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Invasão Zero: sete 
famílias removidas

Terceira etapa 
começa em agosto

Com dois modelos 
prontos, Cidade tra-
balha para chegar a 
acordo com a ANAC 

e quer modelo mais 
simplificado do edital, 
para que o aeroporto 
comece as operações 

em 2019.
Reunião com repre-

sentantes da agência 
reguladora e da secre-

Com dois dias de 
ação no Hospital de 
Cubatão, campanha 
conscientiza sobre os 

Em ação conjun-
ta do MP, Prefeitura e 
polícias militar e am-
biental realizada nesta 

Nesta etapa estão 
previstas obras de 
drenagem no Saboó, 
construção de um 

taria de aviação civil, 
no início de agosto, vai 
definir todos os deta-
lhes do edital.  03

perigos da doença e 
realiza testes gratuita-
mente em cerca de mil 
pessoas. 08

quarta e quinta, famí-
lias são retiradas e ca-
sas irregulares são de-
molidas. 02

viaduto para aliviar 
o trânsito e obras de 
manutenção de ruas e 
calçadas 02
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Fortalecer a rede de acolhi-
mento, tratamento e inserção 
social dos dependentes quími-
cos na região e garantir a atua-
ção conjunta da Defesa Civil 
dos nove municípios da Região 
Metropolitana para preven-
ção de desastres naturais. Esses 
foram os principais temas da 
reunião do Conselho de Desen-
volvimento da Baixada Santista 
(Condesb), nesta semana em 
Santos.

O encontro contou com a 
presença do secretário estadual 
de Desenvolvimento Social, 
Gilberto Nascimento Junior, do 
major PM Fauzi Salim Katibe 
(representante da coronel PM 
Helena dos Santos Reis, secre-
tária da Casa Militar), da presi-
dente do Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT), Zehbour 
Panossian, e Ricardo Vedovello 
(representante da presidente do 
Instituto Geológico, Luciana 
Martin Rodrigues Ferreira).

Cubatão e 
Mongaguá 
O IPT e o IG entregaram o 

mapeamento de risco de Cuba-
tão e Mongaguá. Também estão 
trabalhando em conjunto com a 
Câmara Temática de Defesa Ci-
vil do Condesb para a conclusão 
do plano regional de Prevenção 
de Desastres e Redução de Ris-
cos Geológicos (PDN), baseado 
no PDN estadual, que consiste 
na estruturação de dados, ma-
peamento de riscos, diagnósti-
cos e plano de ações. Vedovello 
(IG) e Agostinho Tadashi Ogu-
ra (IPT) apresentaram detalhes 
sobre o trabalho.

Programa 
Recomeço
O secretário Gilberto Nas-

Secretários estaduais
debatem no Consdesb

cimento destacou a importân-
cia do Programa que, desde 
2013, já realizou mais de 40 mil 
atendimentos, cerca de 13 mil 
internações e atua como uma 
rede de mais de 60 unidades 
terapêuticas em todo o Estado 
(3.327 vagas): na Baixada são 
quatro unidades (82 vagas).

 O objetivo é ampliar a parti-
cipação da Baixada, a partir da 
adesão das prefeituras. 

Guarujá adere
Durante a reunião, o prefei-

to do Guarujá, Válter Suman, 
que também é vice-presidente 
do Condesb, assinou o termo 
de adesão ao programa. A as-
sinatura dos demais chefes das 
administrações municipais da 
região já começou a ser coleta-
da pela secretaria do Conselho, 
“Travamos um combate contra 
essa doença que são as drogas, 
a dependência. É fundamen-
tal que os gestores municipais 
participem. O protocolo de 
intenções estabelece caminho 
para essa participação, como a 
elaboração de um Plano Muni-
cipal de Políticas sobre Drogas, 
para capacitar pro� ssionais e 
construir uma rede de acolhi-
mento e tratamento, que inclui 
moradia assistida, casa de pas-
sagem, auxílio para reintegra-
ção familiar e no mercado de 
trabalho, entre outros. As vagas 
serão abertas após a realização 
desse plano”, a� rmou Gilberto 
Nascimento Jr.

Presentes à reunião os vice-
-prefeitos Pedro de Sá (Cuba-
tão), Sandoval Soares (Santos) 
e � iago Cervantes (Itanhaém), 
além do diretor-executivo da 
Agência Metropolitana (Agem), 
Ricardo Hourneaux de Moura, 
e de representantes regionais de 
órgãos do governo do Estado.

Os comerciantes e funcio-
nários do comércio de Cuba-
tão poderão contar com um 
plano de saúde mais acessível.  
Representantes da Usisaúde, 
operadora de planos de saúde 
da Fundação São Francisco Xa-
vier, estiveram reunidos com a 
diretoria da Acic e já trabalham 
em conjunto para viabilizar um 
plano, possivelmente na moda-
lidade coletivo por adesão, que 
atenda as necessidades dos co-
merciantes e seus funcionários 
por um preço bastante atrativo.

 
Plano de Saúde
O atendimento inclui consul-

tas, exames, internação, cirur-

Comerciantes de Cubatão 
terão plano de 
saúde atrativo

USISAÚDEATUAÇÃO CONJUNTA

ENTRADA DE SANTOS

gia, ampla rede de prestadores 
em toda Baixada Santista, aten-
dimento nacional em urgência, 
transporte aeromédico e acesso 
ao Hospital de Cubatão.

 
A Usisaúde
A Usisaúde é a operadora 

de planos de saúde da Funda-
ção São Francisco Xavier, com 
25 anos de atuação, presente 
nos estados de São Paulo, Mi-
nas Gerais, Espírito Santo e 
Rio Grande do Sul. Está entre 
as 10 operadoras com o menor 
nível de reclamação na ANS – 
Agência Nacional de Saúde, e 
acreditada com nota 95, Nível I 
(melhor).

Interessados
Por enquanto os va-

lores ainda estão sendo 
negociados e dependem 
da esti mati va do número 
de adesão. Por isso, neste 
primeiro momento, os co-
merciantes interessados 
precisam se manifestar à 
Acic (sem compromisso).

Interessados devem li-
gar na Associação, no te-
lefone 33611519 ou enviar 
um emaill para adminis-
trati vo@aciccubatao.com.

A remodelação da entrada de 
Santos vai iniciar mais uma etapa. 
A terceira, que vai ter a constru-
ção de um viaduto no encontro 
das avenidas Nossa Senhora de 
Fátima e Martins Fontes começa 
em agosto. No pacote de obras, 
ainda está a remodelação do sis-
tema de drenagem do Saboó.

A licitação foi concluída na úl-
tima quinta (19). A vencedora é a 
Terracom,  e o custo da obra será 
de R$ 69,9 milhões, com previsão 
de execução em 42 meses. A pro-
posta da empresa, incluindo ma-
terial, mão de obra e equipamen-
tos, � cou 31,71% abaixo do valor 
estimado no edital da licitação, 
R$ 102.359.401,01. Os valores 
são calculados sempre com base 
em tabela de mercado.

Agora, a Prefeitura vai fazer 
o empenho, que é a reserva � -
nanceira formal no orçamento 
do Município, para atender ao 
cronograma de pagamento dos 
serviços a serem executados pela 
empresa, como determinado em 
lei. Segue-se assinatura de con-
trato e emissão da ordem de ser-
viço, para início da obra.
 
Infraestrutura

A terceira etapa envolve novas 

Terceira etapa de obras começa em agosto
calçadas, terraplanagem, geotec-
nia (classi� cação dos solos para 
utilização em projetos de cons-
trução civil) e pavimentação. 
Além de infraestrutura para ilu-
minação e sinalização destinadas 
a readequação de vias de trans-
porte coletivo na Zona Noroeste.

Para eliminar congestiona-
mentos na entrada da Cidade, 
será construído um viaduto de 
395 metros de extensão. Quem 
estiver trafegando no sentido 
Santos/São Vicente, acessará a 
Nossa Senhora de Fátima pelo 
viaduto, e quem vier de Cubatão/
SP passará por baixo. Já no senti-
do Centro de Santos/São Vicente 
a conexão será direta, com � uxo 
constante, sem interrupção de se-
máforos.
 
Drenagem eficiente

A remodelação do sistema de 
drenagem do Saboó garantirá 
melhor e� ciência no escoamento 
das águas pluviais, que atualmen-
te seguem em direção à vala da 
marginal direita da Via Anchie-
ta. Novas redes de drenagem vão 
direcionar o sistema para o mar, 
conduzindo essas águas por meio 
do Rio Lenheiros (depois do CT 
da base do Santos Futebol Clube).

R������ B�����/PMS

Invasão Zero remove 
famílias na Ilha Caraguatá

Dentro do Programa Inva-
são Zero, iniciado em janeiro de 
2017, e que tem como objetivo 
coibir novas invasões em áreas 
de preservação permanente, 
uma nova ação foi realizada 
nesta quarta (25), desta vez na 
Ilha Caraguatá. Foram remo-
vidas cinco famílias, e outras 
duas remoções ocorreram na 
quinta (26). Cinco residências 
irregulares foram demolidas na 
Rua Cubatão.

Estas ações cumprem ins-
truções das autoridades am-
bientais, tendo envolvimento 
do Ministério Público, Delega-
cia de Polícia, Conselho Tutelar 
de Cubatão, Polícia Ambiental 
e da Prefeitura, através das se-
cretarias municipais de Assis-
tência Social e de Segurança 
Pública e Cidadania. A Assis-
tência Social atuou no sentido 
de fornecer assistência às famí-
lias, especialmente aquelas em 
que há crianças.

Na pauta do encontro, atenção aos dependentes 
químicos e prevenção contra desastres naturais   
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Aeroporto

Guarujá define
edital no próximo mês

Reunião com 

a ANAC deve 

defi nir 

formato do 

edital de 

concorrência 

pública e a 

data de 

lançamento 

do edital. 

Expectativa 

é iniciar as 

operações 

em 2019.

Uma reunião no iní-
cio do próximo mês en-
tre o governo do Guarujá 
e Secretaria de Aviação 
Civil deve defi nir o for-
mato do edital de con-
corrência pública para a 
construção do Aeródro-
mo do Guarujá, que será 
construído na Base Aérea 
de Santos, em Vicente de 
Carvalho. 

Na prática, a Prefei-
tura está simplifi cando 
o projeto para agilizar a 
‘decolagem’ do aeropor-
to. A expectativa é de que 
o edital (com as adequa-
ções) seja publicado ain-
da em agosto.

De acordo com o se-
cretário de Desenvol-
vimento Econômico e 
Portuário, Alexandre 
Trombelli, as tratativas 
com o Governo Federal 
estão bem adiantadas. 
“Estamos em reunião 
com representantes da 
secretaria de aviação civil 
com muita frequência. 
Acreditamos que os de-
talhes serão fi nalizados 
nessa próxima reunião. 
Dentre elas, a defi nição 
do formato,  para que o 
edital seja formatado e 
lançado”, comenta.

Ainda segundo o se-
cretário, a expectativa é 

que o aeródromo come-
ce as atividades em 2019 
e ganhe importância já 
na temporada de verão 
2019-2020.“Trabalha-
mos para que as obras 
comecem ainda neste  
semestre e  a região sin-
ta os impactos positivos 
já no fi nal do próximo 
ano, quando a tempora-

da de verão começar”, diz 
Trombelli.

A diferença entre 
os formatos

Trombelli explicou 
que atualmente a Prefei-
tura trabalha com dois 
possíveis formatos. O 
primeiro deles é o que já 
foi publicado uma vez, 

em 2016. Nesse formato, 
o vencedor do certame 
faria investimentos na 
ordem R$ 250 milhões 
para a construção do 
terminal defi nitivo de 
passageiros, hangar para 
os aviões, manutenção e 
todas as outras estruturas 
necessárias para a opera-
ção do aeródromo. Essa 
construção teria de ser 
feita antes do início das 
operações.

Esse modelo já foi 
usado no primeiro edital 
do aeródromo. Mas, pela 
não apresentação da do-
cumentação exigida pelo 
edital, por parte do con-
sórcio vencedor, (e único 
participante), o edital foi 
cancelado.

Já no modelo novo, 
que foi apresentado à 
secretaria de Aviação 
Civil, um terminal pro-
visório seria construído 
para iniciar as operações, 
juntamente com um es-

Pauta da região há anos, o aeroporto de Guarujá 
começou a sair do papel em 2013. De lá para cá, algumas eta-
pas avançaram, mas esbarraram em entraves. Agora, governo 
Suman intensifica esforços para agilizar a ‘decolagem’.

“O aeródromo será a mola pro-
pulsora de desenvolvimento não 
apenas de Guarujá, mas de toda 

a região. Um sonho aguardado há 
décadas, que está muito próximo 

de se tornar realidade
Válter Suman, prefeito de Guarujá

tacionamento e um atra-
cadouro. Enquanto isso, 
todo o trâmite do ter-
minal defi nitivo, é rea-
lizado. “Neste primeiro 
momento, o investimen-
to seria de cerca de um 
terço do outro formato 
de concorrência pública. 
Observando a econo-
mia do país, acreditamos 
que esse seja um forma-
to mais viável e também 
mais sustentável para a 
implantação do equipa-
mento no Guarujá”, afi r-
ma Trombelli. O secre-
tário completa “com o 
aeroporto em funciona-
mento, a empresa pode 
usar o lucro do aeroporto 
para investir no terminal 
defi nitivo”.

Conectividade 
Porto e Baixada

Em qualquer um dos 
formatos de concorrên-
cia pública que seja ado-
tado, está incluso um 

Aumenta expectativa do setor de Turismo
A previsão de mais 

de 100 mil turistas só no 
primeiro ano de ativida-
de traz para o Guarujá, 
e para toda a Baixada 
Santista, a esperança de 
aquecimento da econo-
mia local. Nessa previ-
são, feita pelo estudo de 
viabilidade econômica 
do aeroporto, estima-se 
que em 10 anos o equi-

pamento poderá trazer 
a região cerca de 1,3 mi-
lhões de turistas.

Na mesma entrevis-
ta em que falou sobre 
os pormenores para o 
lançamento do edital de 
concorrência pública do 
aeroporto, Alexandre 
Trombelli, secretário de 
Desenvolvimento Eco-
nômico e Portuário do 

Guarujá, falou sobre as 
possibilidades de cresci-
mento da Região.

“O aeródromo vai 
movimentar muitos se-
tores da economia. As 
lojas do lado de dentro, 
as agências de turismo, o 
transporte de passagei-
ros e o comércio de um 
modo geral são só al-
guns dos exemplos mais 

evidentes”, comentou.
Outro aspecto con-

siderável é o fortaleci-
mento da Baixada  como 
uma grande metrópole. 
“O turista que vai para 
o litoral sul pode descer 
aqui e ir de carro, com 
uma viagem mais curta 
do que se viesse do in-
terior para cá. Acredito 
que o aeródromo será 

um fator determinante 
para o desenvolvimento 
econômico e para a inte-
gração da região metro-
politana”. 

Além dessa integra-
ção o turismo de negó-
cios deve ser benefi ciado 
e se tornar uma ativida-
de chave para a região. 
“Muitas empresas esco-
lhem o local para as suas 

convenções baseado na 
localização dos aeropor-
tos: quanto mais perto 
de um, melhor. Com o 
aeródromo funcionan-
do,  Guarujá e região se 
fortalecem como des-
tino em potencial para 
diversas empresas na-
cionais e internacionais 
realizarem seus eventos”, 
fi naliza.

projeto para conectar 
diretamente o aeródro-
mo com o terminal de 
passageiros do Porto de 
Santos.

O transporte será fei-
to pelo canal do porto, 
por meio de barcas que 
levarão os turistas, que 
precisam embarcar em 
cruzeiros, até o termi-
nal. “É uma das formas 
em que o aeródromo vai 
mostrar sua importância 
para a Baixada, encur-
tando o translado”, co-
menta Trombelli.

Além disso, o novo 
equipamento encurtará 
caminhos para as demais 
cidades da Região. “Uma 
viagem longa, do inte-
rior para cá, por exem-
plo, poderia ser feita de 
avião. E daqui as pessoas 
seguem para o seu desti-
no” afi rma o secretário, 
salientando que o equi-
pamento vai movimen-
tar muitos setores da 
economia, como comér-
cio e serviços dos mais 
variados segmentos.



04 27 de julho de 2018 digital.com.br

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

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

CASQUEIRO, CUBATÃO

Carnaval de SP terá coreografia 
do cubatense Jefferson Dias

EM 2019

Ele será responsável pela coreografi a de duas alas da escola do grupo especial Colorados 
do Brás, da capital paulista

O des� le do grupo princi-
pal das escolas de samba da 
cidade de São Paulo - consi-
derado um dos maiores, me-
lhores e mais luxuosos do País 
- terá, em 2019, a contribuição 
de um artista cubatense. Je-
� erson Dias foi convidado a 
ser o coreógrafo de duas alas 
da Escola de Samba Colorados 
do Brás.

A escola defenderá o enredo 
“Hakuna Matata: isso é viver”, 
baseado na história e persona-
gens do desenho animado ‘O 
Rei Leão’, dos estúdios Disney 
(EUA). O coreógrafo Je� erson 
terá sob sua responsabilida-
de organizar as evoluções e a 
dança de 200 pessoas (cada ala 
terá 100 componentes).

Jeferson Dias, que é mem-
bro do Conselho Municipal de 
Cultura de Cubatão (cadeira 
de dança), vai prestigiar mo-
radores da cidade no trabalho 
que realizará para a Colorados 
do Brás. Ele quer que todos os 
integrantes das duas alas que 
comandará sejam cubatenses. 
Quem quiser informações, 
sobre como se inscrever, pode 
ligar para 98838-5958.

Desafio
Para Je� erson, 36 anos, santis-

ta de nascimento, residindo em 
Cubatão desde 1991, será um novo 
e grande desa� o, mas experiência 
e talento não lhe faltam para en-
frentá-lo. A experiência foi obtida 
em razão de um trabalho contínuo 
desde os 19 anos de idade, quan-
do fez sua primeira coreogra� a no 
grupo de dança de Santos “Suingue 
Axé do Brasil”. A partir de então, 
foi aperfeiçoando sua arte e, para 
isso, contribuiram os inúmeros 
cursos que frequentou em São Pau-
lo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 
Teve como mestres personagens 
de renome da coreogra� a no Bra-
sil, como Carlinhos de Jesus, Jaime 
Aroucha, Marcelo Granjeiro, José 
de Anchieta e Arilton Assunção.

Parte dessa experiência ele 
transmitiu para os seus muitos 
alunos de dança e coreogra� a em 
Cubatão, entre eles os estudan-
tes das escolas Martim Afonso 
e Bernardo de Lorena. Ou para 
integrantes de movimentos cul-
turais por ele criados ou de que 
participou, como Projeto Movi-
mento Afrobanda (2009  a 2010), 
Movimento Cutural Je� erson Dias 
(2013 a 2015), Jovens em Ação 

(2009 a 2010), entre outros. 
“A dança é a minha vida. Ela me 

faz feliz e me conhecer melhor”, 
diz Je� erson. Devido às suas mui-
tas atribuições como coreógrafo e 
animador cultural, ele deixou de se 
apresentar dançando. “Mas como 
coreógrafo,  realizo-me da mesma 
forma. Fico encantado em estimu-
lar e ver as pessoas explorarem as 
potencialidades de seu corpo por 
meio da dança”.

Para o coreógrafo cubatense 
a dança exerce, também, um im-
portante papel social, na medida 
em que facilita a interação entre as 
pessoas. “Principamente daquelas 
que têm di� culdades em se comu-
nicar verbalmente“, diz.

Carnaval
Je� erson se especializou em 

diversos tipos de dança e coreo-
gra� as, tendo participado até de 
clínicas de ritmos internacionais. 
Domina estilos como axé, dança 
de ruas (hip hop), afro, estilo livre, 
dança contemporânea, dança para 
a terceira idade, folclórica, samba e 
ritmo sertanejo.

O carnaval não tem segredos 
para ele, também em razão de suas 
muitas atividades na área. É o co-

reógrafo da comissão de frente 
da escola  Mocidade Depen-
dente do Samba, de Santos, 
que subiu para o grupo espe-
cial este ano. E preside a Es-
cola de Samba Imperatriz de 
Cubatão.

 Prêmios
Seu talento foi reconhecido 

nos diversos prêmios que re-
cebeu ao longo da carreira. Foi 
eleito por quatro vezes o me-
lhor coreógrafo em festivais de 
dança no Rio de Janeiro e em 
São Paulo. Em um dos festivais 
do Rio, o Stúdio de Danças Je-
� erson Dias conquistiou 19 
premiações. 

Foi um dos premiados em 
recente edição do Festival de 
Dança de Joinville, conside-
rado um dos melhores do gê-
nero, no mundo. Atuando na 
área de projetos sociais, foi 
eleito o coreógrafo revelação 
da Baixada. Obteve, ainda, o 
troféu Ponto de Cultura, ou-
torgado pelo Ministério da 
Cultura. Em 2014, conquistou 
67 troféus em festivais de dan-
ça, com o Studio de Dança Jef-
ferson Dias.
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CLEIDE VICTOR 
DA ESCOLA ATENEU
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HELENA FONSECA 

FLORICULTURA CENTRAL
DANIELA SOUZA, 
CABELEIREIRA

DONIZETE TAVARES, 
ADVOGADO RONALDO MARAZUL

Dia dos Pais 
na Estância 
Alto da Serra

A bailarina Yasmin 
Matos, da Cia de 

Dança de Cubatão, 
alcançou três gran-

des conquistas nesta 
semana. Foram dois 

ouros, um na catego-
ria Solo Jazz Sênior, 
na segunda (23) e o 
outro na categoria 

jazz conjunto avan-
çado, na quarta (25) 
no Festival Interna-
cional de Dança de 
Joinville. A outra 

conquista da Cia de 
Dança de Cubatão 
aconteceu no do-
mingo (22), com o 

segundo lugar na 
categoria Solo 

Contemporâ-
neo Sê-

nior.

Aquele almoço espe-
cial do Dia dos pais, pode 
se tornar ainda mais sa-
boroso  na Estância Alto 
da Serra. E a Bora Viajar 
Excursões está realizan-
do passeio para este do-
mingo especial.

Os pacotes custam R$ 
120,00 para crianças aci-
ma de 13 anos e adultos, 
R$ 90,00 para crianças 
de 06 a 12 anos e crian-
ças com até cinco anos 
de idade não pagam. O 
pacote inclui o translado 
e alimentação (bebidas 
e atividades são pagas a 
parte no local).

A ‘Bora Viajar Excur-
sões’ atende toda Baixa-
da Santista, e os ônibus 
para este passeio sairão 
da Praia Grande, São Vi-
cente, Santos e Cubatão. 
Ligue para (13) 98820-
3083 (whatsapp), fale 
com a Keila e faça a sua 
reserva.

O tradicional boi no 
rolete acontece no dia 12 
de agosto. Além do car-
dápio especial, pode-se 
desfrutar de um espaço 
diferenciado, com música 
ao vivo, aulas de dança, 
passeios à cavalo e ou-
tras atividades de aven-
tura, como a tirolesa.

Floricultura 
Central 
inova com 
lista de 
presentes 

Com uma gama de 
produtos já conhecida 
e pensando em atender 
seus clientes cada vez 
melhor, a Floricultura 
Central tem novidades 
em seus serviços. Ago-
ra, além do tradicional, 
também é possível 
fazer aquela lista de 
presentes para datas 
comemorativas. Isso 
mesmo, para o seu ani-
versário, chá de bebê 
ou casamento. Nos 
pedidos podem ser  in-
cluidos arranjos, vasos, 

bandejas, cachepots, 
mimos rústicos para 
decoração e uma série 
de produtos para o dia 
a dia da sua casa. 

Mas se você procura 
uma maneira dife-
rente de homenagear 
alguém, a fl oricultura 
também tem a assi-
natura de fl ores. E é 
bem simples: você 
faz a assinatura pelo 

tempo que quiser e as 
fl ores serão entregues 
no endereço que você 
determinar. 

Para saber mais 
sobre os serviços: (13) 
3361-2703, whatsapp
99123-0641, Face-
book: Floracentral. A 
loja fi ca na Rua Cidade 
de Pinhal, 130 - Parque 
Fernando Jorge, em 
Cubatão.
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Rafael Tucla quer proibir embutidos na merenda
O vereador Rafael Tucla (PT) apresentou projeto de 

Lei que proíbe o fornecimento de embutidos e alimen-
tos processados na merenda das escolas da rede pública 
municipal. 

O objetivo do projeto é impedir o crescimento da 

obesidade e de doenças do coração através do consumo de 
alimentos com alto teor de sódio como as linguiças, ham-
búrgueres, nugget’s, entre outros. O projeto está tramitando 
nas comissões da Casa de Leis e aguarda parecer para ser 
enviado para votação no plenário.

Marcinho cobra manutenção na Fabril
O vereador Marcinho (PSB) apresentou indicações junto a 

mesa da Câmara solicitando manutenção em diversos equipa-
mentos na Fabril.

Dentre as indicações estão o pedido de gestões para a revita-
lização do espaço anexo à Escola Estadual prof. Zenon Clean-

tes de Moura; manutenção da UME Alagoas, no Pinhal do 
Miranda; e a manutenção da cobertura da quadra do bairro.

Todas as indicações já foram apresentadas e encaminha-
das aos setores competentes para que as providências sejam 
tomadas.

Rodrigo Alemão: repúdio à PL da caça esportiva
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB) apresentou uma moção 

de repúdio ao PL 6268/2016, que está tramitando na Câmara Fe-
deral. O Projeto prevê a permissão do abate de animais silvestres 
em todo o país, incluindo nas Unidades de conservação (UC), e 
criaria campos de caça esportiva e comercial.

Segundo o vereador, o PL é um retrocesso tanto no aspecto 
ambiental, já que vai colocar em risco a nossa fauna, como na 
parte de armamentos, o projeto quer proibir o porte de armas 
por � cais ambientais. A moção será entregue ao presidente da 
Câmara Federal, o deputado Rodrigo Maia (DEM).

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

Aguinaldo Araújo: computação para 3ª idade
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) apresentou indica-

ção junto à mesa da Câmara solicitando gestões junto aos 
setores competentes visando a implantação de um curso de 
operação e manuseio de computadores, tablets e smartpho-
nes para a terceira idade.

De acordo com o vereador, o curso é uma necessidade, pois 
muitos idosos não têm muita familiaridade com as novas tec-
nologias, mas que poderiam ser utilizada em benefício próprio, 
como a consulta de boletos bancários e também em momentos 
de necessidade, como uma emergência de saúde.

Lalá solicita serviços na Vila São José
O vereador Lalá (SD) esteve recentemente em visita à Vila 

São José. Durante a visita, o vereador pode constatar a situação 
precária das ruas do bairro, que prejudicam a circulação de 
veículos e pedestres. 

O vereador também conversou com moradores para saber 

com mais detalhes quais são as necessidades do bairro.
Após a visita, o vereador cobrou, por meio de ofício en-

viado à Prefeitura, urgência por parte da secretaria de Ma-
nutenção na realização dos reparos necessários nas ruas e 
calaçadas do bairro.

Pastor Sargento 
Marcos reassume 
cadeira na Câmara

GUARUJÁ

Após 12 meses à fren-
te da secretaria de Desen-
volvimento e Assistência 
Social (sedeas), o verea-
dor Marcos Pereira Aze-
vedo, o pastor sargento 
Marcos (PSB), retoma as 
atividades parlamenta-

res, na câmara municipal de 
guarujá.

A posse dele deve ser o� -
cializada na próxima sessão 
ordinária do legislativo, que 
ocorre no dia 7 de agosto, 
após o retorno do recesso 
parlamentar.

Marcos pereira de aze-
vedo tem 54 anos (nasceu 
em 15/07/1964). Natural do 
Rio de Janeiro (rj), é casado, 
militar reformado e religio-
so. Foi eleito em outubro 
de 2016 para exercer o pri-
meiro mandato, com 1.705 
Votos.

Saiba mais
Durante o período em 

que esteve no comando da 
sedeas, ele foi substituído 
pelo suplente Carlos Eduar-

do Vargas, também do PSB, 
que agora deixa a Câmara 
Municipal para assumir a 
che� a da diretoria munici-
pal de bem estar animal, a 
convite do Prefeito Válter 
Suman.

Além dos 12 meses em 
que exerceu a vereança 
em substituição ao pastor 
sargento Marcos, Carlos 
Eduardo Vargas também in-
tegrou os quadros da atual 
legislatura entre os meses de 
fevereiro e julho de 2017, à 
época como suplente do ve-
reador Nego Walter (PSB).

Este último, neste perío-
do, também esteve no co-
mando da sedeas - pasta que 
atualmente é ocupada pelo 
vereador licenciado Ronald 
Nicolaci Fincatti

Gírias Santistas

Agora é Lei: Santos 
terá o Museu das Pala-
vras e Falas Santistas. O 
Projeto (PL nº 213/2017) 
do vereador Braz Antu-
nes (PSD) que institui o 
equipamento foi sancio-
nado pelo prefeito Paulo 
Alexandre (PSDB), que 
destacou a importância 
da proposta do parla-
mentar: “O santista tem 
um jeito único de ser e de 
falar que merece ser pre-
servado. A nossa média, 
o cará... Hábitos e costu-
mes que merecem ser re-
gistrados. Inclusive, para 
que as próximas gerações 
possam ter conhecimen-
to e continuar propagan-
do a nossa história”, disse.

A ideia do Museu das 
Palavras e Falas Santistas 
começou a ser desenvolvi-
da pelo vereador em 2005, 
quando começou a pautar 
seu projetos principalmente 
na área de cultura e preser-
vação da memória, com o 
objetivo de tornar conhe-
cidos os autores santistas 
– entre tantos outros, Rui 
Ribeiro Couto, Cassiano 
Nunes, Pagu, Geraldo Fer-
raz, Plínio Marcos, Valdir 
Alvarenga e Flávio Viegas 
Amoreira. “Para divulgar 
suas obras e importância”.

Ao mesmo tempo, com a 
proposta surge o esforço de 
concentrar estudos sobre a 
peculiar forma de falar do 
santista, com suas expres-

sões, termos e gírias, explica 
o vereador. “A língua que se 
fala no Cais, por exemplo, 
é absolutamente original e 
deve ser preservada. Sem 
contar a in� uência da co-
munidade portuguesa. Uma 
ideia é mostrar tudo isso em 
esquetes teatrais, em apre-
sentações itinerantes”.

E são tantas palavras, 
tantas expressões! Mango 
(nossa “moeda”), dois pali-
tos (rapidamente), lelê (em-
baixadinha), média (pão 
francês), o tu acompanhado 
do verbo na terceira pessoa 
do singular... “Em cinco mi-
nutos de conversa, em qual-
quer lugar, identi� camos 
um santista pela forma de 
falar”, destaca Braz Antunes.

NOVO MUSEU
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DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

(13) 98883-1235   98146-6153 
Rua são Paulo, 220   sala 21 - Centro - Cubatão

ALUGA
• Salão comercial 

no Centro
• Apartamento no 

Casqueiro
• Casa Vila Nova
• Sobrepostas no 

Vale Verde
• Apartamento e 

galpão no Centro

VENDE
• Lindo sala living na 

Ilha Porchat
• Sobrepostas no Vale 

Verde com 2 quartos
• Apartamento Jd. 

Casqueiro - 2 quartos
• EXCELENTE CASA 

5 quartos - piscina 
- garagem p/ três 
veículos

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 Casquei-
ro. 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro. 
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 dor-
mitórios R$280.000,00.

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

• Casa na Vila Natal com 3 dormitórios e 1 suí-
te R$230.000,00.

AACCE – Associação de Apoio e Capacitação Comunitária Esperança
Av. Principal, 1228 - Vila Esperança – Cubatão- CEP 11500-000

CNPJ: 10.805.684/0001-52

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

Prezados Sehores Associados.
O Presidene da Associação de Apoio e Capacitação Esperança (AACCE), no 
uso de suas atribuições, convoca todos os associados para comparecimento 
à Assembléia Geral Extraordinária que será realizada no dia 19.08.2018, na Av 
Principal na Vila Esperança n°1228, inciando-se os trabalhos às 16:00 horas, 
em primeira convocação, ou na falta de ‘quorum’ necessário, às 16:30 horas, 
em segunda convovcação, com qualquer número de presentes para delibera-
rem sobre a seguinte ordem do dia:

1.) Re-ra� fi cação e convalidação de todos os atos pra� cados pela presidência 
desde a fundação da associação, tendo-se em vista que não foram REGISTRA-
DAS no Cartório Notarial competente diversas atas de assembléias gerais para 
eleição da Diretoria, Conselho Consul� vo e Conselho Adminsitra� vo, embora 
os mesmos tenham sido eleitos nos termos da lei;

Cubatão, 20 de Julho de 2018.
Antônio Rita de Miranda
(Presidente da AACCE)

Vereador retorna ao legislativo após ocupar cadeira no primeiro 
escalão do governo Suman
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editais de casamentoCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO  Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

• Pintura
• Faxina

Desempregado, ofereço-me 
para serviços gerais:

Aroldo - 988113117

• Jardinagem
• Aux. de Elétrica e Hidraulica

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: RUAN DE OLIVEIRA FEITOZA e ANDRÉIA MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, caldereiro, RG n.º 486021671, CPF n.º 41823262880, com 26 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 152, fl s. nº 129, Termo nº 42721), nasci-
do no dia oito de abril de mil novecentos e noventa e dois (08/04/1992), residente na Avenida Prin-
cipal, 1381, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ ALVES FEITOZA NETO, de nacionalidade bra-
sileira, líder de andaime, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELIANE MARIA DE 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administra� va, RG n.º 430021951, 
CPF n.º 43812736802, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 162, fl s. 
nº 370, Termo nº 46942), nascida no dia treze de dezembro de mil novecentos e noventa e três 
(13/12/1993), residente na Avenida Principal, 2007, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ CAM-
POS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 56 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARIA ROSIENE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 46 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de 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: ALEX DO NASCIMENTO RIBEIRO e ANA PAULA VIEIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 251859137 - SSP/SP, CPF n.º 22267985870, com 39 
anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 32, fl s. nº 147, Termo nº 20568), 
nascido no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e setenta e nove (14/02/1979), residente na 
Avenida Brasil, 600, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, fi lho de JOSÉ APARECIDO RIBEIRO, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de GILVANETE DO NASCI-
MENTO RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administra� va, RG n.º 427865918 - 
SSP/SP, CPF n.º 04789818489, com 36 anos de idade, natural de SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE (Santa 
Cruz do Capibaribe-PE  Livro nº 5, fl s. nº 117, Termo nº 48120), nascida no dia doze de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e um (12/12/1981), residente na Avenida Brasil, 600, Jardim Casqueiro, Cubatão - 
SP, fi lha de ROSINEIDE VIEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, 
residente em SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de 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: CARLOS LUIZ DE ARAUJO LINS e FERNANDA MACÁRIO DOS SANTOS SOARES. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, soldador, RG n.º 46281041 - SSP/SP, 
CPF n.º 38185562881, com 29 anos de idade, natural de CUSTÓDIA - PE, nascido no dia dois de se-
tembro de mil novecentos e oitenta e oito (02/09/1988), residente na Rua João Veiga, 64, apto.31, 
Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de LUIZ JOSÉ LINS, armador, com 55 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de EDJANE MARIA DE ARAUJO, vigilante, com 45 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 499409693 
- SSP/SP, CPF n.º 47300916805, com 22 anos de idade, natural de PENEDO - AL (Igreja Nova-AL  Li-
vro nº 45, fl s. nº 25, Termo nº 28266), nascida no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos 
e noventa e cinco (25/09/1995), residente na Rua Dois, 97, Fabril, Cubatão - SP, fi lha de MARCOS 
ANTONIO SOARES, de nacionalidade brasileira, porteiro, com 47 anos de idade, residente em SAN-
TOS - SP e de ELIANE MACÁRIO DOS SANTOS SOARES, de nacionalidade brasileira, manicure, com 
43 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, 23 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 Ci-
vil Brasileiro: THIAGO CORDEIRO SOUZA e STEFANY SILVA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 439232533 - SSP/SP, CPF n.º 35858357830, com 31 anos de idade, natu-
ral de Cubatão - SP, nascido no dia dezessete de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (17/09/1986), 
residente na Rua José Quirino Dantas, 50, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de JOEL LOPES DE 
SOUZA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de AMA-
BILIA DA SILVA CORDEIRO SOUZA, de nacionalidade brasileira, falecida há 4 anos . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, vendedora autônoma, RG n.º 444432589 - SSP/SP, CPF n.º 06238856548, 
com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia trinta de setembro de mil novecentos e no-
venta e três (30/09/1993), residente na Rua Isabel Angelina Gomes, 290, casa 12, Bolsão 7, Cubatão - SP, fi -
lha de JOSÉ ÉLIO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 49 anos de idade, residente em VI-
TÓRIA DA CONQUISTA - BA e de CARMELHA CRIANÇA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 42 
anos de idade, residente em VITÓRIA DA CONQUISTA - BA. 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, 24 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: LEONARDO CLAUDINO DE OLIVEIRA e ANDRESSA DOS SANTOS CRUZ. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 460158156 - SSP/SP, CPF n.º 35925746805, com 29 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia doze de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (12/08/1988), 
residente na AVENIDA Cruzeiro do Sul, 875, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de LEONARDO CANDIDO DE OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA APARE-
CIDA CLAUDINO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aux. de limpeza, com 52 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 421759811 - SSP/
SP, CPF n.º 38158490808, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dois de março de 
mil novecentos e oitenta e oito (02/03/1988), residente na AVENIDA Cruzeiro do Sul, 875, Vila Nova, Cuba-
tão - SP, fi lha de ARIOVALDO ALCANTARA CRUZ, de nacionalidade brasileira, motorista, com 57 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP e de EDNA MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 20 de 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 Brasilei-
ro: CÍCERO ALEXANDRE DA SILVA e JOANA ANGÉLICA NOGUEIRA CERQUEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, engenheiro mecânico, RG n.º 19479978 - SSP/SP, CPF n.º 12133482857, com 48 anos de idade, 
natural de IGUATU - CE, nascido no dia vinte e nove de março de mil novecentos e setenta (29/03/1970), residente na 
Rua Amaro Manoel dos Santos, 134, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lho de NELSON ALEXANDRE DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente em MISSÃO VELHA - CE e de MARIA DE FÁTIMA 
ALEXANDRE, de nacionalidade brasileira, do lar, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Noê-
mia da Silva Duarte, conforme sentença datada de 26/11/2016, proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara de Fa-
mília e Sucessões da Comarca de Guarulhos-SP, nos autos de N°1006205-96.2016.8.26.0477. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, assistente social, RG n.º 603665871 - SSP/SP, CPF n.º 76915689249, com 37 anos 
de idade, natural de ITAITUBA - PA, nascida no dia onze de julho de mil novecentos e oitenta e um (11/07/1981), resi-
dente na Rua Amaro Manoel dos Santos, 134, Jardim Nova República, Cubatão - SP, fi lha de CLEONAR JOSÉ FERREIRA 
CERQUEIRA, de nacionalidade brasileira, Pecuarista, com 67 anos de idade, residente em ITAITUBA - PA e de MARIA DA 
CONCEIÇÃO NOGUEIRA CERQUEIRA, de nacionalidade brasileira, pedagoga, com 62 anos de idade, residente em ITAI-
TUBA - PA. Divorciada de Paulo César Lima Fernandes, conforme Escritura Pública, lavrada no Cartório do 1º O� cio da 
Comarca de Itaituba-PA, no livro 90, fl s.122-Vº/124-V°, aos 14/07/2014. 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, 18 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: REINALDO FERREIRA DOS SANTOS e RENATA CARDOSO VIDAL. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciado, vigilante, RG n.º 325632686 - SSP/SP, CPF n.º 29545093846, com 37 anos de idade, 
natural de FLORES - PE, nascido no dia seis de novembro de mil novecentos e oitenta (06/11/1980), residente 
na Praça Santos Dumont, 46, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 66 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de JOSEFA 
LUSIA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 61 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE 
- SPDivorciado de Ka� a Cris� na dos Santos, conforme sentença datata de 19/09/2017, proferida pelo Juiz de 
Direito da 3ªVara do Foro desta Comarca, nos autos de nº1002330-74.2017.8.26.0157.. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 344490531, CPF n.º 21707452890, com 39 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 62, fl s. nº 73, Termo nº 6847), nascida no dia sete de novembro 
de mil novecentos e setenta e oito (07/11/1978), residente na Praça Santos Dumont, 46, Jardim Costa e Silva, 
Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO LUCIANO VIDAL, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 65 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de DEISE MARIA CARDOSO VIDAL, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 
anos de idade, residente em PEDRO DE TOLEDO - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 19 de 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: VITOR ALEF ALVES FRANCISCO DOS SANTOS e ANA CRISTINA SILVA DE LIMA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ar� fi ce, RG n.º 42798659 - SSP/SP, CPF n.º 38050991857, 
com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 162, fl s. nº 282, Termo nº 46854), nascido 
no dia sete de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (07/01/1994), residente na Rua das Azaleias, 
291, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de EDIVALDO DOS SANTOS, falecido há 19 anos e de CRISTIANE ALVES 
FRANCISCO, de nacionalidade brasileira, assistente administra� va, com 44 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica em administração, RG 
n.º 405046741 - SSP/SP, CPF n.º 41213141826, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-
-SP  Livro nº 159, fl s. nº 32, Termo nº 45410), nascida no dia oito de junho de mil novecentos e noventa 
e três (08/06/1993), residente na AVENIDA Rua Acácia dos Santos Pereira, 33, apt. B1, Bolsão 9, Cubatão 
- SP, fi lha de SEVERINO CAVALCANTI DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de FERNANDA MARIA DA SILVA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 61 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, 21 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: PATRICK EDUARDO FERNANDES e IRIS KARLA DA SILVA FERREIRA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciado, técnico de enfermagem, RG n.º 328073283 - SSP/SP, CPF n.º 31815255889, com 35 
anos de idade, natural de SÃO VICENTE - SP, nascido no dia trinta de agosto de mil novecentos e oitenta e dois 
(30/08/1982), residente na Caminho São Marcos, 1546, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de JORGE FERNANDES, 
de nacionalidade brasileira, � pógrafo, com 62 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MARÇONILHA 
CÂNCIO FERNANDES, de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 82 anos de idade, residente em SÃO VICENTE 
- SPDivorciado de Taynan Graciella Pereira Ramos, conforme sentença datada de 31/07/2014, proferida pelo 
Juiz de Direito da 2ªVara de Familia e Sucessões de Santos-SP, nos autos de nº00503417620128260562.. Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, ajudante de cozinha, RG n.º 394208183 - SSP/SP, CPF n.º 
38592333865, com 28 anos de idade, natural de MALTA - PB, nascida no dia vinte e seis de abril de mil novecentos 
e noventa (26/04/1990), residente na Caminho São Marcos, 1546, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL 
FERREIRA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 79 anos de idade, residente em MALTA - PB e de JOSEFA DA 
SILVA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, agricultora, com 78 anos de idade, residente em MALTA - PB. Divor-
ciada de Esmeraldino Rosário de Souza, conforme sentença datada de 07/08/2012, proferida pelo Juiz de Direito 
Subs� tuto da 1ªVara Cível desta Comarca, nos autos de nº749/2012. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 24 de 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 Ci-
vil Brasileiro: JOSÉ FERREIRA DE LUNA e CLAUDIZETE GABRIEL DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciado, pedreiro, RG n.º 206834822 - SSP/SP, CPF n.º 73892173753, com 55 anos de ida-
de, natural de RIO DE JANEIRO - RJ, nascido no dia trinta de setembro de mil novecentos e sessenta e dois 
(30/09/1962), residente na RUA 03, 461, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO FERREIRA DE LUNA, fale-
cido há 30 anos e de MARIA AMELIA DA SILVA LUNA, falecida há 06 anosDivorciado de Rosemary Alves Bas-
tos Ferreira de Luna, conforme sentença datada aos 11/05/16, proferida pela Juíza de Direito da 1ªVara da 
Família e Sucessões da Comarca de São Vicente-SP, nos autos do processo de nº1009717-73.2015.8.26.0590. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 363511441 - SSP/SP, CPF n.º 
72415614491, com 45 anos de idade, natural de MURICI - AL (Murici-AL  Livro nº 58, fl s. nº 138, Termo nº 
45847), nascida no dia quinze de maio de mil novecentos e setenta e três (15/05/1973), residente na 
RUA 03, 461, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO GABRIEL DA SILVA, falecido há 35 anos e de NEU-
ZA JOVELIANO DA SILVA, falecida há 04 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, 25 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: ISMAEL SOARES MARIANO e ANDRESSA FERREIRA CHAVES. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, professor de educação � sica, RG n.º 32614820 - SSP/SP, CPF n.º 33858505846, com 33 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 106, fl s. nº 349, Termo nº 24634), nascido no dia primeiro 
de março de mil novecentos e oitenta e cinco (01/03/1985), residente na Rua XV de Novembro, 520, casa 2, Vila 
Nova, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO JOSÉ MARIANO, falecido há 15 anos e de MARIA INÊS SOARES MARIANO, 
de nacionalidade brasileira, faxineira, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar contábil, RG n.º 54210629 - SSP/SP, CPF n.º 45320263856, com 
20 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 184, fl s. nº 232, Termo nº 55560), nascida no 
dia quinze de setembro de mil novecentos e noventa e sete (15/09/1997), residente na Rua XV de Novembro, 
520, casa 2, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de LUIS JUSTINO CHAVES, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VERONICA HELENA FERREIRA, de nacionalidade bra-
sileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 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 Bra-
sileiro: VALMIR BEZERRA DA SILVA e LILIAN CRISTINA FERREIRA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 377085662 - SSP/SP, CPF n.º 22927687803, com 34 anos de idade, natural 
de GRAVATÁ - PE (Gravatá - PE  Livro nº 11, fl s. nº 235, Termo nº 8830), nascido no dia quatorze de maio de mil 
novecentos e oitenta e quatro (14/05/1984), residente na Rua Caminho São Joaquim, 13, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, fi lho de VALDEMIR BEZERRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 56 anos de idade, 
residente em PENEDO - AL e de SEVERINA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 43 anos 
de idade, residente em RECIFE - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
622827984 - SSP/SP, CPF n.º 07609745430, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão), nascida no 
dia quinze de março de mil novecentos e oitenta e nove (15/03/1989), residente na Rua Caminho São Joaquim, 
13, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO CARLOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, 
com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de 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: ELANDRO ALMEIDA ALVES e ADRIANA 
FERREIRA SILVA DE SOUZA. Sendo o pretendente, ELANDRO ALMEIDA ALVES. 
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 julho de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: LEIDIVAN SANTOS PINHEI-
RO e RONICE DA SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, fi lho de LAURINDO 
JOAQUIM PINHEIRO e de MIRTES MATIAS SANTOS PINHEIRO. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

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

SINTRACOMOS

Departamento de Aposentados celebra 31 anos
Sindicalistas se reu-

niram no Sindicato dos 
Trabalhadores na Cons-
trução Civil, Montagem 
e Manutenção Industrial 
(Sintracomos), para co-
memorar os 31 anos do 
Departamento de Apo-
sentados.

Na pauta dos sindica-

listas críticas contunden-
tes contra o governo Te-
mer por causa da reforma 
trabalhista, desemprego, 
decaso com aposentados 
e investidas para enfra-
quecer os trabalhadores 
e o movimento sindical.

Durante o evento, o 
Sintracomos ofereceu 
um café da manhã à cate-
goria, além de exames de 
pressão arterial, de dia-
betes, limpeza de pele e 
corte de cabelo. Na opor-
tunidade, o vereador 
Bruno Orlandi (PSDB), 
concedeu o título de uti-
lidade pública municipal 
à escola Cetep, que tem 
16 anos.

O presidente Macaé 
Marcos Brás de Oliveira, 
coordenou os trabalhos, 
criticou a reforma traba-
lhista e o aprofundamen-
to do desemprego.

O vice Luiz Carlos 
de Andrade, defendeu a 
uni� cação das secreta-
rias estaduais de traba-
lho e de desenvolvimen-
to econômico para gerar 
emprego.

Também usaram a 
palavra Everandy Cirino 
dos Santos, presidente do 
Sindaport, � liado à CUT; 
diretor licenciado Sindi-
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No Dia Internacional da Mulher Negra Latino 
americana e Caribenha, Guarujá prestou homena-
gem àquelas que lutam pelo fim da discriminação 
da mulher, fim da violência contra a mulher e pela 
igualdade de direitos. Na foto, as homenageadas 
da noite: Maria da Conceição de Souza Santos 
(Yalórisá Conceição), Terezinha de Jesus Lima (Ya-
lórisá Terezinha) e Ana Amélia Damião receberam 
medalhas pelos serviços prestados à comunidade.

petro, Fábio Mello;  ve-
reador vicentino Alfredo 
Moura (Pros), também 
diretor do Sindicato Na-

cional dos Aposentados 
da Força Sindical; presi-
dente do Sindicato dos 
Comerciários, Arnaldo 

Azevedo Biloti; diretor 
nacional do Sindica-
to dos Aposentados da 
Força Sindical, Carlos 

Andreu Ortiz; deputado 
federal Papa (PSDB) e o 
deputado estadual Paulo 
Correa Júnior (PEN).

Sindicalistas 
criticaram o governo 
Temer, a reforma 
trabalhista e o 
aprofundamento 
do desemprego

MACAÉ RECEBEU APOSENTADOS, SINDICALISTAS E AUTORIDADES NO ANFITEATRO DO SINDICATO



“O exame é a 
única forma 

de prevenção 
da hepatite C. 
É uma doença 

grave e 
silenciosa que 

pode levar 
à morte”

Dr. Evaldo Stanislau
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Campanha realiza exames 
gratuitos de Hepatite C

Quem passou pelo Hos-
pital de Cubatão na últi-
ma quarta (24) e quinta 
(25) viu uma movimenta-
ção diferente. Em parceria 
com o Grupo Esperança e 
a Prefeitura, o Hospital de 
Cubatão realizou exames 
de detecção de Hepatite C 
no saguão principal.

Somando os dois dias 
de campanha, que fazem 

parte do ‘Julho Amarelo’, 
mês de prevenção contra 
hepatites virais, foram rea-
lizados cerca de 1 mil tes-
tes. Segundo o presidente 
do Grupo Esperança, Jeo-
vá Fragoso, responsável 
pela equipe que realizou 
os testes, alguns resultados 
diagnosticaram a doença. 
“Os resultados que deram 
positivo já foram encami-

nhados para exames mais 
detalhados e início de tra-
tamento”. 

O dr. Evaldo Stanislau, 
médico do CCIH do Hos-
pital de Cubatão e consul-
tor da OMS e do Ministé-
rio da Saúde para hepatites 
virais, alerta que a doença 
é grave e o exame é a única 
forma de prevenção. “A he-
patite C é uma doença que 

não apresenta sintomas, o 
que difi culta o diagnósti-
co. A campanha é essencial 
para que as pessoas façam 
o exame e, nos casos de 
resultado positivo, o trata-
mento comece imediata-
mente”.

Além do tratamento, 
Stanislau também apontou 
que o Hospital de Cuba-
tão está preparado para 

lidar com eventuais casos 
mais graves. “A importân-
cia de realizar os exames 
no Hospital é que, em ca-
sos positivos, podemos dar 
andamento aqui mesmo. Já 
tivemos casos graves que 
precisaram de encaminha-
mentos para transplantes, 
como uma jovem com qua-
dro de síndrome Ictérica, 
que tratamos aqui. O qua-
dro era grave, mas com a 
seriedade de toda a equipe, 
conseguimos encaminhá-
-la para o transplante e 
salvar sua vida. O mesmo 
padrão será adotado nos 
casos de hepatite C con-
fi rmados por meio  desses 
exames”. 

Praticidade
“Além de já sair com o 

resultado, os profi ssionais 
que fazem o atendimento 
nos orientam sobre os cui-
dados necessários na pre-
venção da hepatite C. Esse 
trabalho é muito importan-
te, ainda mais por se tratar 
de uma doença grave”, disse 
à reportagem Elisete Souza, 
de 47 anos, logo após rece-
ber o resultado de seu teste, 
que deu negativo.

Julho Amarelo
Realizado em todo 

mundo, a campanha do 
Julho Amarelo, que cons-
cientiza para a preven-
ção das hepatites virais, 
faz parte do calendário 
ofi cial da Organização 
Mundial de Saúde.

Além da campanha, a 
Prefeitura intensifi cou os 
trabalhos de coleta e tes-
tes rápidos para hepatites 
no Centro de Testagem e 
Aconselhamento (CTA - 
Rua D. Pedro I, 104, Vila 
Nova) de 2ª a 6ª feira, das 
8 às 12h.


