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Superintendente 
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Segurança 

Anchieta terá 
esquema especial 
para descida de 
30 mil bicicletas 

Viaduto do Casqueiro 
deve passar para a 
Ecovias  neste ano

Cubatão 
terá 
unidade 
Ambev
Articulações avança-
ram nesta semana e 
unidade deve ser ins-
talada no Casqueiro. 
Anúncio oficial pode 
acontecer este ano.

Neste domingo, o Bom 
Velhinho vai trazer o 
clima natalino à cidade. 

Programação passará 
por diversos bairros e 
termina à noite, quan-

do o Papai Noel desce a 
chaminé do Parque Ani-
linas para a inauguração 

da iluminação natalina e 
recebe as crianças para 
fotos e pedidos. 03
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Ambev em Cubatão
Durante toda esta semana se intensi� caram as arti-

culações para a vinda de uma unidade da Ambev para 
Cubatão. A coluna apurou que o empreendimento será 
instalado no Jardim Casqueiro, provavelmente em imó-
vel do grupo Peralta, bem à margem da Rodovia Anchie-
ta, que seria um ponto estratégico para este tipo de em-
preendimento.  

Força do Ademário
Este seria mais um trunfo do prefeito Ademário que está 

se empenhando pessoalmente para trazer novos empreen-
dimentos privados, de grande porte, para a cidade. Segun-
do uma fonte consultada por Acontece e que acompanhou 
de perto as tratativas, a conversa prosperou e é muito pro-
vável que o anúncio o� cial seja feito ainda neste ano. 

Royalties
Ainda na área econômica, o prefeito volta de Brasília 

com boas notícias na bagagem. A partir de 2020 a cidade 
terá um incremento de R$ 200 milhões em royalties da 
Petrobrás. Por outro lado, o Cide/Ciesp, intensi� ca está 
o programa ‘Cubatão – A Fábrica de Oportunidades’ nas 
principais Câmaras de Comércio do Mundo, instaladas 
no Brasil. O objetivo é destacar  os diversos motivos para 
que indústrias multinacionais de transformação se insta-
lem no maior Polo Industrial da América Latina, forne-
cedor de matérias-primas de alta qualidade.

Em defesa dos 330
Prefeito e MP estariam divergindo por causa dos 330 

servidores antigos que entraram na Prefeitura sem concur-
so e estão em vias de aposentadoria. Fontes ligadas a Ade-
mário garantem que ele está disposto a ignorar as orienta-
ções e defender os 330 com ‘unhas e dentes’.

Reeleição na OAB
Os advogados de Cubatão aprovaram a gestão do atual 

presidente renovando seu mandato por mais dois anos. A 
Chapa 1 venceu com 197 votos, contra 112 da chapa 2 e 
17 da 3. A nova diretoria � cou assim constituída: presi-
dente, André Izzi; vice, Paulo Toledo; secretária geral, Pa-
trícia Luz Heliodoro; secretário adjunto, Rogério Amaral 
Khouri; tesoureira, Valdirene Gadelho.

Novo secretário 
A secretaria municipal de Segurança deve ter novo 

chefe: o burburinho rola nos corredores da Prefeitura. 
Segundo fontes, o atual secretário Je� erson Cansou (tam-
bém superintendente da CMT), colocou o cargo à dispo-
sição do prefeito após a reunião semanal do secretariado, 
alegando motivos pessoais. O prefeito também teria pe-
dido algum tempo ao secretário, até que de� nisse o novo 
substituto. A conversa teria sido amigável e tranquila.

Onda direita
Na disputa pela reeleição, terá o prefeito Ademário a 

tendência de direita, liderada pelo PSL de Bolsonaro, no 
seu palanque, ou verá surgir um ‘outsider’ capaz de em-
polgar o exército de descontentes, pregando a renovação 
política? A cúpula do partido está dividida entre a carrei-
ra solo e a composição sob o guarda chuva tucano.

Enquanto isso ...
O outro lado, o da esquerda, junta os cacos e vê o PC-

doB ocupar parte do espaço que outrora o PT ocupou.

E pra não dizer ...
... que não falei da mesa. Em 2014, a prefeita fez de 

tudo para que Ivan saísse do grupo do Aguinaldo: ele re-
sistiu. Em 2018, o prefeito estaria fazendo de tudo para 
que Aguinaldo � que no grupo do Ivan? ... A novela ter-
mina no dia 11 de dezembro.

Comunicadora do Ano 
A gerente-geral de 

Comunicação Cor-
porativa da Usiminas, 
Ana Gabriela Dias 
Cardoso ganhou o 
prêmio “Comunica-
dora do Ano”, um dos 
principais reconheci-
mentos do setor, ou-
torga da Associação 
Brasileira de Comu-
nicação Empresarial. 
“Além do orgulho 
pessoal e da gratidão, 
o prêmio da Aberje 
é o reconhecimento 
público e quali� cado 
do trabalho árduo de 
uma equipe inteira de 
pro� ssionais de co-
municação e até mes-
mo da indústria do aço. Um segmento de grande relevân-
cia para a economia do país e que vem investindo cada 
vez mais na comunicação como fator estratégico.”

Nesta sexta-feira, as 
18h na igreja São Judas 
Tadeu no Casqueiro, 
acontece a missa de 7º 
dia do eletricista José 
Valter Sales da Silva, o 
popular Lito. Ele mor-
reu na sexta passada 
(23), atingido pelo bra-
ço hidráulico da pá que 
fazia manutenção, na 

Missa de 7º dia de Lito 
nesta sexta
O jovem de 37 anos, morreu vítima de 
acidente de trabalho no Porto de Santos

Rumo Logística. Segundo 
a reportagem apurou jun-
to à família, a empresa está 
dando a devida assistência 
aos familiares.

COMOÇÃO
Católico praticante, 

popular, alto astral e ca-
sado, Lito personi� cava o 
estereótipo de bom moço. 

Não à toa a co-
moção tomou 
conta do sepul-
tamento rea-
lizado no do-
mingo passado, 
no cemitério 
de Cubatão, 
onde centenas 
de pessoas se 
emocionaram.

Mais de 30 mil ciclis-
tas vão lotar a Via Anchieta 
neste domingo (2) durante 
a edição deste ano do ‘Pedal 
Anchieta’. E por conta disso 
o Sistema Anchieta Imigran-
tes (SAI) terá esquema espe-
cial de operação.

A partir da meia noite 
de sábado para domingo, a 
Ecovias implanta a operação 
5x3. As pistas da Anchieta e 
Imigrantes sul estarão dispo-
níveis para a descida da ser-
ra. A subida será feita pela 
pista norte da Imigrantes.

A pista norte da Anchie-
ta, que recebe os ciclistas, 
terá estrutura montada a 
partir da meia noite, com 
pontos de apoio espalhados 
pelos 55 km de percurso.

A Anchieta é deles!

‘Mal assombrado’

SAI tem operação especial 
para o Pedal Anchieta 2018

Para os motoristas que 
necessitam utilizar a via An-
chieta, no sentido São Paulo, 
poderão acessá-la pelo Ro-
doanel ou pelo bairro Batis-
tini, no km 27 da Imigrantes. 
As alças de acesso da Inter-
ligação Planalto estarão fe-
chadas no sentido São Paulo 
para quem sobe a Serra. No 
trecho da Baixada, entre o 
km 55 e o km 65, sentido 
Litoral, os motoristas terão 
como opção a pista marginal 
para acesso a Santos.

Esquema de tráfego
A partir do km 9,7, em 

São Paulo, no início do tre-
cho de concessão Ecovias, 
os ciclistas com direção ao 
Litoral serão separados dos 

veículos de passeio por uma 
coni� cação até a alça de 
acesso à pista marginal, no 
km 10. A partir deste pon-
to, os ciclistas seguirão pela 
pista central sul até o km 23, 
quando as pistas marginal 
e central se juntam nova-
mente. Por 500 metros, os 
ciclistas serão segregados 
dos veículos novamente pe-
los cones até o trecho que as 
pistas marginal e central se 
separam.

Os ciclistas seguem pela 
pista central sul até o km 29, 
no Riacho Grande, quando 
utilizarão um acesso para 
pista norte. Neste trecho, os 
ciclistas serão segregados 
dos veículos pelos cones por 
cerca de um quilômetro, até 

passarem pelo trevo do Ria-
cho Grande. A partir deste 
trecho, eles seguirão para o 
Litoral pela pista norte até o 
km 55, no � nal do trecho de 
Serra. No km 55, os ciclistas 
voltarão para a pista sul, em 
tráfego compartilhado com 
os veículos até o km 58, de 
onde seguirão o trajeto pela 
pista central até o � m do tre-
cho de concessão Ecovias, 
no km 65.

Durante o evento, todo o 
trajeto estará sinalizado para 
garantir a segurança viária 
dos ciclistas e motoristas. 
Como apoio ao evento Pedal 
Anchieta 2018, a Ecovias vai 
disponibilizar 20 veículos, 
entre viaturas de inspeção, 
ambulâncias e guinchos.

Pauta dos debates da 
última semana e capa de 
Acontece, o Viaduto Rubens 
Paiva, no Jardim Casqueiro, 
passará a ser administrado 
pela Ecovias.

O anuncio foi feito pelo 
deputado estadual Caio 
França, após reunião com 

Ecovias vai assumir 
Viaduto Rubens Paiva

o secretário estadual de Lo-
gística e Transportes, Má-
rio Mondolfo, que também 
contou com a presença do 
superintendente da CMT, 
Je� erson Cansou e dos ve-
readores Marcinho e Ivan 
Hildebrando. 

No anuncio, feito por 

meio das redes sociais 
do deputado, o secretá-
rio Mondolfo a� rma que 
as tratativas estão muito 
avançadas e a assinatura da 
transferência da adminis-
tração do viaduto deve sair 
ainda este ano, para que a 
manutenção seja feita com 

urgência.
No termo de transferên-

cia a ser assinado, também 
será incluída a � nalização 
das obras do viaduto, com 
acesso para a via Anchieta 
sentido São Paulo e outras 
melhorias previstas no pro-
jeto inicial.
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Comunidade

Carateca é destaque 
em campeonato brasileiro

Com apenas 13 anos, 
David Gregório Ponciano é 
uma estrela em ascensão, na 
cidade. Durante o Campeo-
nato Brasileiro de Karatê 
2018, o carateca conquistou 
os títulos de Campeão Bra-
sileiro Escolar e Vice Cam-
peão Brasileiro.

Ambas as conquistas são 
na modalidade de Kumitê, 
sub 14, até 45 quilos. O cam-
peonato aconteceu em Belo  
Horizonte (MG), no Gi-
násio  do Mineirinho. Este 
ano, o alto rendimento do 
carateca já rendeu os títulos 
de: campeão do torneio dos 
campeões; campeão da sele-
tiva estadual; campeão da 1º 
fase do brasileiro e campeão 
paulista estudantil.

Embora David esteja so-

bre os holofotes, toda a equi-
pe do Lions Clube Cubatão 
se destacou na competição. 
� amires Gouveia e Regi-
naldo Ramos são vice cam-
peões brasileiro por equipe, 
Janayna Quintanilha é vice 
campeã brasileira escolar e 
Guilherme Silva � cou em 5° 
Lugar na classi� cação geral.

Sem patrocínio 
Contando apenas com o 

apoio incondicional do pai 
e da dedicação do treinador, 
David vê seu potencial para 
dar voos mais altos bastan-
te limitados pela falta de 
patrocínio, tendo � cando 
inclusive em posições mais 
abaixo no ranking da Con-
federação Brasileira de Ka-
ratê.

Interessados em 
colaborar com atleta 

entrar em contato 
com o sensei 

Douglas Brito, no 
991108605. Ou 

com o pai Silas pelo 
33779129.

No topo

O Coral Canto mágico ganha
 16º Comunidade em Ação
Projeto venceu 
na categoria 
Voto Popular 
em cerimônia 
no SESC Santos

Com mais de dois mil 
votos, o projeto Coral 
Canto Mágico foi o ven-
cedor na categoria Voto 
Popular do 16º Prêmio 
Comunidade em Ação. A 
iniciativa foi escolhida en-
tre outros projetos regio-
nais, e recebeu o prêmio 
em cerimônia no teatro do 
SESC Santos.

Tendo 24 anos de tra-
jetória, o Coral Canto Má-
gico é uma realização da 
Associação Vozes da Arte, 
com patrocínio da Progra-
ma Petrobras Socioam-

biental e apoio do Rotary 
Clube de Cubatão e Prefei-
tura de Cubatão por meio 
da Seduc. 

Sob a regência da profes-
sora Sonia Onuki, o proje-
to desenvolve um trabalho 
com dezenas de crianças da 
cidade, além de um curso de 
formação e vivência em mú-
sica para docentes da rede 

Voto Popular

VLI e Prefeitura inauguram 
projeto de Corte e Costura

Centro Vocacional Tecnológico

“Nosso maior objeti-
vo é oferecer oportuni-
dade de geração de renda 
para nossa comunidade”, 
disse o prefeito de Cuba-
tão, Ademário Oliveira 
durante a inauguração 
do projeto de Corte e 
Costura do Centro Vo-
cacional Tecnológico, 
nesta semana. A expec-

municipal de ensino.
O 16º Prêmio Comuni-

dade em Ação é uma par-
ceria entre A Tribuna e a 
Ultracargo, que tem por 
objetivo valorizar as ações 
voluntárias em benefício de 
causas sociais. A cada ano, 
participam iniciativas com 
seis meses ou mais de atua-
ção na Região.

tativa é de capacitar 320 
pessoas por ano em cursos 
técnicos nos níveis básico 
e avançado com as inscri-
ções iniciando em janeiro.

O projeto foi de� nido 
pela Prefeitura e recebeu 
um aporte de R$ 800 mil 
para viabilizá-la em con-
vênio assinado, ano pas-
sado, com a VLI. A inicia-

tiva consistiu 
na reforma e 
readequação 
de três espa-
ços. Também 
foram adqui-
ridos mais de 
cem equipa-
mentos para 
as aulas do 
curso.

A partir deste domingo 
(02), o Parque Anilinas es-
tará pronto para as festas de 
� nal de ano. A decoração 
de natal será inaugurada 
pelo Papai Noel, a partir 
das 20h. Além de presépio, 
a decoração conta com ár-
vores naturais e estilizadas, 
corredores de luzes e uma 
árvore de Natal de 15 me-
tros de altura na entrada 
principal. 

A árvore de Natal prin-
cipal produzirá show de 
luzes sincronizado com 

músicas, a cada 30 minutos, 
sempre a partir das 20 horas, 
até o início de janeiro. 

O gramado e jardins rece-
berão bolas, sinos, bengalas 
e caixas de presente ilumi-
nadas, além de soldadinhos 
de chumbo. "Teremos ainda 
um trenó puxado por quatro 
renas e a � gura de um Papai 
Noel", detalhou o diretor de 
Obras Públicas, Lindomar 
da Silva Nascimento, que 
está coordenando a monta-
gem dos ornamentos. Nasci-
mento.

Bom Velhinho
    Antes da chegada marca-
da para as 20h no Anilinas, o 
Papai Noel vai dar um bom 
passeio pelos bairros da Ci-
dade (veja quadro). O even-
to será abrilhantado com a 
apresentação da Banda Mar-
cial de Cubatão e do Coral 
Raízes da Serra da Terceira 
Idade.

Depois, Noel atende a ga-
rotada para receber os pedi-
dos de Natal sempre de sexta 
à domingo, das 18h às 22h, 
em sua casa no Anilinas.

Então é Natal

O caminho  do Papai Noel
13h - Inicio do Percurso

• Vila Natal
• Bolsões
• Ilha Caraguatá
• Jardim Casqueiro
• Vila dos Pescadores
• Vila Nova
• Parque Anilinas as 20h (encerra)

Parque Anilinas terá 
decoração especial
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Canais de comunicação online
 www.hospitaldecubatao.com.br
 fb.com/HospitaldeCubatao

Cubatão celebra efi ciência 
do seu novo Hospital 
Desde 1º de dezembro de 2017 sob o comando da FSFX, o Hospital de Cubatão se tornou 
referência na região, pelo padrão de excelência, capacidade de atendimento e alto índice 
de aprovação, pelos usuários.

Atendimentos 
realizados

+ de 1 mil partos

335 mil
Exames (laboratoriais)

+ de 60 mil 
Exames (diagnóstico por 
imagem) 

3,4 mil 
Internações

1.100 mil 
Cirurgias

5.085
Atendimentos obstétricos

 Há um ano a Funda-
ção São Francisco Xavier 
- FSFX assinava contrato 
com a Prefeitura para as-
sumir a gestão do Hospital 
de Cubatão. A reabertura 
aconteceu em tempo re-
corde e, desde dezembro 
do ano passado, o HC vem 
implantando o padrão de 
excelência, já conhecido na 
administração do Hospital 
Marcio Cunha, em Ipatin-
ga/ MG, há muito admirado 
pelos cubatenses. O espe-

rado avanço na saúde se 
concretizou, mas a comuni-
dade também foi impactada 
positivamente em outros 
setores, como na economia.

O impulso econômico é 
fruto da política de relacio-
namento com a comunidade 
que prioriza a contratação 
de mão obra local, bem 
como, estimula o relaciona-
mento com os comerciantes 
e fornecedores da região, 
além dos empregos que são 
concentrados na cidade.

São mais de 500 
funcionários: 
Do total, 98% 
são da Baixada, 
sendo que, 
destes, 82% 
residem 
em Cubatão

Inovação tecnológica 
O HC está antenado com os avanços no setor.
O sistema de rastreabilidade agiliza os processos, sendo uti-

lizado na checagem dos medicamentos beira-leito e dos mate-
riais utilizados, ajudando nos procedimentos de higienização 
dos apartamentos e enfermarias. Na Farmácia, por exemplo, 
permite controlar e identi� car o lote, validade e fabricante dos 
medicamentos administrados em pacientes internados, via có-
digo de barras, acompanhando, em tempo real, todas as infor-
mações relacionadas ao medicamento, além de identi� car os 
pro� ssionais e pacientes envolvidos.

Usisaúde
Outro fato relevante é a atuação comercial da Usisaúde na Bai-

xada, com a proposta de oferecer Soluções Integradas em Saú-
de:  Plano Médico, Plano Odontológico, Transporte Aeromédico, 
Saúde Ocupacional e a integração de todos os serviços. A co-
mercialização dos planos individuais e empresariais da Usisaúde 

também contribui com a qualidade de vida da comunida-
de, uma vez que facilita o acesso à saúde.

27 especialidades
130 médicos atendem as especialidades: 

Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Pe-
diátrica, Cirurgia Toráxica, Cirurgia Vas-
cular, Clínica Cirúrgica, Clínica Médica, 
Ecocardiogra� a, Hematologia, Trauma-
tologia, Terapia Intensiva, Radiologia, 
Cardiopediatria, Pediatria, Ortopedia, 
Colonoscopia, Endoscopia, Dermatolo-
gia, O� almologia, Pneumologia, Psquia-

tria, Nefrologia, Neurologia, Neurologia 
Cirúrgica, Urologia, Cirurgia Bucomaxilo, 

Cirurgia Plástica.

A princípio atuando em parce-
ria com equipes do Incor, Einsten 
e Hospital do Rim, o HC já se es-
trutura para realizar todo o pro-
cesso de transplante de órgãos no 
próprio complexo hospitalar, en-
quanto funcionários já estão sob 
treinamento se especializando no 
assunto. Desta forma trabalha para 
se tornar referência também como 
polo transplantador de órgãos na 
Baixada Santista. Já o Centro de 
Alta Complexidade, com a he-
modiálise (centro de atendimento 
a pacientes crônicos) facilitará a 
implantação do processo de trans-
plantes, já no próximo ano.

O encaminhamento de um pa-
ciente para transplante de fígado 
no Albert Einstein, em setembro, 
foi um importante fato que destaca 
a linha de cuidados e a equipe mé-
dica do HC. Esse caso de sucesso 
ocorreu em tempo recorde e só foi 
possível em função da quali� ca-

Polo transplantador
de órgãos na BS

ção do corpo 
clínico técni-
co, capaz de 
ident i f icar 
casos de alta 
complexida-
de assisten-
cial e a arti-
culação do HC 
com a rede SUS.

Segurança 
na captação 
de órgãos
Além dos números ex-

pressivos de atendimento, dos 
casos que destacam a linha de cui-
dados e da assistência, vale relem-
brar as captações de órgãos reali-
zadas no hospital durante este ano 
e que possibilitaram salvar novas 
vidas. O hospital mantém à dis-
posição de suas equipes todos os 
requisitos necessários para cum-
prir o protocolo do diagnóstico de 

mercialização dos planos individuais e empresariais da Usisaúde 
também contribui com a qualidade de vida da comunida-

de, uma vez que facilita o acesso à saúde.Polo transplantador

na captação 

Além dos números ex-
pressivos de atendimento, dos 
casos que destacam a linha de cui-
dados e da assistência, vale relem-
brar as captações de órgãos reali-

Em um dos momentos mais críticos da história da cidade, 

a reabertura do Hospital de Cubatão, sob a gestão da FSFX, 

foi também um marco para o avanço na Saúde do Município. 

Ao lado, capa de Acontece de 1 de dezembro de 2017, trazia a 

‘boa notícia’.

morte encefálica, contribuindo as-
sim com a captação de órgãos e tra-
zendo esperança para aqueles que 
sofrem nas longas � las de espera.

Alta Complexidade
Quem passa pela avenida 9 

de Abril já observa que a FSFX 
já está � nalizando a  reforma e 
adequação que dará um desti-
no de grande valia para o pré-
dio do antigo Teatro Municipal, 
abandonado por décadas. Em 
2019 estará em pleno funcio-
namento o centro de alta com-
plexidade, com setor de he-
modiálise, oncologia e câmara 
hiperbárica. 

Residência
A Fundação São Francisco 

Xavier amplia suas ações de 
capacitação e desenvolvimento 
pro� ssional para a saúde, ao ter 
aprovado pelo MEC – Ministé-
rio da Educação e Cultura – o 
Programa de Residência Médi-
ca do Hospital de Cubatão, para 
as especialidades: Ginecologia 
e Obstetrícia, Pediatria, Orto-
pedia e Traumatologia, Clínica 
Médica e Cirurgia Geral.

Amigo da criança
O Certi� cado “Hospital Amigo 

da Criança”, é um selo de qualida-
de conferido pelo Ministério da 
Saúde aos hospitais que cumprem 
os 10 passos para o sucesso do alei-
tamento materno e respeitam os 
critérios como o cuidado respeito-
so e humanizado à mulher durante 
o pré-parto, parto e o pós-parto. 
Estas características são destaque 
desde a reabertura do Hospital, ga-
rantindo a manutenção do título. 

 fb.com/HospitaldeCubatao
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“

1 ano

“Fui muito bem atendida pela equipe. A enfermagem foi muito 
atenciosa e as meninas, com muita paciência, prestaram todo 
atendimento com qualidade. Temos muito que comemorar: sou 
da Caixa da Previdência e falo sempre do ótimo atendimento.
“Destaco a doutora Fernanda, uma excelente médica, pro� ssio-
nal e muito humana, dando toda atenção ao meu caso”. 

Rosilene de Jesus Santos Teixeira 
que esteve em atendimento no � nal de novembro.

Me internei com urgência, pressão alta e gestação de risco. Fui 
direto para a UTI com toda a atenção necessária e no dia se-
guinte já � z a cesariana de urgência. Tivemos as vidas salvas e 
minha princesa nasceu prematura, � cando na UTI neo por 25 
dias. Sem palavras para falar das meninas da neo: maravilho-
sas, me � zeram sentir segura, o tempo todo.
 Depois do sucesso do parto fui para o quarto com a minha 
bebê, onde � camos um mês internadas. Super amei o atendi-
mento de todos na maternidade, e em momento nenhum me 
senti desamparada no hospital. A Cíntia e as meninas do servi-
ço social também ajudaram muito; ótimas pessoas.
Nossa família também comemora este aniversário do Hospital!

Merieny Araújo e sua Maelle Victória

“Fiquei muito feliz em ter meu � lho no Hospital de Cubatão!
 Ainda mais por que toda a equipe de enfermagem e os médicos 
foram muito atenciosos e todo atendimento foi de qualidade. 
Ficamos felizes com a reabertura e funcionamento do Hospi-
tal, pois foi muito bom ter meu � lho aqui em Cubatão”,

Kheren Cristina dos Santos Gonçalves que teve seu � lho no Hospital de 
Cubatão em 1º de novembro deste ano no HC.

“Depois que o Hospital retomou o aten-
dimento e passaram a atender meu con-
vênio, tenho frequentado bastante para 
tratamento do meu neto. Inclusive, um 
dia ele passou muito mal, precisávamos 
de urgência e o atendimento foi de exce-
lência: deram toda atenção, monitoran-
do o tempo todo. Conhecia o Hospital 
antes, por fazer visitas, e percebo que a 
estrutura mudou para melhor. Sempre 
comento o quanto o atendimento está 
bom e indico sim, pois não tenho o que 
reclamar”

Maria do Socorro de Lima Silva, bene� ciária 
da Usisaúde.

Atendimentos 
realizados

+ de 1 mil partos

335 mil
Exames (laboratoriais)

+ de 60 mil 
Exames (diagnóstico por 
imagem) 

3,4 mil 
Internações

1.100 mil 
Cirurgias

5.085
Atendimentos obstétricos

“Em primeiro lugar gostaria de agradecer a Deus a per-
missão de fazer parte da Fundação São 
Francisco Xavier, que chegou ao momento 
exato para fazer o bem à nossa amada 
cidade. Trouxe saúde e qualidade de vida 
para todos os munícipes. O sucesso da em-
presa não acontece por acaso ou sorte, mas 
sim porque tem pro� ssionais competentes e 
talentosos que aceitaram o desa� o de supe-
rar os obstáculos e lutar por dias melhores 
em Cubatão”.

Gabrielly Ramos Nogueira – Secretária de Internação HC

“Eu como munícipe tenho orgulho de fazer parte deste 
grande projeto que a FSFX 
proporcionou à cidade, com 
atendimento humanizado e 
tecnologia de ponta. E ago-
ra, após este primeiro ano, 
me considero parte da famí-
lia FSFX. Que nos próximos 
anos venham mais desa� os e 
crescimento pro� ssional.” 

Fernando Dimas Silva - 
Faturamento HC

Corrida pela Vida
Durante todo o ano o HC realiza ou apoia even-

tos de conscientização e prevenção. Entre os de maior 
destaque está a corrida simbólica para conscientiza-
ção do Novembro Azul  e Outubro Rosa, no Casquei-
ro realizada pela Sesau com apoio do HC e Usisaúde. 
Além da corrida, caminhada e diversas outras ativi-
dades recreativas, foram realizados testes e exames 
como aferição de pressão arterial, saúde bucal, escle-
rose múltipla e DSTs/Aids, nutricional e prevenção ao 
câncer de mama e próstata. 

Prevenção e Conscientização
Tendo como base os princípios de responsabilidade social e relacionamento com a comunidade a 
Fundação, além do atendimento médico, teve seu primeiro ano marcado por campanhas e atividades 
de conscientização à saúde, prevenção e promoção da qualidade de vida.

Novembro 
Azul
Durante todo o mês 

de novembro foi reali-
zado exame gratuito de 
PSA pelo SUS  para ho-
mens acima de 45 anos, 
encaminhados pelas uni-
dades de saúde do muni-
cípio e P.S Central, numa 
parceria com a Prefeitura. 

Outubro 
Rosa
Também em par-

ceria com a Prefeitu-
ra, mulheres acima 
de 45 anos tiveram 
atendimento gra-
tuito no HC para a 
realização de mamo-
gra� as, durante todo 
o mês de outuro.

Doação 
de sangue
O Hospital rea-

liza campanhas, 
durante todo o 
ano, orientan-
do sobre como e 
onde deve ser feita 
a doação e escla-
recendo sobre os 
benefícios.  

Julho Amarelo
Campanha contra hepapites virais e 

câncer ósseo. Em parceria com a Prefeitu-
ra e a ONG Grupo Esperança, o HC rea-
lizou uma Campanha de Detecção com 
Testagem Rápida para Hepatite C, reali-
zando 3 mil testes gratuitos para a popu-
lação, onde os casos positivos eram enca-
minhados para tratamento. Além disso, 
palestras sobre orientações de prevenção 
dos outros tipos de hepatites virais.

• Hospital Geral 
• Maternidade / Centro Obstétrico
• Internação
• Cirurgias
• UTI’s Adulto, Pediátrica e Neonatal

• Serviços de diagnósticos por Imagem
• Laboratório
• Atendimento 24h com as especialidades: 
clínica médica, pediatria, clínica cirúrgica, orto-
pedia, ginecologia e obstetrícia

Serviços oferecidos

A reabertura do Hospital Municipal de Cubatão foi de grande alen-
to para a população local: os munícipes passaram a se sentir mais 
protegidos diante do infortúnio. A maternidade voltou à normalida-
de e, os regsitros, passaram a ser realizados no interior da unidade 
hospitalar facilitando a vida do usuário. O ambiente em que é 
realizado o serviço possui excelentes instalações – o que demonstra 
o zelo com a população.
Parabenizo a administração municipal e a gestora do Hospital. 
Que desta parceria novos frutos sejam colhidos em prol dos 
cubatenses. A cidade agradece!

Fabio Capraro - O� cial do Cartório de Registro Civil
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Canais de comunicação online
 www.hospitaldecubatao.com.br
 fb.com/HospitaldeCubatao

Cubatão celebra efi ciência 
do seu novo Hospital 
Desde 1º de dezembro de 2017 sob o comando da FSFX, o Hospital de Cubatão se tornou 
referência na região, pelo padrão de excelência, capacidade de atendimento e alto índice 
de aprovação, pelos usuários.

Atendimentos 
realizados

+ de 1 mil partos

335 mil
Exames (laboratoriais)

+ de 60 mil 
Exames (diagnóstico por 
imagem) 

3,4 mil 
Internações

1.100 mil 
Cirurgias

5.085
Atendimentos obstétricos

 Há um ano a Funda-
ção São Francisco Xavier 
- FSFX assinava contrato 
com a Prefeitura para as-
sumir a gestão do Hospital 
de Cubatão. A reabertura 
aconteceu em tempo re-
corde e, desde dezembro 
do ano passado, o HC vem 
implantando o padrão de 
excelência, já conhecido na 
administração do Hospital 
Marcio Cunha, em Ipatin-
ga/ MG, há muito admirado 
pelos cubatenses. O espe-

rado avanço na saúde se 
concretizou, mas a comuni-
dade também foi impactada 
positivamente em outros 
setores, como na economia.

O impulso econômico é 
fruto da política de relacio-
namento com a comunidade 
que prioriza a contratação 
de mão obra local, bem 
como, estimula o relaciona-
mento com os comerciantes 
e fornecedores da região, 
além dos empregos que são 
concentrados na cidade.

São mais de 500 
funcionários: 
Do total, 98% 
são da Baixada, 
sendo que, 
destes, 82% 
residem 
em Cubatão

Inovação tecnológica 
O HC está antenado com os avanços no setor.
O sistema de rastreabilidade agiliza os processos, sendo uti-

lizado na checagem dos medicamentos beira-leito e dos mate-
riais utilizados, ajudando nos procedimentos de higienização 
dos apartamentos e enfermarias. Na Farmácia, por exemplo, 
permite controlar e identi� car o lote, validade e fabricante dos 
medicamentos administrados em pacientes internados, via có-
digo de barras, acompanhando, em tempo real, todas as infor-
mações relacionadas ao medicamento, além de identi� car os 
pro� ssionais e pacientes envolvidos.

Usisaúde
Outro fato relevante é a atuação comercial da Usisaúde na Bai-

xada, com a proposta de oferecer Soluções Integradas em Saú-
de:  Plano Médico, Plano Odontológico, Transporte Aeromédico, 
Saúde Ocupacional e a integração de todos os serviços. A co-
mercialização dos planos individuais e empresariais da Usisaúde 

também contribui com a qualidade de vida da comunida-
de, uma vez que facilita o acesso à saúde.

27 especialidades
130 médicos atendem as especialidades: 

Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Pe-
diátrica, Cirurgia Toráxica, Cirurgia Vas-
cular, Clínica Cirúrgica, Clínica Médica, 
Ecocardiogra� a, Hematologia, Trauma-
tologia, Terapia Intensiva, Radiologia, 
Cardiopediatria, Pediatria, Ortopedia, 
Colonoscopia, Endoscopia, Dermatolo-
gia, O� almologia, Pneumologia, Psquia-

tria, Nefrologia, Neurologia, Neurologia 
Cirúrgica, Urologia, Cirurgia Bucomaxilo, 

Cirurgia Plástica.

A princípio atuando em parce-
ria com equipes do Incor, Einsten 
e Hospital do Rim, o HC já se es-
trutura para realizar todo o pro-
cesso de transplante de órgãos no 
próprio complexo hospitalar, en-
quanto funcionários já estão sob 
treinamento se especializando no 
assunto. Desta forma trabalha para 
se tornar referência também como 
polo transplantador de órgãos na 
Baixada Santista. Já o Centro de 
Alta Complexidade, com a he-
modiálise (centro de atendimento 
a pacientes crônicos) facilitará a 
implantação do processo de trans-
plantes, já no próximo ano.

O encaminhamento de um pa-
ciente para transplante de fígado 
no Albert Einstein, em setembro, 
foi um importante fato que destaca 
a linha de cuidados e a equipe mé-
dica do HC. Esse caso de sucesso 
ocorreu em tempo recorde e só foi 
possível em função da quali� ca-

Polo transplantador
de órgãos na BS

ção do corpo 
clínico técni-
co, capaz de 
ident i f icar 
casos de alta 
complexida-
de assisten-
cial e a arti-
culação do HC 
com a rede SUS.

Segurança 
na captação 
de órgãos
Além dos números ex-

pressivos de atendimento, dos 
casos que destacam a linha de cui-
dados e da assistência, vale relem-
brar as captações de órgãos reali-
zadas no hospital durante este ano 
e que possibilitaram salvar novas 
vidas. O hospital mantém à dis-
posição de suas equipes todos os 
requisitos necessários para cum-
prir o protocolo do diagnóstico de 

mercialização dos planos individuais e empresariais da Usisaúde 
também contribui com a qualidade de vida da comunida-

de, uma vez que facilita o acesso à saúde.Polo transplantador

na captação 

Além dos números ex-
pressivos de atendimento, dos 
casos que destacam a linha de cui-
dados e da assistência, vale relem-
brar as captações de órgãos reali-

Em um dos momentos mais críticos da história da cidade, 

a reabertura do Hospital de Cubatão, sob a gestão da FSFX, 

foi também um marco para o avanço na Saúde do Município. 

Ao lado, capa de Acontece de 1 de dezembro de 2017, trazia a 

‘boa notícia’.

morte encefálica, contribuindo as-
sim com a captação de órgãos e tra-
zendo esperança para aqueles que 
sofrem nas longas � las de espera.

Alta Complexidade
Quem passa pela avenida 9 

de Abril já observa que a FSFX 
já está � nalizando a  reforma e 
adequação que dará um desti-
no de grande valia para o pré-
dio do antigo Teatro Municipal, 
abandonado por décadas. Em 
2019 estará em pleno funcio-
namento o centro de alta com-
plexidade, com setor de he-
modiálise, oncologia e câmara 
hiperbárica. 

Residência
A Fundação São Francisco 

Xavier amplia suas ações de 
capacitação e desenvolvimento 
pro� ssional para a saúde, ao ter 
aprovado pelo MEC – Ministé-
rio da Educação e Cultura – o 
Programa de Residência Médi-
ca do Hospital de Cubatão, para 
as especialidades: Ginecologia 
e Obstetrícia, Pediatria, Orto-
pedia e Traumatologia, Clínica 
Médica e Cirurgia Geral.

Amigo da criança
O Certi� cado “Hospital Amigo 

da Criança”, é um selo de qualida-
de conferido pelo Ministério da 
Saúde aos hospitais que cumprem 
os 10 passos para o sucesso do alei-
tamento materno e respeitam os 
critérios como o cuidado respeito-
so e humanizado à mulher durante 
o pré-parto, parto e o pós-parto. 
Estas características são destaque 
desde a reabertura do Hospital, ga-
rantindo a manutenção do título. 

 fb.com/HospitaldeCubatao
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“

1 ano

“Fui muito bem atendida pela equipe. A enfermagem foi muito 
atenciosa e as meninas, com muita paciência, prestaram todo 
atendimento com qualidade. Temos muito que comemorar: sou 
da Caixa da Previdência e falo sempre do ótimo atendimento.
“Destaco a doutora Fernanda, uma excelente médica, pro� ssio-
nal e muito humana, dando toda atenção ao meu caso”. 

Rosilene de Jesus Santos Teixeira 
que esteve em atendimento no � nal de novembro.

Me internei com urgência, pressão alta e gestação de risco. Fui 
direto para a UTI com toda a atenção necessária e no dia se-
guinte já � z a cesariana de urgência. Tivemos as vidas salvas e 
minha princesa nasceu prematura, � cando na UTI neo por 25 
dias. Sem palavras para falar das meninas da neo: maravilho-
sas, me � zeram sentir segura, o tempo todo.
 Depois do sucesso do parto fui para o quarto com a minha 
bebê, onde � camos um mês internadas. Super amei o atendi-
mento de todos na maternidade, e em momento nenhum me 
senti desamparada no hospital. A Cíntia e as meninas do servi-
ço social também ajudaram muito; ótimas pessoas.
Nossa família também comemora este aniversário do Hospital!

Merieny Araújo e sua Maelle Victória

“Fiquei muito feliz em ter meu � lho no Hospital de Cubatão!
 Ainda mais por que toda a equipe de enfermagem e os médicos 
foram muito atenciosos e todo atendimento foi de qualidade. 
Ficamos felizes com a reabertura e funcionamento do Hospi-
tal, pois foi muito bom ter meu � lho aqui em Cubatão”,

Kheren Cristina dos Santos Gonçalves que teve seu � lho no Hospital de 
Cubatão em 1º de novembro deste ano no HC.

“Depois que o Hospital retomou o aten-
dimento e passaram a atender meu con-
vênio, tenho frequentado bastante para 
tratamento do meu neto. Inclusive, um 
dia ele passou muito mal, precisávamos 
de urgência e o atendimento foi de exce-
lência: deram toda atenção, monitoran-
do o tempo todo. Conhecia o Hospital 
antes, por fazer visitas, e percebo que a 
estrutura mudou para melhor. Sempre 
comento o quanto o atendimento está 
bom e indico sim, pois não tenho o que 
reclamar”

Maria do Socorro de Lima Silva, bene� ciária 
da Usisaúde.

Atendimentos 
realizados

+ de 1 mil partos

335 mil
Exames (laboratoriais)

+ de 60 mil 
Exames (diagnóstico por 
imagem) 

3,4 mil 
Internações

1.100 mil 
Cirurgias

5.085
Atendimentos obstétricos

“Em primeiro lugar gostaria de agradecer a Deus a per-
missão de fazer parte da Fundação São 
Francisco Xavier, que chegou ao momento 
exato para fazer o bem à nossa amada 
cidade. Trouxe saúde e qualidade de vida 
para todos os munícipes. O sucesso da em-
presa não acontece por acaso ou sorte, mas 
sim porque tem pro� ssionais competentes e 
talentosos que aceitaram o desa� o de supe-
rar os obstáculos e lutar por dias melhores 
em Cubatão”.

Gabrielly Ramos Nogueira – Secretária de Internação HC

“Eu como munícipe tenho orgulho de fazer parte deste 
grande projeto que a FSFX 
proporcionou à cidade, com 
atendimento humanizado e 
tecnologia de ponta. E ago-
ra, após este primeiro ano, 
me considero parte da famí-
lia FSFX. Que nos próximos 
anos venham mais desa� os e 
crescimento pro� ssional.” 

Fernando Dimas Silva - 
Faturamento HC

Corrida pela Vida
Durante todo o ano o HC realiza ou apoia even-

tos de conscientização e prevenção. Entre os de maior 
destaque está a corrida simbólica para conscientiza-
ção do Novembro Azul  e Outubro Rosa, no Casquei-
ro realizada pela Sesau com apoio do HC e Usisaúde. 
Além da corrida, caminhada e diversas outras ativi-
dades recreativas, foram realizados testes e exames 
como aferição de pressão arterial, saúde bucal, escle-
rose múltipla e DSTs/Aids, nutricional e prevenção ao 
câncer de mama e próstata. 

Prevenção e Conscientização
Tendo como base os princípios de responsabilidade social e relacionamento com a comunidade a 
Fundação, além do atendimento médico, teve seu primeiro ano marcado por campanhas e atividades 
de conscientização à saúde, prevenção e promoção da qualidade de vida.

Novembro 
Azul
Durante todo o mês 

de novembro foi reali-
zado exame gratuito de 
PSA pelo SUS  para ho-
mens acima de 45 anos, 
encaminhados pelas uni-
dades de saúde do muni-
cípio e P.S Central, numa 
parceria com a Prefeitura. 

Outubro 
Rosa
Também em par-

ceria com a Prefeitu-
ra, mulheres acima 
de 45 anos tiveram 
atendimento gra-
tuito no HC para a 
realização de mamo-
gra� as, durante todo 
o mês de outuro.

Doação 
de sangue
O Hospital rea-

liza campanhas, 
durante todo o 
ano, orientan-
do sobre como e 
onde deve ser feita 
a doação e escla-
recendo sobre os 
benefícios.  

Julho Amarelo
Campanha contra hepapites virais e 

câncer ósseo. Em parceria com a Prefeitu-
ra e a ONG Grupo Esperança, o HC rea-
lizou uma Campanha de Detecção com 
Testagem Rápida para Hepatite C, reali-
zando 3 mil testes gratuitos para a popu-
lação, onde os casos positivos eram enca-
minhados para tratamento. Além disso, 
palestras sobre orientações de prevenção 
dos outros tipos de hepatites virais.

• Hospital Geral 
• Maternidade / Centro Obstétrico
• Internação
• Cirurgias
• UTI’s Adulto, Pediátrica e Neonatal

• Serviços de diagnósticos por Imagem
• Laboratório
• Atendimento 24h com as especialidades: 
clínica médica, pediatria, clínica cirúrgica, orto-
pedia, ginecologia e obstetrícia

Serviços oferecidos

A reabertura do Hospital Municipal de Cubatão foi de grande alen-
to para a população local: os munícipes passaram a se sentir mais 
protegidos diante do infortúnio. A maternidade voltou à normalida-
de e, os regsitros, passaram a ser realizados no interior da unidade 
hospitalar facilitando a vida do usuário. O ambiente em que é 
realizado o serviço possui excelentes instalações – o que demonstra 
o zelo com a população.
Parabenizo a administração municipal e a gestora do Hospital. 
Que desta parceria novos frutos sejam colhidos em prol dos 
cubatenses. A cidade agradece!

Fabio Capraro - O� cial do Cartório de Registro Civil
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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: WILLY DO NASCIMENTO CAMILO e NATHALIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, divorciado, eletricista, RG n.º 34155201X - SSP/SP, CPF n.º 35899855851, com 29 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascido no dia três de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (03/08/1989), residente na RUA Ni-
colau Cuqui, 534, A, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lho de EZEQUIEL DE SOUZA CAMILO, de nacionalidade brasilei-
ra, aposentado, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ALDENISE ANA LÚCIA DO NASCIMENTO CA-
MILO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Maria 
Raquel Moreno da Rocha, conforme sentença datada aos 19/04/2018, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara do 
Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1000549-51.2016.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteira, fren� sta, RG n.º 495417919 - SSP/SP, CPF n.º 43428838807, com 25 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP, nascida no dia nove de agosto de mil novecentos e noventa e três (09/08/1993), residente na RUA Nico-
lau Cuqui, 534, A, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, fi lha de ANTONIO OTAVIANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
ajudante, com 58 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP e de MARIA CAMILA SILVA, de nacionalidade bra-
sileira, do lar, com 40 anos de idade, residente em SÃO VICENTE - SP. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de novembro 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: 
MARIO EDSON SANTOS REBOUÇAS e ANA KARINA RODRIGUES DA CRUZ. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, divorciado, eletricista, RG n.º 35395491 - SSP/SP, CPF n.º 30547880839, com 35 anos de idade, natural de MOSSORÓ 
- RN, nascido no dia primeiro de março de mil novecentos e oitenta e três (01/03/1983), residente na Rua Padre Primo 
Maria Vieira, 239, apto.28, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lho de MARIO REBOUÇAS DA SILVA, fren� sta, com 68 anos 
de idade, residente em SANTOS - SP e de EDNA SANTOS REBOUÇAS, do lar, com 55 anos de idade, residente em SANTOS - 
SPDivorciado de Michelle Silva Matos, conforme sentença datada de 13/06/2013 proferida pela Juiza de Direito da 3ªVara 
da Família e Sucessões de Santos-SP, nos autos de nº4000276-72.2013.8.26.0562. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, técnica em meio ambiente, RG n.º 40826469X - SSP/SP, CPF n.º 38400347870, com 30 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia treze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (13/02/1988), residente na 
Rua Padre Primo Maria Vieira, 239, apto.28, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, fi lha de GERALDO RODRIGUES DA CRUZ, 
de nacionalidade brasileira, soldador, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DAS GRAÇAS, de 
nacionalidade brasileira, saladeira, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

 Cubatão, 22 de novembro 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: UDSON SANTOS DA SILVA e DAÍRIS DE MEDEIROS SANTANA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, atendente, RG n.º 509371681 - SSP/SP, CPF n.º 48332579805, com 19 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 197, fl s. nº 6, Termo nº 60508), nascido no dia cinco de agosto de mil novecentos 
e noventa e nove (05/08/1999), residente na AVENIDA Principal, 693, A, Cota 200, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL 
MESSIAS FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 47 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, agente de saúde, com 44 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 557520782 - SSP/SP, 
CPF n.º 49129711894, com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 201, fl s. nº 14, Termo 
nº 62108), nascida no dia vinte e um de março de dois mil (21/03/2000), residente na AVENIDA Principal, 693, A, 
Cota 200, Cubatão - SP, fi lha de JOSENILDO MANOEL DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 54 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de FRANCISCA DE MEDEIROS FONSÊCA, 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, 23 de novembro 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: FRANCISCO WELLINGTON BURITI e CARLEIDE MOREIRA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor autônomo, RG n.º 2380235 - SSP/RN, CPF n.º 08553227480, 
com 31 anos de idade, natural de Assú - RN (Assú-RN  Livro nº 52, fl s. nº 47, Termo nº 21907), nascido no 
dia vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (24/01/1987), residente na Rua dos Giras-
sóis, 80, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO BURITI, vendedor, com 61 anos de idade, residente em 
SÃO VICENTE - SP e de MARIA DO SOCORRO AUGUSTO BURITI, do lar, com 58 anos de idade, residente em 
JUCURUTU - RN . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 380252843 
- SSP/SP, CPF n.º 33866363818, com 37 anos de idade, natural de AVELINO LOPES - PI (Avelino Lopes-PI  
Livro nº 1, fl s. nº 111, Termo nº 222), nascida no dia doze de setembro de mil novecentos e oitenta e um 
(12/09/1981), residente na Rua dos Girassóis, 80, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de BAZIL PEREIRA DOS SANTOS, 
agricultor, com 85 anos de idade, residente em AVELINO LOPES - PI e de MARIA MADALENA DOS SANTOS, 
agricultora, com 73 anos de idade, residente em AVELINO LOPES - PI. Divorciada de Geovanilto Angelino da 
Silva conforme sentença datada de 30/06/2011 proferida pela Juiza de Direito da 1ªVara de Familia e Suces-
sões da Comarca de Osasco-SP, nos autos de nº1964/2011. 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 novembro 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: EDINALDO SOARES BARBOSA e JARLINE DE LOURDES SILVA MATOS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 439232727 - SSP/SP, CPF n.º 33051331805, com 32 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 113, fl s. nº 254, Termo nº 27325), nascido no dia vinte e oito de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (28/02/1986), residente na Rua Beco Beira Mar, 567, Sí� o Novo, 
Cubatão - SP, fi lho de MANOEL GOMES BARBOSA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ROSENILDA RIBEIRO SOARES BARBOSA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 357332702 - SSP/SP, CPF n.º 34157366875, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cuba-
tão-SP  Livro nº 131, fl s. nº 132, Termo nº 34366), nascida no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e 
oitenta e oito (25/10/1988), residente na Rua Beco Beira Mar, 567, Sí� o Novo, Cubatão - SP, fi lha de MANOEL 
HENRIQUE DE MATOS, falecido há 16 anos e de MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasilei-
ra, domés� ca, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de novembro 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 BARBOSA DA SILVA e ANDRESSA OLIVEIRA FELICIANO DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 48874247X - SSP/SP, CPF n.º 42045306801, com 
26 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 164, fl s. nº 42, Termo nº 99242), 
nascido no dia doze de agosto de mil novecentos e noventa e dois (12/08/1992), residente na RUA Miguel 
Ba� sta da Guarda, 8, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, fi lho de EDSON GONÇALVES DA SILVA, de naciona-
lidade brasileira, motorista, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de NEUZA ALVES BARBO-
SA, falecida há 7 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de viveirista, RG 
n.º 550934340 - SSP/SP, CPF n.º 41532429851, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 207, fl s. nº 339, Termo nº 64821), nascida no dia dois de outubro de mil novecentos e noventa e 
oito (02/10/1998), residente na Rua Sete de Setembro, 741, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de MATIAS FELI-
CIANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de SOLANGE OLIVEIRA FELICIANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 59 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.  

Cubatão, 24 de novembro 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 MANOEL DA SILVA e STÉPHANIE CAROLINA RODRIGUES MARQUES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 544111783 - SSP/SP, CPF n.º 09481123448, com 28 anos 
de idade, natural de GRAVATÁ - PE (Gravatá - PE  Livro nº 12, fl s. nº 236, Termo nº 10034), nascido no dia 
trinta de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (30/12/1989), residente na RUA das Rosas, 697, Vila 
Natal, Cubatão - SP, fi lho de MANOEL ANTÔNIO BARBOSA, falecido há 04 anos e de JOSEFA MARIA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente em GRAVATÁ - PE . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, balconista, RG n.º 58046202X - SSP/SP, CPF n.º 47858875833, com 21 
anos de idade, natural de SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP (Diadema-SP  Livro nº 252, fl s. nº 267, Termo nº 
151100), nascida no dia vinte e um de março de mil novecentos e noventa e sete (21/03/1997), residente na 
RUA das Rosas, 697, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ EDILSON SOUZA MARQUES, de nacionalidade brasi-
leira, vidraceiro, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUDMILA RODRIGUES DE MACEDO, de 
nacionalidade brasileira, cozinheira, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciada de Valdemir 
Prazeres de Melo, conforme sentença datada aos 26/03/2018, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara do Foro 
de Cubatão-SP, nos autos de nº1004980-94.2017.8.26.0157. 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 novembro 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: ALISSON DE LIMA MONTEIRO CONCEIÇÃO e ARIANE RAMOS GOMES DA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, recepcionista, RG n.º 429109908 - SSP/SP, CPF n.º 
42801310824, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezessete de março de mil 
novecentos e noventa e cinco (17/03/1995), residente na Avenida Principal, 3797, Vila Esperança, Cuba-
tão - SP, fi lho de ARNALDO MONTEIRO CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, falecido há 3 anos e de 
ANA MERI DE LIMA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 42 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 540112562 - SSP/
SP, CPF n.º 46967274830, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia sete de abril de 
mil novecentos e noventa e sete (07/04/1997), residente na Rua Santa Paula, 98, Vila Esperança, Cuba-
tão - SP, fi lha de ARNALDO GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pintor, com 47 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ANDREIA MARIA RAMOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, balconis-
ta, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de novembro 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: ERMESTO ERIK TCHERRY OLIVEIRA COSTA e GRAZIELLE GECIMARA LIRA DE ARRUDA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de armazém, RG n.º 560404852 - SSP/SP, CPF 
n.º 46458733852, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia doze de julho de mil no-
vecentos e noventa e sete (12/07/1997), residente na Rua Vereador Sônio Célio, 153, bl.6, apto,12, Parque 
São Luis, Cubatão - SP, fi lho de EUCLÊNIA OLIVEIRA COSTA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 41 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, porteira, RG n.º 
365008357 - SSP/SP, CPF n.º 45685409842, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dois 
de setembro de mil novecentos e noventa e seis (02/09/1996), residente na Rua Josafá Balbino dos Santos, 
106, Bolsão 9, Cubatão - SP, fi lha de JOSÉ BRASILIANO DE ARRUDA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ZELIA ALVES DE LIRA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.  

Cubatão, 26 de novembro 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: VALDINEI PEREIRA MOURA SANTOS e ISAMARA DE BRITO. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 485597822 - SSP/SP, CPF n.º 41577197860, com 26 anos de ida-
de, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 274, fl s. nº 166, Termo nº 98014), nascido no 
dia trinta e um de maio de mil novecentos e noventa e dois (31/05/1992), residente na Rua Santa Júlia, Ca-
minho São Carlos, 31, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi lho de ANTONIO MOURA SANTOS, falecido há 3 
anos e de MAURA PEREIRA COSTA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 67 anos de idade, residente em 
SANTOS - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 492697887 - SSP/SP, 
CPF n.º 43856849874, com 23 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 298, 
fl s. nº 149, Termo nº 111076), nascida no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e noventa e cinco 
(24/04/1995), residente na Rua Santa Júlia, Caminho São Carlos, 31, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, fi -
lha de CLAUDIA GERLANDE DE BRITO, falecida há 21 anos. 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 novembro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: LUCIANO ROCHA BARBOSA e IVANICE PRADO SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, encanador, RG n.º 249595655 - SSP/SP, CPF n.º 13403772845, com 47 anos de idade, natural 
de SÃO VICENTE - SP (São Vicente - SP  Livro nº 73, fl s. nº 82, Termo nº 58483), nascido no dia vinte de maio 
de mil novecentos e setenta e um (20/05/1971), residente na RUA das Azaléias, 291, Vila Natal, Cubatão - SP, 
fi lho de LUIZ JOSÉ BARBOSA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente em SÃO 
VICENTE - SP e de SONIA MARIA ROCHA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 61 anos de 
idade, residente em SÃO VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente 
de controladoria, RG n.º 299494470 - SSP/SP, CPF n.º 21925383830, com 38 anos de idade, natural de SAN-
TOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 164, fl s. nº 23, Termo nº 32080), nascida no dia dois de outubro de 
mil novecentos e oitenta (02/10/1980), residente na RUA das Azaléias, 291, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de 
ANTONIO LEOPOLDINO SANTOS, falecido há 14 anos e de EUNICE PRADO SANTOS, de nacionalidade brasilei-
ra, aposentado, com 70 anos de idade, residente em SANTOS - 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 novembro 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: ANTONIO CARLOS SERRA FIGUEIRÊDO e LEILA MARIA PAVÃO DE CAMARGO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 34448922 - SSP/SP, CPF n.º 29420041859, 
com 40 anos de idade, natural de IPECAETÁ - BA (Ipecaetá-BA  Livro nº 6, fl s. nº 88, Termo nº 925), nasci-
do no dia quatorze de novembro de mil novecentos e setenta e oito (14/11/1978), residente na Rua 04, 58, 
Cota 200, Cubatão - SP, fi lho de JOILSON ALVES FIGUEIRÊDO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE SENA SERRA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ra, do lar, RG n.º 433907149 - SSP/SP, CPF n.º 39062475892, com 35 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 97, fl s. nº 210, Termo nº 20914), nascida no dia dez de setembro de mil novecentos 
e oitenta e três (10/09/1983), residente na Rua 04, 58, Cota 200, Cubatão - SP, fi lha de LENIZIO APARECIDO 
DE CAMARGO, falecido há 24 anos e de MARIA APARECIDA SILVEIRA PAVÃO, de nacionalidade brasileira, co-
zinheira, com 65 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, 26 de novembro 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: MARCOS ALENCAR MELO e LELAI-
NE ALVES DE ALCANTARA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, motorista, RG n.º 27161421 - SSP/SP, CPF n.º 31479813800, com 
34 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 102, fl s. nº 
288, Termo nº 22982), nascido no dia dezoito de junho de mil novecentos e 
oitenta e quatro (18/06/1984), residente na Rua Benedito Moreira César, 322, 
apt.41, Parque São Luis, Cubatão - SP, fi lho de BENEDITO ARAUJO DE MELO, 
falecido há 13 anos e de MARIA YOLANDA ALENCAR MELO, de nacionalida-
de brasileira, aposentada, com 71 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de en-
fermagem, RG n.º 40826732 - SSP/SP, CPF n.º 30286770830, com 35 anos de 
idade, natural de SANTOS - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 202, fl s. nº 
201, Termo nº 55077), nascida no dia vinte de outubro de mil novecentos e 
oitenta e três (20/10/1983), residente na Rua São José, 540, Vila São José, 
Cubatão - SP, fi lha de JOÃO DAS DORES DE ALCANTARA, de nacionalidade 
brasileira, segurança, com 65 anos de idade, residente em PEDRO DE TOLE-
DO - SP e de NILZETE ALVES DE ALCANTARA, de nacionalidade brasileira, apo-
sentada, com 62 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, 22 de novembro 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: ELTON CORTEZ DA SILVA RODRIGUES e MARIA 
ONOFRE TRISTÃO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, 
operador, RG n.º 45883357 - SSP/SP, CPF n.º 31444655850, com 36 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e 
oitenta e dois (26/10/1982), residente na RUA Alberto Pinto de Carvalho, 267, Jardim 
Nova Republica, Cubatão - SP, fi lho de SEVERINO CANDIDO RODRIGUES, de naciona-
lidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARIA ERALDA CORTEZ DA SILVA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, costu-
reira, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Josiane Jesus 
da Silva, conforme sentença datada aos 10/05/2017, proferida pela Juíza de Direito 
da 2ªVara do Foro de Cubatão-SP, nos autos de nº1001187-50.2017.8.26.0157. Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de lavanderia, RG n.º 
33817106 - SSP/PR, CPF n.º 32052551867, com 38 anos de idade, natural de GRANDES 
RIOS - PR (Faxinal-PR  Livro nº 08, fl s. nº 183, Termo nº 8671), nascida no dia dois de 
agosto de mil novecentos e oitenta (02/08/1980), residente na RUA Alberto Pinto de 
Carvalho, 267, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, fi lha de MARIA JOSÉ ONOFRE 
TRISTÃO, de nacionalidade brasileira, domés� ca, com 55 anos de idade, residente em 
OURINHOS - 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 novembro 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: WILLI MARLLON GASPARINI 
LIMA e RAYANE CRISTINA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, ajudante de eletricista, RG n.º 453860138 - SSP/SP, CPF n.º 
23617892809, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia 
quatro de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (04/12/1994), 
residente na Rua dos Cravos, 300, Vila Natal, Cubatão - SP, fi lho de EDNO 
ALVES DE LIMA, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 52 anos de ida-
de, residente em SÃO VICENTE - SP e de MAGALI APARECIDA GASPARINI, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em SÃO 
VICENTE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 565754762 - SSP/SP, CPF n.º 45723914839, com 20 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte de setembro de mil no-
vecentos e noventa e oito (20/09/1998), residente na Rua dos Cravos, 300, 
Vila Natal, Cubatão - SP, fi lha de ELIANE SILVA DE LIMA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 35 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, 26 de novembro 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: GIOVANI TAVARES DE SOUZA e LILIAM DE SOU-
ZA VIANA. Sendo o pretendente Divorciado de Le� cia 
Braga Diogo, conforme sentença datada de 07/05/2013  
proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara de Familia e 
Sucessões da Comarca de São Vicente, nos autos de 
nº129/13. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

 Cubatão, 17 de outubro de 2018
O Ofi cial: Fabio Capraro.

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

LOCAÇÃO
• Apartamento Jd. Casqueiro 

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

1 dormitório R$900,00 
(PACOTE)

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

• Apto Jd. São Francisco 
2 dormitórios R$850,00 
(PACOTE)

• Sobrado na Ponte Nova, 
Mobiliado 3 dormitórios 
e 1 suíte Ref: 1451 - 
R$2.000,00.

• Triplex na Ponte Nova com 
3 dormitórios R$1.700,00.

• Galpão frente ao Centro 
Espor� vo de Cubatão 
R$2.800,00

3361-4894 / 3372-7409

VENDA
• Apartamento na Praia Grande 

próximo ao campo da aviação. 
R$180.000,00.

• Apartamento de 02 dormitórios Praia 
Grande, c/ salão de festas e piscina. 
R$225.000,00.

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

• Apartamento na Praia Grande. 2 
dormitórios R$250.000,00.

• Casa na Av. Henry Bordem com 2 
dormitórios R$300.000,00.

• Casa Geminada na Praia Grande com 
2 dormitórios R$280.000,00.

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

• Casa na Vila Natal com 3 dormitórios e 
1 suíte R$230.000,00.(13) 98883-1235   98146-6153 

Rua são Paulo, 220   sala 21 - Centro - Cubatão

ALUGA
• Salão comercial 

no Centro

• Apartamento no 
Casqueiro

• Casa Vila Nova

• Sobrepostas no 
Vale Verde

• Apartamento e 
galpão no Centro

VENDE
• Lindo sala living na 

Ilha Porchat

• Sobrepostas no Vale 
Verde com 2 quartos

• Apartamento Jd. Cas-
queiro - 2 quartos

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

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

ASSOCIAÇÃO CUBATENSE DE DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS DEFICIENTES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da ASSOCIAÇÃO CUBATENSE DE DEFESA DOS DIREITOS DAS PES-
SOAS DEFICIENTES, usando das atribuições que lhe são conferidas, convoca to-
dos os Associados, quites com as suas obrigações Sociais e Estatutárias, para a 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em sua sede sito à Praça Mário dos 
Santos, 460 – Sí� o Cafezal – Cubatão – São Paulo, no dia 14 de dezembro de 
2018, em primeira convocação, as 09:00 horas, com a presença de 50% mais 
um dos associados, ou em segunda convocação, as 10:00 horas, com qualquer 
número de presentes, para deliberar sobre a seguinte pauta: Eleger Diretoria 
Execu� va e Conselho Fiscal e seus respec� vos suplentes para o quadriênio 
2018/2022.Art. 01 – Os Associados interessados em par� cipar do pleito deverão 
apresentar as chapas até cinco dias úteis, antes das eleições, no horário adminis-
tra� vo da ACDDPD, oito horas as dezessete horas impreterivelmente. Art. 02 – 
Em caso de inscrição de apenas uma chapa, a mesma será eleita por aclamação 
pela Assembleia. Art. 03 – Havendo mais de uma chapa inscrita, o período de 
votação será das dez horas às dezessete horas.

Cubatão, 03 de dezembro de 2018.
José Antonio D’Alrio

Presidente.

Marcinho propõe criação do Guia da Saúde
O vereador Marcinho (PSB) propôs na última sessão da Câ-

mara um projeto de lei para a criação do “Guia da Saúde”. O Guia 
da Saúde seria disponibilizado à população nos modelos impres-
so e online (site ou aplicativo) e terá informações sobre quais tra-
tamentos e atendimentos cada unidade de saúde da Cidade tem 

Aguinaldo Araújo: reforma de praça no Jd São Francisco
O vereador Aguinaldo Araújo (PDT) apresentou indica-

ção junto a mesa da Câmara solicitando que o poder Exe-
cutivo faça gestões junto aos setores competentes visando a 
reforma da Praça localizada na esquina das ruas Manoel Leal 
e Padre Primo Vieira, no Jardim São Francisco.

Na indicação, o vereador pede que seja feita a troca com-
pleta da iluminação convencional para lâmpadas de LED e que 
o local seja comtemplado com mobiliário urbano, que inclui 
playground, academia da terceira idade, bancos, lixeiras, nova 
pintura e limpeza do local.

As informações desta coluna são de responsabilidade das assessorias dos vereadores de Cubatão 

Rodrigo Alemão: CEI do Emprego e Economia
O vereador Rodrigo Alemão (PSDB) apresentou requeri-

mento junto a mesa da Câmara na última sessão ordinária para 
a criação de uma comissão especial de vereadores que terá a 
� nalidade de promover o diálogo com as autoridades compe-
tentes no sentido de ciar condições favoráveis para atrair novos 

empreendimentos, gerar emprego e movimentar a economia 
da Cidade. A CEI visa ampliar o debate iniciado no evento 
“Cubatão – Fábrica de Oportunidades”, realizado no an� tea-
tro da Câmara que teve o diretor do Ciesp, Valdir Caobianco, 
como expositor.

Rafael Tucla: derrubado veto à lei da sustentabilidade
Com o apoio de todos os vereadores, o vereador Ra-

fael Tucla (PT) derrubou veto integral do Prefeito ao 
projeto de lei de sua autoria que institui a Política Mu-
nicipal da Sustentabilidade.

O projeto de lei que agora será promulgado e obri-

gará o Município a criar mecanismos permanentes para 
o desenvolvimento de políticas voltadas para o meio am-
biente equilibrado e sustentável, além de obrigar a adoção 
de medidas de mitigação às mudanças climáticas e à emis-
são de gás carbônico

à disposição. O intuito é informar a população para que procu-
rem a unidade certa para a sua situação, evitando deslocamen-
tos desnecessários àqueles que estão com problemas de saúde. 
O PL foi aprovado em primeira discussão e caso aprovado em 
segunda discussão, segue para sanção do prefeito Ademário.

Legislativo Cubatense
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Em parceria com a ADAF Esporte, 
membros da Comissão Técnica do ADC 
São Caetano estiveram em Cubatão, no 
último dia 22, para realizar uma penei-
ra entre os atletas locais. Cerca de 200 
garotos, de 9 a 16 anos, foram ava-
liados. A expectativa é que com esta 
parceria o projeto de futebol de base 
dura o ano de 2019 inteiro.

Celebrando três 
anos de muito 
bom gosto e 
elegância para 
os pés, a Via 
Pauli Calçados 
reuniu clientes e 
amigos em co-
quetel na loja, 
no Jd. Casqueiro. 
A coluna deseja 
vida longa a este 
empreendimento 
que já é referência 
na cidade. A loja 
fi ca na Rua Maria 
Cristina, 121 no 
Casqueiro

Em tarde de beleza e muita animação, o 
time da Joico produtos de beleza reali-
zou atendimento vip no Espaço Daniela 
Souza. 16 clientes do espaço receberam 
um tratamento especial de acordo com 
análise e indicação para o cuidadp das 
madeixas. As sortudas ainda faturaram 
um kit de manutenção para dar conti-
nuidade no tratamento em casa e 
arrasar neste verão.
Essa foi uma das ações de fi m de ano 
do Espaço Daniela Souza, que há mais 
de 10 anos além de garantir serviço de 
ponta não deixa de lado o carinho e 
zelo pelas clientes. O espaço fi ca na Rua 
Pedro José Cardoso, 142- altos. Mais 
info 3372-7240 | 98803-2594

Uma das vips do dia, a cliente 
Joyce Almeida, da Mania de 
Criança, ao lado da cabe-
leireira e organizadora do 
evento Daniela Souza

2ª Edição da Feira 
de Noivas, 
Debutantes e 
Eventos é sucesso

A  2ª Edição da Feira 
de Noivas, Debutantes 
e Eventos, na ACIC, 
foi um grande sucesso. 
Cerca de 40 expositores 
de vários seguimentos 
participaram do even-
to, realizado no último 
sábado (25).

A novidade deste 
ano foi a exposição dos 
carros especiais para 
noivas da Tour T29 
Locação de Veículos 
Especiais. Os carros 
expostos eram o Ford 
Phaeton, modelo “A”, 
ano 1929 e uma Li-
mousine Branca. Além 
da presença da Bela Ca-
naâ com exposição de 
alianças para casamen-
to, anel para debutante 
e a� ns. 

Outro grande suces-
so foi a apresentação 
da Orquestra Clarin 
dos Anjos que abri-
lhantou ainda mais a 
Feira. Houve ainda a 
realização de um casa-
mento simbólico com 
a Celebrante Carla Al-
ves e des� le de noivas e 
debutantes do Ahazzo 
Ateliê. 

“A intenção de fazer 
um evento deste em 
Cubatão, é justamente 
para mostrar que a nos-
sa cidade tem potencial 
para atender a deman-
da em relação a festas 
e eventos, temos for-
necedores capacitados 
para esses � ns”, contou 
Gilvânia Albeniz, res-
ponsável pela organiza-
ção, que já planeja a 3ª 
edição.

SORTUDA
A ganhadora do sor-

teio de uma festa, para 
100 convidados no va-
lor de R$16 mil reais, 
foi Vanessa Almeida 
Santos, do Jardim Cas-
queiro.

Aderbau Gama
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Unidade 1: Av. Brasil, 153, 
Unidade 2: Av. Beira Mar, 301

Casqueiro, Cubatão


