Federação do 
SI concorreu com projetos do 
mundo inteiro. “Ser contem-
plado para a elaboração des-
te projeto foi uma conquista 
muito especial não só para o 
clube, mas para as meninas 
e mulheres da nossa cida-
de’, comemora Sonia Onuki
A presidente Erenita dará 
continuidade aos trabalhos 
do clube e garante que ain-
da tem muita coisa boa para 
acontecer. A presidente é as-
sistente social e tem grande 
conhecimento dos proble-
mas enfrentados por mu-
lheres e meninas na região.
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Rafael Tucla cobra melhorias na saúde
O vereador Rafael Tucla (PT) tem recebido diversas 

reclamações dos munícipes referente ao atendimento 
da Fundação São Francisco Xavier, gestora do Hospi-
tal Municipal, principalmente quanto à falta de atendi-
mento. 

O vereador aproveitou a realização de uma audiência 
pública da área da saúde, realizada na última semana, no 
plenário da Câmara, para cobrar melhoria no atendimen-
to e mudança na forma de gestão do hospital, para que 
os munícipes tenham atendimento digno e de qualidade.

Marcinho discute projeto ‘Juntos Pela Vida‘
Em visita a secretaria Estadual de Esporte,  Lazer e Juventude, 

o vereador Marcinho (PSB) se reuniu com a coordenação do pro-
jeto ‘Juntos Pela Vida’, ‘Toto’, da banda Expresso HG e Anderson, 
que disponibilizaram o projeto para a Cidade. O projeto trata de 
artistas, jogadores pro� ssionais e empresários para realização de 

partidas de futebol, futsal, futevôlei, natação, atletismo e outras 
modalidades, para arrecadações de alimentos, roupas, fraldas 
para bebês,  que será encaminhando para entidades assisten-
ciais e para o Fundo Social, no intuito de divulgar a importân-
cia da preservação da vida, desde o ventre materno.

Sérgio Calçados cobra demandas na Saúde
O vereador Sérgio Calçados (PPS) participou na última 

quarta (06) da audiência pública da saúde, realizada no ple-
nário da Câmara.

Na oportunidade cobrou da secretaria de Saúde informa-
ções sobre o andamento da aquisição de veículos para re-

moção, para o PAD (Programa de atendimento domiciliar), e 
ainda sobre a � scalização do contrato da empresa Caminho de 
Damasco em relação às refeições fornecidas aos colaboradores. 
Também foi questionada a demora na contratação de exames 
laboratoriais, exames de imagem e serviços de � sioterapia.

Rodrigo Alemão cobra Prefeitura sobre Iluminação
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB) apresentou indicação 

junto à mesa da Câmara pedindo ao poder Executivo que sejam 
feitas gestões junto aos setores competentes da administração 
para que o artigo 2º da CIP (Cobrança de Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública) seja de fato executado.

O artigo dispõe sobre o questionamento por parte dos mu-
nícipes que tiveram dúvidas referente ao enquadramento ou 
lançamento diverso do previsto na dita Lei, poderão ser objeto 
de análise técnica pela municipalidade, mediante requerimen-
to, estando sujeito a eventual compensação � nanceira.

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

Lalá cobra urgência em serviço de remoção
Durante a última Audiência Pública da Saúde realiza-

da no dia 06 de junho, o vereador Lalá, que é membro da 
Comissão Permanente de Saúde da Câmara fez um ques-
tionamento sobre a realização do serviço de remoção de 
pacientes. Segundo Lalá, havia um conhecimento de que 

os veículos começariam a fazer o transporte ainda neste se-
mestre, o que não ocorre. Devido a grande necessidade, o 
vereador solicitou urgência nos processos para que o ser-
viço seja efetivamente implantado e a população possa ser 
atendida.

Aguinaldo Araújo cobra manutenção na Henry Borden
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) apresentou indica-

ção junto a mesa da Câmara solicitando ao poder Executivo 
que seja feita a limpeza e cobertura do canal da Avenida 
Henry Borden, no Centro.

De acordo com o vereador, o local, por ser aberto, rece-

be muita sujeira oriunda de dias chuvosos e também da 
própria população que joga lixo no local irregularmente. 
Como o canal � ca em frente ao complexo hospitalar, a 
limpeza é necessária e urgente. A indicação foi encami-
nhada para os setores competentes

PIONEIROS

Energia solar garante 
economia de R$ 26 mil 
em academia

A Vip One Academia, na 
Vila Nova, é o primeiro estabe-
lecimento comercial de Cuba-
tão a implantar um sistema de 
captação de Energia Solar via 
módulos fotovoltaicos. O sis-
tema foi projetado e implanta-
do pela empresa Giro Solar, de 
Cubatão, em parceria com a Itu 
Energy Solar, de Itu, interior de 
São Paulo. 

O sistema, cujo investimen-
to terá retorno em 41 meses e 
gera economia de cerca de R$ 
26 mil por ano, tem garantia de 
25 anos nas placas e a econo-
mia neste período pode chegar 
a aproximadamente R$ 950 mil 
na conta de luz do local, uma re-
dução de cerca de 80%.

"Diante desta crise energé-
tica, com preços altos e uma 
variação constante nas tarifas, 

� camos preocupados com os 
altos gastos e buscamos alterna-
tivas para melhor atender nos-
sa demanda. A Energia Solar se 
mostrou a melhor solução pelo 
custo-benefício, além de trazer 
mais qualidade e conforto para 
os nossos alunos", diz Antonio 
Teixeira, responsável pela aca-
demia.

A solução pela Energia Solar 
é a mais adequada e economi-
camente sustentável, ainda mais 
atualmente, em que o sistema de 
energia nacional tem apresenta-
do problemas, sobretudo cada 
vez mais caro pelo sistema de 

geração por hidroelétricas. An-
tes impossível, agora a geração 
por células fotovoltaicas em re-
sidências e estabelecimentos co-
merciais já é bastante acessível, 
inclusive contando com progra-
mas públicos de � nanciamento.

Além disso, há outra vanta-
gem no sistema. Quando o con-
sumo é menor do que o volume 
gerado, a diferença se torna um 
crédito de energia junto à con-
cessionária de luz, valor que 
pode ser utilizado pelo cliente 
para abater a conta de luz de ou-
tros estabelecimentos e residên-
cias que possui.

Para saber mais sobre o sistema e como calcular a eco-
nomia na conta de luz que as células fotovoltaicas podem 
proporcionar, basta entrar em contato com José Mario Al-
ves, da Giro Solar, pelo WhatsApp (13) 99106-2673.

Técnicos da Giro Solar realizam a instalação das placas 
fotovoltaicas na Academia Vip One (Praça Januário Es-

tevam Dante, 130, Vila Nova). Sistema instalado junto a 
parte elétrica garantem a segurança do equipamento

J��� M���� A����

Academia Vip One, na Vila Nova, em Cubatão,  é a primeira a instalar o equipamen-
to, que tem garantia de 25 anos e pode gerar economia de até 80% na conta de luz

Almoço Caipira 
da TV Polo
Centenas de pessoas passaram 
pela ACIC no último domingo 
(10) para apreciar comida caipira 
da melhor qualidade e muita 
moda de viola em mais uma ed-
ição do Almoço Caipira, realizado 
pela TV Polo. Além de boa comi-
da e boa música, produtos artesa-
nais e outras guloseimas puderam 
ser adquiridas durante a feira de 
artesanato do ‘Almoço Caipira’.

Faixa Viva em ação

Já está valendo o programa ‘Faixa Viva’ em 
Cubatão. O início aconteceu na Vila Natal, no úl-
timo domingo (10), com distribuição de panfl etos 
para orientação de pedestres e motoristas. 

A CMT vai ampliar a campanha educativa com 
ações nas ruas e nas escolas, para conscientiza so-
bre a utilização da faixa. O objetivo do programa é 
que pedestres e motoristas estejam em harmonia no 
espaço público.

bre a utilização da faixa. O objetivo do programa é 
que pedestres e motoristas estejam em harmonia no 
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Banco do Brasil - 1141-X

Banco do Brasil - 1266-1
Banco do Brasil - 1164-9
Banco Itau
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Contribuição Sindical

INSS Patronal
OBRIGAÇÕES SOCIAIS PARCELADAS

TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
Reconhecemos a exatidão do presente balanço, levantado em 31 de Dezembro de 2017.
Somando Ativo e Passivo a importância de R$ 526.963,85 (Quinhentos e vinte e seis mil, novecentos e sessenta e três reais  

Cota Patronal INSS

Instrumentos Musicais Déficit do Exercício
Computadores e Periféricos
Telefone

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
ATIVO COMPENSADO

Máquinas e Equipamentos Superávits Acumulados
Móveis e Utensílios Superavit do Exercício
Veículos Déficit Acumulado

Instrumentos Musicais PASSIVO COMPENSADO
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS Cota Patronal INSS
Instalações SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMUL

Instalações Convênio Federal
Veículos PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Computadores e Periféricos RESERVAS

Máquinas e Equipamentos RECURSOS PUBLICOS E PRIVADOS
Móveis e Utensílios Convênio Municipal
Telefone Convênio Estadual

ATIVO PERMANENTE Vale Transporte
IMOBILIZADO Empréstimo de Diretores
BENS EM OPERAÇÃO REC.PUBL. E PRIVADOS A REALIZAR

Convênio Municipal Contas a pagar
Convênio Federal Honorários Contábeis
Convênio Estadual Serviços de Terceiros

Prêmios Seguros a Vencer Salários 
OUTROS CRÉDITOS Pis sobre folha de pagamento
CRÉDITOS OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR

Banco do Brasil - 1141-X (2) ISSQN
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
DESPESAS ANTECIPADAS Férias 

Banco do Brasil - 1141-X IRRF
Caixa Econômica Federal - PCLD INSS Terceiros 

INSS 
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Banco do Brasil - 1266-1 Seguros a pagar
Banco do Brasil  - 1265-3 OBRIGAÇÕES SOCIAIS

Banco do Brasil - 1164-9 FGTS

Banco Itaú SEGUROS A PAGAR

CONTAS CONTAS
ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL EXIGIVEL A CURTO PRAZO

BANCOS C/ APLICAÇÃO GPS

ASSOCIAÇÃO DA DIVINA MISERICÓRDIA
CNPJ: 04.587.965/0001-83
BALANÇO PATRIMONIAL

Levantado em 31 de Dezembro de 2017.
ATIVO PASSIVO

Caixa FORNECEDORES
BANCOS C/ MOVIMENTO Fornecedores
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Angelina Bassani da Cunha Emilia Fátima Silva Pimentel Maria Alaide dos Santos
Conselheira Conselheira Conselheira
RG: 16.958.854-0 RG: 9.456.998 RG: 36.465.574-4
CPF: 325.159.348-03 CPF: 883.865.898-65 CPF: 169.585.028-92

referentes ao Balanço Patrimonial do exercício de 2017 atestam a sua exatidão, opinando pela respectiva aprovação

Cubatão, 30 de Janeiro de 2018.

EURIDICE MARIA DA SILVA OLIVEIRA - PRESIDENTE REINALDO MONTALVÃO DE SOUZA - CONTADOR
RG: 4.940.352 / CPF:  169.592.708-71 CRC: 1SP195539/O-4

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Despesa Pessoal

Festas e Promoções

Os membros do Conselho Fiscal da Associação da Divina Misericórdia, tendo examinado as contas e documentos

OUTRAS RECEITAS
Eventos

RECEITAS FINANCEIRAS
Rendimentos de Aplicações
Juros Ativos
Sorteio Nota Fiscal Paulista

RECEITAS (+)
DESPESAS (-)
DÉFICIT (=)

Projeto Fórum DESPESAS GERAIS
CONTRIBUIÇÕES Serviços de Terceiros
Contribuições de Associados Outras Despesas

Bazar DESPESAS FINANCEIRAS
Cantina Despesas Financeiras

DOAÇÕES Impostos e Taxas
Doações Pessoas Físicas
Doações Paróquia São Francisco EVENTOS

CONVÊNIO PÚBLICOS
Convênio Municipal Despesa de Materiais
Convênio Federal Despesas Administrativas
Convênio Estadual

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
CONTAS CONTAS

RECEITAS DESPESAS
RECEITAS OPERACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS

e oitenta e cinco centavos). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contador, fica técnico desde que reconhe-  
cidamente operou com elementos dados e firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.
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EXTRAVIO DE NOTA FISCAL
Numeração de 0001 à 0050 e 0051 à 0100. Extraviado em janeiro de 

2017. Ademilsom da Silva Leal CNPJ 12.990.296/0001-14 
Rua XV de novembro, 866 – Vila Nova, Cubatão.

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: RAYAN FERREIRA DA SILVA e MARY CLEIDE FRANÇA SANTANA DA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de limpeza portuária, RG n.º 576511882 - SSP/SP, CPF n.º 48822545818, 
com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e 
noventa e sete (29/11/1997), residente na Caminho São Bartolomeu, 249, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho 
de ROBSON DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 42 anos de idade, residente em 
SALVADOR - BA e de DORALICE FERREIRA DO ROSARIO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 40 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 430403264 
- SSP/SP, CPF n.º 44694215884, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezesseis de abril 
de mil novecentos e noventa e cinco (16/04/1995), residente na Caminho São Bartolomeu, 71, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lha de SERGIO APARECIDO SANTANA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pintor industrial, com 
44 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSICLEIDE FRANÇA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
faxineira, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de junho 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: ALDECÍ SILVA DOS SANTOS e MARIA APARECIDA MENEZES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, agente de higienização, RG n.º 457485796 - SSP/SP, CPF n.º 47810322818, com 22 anos de 
idade, natural de TAQUARANA - AL (Limoeiro de Anadia-AL  Livro nº 36, fl s. nº 283, Termo nº 17791), nascido 
no dia dezesseis de maio de mil novecentos e noventa e seis (16/05/1996), residente na Rua Acácia dos Santos 
Pereira, 640, apto.401, bl.F1, Jardim Real, Cubatão - SP, fi lho de ALDEMÍ CRAIBAS DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, ajudante geral, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SANDRA MARCELINO DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, cuidadora, com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, controladora de acesso, RG n.º 489727785 - SSP/SP, CPF n.º 40173034802, 
com 25 anos de idade, natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 18º Subdistrito - Ipiranga  Livro nº 165, fl s. nº 130, 
Termo nº 98455), nascida no dia oito de novembro de mil novecentos e noventa e dois (08/11/1992), residente 
na Rua Elias Zarzur, 28, fundos, Água Fria, Cubatão - SP, fi lha de JESSÉ SOARES MENEZES, de nacionalidade bra-
sileira, ajudante, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSEFA ANA NETA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de junho 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: JULIO RODOLFO SILVA VIEIRA REIS e CAMILA DE ALMEIDA MACEDO SARABANDO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, conferente, RG n.º 35397412 - SSP/SP, CPF n.º 41823775837, com 26 anos 
de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 161, fl s. nº 191, Termo nº 97749), nascido no dia 
vinte e dois de maio de mil novecentos e noventa e dois (22/05/1992), residente na RUA Dom Pedro II, 403, Vila 
Nova, Cubatão - SP, fi lho de SERGIO DOS REIS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 59 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP e de MARILENE SILVA VIEIRA REIS, de nacionalidade brasileira, aposentada, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, arquiteta, RG n.º 496627661 - SSP/SP, CPF 
n.º 40252665805, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e nove de novembro de mil 
novecentos e noventa e um (29/11/1991), residente na RUA Praça da Independência, 100, Jd.Casqueiro, Cubatão 
- SP, fi lha de ALBERTO MACEDO DE CARVALHO SARABANDO, de nacionalidade brasileira, engenheiro civil, com 60 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de NORMA FERNANDES DE ALMEIDA SARABANDO, de nacionalidade 
brasileira, proje� sta, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de junho 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 DIEGO PEREIRA CAFÉ DA SILVA e SUÉLIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 34746202 - SSP/SP, CPF n.º 34742494873, com 32 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 110, fl s. nº 304, Termo nº 26181), nascido no dia dezenove de agosto 
de mil novecentos e oitenta e cinco (19/08/1985), residente na Rua Vereador Raul José Santana Leite, 67, Vale 
Verde, Cubatão - SP, fi lho de MARCILIO CAFÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 53 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de NILZA DIAS PEREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de 
serviços gerais, RG n.º 34249119 - SSP/SP, CPF n.º 22773357892, com 32 anos de idade, natural de MARAIAL 
- PE (Maraial - PE - 2ºDistrito  Livro nº 2, fl s. nº 277, Termo nº 1254), nascida no dia cinco de outubro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (05/10/1985), residente na Rua Vereador Raul José Santana Leite, 67, Vale Verde, 
Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ SEVERINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pintor, com 53 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ DA SILVA, 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, 09 de junho 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: LUCIANO MOREIRA AZEVEDO e ANA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, operador de máquinas, RG n.º 470579109 - SSP/SP, CPF n.º 45631472813, com 
23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia seis de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
cinco (06/02/1995), residente na Rua Nelson Nunes de Azevedo, 169, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de 
CARLOS ROBERTO BARBOSA AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 54 anos de idade, residente 
em SANTOS - SP e de LUCIENE MOREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 
53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 601222714 - SSP/SP, CPF n.º 54284816845, com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nasci-
da no dia primeiro de junho de dois mil (01/06/2000), residente na Rua Nelson Nunes de Azevedo, 169, Ilha 
Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MIRIAN FERREIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, 
costureira, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de junho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Errtata

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: ANDERSON RODRIGUES DE MOU-
RA e PATRICIA LOPES BRAGA. Sendo a pretendente, ofi cial de serviços gerais. 
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.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: DAVISON DE ABREU e SABRINA JOSEFA CAVALCANTE. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteiro, técnico em química, RG n.º 28326606 - SSP/SP, CPF n.º 34866413875, com 31 anos de 
idade, natural de GUARUJÁ - SP (Guarujá-SP  Livro nº 30, fl s. nº 171, Termo nº 2449), nascido no dia quinze 
de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (15/09/1986), residente na RUA Caminho Santa Bárbara, 501, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de PEDRO DE ABREU, falecido há 8 anos e de GERUSA MARIA DE SANTA-
NA ABREU, de nacionalidade brasileira, do lar, com 72 anos de idade, residente em GUARUJÁ - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de monitoramento, RG n.º 49559829X - SSP/SP, 
CPF n.º 41751085805, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatro de dezembro de 
mil novecentos e noventa e três (04/12/1993), residente na RUA Caminho Santa Bárbara, 501, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ RIVALDO CAVALCANTE GUEDES, de nacionalidade brasileira, ajudante geral, com 61 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSEFA GOMES DA SILVA CAVALCANTE GUEDES, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 60 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 junho 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: MARCO AURELIO ANDRADE DA SILVA e CRISTIANE VIANA SANTOS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ofi cial de serviços gerais, RG n.º 266369376 - SSP/
SP, CPF n.º 29652075892, com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 77, 
fl s. nº 335, Termo nº 13079), nascido no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e um (25/02/1981), residente na Rua Jeferson Damião do Amaral, 149, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho 
de ROBERTO INACIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, residente em Cubatão - SP e 
de CLARA MARIA ANDRADE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 41569436X - SSP/SP, CPF 
n.º 38426468870, com 30 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 
116, fl s. nº 240, Termo nº 70962), nascida no dia quatro de outubro de mil novecentos e oitenta e 
sete (04/10/1987), residente na Rua Jeferson Damião do Amaral, 149, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha 
de NEIDE VIANA SANTOS, falecida há 4 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, 11 de junho 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 ANISIO DA SILVA e ROSA MARIA VALENTIM DO NASCIMENTO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 12492251X - SSP/SP, CPF n.º 03834039870, 
com 64 anos de idade, natural de SURUBIM - PE (Vertente do Lério  Livro nº 13, fl s. nº 249, Termo nº 
11468), nascido no dia cinco de outubro de mil novecentos e cinquenta e três (05/10/1953), residen-
te na Rua Marginal Imigrantes, 52, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ANISIO ABDIAS DA SILVA, fale-
cido há 25 anos e de JOSEFA ELVIRA DA CONCEIÇÃO, falecida há 25 anos . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 589904747 - SSP/SP, CPF n.º 78083010430, com 44 anos 
de idade, natural de BOM JARDIM - PE, nascida no dia dezessete de junho de mil novecentos e setenta 
e três (17/06/1973), residente na Rua Marginal Imigrantes, 52, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de MA-
NUEL VALENTIM DO NASCIMENTO, falecido há 1 ano e 7 meses e de ZELIA DA COSTA LEÃO, do lar, com 
87 anos de idade, residente em BOM JARDIM - 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, 11 de junho 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: JOMÁRIO FRASÃO DE AMORIM e SUELI MARIA FERREIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, viúvo, aposentado, RG n.º 47621205 - SSP/SP, CPF n.º 58189726820, com 70 anos de idade, natural de GUA-
RABIRA - PB, nascido no dia dez de julho de mil novecentos e quarenta e sete (10/07/1947), residente na RUA 
Carlos Gomes, 157, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ SIMÕES DE AMORIM, falecido há 15 anos e de MARIA 
FRASÃO DE AMORIM, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 90 anos de idade, residente em SÃO PAULO - 
SPViúvo de Teresinha Helena Farias de Amorim, falecida aos 09/05/2015, óbito registrado no livro C-430, fl s.154, 
Nº219407 no Cartório de São Paulo-SP, no 20ºSubdistrito - Jardim América. Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciada, repositora, RG n.º 217828474 - SSP/SP, CPF n.º 24929737869, com 48 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP, nascida no dia três de julho de mil novecentos e sessenta e nove (03/07/1969), residente 
na RUA Carlos Gomes, 157, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ MIGUEL FERREIRA, falecido há 10 anos e de 
EUNICE MARIA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 71 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP. Divorciada de Edgar Eduardo dos Santos, conforme sentença datada aos 22/04/1999, proferida pelo Juiz de 
Direito da 4ªVara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos nº231/99. 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 junho 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: EDMILSON SANTANA DA SILVA e MICHELE DA SILVA RAIZER. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, hidroja� sta, RG n.º 55646873 - SSP/SP, CPF n.º 06026336648, 
com 35 anos de idade, natural de ESPINOSA - MG (Espinosa-MG  Livro nº 45, fl s. nº 87, Termo nº 
172929), nascido no dia quinze de novembro de mil novecentos e oitenta e dois (15/11/1982), re-
sidente na Rua Elias Zarzur, 360, Água Fria, Cubatão - SP, fi lho de MARIA BALBINA DA SILVA, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em ESPINOSA - MG . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 40299681 - SSP/SP, CPF n.º 30517030870, 
com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 96, fl s. nº 33, Termo nº 
20339), nascida no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e oitenta e três (24/06/1983), re-
sidente na Rua Elias Zarzur, 360, Água Fria, Cubatão - SP, fi lha de SYLAS RAIZER, falecido há 9 anos 
e de REGINA DA SILVA RAIZER, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, re-
sidente 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 junho 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: FELIPE ALVES FIRMINO DA SILVA e LUANA SIMPLICIO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, técnico de segurança do trabalho, RG n.º 48985065 - SSP/SP, CPF n.º 41212208897, 
com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia oito de maio de mil novecentos e noventa e três 
(08/05/1993), residente na RUA Comendador Germano Augusto Soares Tomé, 110, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho 
de DJALMA ALVES FIRMINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 52 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA DE FÁTIMA FIRMINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de enfer-
magem, RG n.º 427805314 - SSP/SP, CPF n.º 41833145852, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia quinze de setembro de mil novecentos e noventa e três (15/09/1993), residente na Rua Damião Ferreira de 
Aquino, 48, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, vidraceiro, 
com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA SIMPLICIO TEIXEIRA, 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 junho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ADILSON FLEMING e MÁRCIA PEREIRA CUNHA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, policial, RG n.º 14948873 - SSP/SP, CPF n.º 03302927819, com 55 anos de idade, natural de SAN-
TOS - SP, nascido no dia dezenove de setembro de mil novecentos e sessenta e dois (19/09/1962), residente na 
Rua Doutor Fernando Costa, 477, apto.11, Vila Couto, Cubatão - SP, fi lho de JOÃO BATISTA FLEMING, falecido 
há 4 meses e de ANGELINA PANCHORRA FLEMING, do lar, com 75 anos de idade, residente em SUZANO - SP-
Divorciado de Claudia Andréa Siqueira Gonçalves, conforme sentença datada de 02/02/1998, proferida pelo 
Juiz de Direito da 3ªVara Cível de São Vicente, nos autos de nº2039/97.. Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciada, designer de interiores, RG n.º 244015983 - SSP/SP, CPF n.º 13398916899, com 45 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte de setembro de mil novecentos e setenta e dois 
(20/09/1972), residente na Avenida Joaquim Miguel Couto, 1204, Vila Couto, Cubatão - SP, fi lha de WALDE-
MAR CUNHA FILHO, aposentado, com 60 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de IZILDA PEREI-
RA CUNHA, do lar, com 58 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP. Divorciada de Antonio Fernando 
Cristovão, conforme sentença datada de 31/10/2002, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara da Comarca de 
Cubatão-SP, nos autos de nº947/02 (Apenso ao 588/97). 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 junho 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: CLÁUDIO FELIPE e ANA CAROLINA GONÇALVES SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, divorciado, técnico de enfermagem, RG n.º 274225797 - SSP/SP, CPF n.º 19751970890, com 43 anos de idade, 
natural de SÃO VICENTE - SP, nascido no dia dez de maio de mil novecentos e setenta e cinco (10/05/1975), re-
sidente na Avenida Principal, 2137, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de ELY FELIPE, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 68 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA DAS DORES FELIPE, falecida há 
7 anosDivorciado de Ana Lucia Jose dos Santos, conforme sentença datada de 28/09/2016, proferida pela MM. 
Juíza de Direito do Centro Judiciário de Solução de Confl itos e Cidadania CEJUSC da comarca de São Vicente-SP, 
nos autos de N°77616. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, instrumentadora cirurgica, 
RG n.º 355764374 - SSP/SP, CPF n.º 37741653865, com 29 anos de idade, natural de PASSOS - MG, nascida no dia 
vinte e seis de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (26/08/1988), residente na Avenida Principal, 2137, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, fi lha de REALINO DE SOUZA BARRETO JUNIOR, de nacionalidade brasileira, caminhonei-
ro, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELIZETE DO NASCIMENTO GONÇALVES, de nacionalida-
de brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Rodrigo 
da Silva Santos, conforme sentença datada de 05/03/2018, proferida pela MM. Juíza de Direito do CEJUSC do 
Foro de São Vicente-SP, nos autos de N°0013258-63.2017.8.26.0590. 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 junho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

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. Cas-

queiro - 2 quartos
• EXCELENTE CASA 

5 quartos - piscina 
- garagem p/ três 
veículos

almeidasimoveis.com.br 
R. Armando Sales de Oliveira,371-Centro

LOCAÇÃO
• Apartamento Jd. Casqueiro 

R$1.000,00 (PACOTE).
• Apto João Marion com 1 dor-

mitório R$900,00 (PACOTE)
• Apto Av. Beira Mar de 2 dormi-

tórios R$1.100,00 (PACOTE).
• Apto Jd. São Francisco 2 dormi-

tórios R$850,00 (PACOTE)
• Sobrado na Ponte Nova, Mo-

biliado 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 

Grande, c/ salão de festas e piscina. 
R$225.000,00.

• Sobreposta baixa no bairro Jardim Cas-
queiro. 3 dormitórios, sala, cozinha, ba-
nheiro. Valor R$290.000,00.

• Apartamento na Praia Grande. 2 dormitó-
rios R$250.000,00.

• Casa na Av. Henry Bordem com 2 dormitó-
rios 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.

Excursão para São Roque com 
saída em 4 cidades da Baixada

Se você gosta de um 
bom vinho, aí vai a su-
per dica para curtir o frio 
com uma taça na mão.
Dia 15 de julho, a Bora 
Viajar Excursões vai le-
var a galera da Baixada 
Santista para um tour ca-
prichado, fazendo o rota 
do vinho em São Roque. 
O pacote inclui trans-
porte, visita em viníco-
las, destilaria, guia cre-
denciado, Ski Mountain 
Park (atrações a parte) e 
almoço (bebidas a parte). 
O primeiro embarque 

acontece em Praia Grande 
as 6:00 passando por São 
Vicente e Santos. O últi-
mo embarque é as 7:30 em 
Cubatão. O retorno do par-
que acontece as 17:00. Ain-
da restam pouquíssimas 

vagas, corra e garanta a sua. 
Mais informações po-

dem ser obtidas com Ke-

yla no 13 98820-3083
O valor do passeio é R$ 
140,00.
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CASQUEIRO, CUBATÃO

IARA, FÁTIMA, ROSANGELA, O CASAL  FABIÃO E  
SELMA SAUDA, VALÉRIA E O CONHECIDO BOA SORTE

O CASAL CARLITO E PATRÍCIA 
LEÃO E SELMA SAUDA MARIANA SAUDA, ELIZABETH AUN, O 

CASAL ADRIANA E ERNESTO AUN

SELMA SAUDA, CLAUDINHA, FABIÃO, 
MÁRCIA MATOS, DENISE, RAFA E FLÁVIO

JÚNIOR, MAURÍCIO, JORGE, MIRIAN, 
RAFA, MÁRCIA E MARCOS

A Hamburgueria Rafa Burger Bar ampliou suas instalações, o 
mais novo point da cidade de Guarujá, está mais aconchegan-
te, muita gente bonita, ambiente familiar. Você vai provar os 

mais variados tipos de lanches e bebidas, tudo isso na Vila da 
Bica, na Rua Silvia Constantino de Souza - Vila Maia em Guaru-

já. Funciona de  terça a domingo, a partir das 19 horas.

ANFITRIÃO RAFA (ESQUERDA/AZUL) RECEBE OS CLIENTES E 
AMIGOS, JUNTO COM O PAI FABIÃO (CAMISA LISTRADA) 
NA FOTO COM ALEX E ALTAIR

Novas instalações do Rafa Burger Bar


