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Publicidade

 Sob a Anchieta

Férias

No Pinheiro do Miranda

Tinindo!

84anos do
Guarujá

Repaginado, Pronto Socorro
retoma atendimento

Programação para a 
garotada no Sesi de 
Cubatão e de Santos 04

CDHU inaugura Parque 
e anuncia investimentos

‘Falha’ no
Viaduto do 
Casqueiro 
será corrigida
Alvo de muitas discus-
sões, o viaduto Rubens 
Paiva, finalmente terá 
seu traçado corrigido.
Acordo entre Ecovias e 
Estado vai possibilitar, 

Reaberto nesta quarta 
(04), o Pronto Socorro 
Municipal Guiomar 

Com ampla programação (na foto 
apresentação da Esquadrilha da 
Fumaça) Cidade comemorou entregando 
obras e planejando mais ações.  02

entre outras interven-
ções, a criação da saída 
para a Anchieta, senti-
do São Paulo, uma das 
principais reclamações 
da população. 05

Ferreira Roebbelen  
passou por completa 
remodelação. 

Secom

Hygor Mendes

Confortável, a nova es-
trutura prioriza o atendi-
mento humanizado. 

PS infantil é o próximo a 
ser repaginado, para apri-
morar atendimento. 05
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 Novo Modelo
O prefeito Válter Suman assina o edital da 
licitação para os serviços de transporte 
público na Cidade, com novidades nos 
ônibus linhas e terminais

 Urbanização
Avenida Antenor 
Pimentel, no Morri-
nhos foi totalmente 
pavimenta e ganhou 
ciclovia.
Avenida Áurea Gon-
zales Conde, na Vila 
Aúrea, também re-
cebeu asfalto novo 
e Praia das Astúrias 
receberá nova ilumi-
nação ornamental.

 Casa própria
400 títulos de legitimação fundiária 
foram entregues a moradores do Morri-
nhos 2. A cerimônia aconteceu no Caec 
André Luiz. Desde o início do ano passa-
do, 1200 moradores da Cidade tiveram 
suas moradias regularizadas.

 Solidariedade
Fundo Social arrecadou 875 kilos de ali-
mentos, fruto de doação para entrada no 
show do cantor Guilherme Arantes que, 
junto com a brilhante apresentação da 
Esquadrilha da Fumaça, foram as princi-
pais atrações do aniversário.

 Escolas de cara nova
O Neim Agripina Alves de Barros, no 
Jardim Praiano e Escola Municipal João 
de Oliveira, no Morrinhos III, foram 
remodeladas para dar mais conforto e 
qualidade ao ensino. 
Pintura, novos acessos e mobiliário 
fazem parte das ações realizadas nas 
unidades.

84 anos do Guarujá
A cidade caminha para o centenário com avanços em diversas áreas. 

Avenidas importantes recebem asfalto e infraestrutura adequada para 
a � uidez do trânsito e transporte público vai passar por alterações. 

Saúde avança, escolas são repaginadas e centenas de moradores 
realizam, en� m, o sonho de ter em mãos a escritura da sua casa.

Licitação transparente
 Começou nesta semana, o novo sistema de 

pregão eletrônico para aquisição de bens, na Pre-
feitura de Cubatão. O primeiro foi concluído em 
menos de 90 minutos, com uma redução de mais 
de 50% em relação ao preço inicial de um dos itens 
apregoados.

Cerca de 30 empresas disputaram o contrato de 
locação por um ano de um total de 20 veículos co-
muns, três vans e um veículo de classe executiva, 
sem motoristas.

Sem rolo
Nesta modalidade, o pregoeiro não identi� ca 

quem está dando os lances, de qualquer parte do 
País e protegido por um código de referência. To-
dos os recursos, impugnações e questões são deci-
didos por via eletrônica e � cam registrados na ata 
� nal do pregão, e todo o processo pode ser acom-
panhado pelo público, em tempo real, através do 
site da Bolsa Eletrônica de Compras (do governo 
paulista), em www.bec.sp.gov.br .

Taxa do comercio
Rafael Tucla sabe que o calo apertou para os co-

merciantes da cidade. Por isso tem se envolvidos 
em questões voltadas para a categoria. Este sema-
na requereu a diminuição do valor ou revogação 
total da taxa de propaganda a que os comerciantes 
das áreas regularizadas estão sujeitos.

Grupos artísticos
Com objetivo de solicitar apoio para a continui-

dade dos grupos artísticos, a  reunião do Conselho 
de Política Cultural Cubatense recebeu a visita de 
50 integrantes, além dos vereadores Èrika Verço-
sa, Toninho Vieira e Marcinho, que cobrou maior 
entrosamento com a Câmara. “É uma via de mão 
dupla”, poderaram os conselheiros.

Os vereadores criaram uma comissão de estu-
dos, com participação de representantes dos cor-
pos estáveis, para buscar, em conjunto, alternativas.

Moção
Por � m o Conselho aprovou uma Moção de 

Apoio à manutenção dos grupos, desde que os 
salários não sejam mantidos por incentivo � scal, 
solução considerada pela Prefeitura.

Na mesma oportunidade � iago Garcia foi re-
conduzido à presidência do Conselho com Milton 
Vitto, vice e a jornalista da Secom Morgana Mon-
teiro, secretária.

Rolo no combustível
De olho em 90 postos do Estado, a Secretaria da 

Fazenda de� agrou nesta quinta, a primeira etapa 
da operação Combustão. Indícios apontam possí-
vel simulação de operações envolvendo a comer-
cialização de óleo diesel. 

Entre os 90 � scalizados, três estão na Baixada: 
um em Cubatão e dois em Santos. Do total, 31 te-
rão suas inscrições estaduais imediatamente sus-
pensas em razão da grande diferença encontrada 
entre o volume de óleo diesel vendido e o efetiva-
mente comprado pelo estabelecimento. 

Inovando mais uma vez a logística de servi-
ços prestados, a Prefeitura começou, no último 
dia 2, a receber os pedidos de isenção do IPTU 
para 2019, (em anos anteriores era entre agosto 
e setembro). O benefício, que deve ser solici-
tado até 30 de novembro, é concedido a apo-
sentados, pensionistas, pessoas com de� ciência 
(física ou intelectual), ex-combatentes, pessoas 
com mais de 65 anos, além imóveis localizados 
em área de feiras livres, clubes e entidades de 
assistência social. Também é necessário com-
provar renda inferior a cinco salários mínimos, 
ter um único imóvel e nele residir, além de não 
ter débitos com a Prefeitura.

O requerente pode fazer a solicitação de se-
gunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas – por-
tando a documentação necessária, na Coor-
denação de Receitas Territoriais (Sala 11), no 
Paço Raphael Vitiello (Avenida Santos Du-
mont, 640); ou na Unidade de Atendimento ao 
Contribuinte, na Rua Cunhambebe, 500, em 
Vicente de Carvalho. 

Outras informações: (13) 3308-7655 e no 
(13) 3342-5872.

Prefeitura adianta pedido 
de isenção de IPTU 2019
Aposentados, pensionistas, 
portadores de deficiência, pessoas 
com mais de 65 e ex-combatentes 
podem solicitar o benefício
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editais de casamentoCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: DANILO FRANCISCO ROCHA e KEROLLYN OTILIA LINS DA SILVA VIEIRA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 47997821 - SSP/SP, CPF n.º 37835299801, 
com 26 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 272, fl s. nº 136, Termo 
nº 96757), nascido no dia doze de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (12/02/1992), residente 
na RUA João Pessoa, 623, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de ROBERTO ROCHA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUCIA DA PIEDADE FRANCISCO RO-
CHA, de nacionalidade brasileira, aux. administra� va, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, RG n.º 551883996 
- SSP/SP, CPF n.º 47289557883, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia onze de fe-
vereiro de mil novecentos e noventa e oito (11/02/1998), residente na AVENIDA Cruzeiro do Sul, 483, Vila 
Nova, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ TEOFILO VIEIRA, de nacionalidade brasileira, fren� sta, com 51 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de AURELINA DA SILVA VIEIRA, de nacionalidade brasileira, cozinhei-
ra, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 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: LEIDIVAN SANTOS PINHEIRO e RONICE DA SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, caminhoneiro, RG n.º 37355156 - SSP/SP, CPF n.º 01505608503, com 34 
anos de idade, natural de ARACATU - BA (Aracatu-BA  Livro nº 30, fl s. nº 547, Termo nº 5899), nascido no 
dia cinco de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (05/12/1983), residente na Avenida Washin-
gton Luis, 161, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de LAURINDO JOAQUIM PINEHRO, falecido há 10 meses e 
de MIRTES MATIAS SANTOS PIPNHEIRO, de nacionalidade brasileira, Zeladora, com 58 anos de idade, 
residente em ARACATU - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
441468949 - SSP/SP, CPF n.º 41162599855, com 26 anos de idade, natural de ARACATU - BA (Aracatu-BA  
Livro nº 36, fl s. nº 103, Termo nº 12415), nascida no dia dezenove de dezembro de mil novecentos e 
noventa e um (19/12/1991), residente na Avenida Washington Luis, 161, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha 
de ADEMAR JOAQUIM DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 64 anos de idade, resi-
dente em ARACATU - BA e de CECEDINA ROSA DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
57 anos de idade, residente em ARACATU - BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: THIAGO SILVA DE SOUZA e SABRINA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 34961971 - SSP/SP, CPF n.º 34191765892, com 33 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 109, fl s. nº 19, Termo nº 25498), nascido no dia vinte 
e cinco de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (25/06/1985), residente na Avenida Principal, 
3855, fundos, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JURACI MARTINS DE SOUZA, de nacionalidade bra-
sileira, aposentado, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA MARIA OLIVEIRA DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, varredora, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, agente de saúde, RG n.º 48593603 - SSP/SP, CPF 
n.º 38246625829, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 149, fl s. nº 354, 
Termo nº 41752), nascida no dia seis de novembro de mil novecentos e noventa e um (06/11/1991), 
residente na Avenida Principal, 3855, fundos, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de VALDIR DOS SANTOS, 
falecido há 15 anos e de MARIA ADEILDE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, cozinheira, 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, 03 de julho 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: ANDRÉ LUIS PEREIRA e CAROLINE JESUÍNO GOMES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, empresário, RG n.º 26345115 - SSP/SP, CPF n.º 25244498827, com 42 anos de idade, natural 
de PIRACICABA - SP (Piracicaba - 3º Subdistrito  Livro nº 49, fl s. nº 191, Termo nº 56264), nascido no dia nove 
de dezembro de mil novecentos e setenta e cinco (09/12/1975), residente na RUA dos Girassóis, 396, Vila Natal, 
Cubatão - SP, fi lho de NELSON PEREIRA, falecido há 03 anos e de MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA, falecida 
há 03 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, engenheira civil, RG n.º 32378661 - 
SSP/SP, CPF n.º 40390678864, com 26 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro 
nº 270, fl s. nº 265, Termo nº 95824), nascida no dia dezenove de outubro de mil novecentos e noventa e um 
(19/10/1991), residente na RUA dos Girassóis, 396, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de SERGIO GOMES DA SILVA, 
aposentado, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA NEVES JESUÍNO, auxiliar 
de enfermagem, com 52 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, 03 de julho 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: 
JEAN FERNANDO DA SILVA e LAIS CRISTINA DE SOUZA E SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
montador de andaime, RG n.º 460136550 - SSP/SP, CPF n.º 37529438824, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascido no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e oitenta e nove (29/04/1989), residente na Avenida Principal, 892, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de MARIA  FÁTIMA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, natural de BRAÚ-
NAS - BRAÚNAS, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de: Flávia Barreto Adão da Silva, conforme 
sentença datada de 12/02/2014, proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara do Foro de Cubatão/SP, nos autos de nº3006114-
64.2013.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 430425144 - SSP/SP, CPF 
n.º 45562030829, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 171, fl s. nº 87, Termo nº 50241), nas-
cida no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e noventa e cinco (22/04/1995), residente na Rua Caminho Santa Rita de 
Cassia, 45, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de CARLOS JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, hidroja� sta, natural de 
RECIFE - RECIFE, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ISABEL CRISTINA DE SOUZA E SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, natural de SANTOS - SANTOS, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de julho 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 ALESSANDRO DA SILVA e JÉSSICA CARLA DE AQUINO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 545088379 - SSP/SP, CPF n.º 05738546458, com 32 anos de idade, natural 
de PALMARES - PE (Jaqueira-PE  Livro nº 6, fl s. nº 263, Termo nº 4448), nascido no dia treze de abril de mil 
novecentos e oitenta e seis (13/04/1986), residente na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, 17, Man� queira, 
Cubatão - SP, fi lho de CÍCERO FRANCISCO DA SILVA, falecido há 30 anos e de LINDINALVA MARIA DA SILVA, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 66 anos de idade, residente em JAQUEIRA - PE . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 646360632 - SSP/SP, CPF n.º 08545744412, com 29 anos de idade, 
natural de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 14º Subdistrito - Lapa  Livro nº 213, fl s. nº 111, Termo nº 127245), nascida 
no dia vinte e nove de março de mil novecentos e oitenta e nove (29/03/1989), residente na Rodovia Cônego 
Domênico Rangoni, 17, Man� queira, Cubatão - SP, fi lha de MARIA DAS GRAÇAS DE AQUINO, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 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 DA CONCEIÇÃO MOREIRA e TATIANE SANTANA DA SILVA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em edifi cações, RG n.º 486149729 - SSP/SP, CPF n.º 
39778869839, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 144, fl s. nº 357, Ter-
mo nº 39765), nascido no dia seis de dezembro de mil novecentos e noventa (06/12/1990), residente na 
Rua Primeiro de Maio, 380, apt.22, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de OSWALDO MOREIRA JÚNIOR, de na-
cionalidade brasileira, policial militar, com 60 anos de idade, residente em SOROCABA - SP e de JOSEFA 
MARIA DA CONCEIÇÃO, falecida há 4 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, RG n.º 429088450 - SSP/SP, CPF n.º 42531163883, com 23 anos de idade, natural de SANTOS - 
SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 293, fl s. nº 235, Termo nº 109456), nascida no dia dezenove de janeiro 
de mil novecentos e noventa e cinco (19/01/1995), residente na Avenida Cruzeiro do Sul, 805, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lha de VANILDO VIEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, psicólogo, com 62 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de VILMA SANTANA BIZARRIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, 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, 30 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: DIEGO VIEIRA NOVAIS e JULIANA MARQUES DA SILVA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, operador de produção, RG n.º 460138637 - SSP/SP, CPF n.º 37327969810, com 
29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dois de março de mil novecentos e oitenta e 
nove (02/03/1989), residente na Rua Santa Luzia, 56, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de NILTON DE 
SOUZA NOVAIS, de nacionalidade brasileira, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de RITA 
MARTA VIEIRA NOVAIS, de nacionalidade brasileira, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 531776359 - SSP/SP, CPF n.º 
50173485812, com 17 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Cubatão  Livro nº 205, fl s. nº 349, Termo nº 
64035), nascida no dia vinte e cinco de dezembro de dois mil (25/12/2000), residente na Caminho P, 131, 
Vila Caique, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ MARQUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 49 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUZINETE JULIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 02 de julho 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: SERGIO GOMES DA SILVA e MARIA APARECIDA NEVES JESUINO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 168372873 - SSP/SP, CPF n.º 08738366851, 
com 56 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e cinco de maio de mil nove-
centos e sessenta e dois (25/05/1962), residente na RUA dos Girassóis, 396, Vila Natal, Cubatão - SP, 
fi lho de AGNALDO GOMES DA SILVA, falecido há 06 anos e de MARIA MADALENA DA SILVA, falecida há 
10 anosDivorciado de Edisvania Ferreira da Silva, conforme sentença datada de 25/07/1990, proferida 
pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Cubatão, nos autos de nº25/90.. Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, RG n.º 184007173 - SSP/SP, CPF n.º 
07104708863, com 52 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 418, fl s. 
nº 63, Termo nº 155529), nascida no dia dezenove de outubro de mil novecentos e sessenta e cinco 
(19/10/1965), residente na RUA dos Girassóis, 396, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL ELISIA-
RIO JESUINO, falecido há 26 anos e de MARILENE NEVES JESUINO, auxiliar de enfermagem, com 70 
anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de julho 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: LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA e THAYNÁ DA SILVA GOCHI. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, estudante, RG n.º 575653048 - SSP/SP, CPF n.º 49008391830, com 18 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 196, fl s. nº 254, Termo nº 60358), nascido no 
dia nove de julho de mil novecentos e noventa e nove (09/07/1999), residente na RUA Rua 1º de Maio, 
380, apt. 31, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de EDVANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasi-
leira, cabeleireira, com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 397047733 - SSP/SP, CPF n.º 47528538841, com 19 anos de idade, 
natural de SANTOS - SP (Cubatão  Livro nº 193, fl s. nº 63, Termo nº 58973), nascida no dia vinte e três de 
janeiro de mil novecentos e noventa e nove (23/01/1999), residente na RUA Rua Oito, 45, Fabril, Cuba-
tão - SP, fi lha de RONALDI DA SILVA GOCHI, de nacionalidade brasileira, almoxarife, com 51 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP e de GICÉLIA MARIA DA SILVA GOCHI, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de julho 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: AILTON BITARÃES SOARES e TATIANA FERREIRA CARDOSO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 27235465X - SSP/SP, CPF n.º 16958310802, com 44 anos de idade, natu-
ral de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 45, fl s. nº 55, Termo nº 34666), nascido no dia vinte e seis de abril 
de mil novecentos e setenta e quatro (26/04/1974), residente na Rua Nelson Nunes de Azevedo, 130, Vila 
São Benedito, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ SOARES, falecido há 10 anos e de ODETE BITARÃES SOARES, fale-
cida há 15 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 259129057 - SSP/
SP, CPF n.º 37177394842, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 133, fl s. nº 
349, Termo nº 35379), nascida no dia vinte e três de março de mil novecentos e oitenta e nove (23/03/1989), 
residente na Rua Nelson Nunes de Azevedo, 130, Vila São Benedito, Cubatão - SP, fi lha de PAULO ROBER-
TO SANTANA CARDOSO, falecido há 09 anos e de MARIA HILDA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 63 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, 03 de julho 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: LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA e CLAUDINEA ROSA PINHEIRO. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 303472613 - SSP/SP, CPF n.º 29429942824, com 38 anos de idade, natural 
de SÃO PAULO - SP (São Paulo - 20º Subdistrito - Jardim América  Livro nº 14, fl s. nº 172, Termo nº 7318), 
nascido no dia vinte e um de julho de mil novecentos e setenta e nove (21/07/1979), residente na RUA Santa 
Barbara, 555, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ GONZAGA DA SILVA, carpinteiro, com 87 anos de idade, 
residente em SÃO VICENTE - SP e de ELIETE TEIXEIRA DE JESUS, aposentada, com 61 anos de idade, residente 
em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 460176468 
- SSP/SP, CPF n.º 39235406803, com 29 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Li-
vro nº 129, fl s. nº 106, Termo nº 78458), nascida no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e oiten-
ta e nove (25/02/1989), residente na RUA Santa Barbara, 555, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de CICERO 
JOSÉ PINHEIRO, motorista, com 60 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de JOSEFA BISPO SANTA 
ROSA, do lar, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 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 Ci-
vil Brasileiro: JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA e BRUNA DE ALMEIDA OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, técnico químico, RG n.º 44917230 - SSP/SP, CPF n.º 38265706855, com 29 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 133, fl s. nº 31, Termo nº 35061), nascido no dia dez de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (10/02/1989), residente na Rua Dom Pedro I, 1009, Vila Nova, 
Cubatão - SP, fi lho de VALDEMIRO PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos 
de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de ANA ETELVINA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 62 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, coordenadora fi nanceira, RG n.º 28866041 - SSP/SP, CPF n.º 39505876831, com 28 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 139, fl s. nº 266, Termo nº 37684), nascida no dia vinte de 
fevereiro de mil novecentos e noventa (20/02/1990), residente na Rua Dom Pedro I, 1009, Vila Nova, Cuba-
tão - SP, fi lha de ZELIO DE OLIVEIRA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 55 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de REJANIA MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, técnica 
administra� va, com 52 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, 30 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 Ci-
vil Brasileiro: JOSÉ VINÍCIUS DOS SANTOS e CAROLINE VITÓRIA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, barbeiro, RG n.º 586631033 - SSP/SP, CPF n.º 38288254861, com 20 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Vicente de Carvalho (Distrito do Município de Guarujá)  Livro nº 121, 
fl s. nº 293, Termo nº 55671), nascido no dia dezessete de novembro de mil novecentos e noventa e sete 
(17/11/1997), residente na RUA Caminho São Leopoldo, 1374, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JOEL 
FRANCISCO DOS SANTOS, falecido há 12 anos e de MARIA CICERA DE LIMA SANTOS, de nacionalidade brasi-
leira, do lar, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, do lar, RG n.º 47748007X - SSP/SP, CPF n.º 05289207589, com 26 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 150, fl s. nº 144, Termo nº 41940), nascida no dia vinte e três de agosto 
de mil novecentos e noventa e um (23/08/1991), residente na RUA Caminho São Leopoldo, 1374, Vila Espe-
rança, Cubatão - SP, fi lha de JOÃO CARLOS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 57 
anos de idade, residente em PROPRIÁ - SE e de MARIA JOSÉ BATISTA DOS SANTOS, de nacionalidade brasi-
leira, do lar, com 46 anos de idade, residente em PROPRIÁ - SE. 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, 03 de julho 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: JARDES XAVIER ROCHA e RACHEL PENA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de produção, RG n.º 485966803 - SSP/SP, CPF n.º 37579859823, com 26 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 149, fl s. nº 174, Termo nº 41672), nascido no dia vinte e um de outubro de 
mil novecentos e noventa e um (21/10/1991), residente na Rua das Palmas, 224, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho 
de ALBERTO DOS SANTOS ROCHA, de nacionalidade brasileira, encarregado de obras, com 56 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de RAIMUNDA XAVIER ROCHA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 49 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, ana-
lista de recursos humanos, RG n.º 423431341 - SSP/SP, CPF n.º 41742256805, com 23 anos de idade, natural 
de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 185, fl s. nº 85, Termo nº 111652), nascida no dia cinco de 
novembro de mil novecentos e noventa e quatro (05/11/1994), residente na Rua Maria Cris� na, 1177, apt.16, 
Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lha de ELIEZER ARAUJO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, fi scal de tribu-
tos, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SANDRA REGINA PENA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, 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, 03 de julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

COMPROMISSO COM O TRABALHADOR

Trans Lider requalifica 
cobradoras

Visando o desenvolvi-
mento pessoal e pro� ssio-
nal de seus colaboradores, 
a Viação Translíder en-
tregou os certi� cados de 
mais um curso de quali-
� cação. Desta vez foi um 
curso de requali� cação, 
para monitoras, em que 
participaram ex- cobrado-
ras, da empresa. 

 Desde que o decreto do 
prefeito revogou a  obrigato-
riedade da função de cobra-
dor, na cidade, ano passado, 
a Translíder passou a se ade-
quar à realidade de mercado, 
mas, sem fazer demissões. 

Ex- cobradoras  
A Translíder atuava, em 

Cubatão,  com um total 

de 136 cobradoras. Des-
ta, 25 ainda permanecem 
em atividade na linha 1 – 
Caraguatá/ Usiminas. As 
demais, exceto as que pe-
diram demissão por von-
tade própria, estão sendo 
reaproveitadas em outras 
funções como: amoxerifa-
do, telefonista e bilhetagem 
eletrônica. 

Mais cursos 
Dente a planilha de 

cursos que a Translíder 
oferece ou incentiva seus 
funcionários, o próximo 
será o de Monitoramento 
no Sest/Senat. No últi-
mo curso de monitores, 
a empresa Fênix também 
participou,  num módulo 
ao lado.

CAPACITAÇÃO

FSS  do Guarujá 
participa do “Natal 
Espetacular”

O Fundo Social (FSS) de Guarujá participou da capaci-
tação do projeto “Natal Espetacular”, promovida pelo Fundo 
Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, nos dias 29 e 
30 de junho, na capital. Lançada neste ano, a iniciativa traba-
lha com o reaproveitamento de garrafas pet que serão utili-
zadas na decoração de Natal. No Guarujá, o convênio foi as-
sinado em junho, durante a formatura da Padaria Artesanal.

Na o� cina, os professores conheceram técnicas de arte-
sanato e reciclagem para confeccionar estrelas, bolas e guir-
landas. E aprenderam a montar as armações de ferro para as 
árvores de Natal. A próxima etapa agora é a arrecadação das 
garrafas pet e a abertura das o� cinas para a confecção dos 
enfeites.

INSCRIÇÕES ABERTAS

SESI promove
‘Super Férias‘

Começaram as inscrições para o “Super Férias em Famí-
lia” e a criançada já pode se preparar para a diversão com 
esporte, lazer e cultura. Disponível nos Sesi de Santos e 
Cubatão, as inscrições são limitadas e devem ser feitas pes-
soalmente nas unidades.

Em Cubatão, a programação acontece entre os dias 10 e 
28 de julho, das 13h às 17h, de segunda a sexta e aos sábados 
das 9h às 11h. Na unidade de Santos a programação aconte-
ce entre os dias 10 a 20 de julho, das 13 às 17h. 

Para participar é necessário comparecer à secretaria da 
unidade com comprovante de residência, RG e CPF do par-
ticipante e do responsável e efetuem o pagamento da taxa de 
inscrição. A unidade de Cubatão � ca na Avenida Comenda-
dor Francisco Bernardo, 261, no Parque São Luís. Já a unida-
de de Santos � ca na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 366, 
no Jardim Santa Maria.
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comunidade

Pinheiro do Miranda 
ganha Parque Linear

Entrega aconteceu 
nesta quarta (04). 
No mesmo ato, ao 
lado do prefeito 
Ademário, presidente 
da CDHU Humberto 
Schmidt  anunciou 
licitação para revi-
talizar o Bolsão 7 e a 
destinação das casas 
da Vila Santista de 
Papel a famílias da 
Serra do Mar

A Cidade ganhou mais 
um espaço para recreação 
e lazer: o Parque Linear do 
Pinheiro do Miranda, que 
foi inaugurado o� cialmen-
te na última quarta (04). O 
Parque é mais uma etapa 
do Programa de Recupera-
ção Socioambiental da Ser-
ra do Mar.

O Parque tem uma área 
de 7,2 mil m² e oferece à 
população dos bairros Cota 
e outros bairros vizinhos 
playground, espaço para 

eventos e apresentações 
artísticas, praças dedica-
das aos jogos de tabuleiro 
e de mesa, áreas de ginás-
tica e caminhada, quadra 
poliesportiva, espaço para 
a prática de skate, mirante, 
entre outros equipamentos. 
A construção a foi iniciada 
em abril de 2016.

Durante evento, o presi-
dente da CDHU, Humber-
to Schmidt, reforçou que 
a atuação da Companhia 
é sempre feita em parce-

ria com moradores e lide-
ranças locais, e anunciou 

outras importantes etapas 
de progresso do Programa 

da Serra do Mar. "Parecia 
uma missão impossível 
remover milhares de fa-
mílias de dentro de um 
parque estadual, de uma 
área de preservação, para 
começarmos a atuação na 
região. Nós vencemos os 

obstáculos e conseguimos, 
através da boa relação com 
a comunidade, buscar so-
luções e realizar obras de 
urbanização, conjuntos 
habitacionais e parques li-
neares, que revitalizaram 
Cubatão", disse Schmidt.

R$ 4.88 
milhões inves� dos 
na construção do 
Parque Linear
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DE CARA NOVA

PS reabre para atendimentos
Quem busca atendimento 

no Pronto Socorro Munici-
pal já está vendo a nova cara 
do equipamento. Totalmente 

remodelado e reestruturado 
para proporcionar um aten-
dimento mais humanizado, 
o PS foi reaberto na manhã 

PS Infantil
O próximo passo é a reforma do Pronto Socorro Infantil. A reestrutura-

ção da unidade também será feita pelo Instituto Alpha, que além dos pron-
tos socorros também é gestora do sistema de atendimento de urgência e 
emergência da Cidade.

Quarteirão da saúde 
Além das reformas, o ‘Quarteirão da Saúde’ continua ganhando corpo. 

Quem passa pelo local já nota as máquinas começando a trabalhar na cons-
trução do prédio da faculdade de Medicina, que também abrigará a policlí-
nica da Cidade. 

O prédio do teatro, segue sendo reformado para abrigar o centro de alta 
complexidade do complexo hospitalar e a previsão é de que até o fi nal do 
ano os serviços de oncologia já estejam em pleno funcionamento, segundo 
a Fundação São Francisco Xavier, responsável pela remodelação do antigo 
prédio do teatro.

da última quarta (04), em 
cerimônia realizada no local.

A unidade recebeu piso 
hospitalar, nova iluminação, 

dois novos condicionadores 
de ar, banheiros adaptados 
e duas salas de triagem para 
classi� cação de prioridade 
no atendimento, além de 
pintura e novo mobiliário, 
em obras feitas pela OS Ins-
tituto Alpha, que agora gere 
a unidade, após chamamen-
to público realizado pela 
Prefeitura.

Também foram apresen-
tadas três novas ambulâncias 
que farão parte do atendi-
mento de Urgência e Emer-
gência.

A secretária de Saúde, 
Andrea Pinheiro, destacou 
a melhoria para os usuários: 
"O objetivo é garantir um 
atendimento digno ao pa-
ciente, com humanização e 
acolhimento". Ela aprovei-
tou a ocasião e prestou uma 
homenagem aos trabalhado-
res da unidade.

O prefeito Ademário Oli-
veira destacou o esforço da 
administração  para reestru-
turar o sistema de saúde da 
Cidade. "O sucesso de hoje 
é fruto do planejamento lá 
atrás", disse, explicando que 
esse processo começou com 
a reabertura do Hospital 
Luiz Camargo da Fonseca e 
Silva. 

Outra novidade é que a 
partir de agora, após o aten-
dimento na recepção, os pa-
cientes serão encaminhados 
a uma sala de espera, até 
serem atendidos nos consul-
tórios. Após o atendimento, 
em caso de necessidade de 
espera por exames ou retor-
no, outra sala estará à dispo-
sição.
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Viaduto do 
Casqueiro 
será corrigido

PROBLEMA ANTIGO

Entregue com um 
grosseiro erro de projeto, 
o viaduto Rubens Paiva, 
sob a Anchieta, na altura 
do Jardim Casqueiro, em 
Cubatão, receberá um 
acesso para a Anchieta, 
cuja ausência irrita os 
usuários desde a inaugu-
ração.

Esta, entre outras in-
tervenções no viaduto, 
serão feitas pela Eco-
vias, dentro do pacote de 
contrapartidas exigidas 
pelo governador Marcio 
França para renovação 
da concessão. Dentro 
deste mesmo pacote de 
contrapartidas estão ou-
tras intervenções no sis-
tema, incluindo a ligação 
seca entre Santos e Gua-
rujá.

As informações fo-
ram pelo deputado es-
tadual Caio França à re-
portagem do Acontece, 

durante inauguração do 
Parque Linear Pinhal do 
Miranda, em Cubatão.

O deputado explicou 
que a decisão do gover-
nador se seguirá de es-
tudos e trâmites o� ciais 
para que o projeto que 
vai consertar o viaduto 
seja anunciado o� cial-
mente 'em breve'.

Problema Antigo
As reclamações sobre 

o traçado do viaduto Ru-
bens Paiva são antigas. 
Desde 2013, quando se 
discutia o projeto, uma 
saída para a Via Anchieta 
sentido São Paulo já era 
exigida por moradores e 
autoridades da Cidade. 
As conversas não rende-
ram frutos e o viaduto foi 
inaugurado em 2016 sem 
essa tal saída, que agora 
será construída pela Eco-
vias.

A primeira delas é a en-
trega de uma área de 570 mil 
m² à Fundação Florestal. 
Essa área será incorporada 
ao Parque Estadual da Serra 
do Mar, passando a ser con-
siderada também área de 
preservação ambiental.

Outro ponto anuncia-
do por Schimdt é a conclu-
são das obras do sistema de 
abastecimento de água da 
Cota 200. A nova rede foi 
entregue à Sabesp, que � ca 
responsável pela operação 
do sistema.

Maria Helena
A cidade deve ganhar 

ainda este ano mais um par-
que linear. Dessa vez será 
em frente à Escola Estadual 
Maria Helena Duarte Caeta-
no, na Cota 200.  O projeto 
do Parque Linear do Maria 
Helena foi apresentado no 
início do ano aos moradores 

Mais investimentos
do bairro e atualmente está 
em fase � nal da terraplana-
gem. “Salvo algum contra-
tempo, o parque do Maria 
Helena deve ser entregue 
ainda este ano”, a� rmou o 
superintendente da CHDU 
na Baixada Santista, Marce-
llo Cinquini.

Conjunto 
Rubens Lara

Também de acordo com 
Cinquini, as obras do Ru-
bens Lara recuperação do 
conjunto Rubens Lara, no 
Casqueiro, estão prestes a 
começar. “Estamos em fase 
de levantamento de tudo o 
que será feito para realizar a 
compra do material de uma 
vez só. Logo após, iniciam 
os reparos”, a� rmou.

Vila Santista
Na cerimônia de entrega 

do Parque Linear, a CDHU 

aproveitou para anunciar 
um acordo entre a compa-
nhia e a MD Papéis para 
utilização das casas da Vila 
Santista de Papel para aten-
dimento habitacional de fa-
mílias do Serra do Mar.

Serão 40 casas disponi-
bilizadas ao programa. As 
unidades serão reformadas 
na sua parte interna, para 
dar comodidade e segurança 
aos novos moradores. Como 
as casas são patrimônio his-
tórico, as fachadas � carão da 
mesma forma, sendo apenas 
restauradas.

Bolsão 07
Outro local que passará 

por intervenção é o Con-
junto Habitacional Vila 
Harmonia, o Bolsão 07. A 
CDHU Lançou edital de li-
citação para os serviços de 
revitalização de todo o con-
junto habitacional. 
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Aguinaldo Araújo: manutenção na Princesa Isabel
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) encaminhou in-

dicação à mesa da Câmara solicitando gestões junto aos 
setores competentes para que seja feita a limpeza e a troca 
das lâmpadas queimadas da Praça Princesa Isabel, na Vila 
Paulista.

Segundo o vereador, a praça tem muitos estabelecimen-
tos comerciais, recebendo grande número de pessoas todos 
os dias e tanto a limpeza quanto a nova iluminação trarão 
mais conforto e segurança para a população.

Lalá solicita comporta em Canal da Vila Natal
Visando a instalação de um mecanismo que di� culte a 

ocorrência de enchentes na Vila Natal durante os períodos de 
fortes chuvas, o vereador Lalá (SD) solicitou à Prefeitura que 
promova a instalação de comporta no canal da Vila Natal. 

Segundo o vereador, as limpezas realizadas no local dimi-

nuíram bastante a incidência de alagamentos, e que novas 
medidas poderão diminuir ainda mais os riscos de novas 
cheias. Desde o início do mandato, o vereador tem traba-
lhado para que esse problema seja solucionado de� nitiva-
mente.

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

Rafael Tucla quer novo Refis
O vereador Rafael Tucla (PT) apresentou na última sessão da 

Câmara requerimento solicitando a nova edição de Re� s para o 
ano de 2018. 

Segundo as justi� cativas do vereador, o Re� s anterior não 
surtiu os efeitos esperados quanto à adesão em razão do tímido 

desconto oferecido aos munícipes pela Administração.
O novo formato requerido pelo vereador,  possibilita a vi-

gência do programa durante todo o ano, além de descontos 
atrativos em multa e juros e a possibilidade de parcelamento 
dos honorários advocatícios e das custas processuais.

Marcinho propõe criação da “Semana da Vida”
O vereador Marcinho (PSB) apresentou projeto de lei 

junto a mesa da Câmara para que seja instituído na cidade o 
‘Dia do Nascituro’ e a ‘Semana da Vida’. De acordo com o PL, 
dia do nascituro, que será em outubro, é considerado a partir 
do momento que esteja constatada a vida intrauterina.  

Durante a ‘Semana da Vida’, serão promovidas palestras 
preventivas sobre diversos assuntos relacionados à gestação 
como a importância do pré-natal, gravidez na adolescência, 
entre outras. O projeto está em tramitação nas comissões da 
Câmara, aguardando parecer.

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 quar-
tos

• Apartamento Jd. 
Casqueiro - 2 quar-
tos

• 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 

dormitório R$900,00 (PA-
COTE)

• Apto Av. Beira Mar de 2 
dormitórios R$1.100,00 (PA-
COTE).

• Apto Jd. São Francisco 2 dor-
mitórios 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 Cen-
tro 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 dormi-
tórios R$250.000,00.

• Casa na Av. Henry Bordem com 2 dormi-
tórios 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.

• Pintura
• Faxina

Desempregado, ofereço-me 
para serviços gerais:

Aroldo - 988113117

• Jardinagem
• Aux. de Elétrica e Hidraulica

Rodrigo Alemão: troca de iluminação no Casqueiro
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB) apresentou indi-

cação junto à mesa da Câmara solicitando que sejam feitas 
gestões junto aos setores competentes para que seja realiza-
da a troca das lâmpadas da Avenida Beira Mar, no Jardim 
Casqueiro.

De acordo com o vereador, a troca será feita para lâmpa-
das de LED, que tem menor consumo de energia e propi-
ciam melhor iluminação ao local, trazendo mais conforto e 
segurança aos munícipes que transitam na área no período 
noturno.

Já virou tradição, 
todo ano a famí-

lia Miranda capri-
cha na produção 

e reúne fami-
liares, amigos e 
vizinhança para 

o "Arraiá dos 
Amigos". A festa 

que acontece 
no Jardim 31 de 
Março, é regada 

de comidinhas 
típicas e diver-

são, a animação 
fi cou por conta 

da dupla Justino 
e Marizete

Arraiá dos Amigos
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SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO-SP.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

O SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO-
-SP, CNPJ 55.670.350.0001/57 convoca todos os Professores Sindica-
lizados da Rede Municipal de Cubatão/SP, conforme os Artigos 21 e 
22 do Estatuto Social da Entidade Sindical, para participarem da As-
sembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 27 de julho de 
2018, em primeira chamada às 17h30 e em segunda chamada às 18h, 
com qualquer número de presentes, na sede da entidade, no seguinte 
endereço: Rua Goiás, 93 - Vila Paulista, para deliberarem sobre a se-
guinte Pauta: 

1. Recomposição da Diretoria, nos termos do Artigo 52 do Estatuto 
Social do Sindicato.

Nenhum outro assunto, exceto os mencionados na Pauta de Convoca-
ção serão deliberados. 

CUBATÃO, 06 de julho de 2018.

Nilza Bretas de Carvalho Landim.
Presidente do SINDPMC.

Duas amigas que que-
riam mudar de vida e acre-
ditavam na mesma ideia: 
a de vestir bem as pessoas 
com um preço justo. Vânia 
e Cris, da Closet Dellas Mo-
das, começaram sua trajetó-
ria vendendo roupa de porta 
em porta, após juntarem to-
das as suas economias para 
investir neste sonho. Con-
tando com ajuda dos amigos 
e das redes sociais, a ideia 
cresceu e surgiu a necessida-
de de um espaço físico. 

Agora a Closet Dellas 
tem  seu lugar, na loja 04 da 
Galeria Center Lopes (Rua 
Pedro de Toledo 477, Vila 
Paulista). Lá você pode en-
contrar tudo o que precisa 
para montar looks incríveis 
e descobrir as novidades do 
mundo da moda. E as pro-
prietárias garantem “essa é 
a primeira loja, mas outras 
virão em breve”.

Para mais infos ligue: (13) 
98851-3232/98848-7306

Roupa é no Closet Dellas
A������ G���

AS PROPRIETÁRIAS VÂNIA E CRIS TRAZEM AS TENDÊNCIAS DO MUNDO 
DA MODA PARA MAIS PERTO DE VOCÊ. 

0606 de julho de 2018digital.com.br

(13) 3364-2367 
WWW.KNNIDIOMAS.COM.BR

UNIDADE 1: AV. BRASIL, 153, 
UNIDADE 2: AV. BEIRA MAR, 301

CASQUEIRO, CUBATÃO

Equipe salva vida de jovem de 21 anos 
vítima de doença grave e incomum
O diagnóstico preciso e a excelência no tempo de transferência salvou a vida do paciente 

Em meados de maio, o 
jovem foi admitido no Hos-
pital de Cubatão com um 
quadro de uma Síndrome 
Ictérica, demonstrando um 
sofrimento agudo e intenso 
no fígado. Foram feitas as 
hipóteses de Febre Amare-
la, Dengue, Chikungunya, 
Leptospirose ou Hepatites 
Virais. A equipe médica 
então solicitou os exames 
pertinentes e iniciaram-se o 
acompanhamento médico e 
da equipe de enfermagem, 
com medidas de suporte e 
vigilância laboratorial con-

tinuada.
Diante da grave evolução 

clínica e laboratorial foi fei-
to o diagnóstico de hepatite 
fulminante. Imediatamen-
te a equipe do Hospital de 
Cubatão fez o contato com 
o Hospital Albert Einstein 
(referência do SUS para es-
ses casos) e no mesmo dia 
o paciente foi transferido, 
realizando com sucesso o 
transplante de fígado. Vale 
destacar o trabalho e o en-
volvimento da equipe de 
Enfermagem, pois em tem-
po recorde foi realizada 

toda a tramitação necessária 
para a efetiva, rápida e segu-
ra transferência do paciente.

Casos de sucesso como 
esse demonstram o quanto 
o Corpo Clínico e Técnico 
do Hospital de Cubatão é 
quali� cado. Está apto para 

identi� car e cuidar desde 
casos de alta complexida-
de assistencial até os mais 
corriqueiros. Além disso, 
esse caso demonstra a ca-
pacidade de articulação do 
hospital com a rede SUS, 
resultando em assistência 
a saúde de excelência e, em 
última análise, salvando vi-
das. É certo que o destino 
do jovem J.M. seria outro 
não fosse a sinergia do time 
do Hospital de Cubatão. 

Em relação à política de 
transplantes, o Hospital de 
Cubatão tem uma linha de 
cuidados completa. Des-
de a reabertura da unidade 
hospitalar, com a gestão da 
Fundação São Francisco 
Xavier,em poucos meses 
foram realizadas várias cap-
tações de órgãos, a inscrição 
de uma paciente em lista de 
transplante de fígado por 
hepatite crônica, e, o enca-
minhamento deste paciente 
para transplante de fígado. 
O procedimento foi um su-
cesso, estando paciente está-
vel com previsão de alta em 
breve.

O desa� o é que esse mo-
delo dos transplantes seja 
reproduzido para outras 
patologias que demandam 
a mesma sinergia e resolu-
tividade do SUS, como as 
doenças cardiovasculares. 

HC realiza mais 
de 160 mil exames 
em seis meses

Paciente já foi
transplantado.
Estável, espera 
apenas alta médica

PARTOS NORMAIS

PARTOS CESÁREOS

INTERNAÇÕES

CIRURGIAS

ATENDIMENTOS OBSTÉTRICOS

EXAMES DIAGNÓSTICOS

EXAMES LABORATORIAIS

TAXA DE OCUPAÇÃO SUS
TAXA DE MORTALIDADE

MÉDIA DE PERMANÊNCIA (DIAS)

267
252
1.913
375
2.563
16.908
148.433
70,47%
5,5%
5,40

A Fundação São Fran-
cisco Xavier divulgou nesta 
semana os números do pri-
meiro semestre de sua ges-
tão à frente do Hospital  de 
Cubatão.

Foram feitos neste pri-
meiro semestre, 165.341 
exames de apoio ao diag-
nóstico que compreendem 
exames de imagem e labo-
ratoriais. Também neste pe-
ríodo, foram realizados 519 
partos, sendo que 51% deles 
foram normais.

O Hospital de Cubatão 

conta com 75 leitos desti-
nados ao SUS e 50 leitos 
para convênios e 27 espe-
cialidades médicas. Atua 
nas áreas de internação, 
UTI, cirurgia geral e or-
topédica, procedimentos 
de média complexidade, 
urgência e emergência em 
obstetrícia, maternidade e 
apoio ao diagnóstico. Con-
ta com mais de 490 cola-
boradores entre equipes 
médicas e administrativas, 
capacitadas e prontas para 
atender aos pacientes.

Hospital de Cubatão
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