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20 anos

ESTRESSADOS!

Suplente protocola cassação 
contra Ivan Hildebrando

Depois de cutucar ‘leão 
com vara curta’, nas redes 
sociais, o suplente de verea-

dor pelo PSB, Josiel Lima, foi 
xingado no mesmo ambien-
te virtual e posteriormente 

na Câmara pelo vereador do 
mesmo Partido. Depois de re-
gistrar dois B.Os, Josiel proto-

colou, na Câmara, pedido de 
cassação do vereador.

Hildebrando pediu descul-

pas pelo ‘excesso’ mas argu-
menta que apenas revidou, e 
que está falando a verdade  02

COLUNA DO CIDO BARBOSA 02

Refis Municipal é prorrogado mais uma vez.
.

Mais quatro prefeituráveis se apresentam em Cubatão.

Ânimos já estão exaltados para as eleições do ano que vem.

Com grande destaque no Festival Interna-
cional de Dança de Joinville, Cia de Dança 
de Cubatão colocou o nome na calçada da 
dança e trouxe para casa dois terceiros 
lugares na edição deste ano. A Cidade ainda 
teve mais um destaque, o primeiro lugar do 
jovem Daniel Dantas, de apenas 13 anos, da 
Arasbesque Studio. Conquistas reforçaram a 
importância da cultura da cidade na semana 
em que foram assinados os termos de  
fomento aos Grupos Artísticos da Cidade.
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PSC defi ne José Hilário 
como pré candidato

A presidência do PSC 
-  Partido Social Cristão, 
de� niu nesta semana, du-
rante encontro da execu-
tiva, no Jardim Casqueiro, 
o nome de José Hilário, 
como pré candidato a pre-
feito de Cubatão.

Segundo Aneildo Nu-
nes, atual presidente do 
partido, foi uma decisão 
de concordância e unâni-
me, por parte da executiva 
municipal e de alguns � -
liados do PSC,  a� rmando 
ser uma escolha certa para 
o partido e principalmen-

te para Cubatão, que pre-
cisa de mudanças.

José Hilário, que foi 
vereador e presiden-
te interino da Câmara 
de Cubatão, além de ter 
presidido a CONDEC e 
a Gerência de Seguran-
ça da cidade,  disse estar 
honrado pela escolha do 
seu nome e que está intei-
ramente preparado para 
assumir o Executivo. Se-
gundo Hilário, seu prin-
cipal objetivo sempre será 
a população, “é hora de 
de pensar na cidade, en-

PREFEITO EM 2020

xergar com olhar de boas 
perspectivas, acreditar 
que um novo amanhã se 

aproxima ... Novos tem-
pos para nossa cidade...”  
a� rmou ele.

Cadeira do Ademário
Os bastidores da política em Cubatão estão 
em polvorosa. Esta semana aumentou o 
número de partidos que fecharam consenso 
em torno de prefeituráveis, com os nomes 
de: ex vereador Hilário, Geraldo Tia Jô, Luiz 
Rosa e Adalberto Ferreira que se acertaram 
com os caciques de seus respectivos parti-
dos. Eles juntam-se a nomes que já foram 
apresentados por seus partidos como Wag-
ner Moura (PRB) Pinheiro (DEM) e Tonin-
ho Vieira (que deve trocar o PSDB). O vice 
Pedro de Sá e Carlos de Freitas também se 
articulam de olho na cadeira de Ademário.

Solidariedade
O Solidariedade 
fechou em torno do 
nome do presidente 
da Acic Geraldo Tia 
Jô.  O Partido, que tem 
Lalá como vereador, 
disputou a última 
eleição para prefeito 
com Dinho que, ape-
sar de ser considerado 
nome viável para a 
disputa do ano que 
vem, tem declinado aos convites para se 
candidatar novamente.
Enquanto acerta a papelada com o SD, Tia 
Jô já trabalha nos bastidores, para viabilizar 
seu nome. 

Podemos
Ainda nesta semana o Podemos deve con-

� rmar o nome do 
arquiteto Adalberto 
Ferreira como pre-
feiturável cubatense. 
Atualmente secretá-
rio de Finanças de 
Guarujá, Adalberto é 
especialista em ges-
tão pública. Servidor 
de carreira, ocupou 
as mais estratégi-
cas secretarias e foi 
‘gerente da cidade’, na 
época de Nei Serra.

Na oposição
Com a ascensão do oposicionista Dogival 

Vieira à presidência  e 
apresentação do nome 
do ex-presidente da 
Câmara Luiz Rosa 
como pré-candidato a 
prefeito, o PDT inicia 
campanha de � liação 
local com discursos 
contra a Reforma 
da Previdência e 
oposição ao governo 
Ademário / Pedro de 
Sá.

Refi s até outubro
O Programa de Recuperação Fiscal (Re� s) 
da Prefeitura de Cubatão foi prorrogado 
para 29 de outubro. Podem aderir, contri-
buintes com débitos junto à Prefeitura de 
Cubatão, referentes a tributos ou a créditos 
não tributários, inscritos na dívida ativa 
até 31 de dezembro de 2017. As dívidas em 
atraso possam ser pagas em até 120 parce-
las.Quem paga à vista � ca isento do recolhi-
mento de juros de mora e multa moratória. 
A adesão ao Re� s pode ser feita por pessoas 
físicas e jurídicas mediante requerimento 
protocolado na Divisão de Comunicações 
da. Na repartição, há um formulário próprio 
para preenchimento.

ESTRESSADOS!

Bate boca no Face rende 
B.O e pedido de cassação
Vereador usou as redes sociais e o plenário da Câmara 
para chamar o suplente de 'lixo, derrotado e falso 
profeta', entre outros adjetivos.

O suplente de verea-
dor e pastor evangélico 
Joziel Lima (PSB) proto-
colou na Câmara Muni-
cipal de Cubatão, um pe-
dido de cassação contra 
o vereador Ivan Hilde-
brando, do mesmo Par-
tido: a acusação é quebra 
de decoro parlamentar.

A briga, que começou 
nas redes sociais, parece 
que terá desdobramentos 
mais sérios. 

Na semana passada, 
Ivan usou seu per� l no 
Facebook e também o 
plenário da Câmara para 
proferir ofensas contun-
dentes contra o suplente.

Antes de protocolar o 
pedido de cassação, Jo-
ziel já fez dois boletins 
de ocorrência e também 
deve processar o verea-
dor nas esferas civil e cri-
minal. Agora, a denúncia 
segue o rito normal na 

Casa, passando por aná-
lise jurídica e comissão 
de ética antes de ir ou não 
a plenário, onde é neces-
sária maioria absoluta 
para cassação, depois de 
respeitado o amplo direi-
to de defesa.

Bate boca
A briga começou no 

Facebook onde Joziel, 
criticou a atuação do ve-
reador que recentemente  
postou vídeo pintando 
o muro de uma escola. 
Joziel fundamentou sua 
crítica dizendo que o ve-
reador não cumpre seu 
papel de � scalizar e que 
não foi eleito para pintar 
muros, subentendendo 
que este não exerce um 
bom mandato. 

Como o clima entre os 
dois já não era dos mais 
amistosos, Ivan retrucou 
de forma contundente: 
‘falso profeta, derrotado, 
lixo e outras palavras do 
mesmo nível, renderam 
comentários na internet. 
Ainda na rede social, o 
vereador chamou Joziel 
para ir à sessão da Câ-
mara que repetiria o que 
disse, 'na cara dele', e 
cumpriu a promessa. 

A irritação do verea-
dor acabou gerando ma-
terial para que Joziel re-
gistrasse dois boletins de 

ocorrência por “calúnia e 
difamação” e fundamen-
tasse o pedido de cassa-
ção por quebra de decoro. 
Joziel considera ainda in-
sinuações de que ele teria 
cometido algum crime, 
exigindo explicações.

Bastidores
Joziel Lima é o pri-

meiro suplente do PSB 
que, em Cubatão, tem os 
vereadores Ivan e Marci-
nho. Portanto seria quem 

assume o mandato do 
Partido, no caso de afas-
tamento de um dos dois.

O PSB está na base de 
apoio do prefeito Ade-
mário e, nos bastido-
res, sabe-se que há uma 
movimentação política 
de Ivan postulando uma 
possível indicação de 
vice, para a reeleição, o 
que justi� caria a postura 
mais contundente do ve-
reador em defesa do pre-
feito, ultimamente.

'APENAS REVIDEI'
Em entrevista ao Acon-
tece, Ivan explicou que 
apenas revidou ofensas 
que vinha recebendo 
do denunciante, inclu-
sive nas redes sociais. 
Diz ainda que se for 
acionado judicialmente 
vai provar que vinha sofrendo assédio por parte de 
Joziel para que se afastasse do cargo, o que con-
sidera ação ilícita: 'por isso não houve calúnia'. 

‘LIXO’
O vereador, porém, reconheceu que se excedeu 
quando chamou Joziel de ‘lixo’, entre outros adje-
tivos que ferem a honra pessoal. Pediu desculpas 
em plenário e reiterou este pedido de desculpas na 
reportagem: "com ânimos acirrados pelas constantes 
provocações do Joziel me excedi e peço desculpas 
no que diz respeito às ofensas pessoais', disse o 
vereador que também professa a fé evangélica.
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Palestra aborda o tráfi co de mulheres
Uma palestra sobre o 

Trá� co de Mulheres e a 
Prostituição movimentou 
o Centro de Referencia 
da Mulher no último sá-
bado (27). Capitaneado 
pelo Conselho da Condi-
ção Feminina da cidade, 
o bate-papo falou sobre o 
passado e o presente des-
se problema que está liga-
do à exploração sexual e 
prostituição. 

O historiador Welin-
gton Borges falou sobre 
o passado e o trá� co de 
mulheres do leste euro-
peu para � ns de explora-
ção sexual. Essas judias 
� caram conhecidas como 

"polacas" e, no início do 
século passado, criaram 
até mesmo cemitérios 
para que fossem sepul-
tadas. "Geralmente eram 
obrigadas a procurar ce-
mitérios afastados, como 
é o Cemitério Israelita. 
Essas mulheres recons-
truíram suas vidas, mes-
mo estando à margem da 
sociedade", a� rmou.

"É um tema de grande 
importância e um tabu. 
Precisamos sempre com-
partilhar informações 
para que todos se apro-
priem", a� rmou Cristina 
Oliveira, presidente do 
Conselho.

Verba garante continuidade
dos grupos artísticos

Recursos são provenientes de emendas impositivas ao orçamento municipal. 
Termo de fomento foi assinado nesta semana

Os representantes dos 
grupos artísticos respiram 
aliviados após a assinatura 
dos termos de fomento rea-
lizada na última terça (30), 
em cerimônia no gabinete 
do Prefeito. Com os ter-
mos, os grupos receberão 
R$ 1.329.160,00.

Um trabalho conjun-
to, entre comissões dos 
artistas, da Prefeitura e a 
da Câmara, em busca de 
uma solução legal para o 
problema, resultou na ela-

boração dos termos de fo-
mento, previstos pela Lei 
Federal 13.019, de 31 de 
julho de 2014 e pelo de-
creto municipal 10.557, de 
27 de dezembro de 2016. 
Tais dispositivos permitem 
que a Prefeitura subsidie os 
grupos artísticos, na condi-
ção de organizações sociais 
sem � ns lucrativos (OSs).

No caso de Cubatão, as 
OSs são a Associação de 
Amigos da Banda Sinfôni-
ca de Cubatão (AMBSC) e 

a Associação de Amigos da 
Banda Marcial de Cubatão 
(ASABAMC).

A AMBSC terá uma 
dotação de R$ 640.280,00. 
Os recursos serão destina-
dos ao desenvolvimento do 
projeto Música e Compa-
nhia. A ASABAMC rece-
berá pelo mesmo período 
R$ 688.880,00, destinan-
do-se ao projeto Criando 
Oportunidades.

Os termos de fomento 
foram assinados pelo pre-

feito Ademário Oliveira, 
pela secretária municipal 
de Cultura, Vanessa To-
ledo, por Eder Crispim, 
presidente da AMBSC e 
Joelson de França Ferreira, 
presidente da ASABAMC.

“Hoje é um dia de ce-
lebração e de vitória, de 
todos os que participaram 
desse processo”, destacou 
o prefeito Ademário Oli-
veira, falando da seriedade 
com que a pauta foi tratada 
pelos envolvidos.

Brilhando em Joinville

Na última semana, a Cidade voltou a brilhar no 
Festival Internacional de Dança de Joinville. Dois 

terceiros lugares, um na categoria conjunto jazz 
avançado e o outro no duo jazz sênior, coroaram a 
participação da Companhia de Dança de Cubatão, 

que também foi agraciada com a sua estrela na 
calçada da fama do Festival.

O cubatense Daniel Dantas, de apenas 13 anos e 
representando o Arabesque Studio de Dança, levou 

o primeiro lugar na categoria solo.

A CULTURA RESPIRA
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Parabéns

Diego Dias Ruivo 

Eraldo Gomes

Lorraine Oliveira

Toninho Ribeiro 
Secretário de 
Turismo

Pedro Paulo, fi lho do cantor 
Felipão Santos também soprou 
velhinhas em julho e completou 
7 aninhos

A família do amigo 
Elder (Lycas Bar) 
está em festa essa 
semana.
O neto, Bernardo, 
comemora quatro 
meses de muita 
alegria e a fi lha, 
Helena, completa 
8 anos esbanjando 
beleza.
Parabéns família!

Parabéns aos irmãos 
Marcus Vinicius 
Valente Leite, 
o popular Ticket, 
e Hermeson Valente 
Leite, que comemo-
raram, no domingo 
(28), mais um ano 
de vida. 
O aniversário, feito 
em grande estilo, 
reuniu amigos 
e familiares para 
celebrar.

Um sucesso a 9ª Festa da Tainha, organizada pela Loja Maçônica Aliança Fraterna/GOB. Com muita comida boa e energia positiva, o evento foi de pura 
harmonia entre os convidados. O presidente Sérgio Balula agradeceu na ocasião o apoio dos irmãos e a presença dos amigos e familiares.

O Colégio ABC, em 
parceria com o Lar 
Fraterno, organizou 

um Dia dos Avós todo 
especial. No dia 25, 
os idosos visitaram 

os alunos do curso de 
férias do ABC, que os 
receberam com uma 

breve apresentação se-
guida de café da tarde.

A parceria procura 
incentivar o zelo e 

o respeito pela 
terceira idade.

O Coração de Mãe anda cheio de novidades pra quem gosta de 
botecar. Além dos caldos que já fazem o maior sucesso, os drinks 
da casa estão arrasando corações.
Fica na Rua Sete de Setembro, nº 515 - Vila Nova, e abre de 
segunda a segunda. Vale parar pro happy hour e experimentar as 
delicias do boteco

A Igreja Evangélica Plenitude do Espírito realizou, na 
última segunda (29), o 5º Preciosidades, um grande 
encontro de mulheres evangélicas de diversas igrejas 
da Baixada Santista. O evento, que aconteceu na Acic, 
contou com cerca de 340 participantes.
Na foto, a pastora e organizadora, Laudilene Matos, 
e o Pastor, Edson Pedro, com a cantora e missionária 
Neide Martins.
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No dia 09 de agosto, às 
19h30, no Bloco Cultural 
de Cubatão, será realizada 

Canto Mágico celebra 
25 anos com solenidade 

comunidade

uma solenidade para co-
memorar o aniversário de 
25 anos do projeto,  reunin-

do ex-coralistas e a turma 
atual, na ocasião uma ex-
posição e uma apresentação 
com repertório principal de 
todos esses anos. A entrada 
é gratuita.

A iniciativa foi da coor-
denadora Sônia Onuki que 
sempre acreditou na impor-
tância da Música para o de-
senvolvimento integrado do 
ser humano, uma vez que 
estimula o raciocínio lógico, 
a criatividade, a percepção 
corporal e vocal, postura, 
concentração, disciplina, tra-
balho em grupo e equilíbrio. 
Além disso, a música relaxa, 
é uma forma de expressar 
sentimentos e é inclusiva 
trazendo ainda inúmeros be-

nefícios para a saúde.
O Coral Canto Mágico 

foi fundado em junho de 
1994 na cidade de Cubatão 
e neste ano completa seu Ju-
bileu de Prata. São 25 anos 
de muita história pra contar, 
de trabalho social, de trans-
formação de vidas por inter-
médio da Arte! Para realizar 
uma comemoração históri-
ca, a equipe está procurando 
o contato de ex-coralistas. 
Patrocinado pela Petrobras/
Governo Federal, por meio 
do Programa Petrobrás So-
cioambiental, com apoio do 
Rotary Cubatão e da Prefei-
tura, mais de 2 mil crianças, 
hoje alguns já são adultos, 
passaram pelo grupo.

EDUCAÇÃO MUSICAL PARA PROFESSORES

 No ano passado a Associação Vozes da Arte iniciou 
também o Projeto Canto Mágico que oferece gratui-
tamente curso de Formação Musical para professo-
res da rede pública de Cubatão. Em 2018, mais de 
50 Professores concluíram o curso e este ano quase 
100 já estão em formação. “ É a forma que encontra-
mos de multiplicar toda a experiência que temos com 
a Música como elemento complementar na formação 
de crianças e jovens para toda a comunidade”, con-
ta a coordenadora do projeto Sônia Onuki. No curso 
eles tem como conteúdo: Refl exões sobre Educação 
Musical, Musicalização de Bebês, Expressão Cênica, 
Expressão Vocal Infantil -  Repertório e Construção de 
Instrumentos Musicais.

Inaugurada em 2010, 
por iniciativa de José 
Afonso e sua � lha Fa-
biana Afonso, a Creche 
Criança Feliz funciona 
como uma ONG que 
atende hoje cerca de 266 
crianças, de 1 a 4 anos. 
Localizada no Morro 
do Índio, em Cubatão, 
a Crechê esta com as 
obras da reforma parada 
devido a falta de verba 
para continuar. O novo 
espaço é destinado para 
às crianças, no projeto 
o local será uma conti-
nuação do parque e o 
lavatório de escovação. 
O refeitório para os fun-
cionários e o galpão de 
eventos também estão 
com as obras paradas. 

A ONG, que perma-

Creche Criança Feliz 
pede doação para 
concluir reforma

nece aberta durante o mês 
de julho a � m de atender 
mães que trabalham, pos-
sui convênio com a Prefei-
tura, que auxilia nos paga-
mentos dos funcionários. 
No entanto a administra-
ção não se responsabiliza 
nos casos de reformas das 
dependêcias. Desta for-
ma a Crechê Criança Feliz 
conta com doações para 
continuar em funciona-
mento.

crianças são atendidas 
pela na ONG266

DOAÇÕES

Para colaborar com 
a Creche Criança 

Feliz entre em con-
tanto com a diretora 
da unidade, Fabiana 
Afonso, através do 
(13) 98881-4700.
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(13) 99185-6069  98146-6153 
Rua são Paulo, 220   sala 21 - Centro - Cubatão

ALUGA
• Imóvel comercial na Av. 

Nove de Abril, Centro, 1º 
andar.  130,50 m2

• Salão comercial no 
Centro

• Salão Comercial na Av. 
Nações Unidas

• Apartamento no 
Casqueiro

• Sobrepostas no Vale 
Verde

• Galpão no Centro

VENDE
• Lindo sala 

living na Ilha 
Porchat

• Apartamento 
02 quartos, 
na VilaNova 
R$180.000,00

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

DEODORO CHAGAS
CRECI-F 26951

Linda sobreposta  
com 3 dormitórios, 
fi no acabamento por 
apenas R$ 270 mil

Tarek Ahmad Khalil
(13) 99144-6150

Creci 198663

CASA:
01 dormitório, sala, cozinha, 
banheiro e área de lazer
Ilha Caraguatá/Cubatão 
Por apenas R$500,00

APARTAMENTO:
Térreo ou Altos - 01 dormitório, sala, 
cozinha,  banheiro e área de serviço
Próximo ao centro de Cubatão
Por apenas R$600,00

APARTAMENTO:
Térreo ou Altos - 01 dormitório, sala, 
cozinha,  banheiro e área de serviço
Próximo ao centro de Cubatão
Por apenas R$600,00

Aluga-se

Venha conferir!
Contato: 13 97418-1913

Imoveis

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: CONSTANTINO SEBASTIÃO SOARES DA SILVA e SAMARA SANTOS DA 
SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 44396937 
- SSP/SP, CPF n.º 31589180801, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia 
vinte e seis de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (26/01/1985), residente na Rua Ca-
minho São Manoel, 193, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho de GERALDA SOARES DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, falecida há 12 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, do lar, RG n.º 413109057 - SSP/SP, CPF n.º 37994974805, com 32 anos de idade, na-
tural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 114, fl s. nº 49, Termo nº 69386), nascida 
no dia vinte e nove de junho de mil novecentos e oitenta e sete (29/06/1987), residente na Rua 
Caminho São Manoel, 193, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lha de FRANCISCO ALBINO DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, mecânico de refrigeração, com 58 anos de idade, residente em 
SANTOS - SP e de ANA DA CONCEIÇÃO SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 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 julho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: FRANCISCO SARAIVA RABELO e NADIR CARDOSO DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 289614466 - SSP/SP, CPF n.º 41159565856, com 49 anos de idade, natural de 
MORADA NOVA - CE (Morada Nova-CE(Distrito de Juazeiro de Baixo)  Livro nº 02, fl s. nº 194, Termo nº 843), nasci-
do no dia quatorze de agosto de mil novecentos e sessenta e nove (14/08/1969), residente na RUA Coronel Vilar, 
3116, Beco São Jorge, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de RICARDO SARAIVA RABELO, falecido 
há 02 anos e de MARIA VILMA SARAIVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 74 anos de idade, residen-
te em MORADA NOVA - CE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 217472291 
- SSP/SP, CPF n.º 07026190865, com 60 anos de idade, natural de IVAIPORÃ - PR (Cubatão-SP  Livro nº 62, fl s. nº 
202, Termo nº 6976), nascida no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e cinquenta e nove (25/01/1959), 
residente na RUA Coronel Vilar, 3116, Beco São Jorge, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de NAIR 
CARDOSO DE OLIVEIRA, desaparecida há 50 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, 23 de julho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 
do Código Civil Brasileiro: JOSÉ PEDRO DA SILVA IRMÃO e MARIA DA PAZ SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado - SSP/SP, com 61 anos de idade, na-
tural de IGREJA NOVA - AL, nascido no dia dezenove de março de mil novecentos e cinquenta e 
oito (19/03/1958), residente na RUA Caminho do Papa, 40, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi lho 
de FLORENTINO PEDRO DA SILVA, falecido e de MARIA IZABEL DA CONCEIÇÃO, falecida . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, professora - SSP/SP, com 52 anos de 
idade, natural de MANGA - MG, nascida no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos 
e sessenta e seis (24/11/1966), residente na AVENIDA Tiradentes, 419, Centro, MANGA - MG, 
fi lha de CLAUDIONOR SOARES DA SILVA, falecido e de DURVALINA RODRIGUES DA SILVA, fa-
lecida.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 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil 
Brasileiro: CHRYSTIAN MULLER NECO SILVA e LIDIANE MATIAS DIAS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, encarregado de loja, RG n.º 469250355 - SSP/SP, CPF n.º 46021860845, com 22 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 180, fl s. nº 395, Termo nº 54131), nascido no dia dezessete de março 
de mil novecentos e noventa e sete (17/03/1997), residente na AVENIDA 9 de Abril, 1760, Centro, Cubatão - SP, 
E-mail: n/c, fi lho de JOSÉ ARLINDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 47 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de SEBASTIANA PEREIRA NECO SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 
426812384 - SSP/SP, CPF n.º 45398318870, com 22 anos de idade, natural de PRAIA GRANDE - SP (Praia Grande), 
nascida no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e noventa e sete (22/04/1997), residente na AVENIDA 9 
de Abril, 1760, Centro, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lha de LEANDRO MONTEIRO DIAS, de nacionalidade brasileira, 
técnico em eletronica, com 46 anos de idade, residente em SÃO PAULO - SP e de ANDREA CARLA MATIAS DIAS, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 44 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP.Divorciada de Victor 
Ma� as Vieira da Silva, conforme sentença datada de 07/03/2019 proferida pelo Juíz de Direito na Cejusc da Co-
marca de Praia Grande-SP, nos autos de nº0002828-32.2019.8.26.0477.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, 24 de julho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: WELLINGTON CEZAR DE PAIVA e KAREN ALESSANDRA GUEDES MANSUR. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administra� vo, RG n.º 28300622 - SSP/SP, CPF 
n.º 29226530807, com 38 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dez de outubro de mil 
novecentos e oitenta (10/10/1980), residente na Rua das Violetas, 291, A, Vila Natal, Cubatão - SP, E-mail: 
wcepaiva@gmail.com, fi lho de JOÃO BATISTA DE PAIVA, de nacionalidade brasileira, falecido há 8 anos e 
de MAURA LUCIA DE PAIVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 63 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, enfermeira, RG n.º 17039548 
- SSP/mg, CPF n.º 10823089606, com 26 anos de idade, natural de BELO HORIZONTE - MG (Cartório 
Nogueira-Contagem-MG  Livro nº 160, fl s. nº 141, Termo nº 109502), nascida no dia vinte e um de junho 
de mil novecentos e noventa e três (21/06/1993), residente na Rua das Violetas, 291, A, Vila Natal, Cuba-
tão - SP, E-mail: mansur_karen@hotmail.com, fi lha de MARCIO FELIX ABREU MANSUR, almoxarife, com 
58 anos de idade, residente em IBIRITÉ - MG e de EDINA GUEDES ABREU, do lar, com 59 anos de idade, 
residente em IBIRITÉ - MG.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 julho de 2019
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 VINICIUS SILVA NASCIMENTO e PALOMA LÚCIA DOS ANJOS. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de planejamento, RG n.º 367364074 - SSP/SP, CPF 
n.º 42770926837, com 26 anos de idade, natural de SANTOS - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 168, 
fl s. nº 112, Termo nº 101777), nascido no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e noventa e três 
(19/01/1993), residente na Rua Josefa Araujo Oliveira, 55, bl.6, apto.15, Parque São Luis, Cubatão - SP, 
E-mail: viniciusm408@gmail.com, fi lho de ATAIDE PEDRO DO NASCIMENTO, aposentado, com 54 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA ELZA DA SILVA NASCIMENTO, do lar, com 54 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar adminis-
tra� vo, RG n.º 404422226 - SSP/SP, CPF n.º 42018596810, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia oito de outubro de mil novecentos e noventa e três (08/10/1993), residente na Rua Maria 
do Carmo, 796, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, E-mail: palomalucia08@gmail.com, fi lha de MANOEL 
ANTONIO DOS ANJOS FILHO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 54 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de VERA LUCIA DA SILVA DOS ANJOS, de nacionalidade brasileira, empresária, 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, 27 de julho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: KINHONE LUIZ SOARES DE SANTANA e EVELYN COUTINHO TEIXEIRA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de pedreiro, RG n.º 486217954 - SSP/SP, CPF n.º 
43687013804, com 27 anos de idade, natural de RECIFE - PE (Recife - 9ºDistrito - PE  Livro nº 24, fl s. nº 
189, Termo nº 28855), nascido no dia primeiro de julho de mil novecentos e noventa e dois (01/07/1992), 
residente na RUA 10, 180, Casa C, Fabril, Cubatão - SP, E-mail: kinhoneluiz@hotmail.com, fi lho de JOSÉ 
LUIZ DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 55 anos de idade, residente em SÃO VICEN-
TE - SP e de EDJANE SOARES SOBRINHO, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 55 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 
48023145X - SSP/SP, CPF n.º 41821926803, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 149, fl s. nº 90, Termo nº 41488), nascida no dia nove de setembro de mil novecentos e noventa e 
um (09/09/1991), residente na RUA 6, 359, Fabril, Cubatão - SP, E-mail: evelyncou� nhoteixeira@gmail.c, 
fi lha de ADILSON RITA TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, pastor, com 52 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de DINALVA COUTINHO TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, diarista, com 50 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local. 

Cubatão, 27 de julho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: PAULO CESAR SANTOS PUBLIO ROCHA e LARISSA DE ALMEIDA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ofi cial de elétrica, RG n.º 49332715 - SSP/BA, CPF n.º 43701725861, 
com 23 anos de idade, natural de VITÓRIA DA CONQUISTA - BA (Vitória da Conquista-1ºO� cio-BA  Livro 
nº 229, fl s. nº 78, Termo nº 100415), nascido no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e noventa 
e cinco (28/08/1995), residente na Rua Vereador Sônio Célio, 193, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: 
paulocesar.pc20@hotmail.com, fi lho de NILSON PUBLIO ROCHA, ajudante, com 50 anos de idade, resi-
dente em VITÓRIA DA CONQUISTA - BA e de HELENICE LINA DOS SANTOS, cuidadora de idosos, com 42 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
aprendiz, RG n.º 50937180 - SSP/SP, CPF n.º 46461764836, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia primeiro de maio de mil novecentos e noventa e oito (01/05/1998), residente na Rua Ade-
lino Francisco, 40, bl.8, casa 4, Parque São Luis, Cubatão - SP, E-mail: larissalmeida22@gmail.com, fi lha de 
RIVELINO TERRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 49 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de FABIANA COELHO DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, operadora de caixa, com 37 
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, 27 de julho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: LENOILDO GOMES DE ARAÚJO e ADRIANA DOS ANJOS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 38868131 - SSP/SP, CPF n.º 06058058490, 
com 34 anos de idade, natural de SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL (São José da Tapera - AL  Livro nº 18, fl s. nº 
34, Termo nº 15596), nascido no dia dois de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (02/02/1985), 
residente na RUA Santa Efi gênia, 3572, Sí� o Novo, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: lenoildok2@hot-
mail.com, fi lho de JUVENCIO VALENÇA DE ARAÚJO, desaparecido há 30 anos e de MARIA JOSÉ GOMES, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 63 anos de idade, residente em SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 599755829 - SSP/SP, CPF n.º 
05123520465, com 36 anos de idade, natural de SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL (São José da Tapera - AL  Livro 
nº 20, fl s. nº 113, Termo nº 18311), nascida no dia trinta de março de mil novecentos e oitenta e três 
(30/03/1983), residente na RUA Santa Efi gênia, 3572, Sí� o Novo, Vila Esperança, Cubatão - SP, E-mail: 
n/c, fi lha de SANTINA MARIA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 74 anos de idade, 
residente em SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL.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, 27 de julho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: SALOMÃO FEITOSA DOS SANTOS e NEIDIANE MENDONÇA TAVEIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, conferente, RG n.º 345089078 - SSP/SP, CPF n.º 29267211889, com 
39 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia seis de janeiro de mil novecentos e oitenta 
(06/01/1980), residente na Rua São Francisco de Assis, 27, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: n/c, fi lho de 
HILDEBRANDO FEITOSA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, fren� sta, com 74 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de INES DOS SANTOS FEITOSA, de nacionalidade brasileira, falecida há 1 ano . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 441170766 - SSP/SP, CPF n.º 34645795813, 
com 33 anos de idade, natural de MORADA NOVA - CE (Cubatão  Livro nº 143, fl s. nº 392, Termo nº 39402), 
nascida no dia primeiro de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (01/08/1985), residente na Rua 
São José, 99, Vila São José, Cubatão - SP, E-mail: neydytaveira@hotmail.com, fi lha de ADRIANO DE SOUSA 
TAVEIRA, de nacionalidade brasileira, empresário, com 49 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP 
e de LAURINEIDE LIMA MENDONÇA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 52 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
Lavro o presente para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de julho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar� go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: DIEGO MEDEIROS DE ARAÚJO e GABRIELA LIMA REBOUÇAS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, vendedor, RG n.º 46756365 - SSP/SP, CPF n.º 38783942840, com 28 anos 
de idade, natural de NATAL - RN (Natal - RN 5º O� cio  Livro nº 312, fl s. nº 279, Termo nº 169398), nascido 
no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e noventa (25/11/1990), residente na RUA 15 de 
Novembro, 716, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lho de FRANCISCO MARTO DE ARAÚJO, de nacionalidade bra-
sileira, téc.em geologia, com 65 anos de idade, residente em PRAIA GRANDE - SP e de CARLA PATRÍCIA 
DANTAS DE MEDEIROS ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente 
em PRAIA GRANDE - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 
33434178 - SSP/SP, CPF n.º 33229822897, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 112, fl s. nº 319, Termo nº 26992), nascida no dia dezoito de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e seis (18/01/1986), residente na RUA 15 de Novembro, 716, Vila Nova, Cubatão - SP, fi lha de LUIZ CAR-
LOS FARAH REBOUÇAS, de nacionalidade brasileira, téc. administra� vo, com 61 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ELENICE MACENA LIMA REBOUÇAS, de nacionalidade brasileira, aposentado, 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, 29 de julho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo ar� go 1525 do Código Civil Brasileiro: PABLO CA-
VALCANTE DE FREITAS e NIRRALY IASMIM BARBOSA NASCIMENTO. 
Sendo o pretendente,  natural de Cubatão - SP.Se alguem souber de 
algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.Lavro o presente 
para ser afi xado nesta Serven� a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 30 de julho de 2019
O Ofi cial: Fabio Capraro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSOCIAÇÃO CORAL RAÍZES DA SERRA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE 
ASSOCIAÇÃO, APROVAÇÃO DE ESTATUTO E ELEIÇÃO DA PRIMEIRA DIRETORIA 
a ser realizada em Cubatão, dia 09 de agosto de 2019. Os componentes do 
CORAL RAÍZES DA SERRA através de seus idealizadores e demais membros da 
sociedade civil, convidam e convocam toda população de CUBATÃO para As-
sembleia Geral de cons� tuição de associação, com o escopo na área cultural, 
e outros que serão apresentados a todos os presentes, no dia, local, horário e 
termos que seguem doravante:

Art. 1ª – Ficam convocados todos os interessados, nos termos do ar� go 53, 
“caput”, da Lei nª 10.406 de 10 de janeiro de 2002, (Código Civil Brasileiro), 
para a realização da Assembleia Geral de Cons� tuição de Associação, aprova-
ção de Estatuto e Eleição da Primeira Diretoria a realizar-se no próximo dia 09 
de agosto de 2019, na Rua Maria Cris� na, 305 Jardim Casqueiro, Cubatão/SP. 
A convocação dar-se-á às 18h30hs do dia mencionado, com qualquer número 
de pessoas onde se instalará a Assembleia para deliberar sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA:
01 – Cons� tuição e criação da Associação;
02 – Apreciação e aprovação do Estatuto Social;
03 – Eleição de sua primeira Diretoria e de seu primeiro Conselho Fiscal;
04 – Posse da chapa eleita;
05 – Defi nição da sede provisória.

Art. 2ª – Os interessados em concorrer à eleição dos membros da Diretoria e 
Conselho Fiscal da Associação deverão compor sua Chapa e fazer a inscrição 
da mesma no momento da Assembleia Geral.

José Augusto Souza
Cubatão, 02 de agosto de 2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Prezado Sr. Wesley dos Santos,

Favor comparecer na unidade de trabalho Ultrafér� l-VLI-TIPLAM localizada na Ro-
dovia Cônego Domenico Rangoni, S/N KM 259, Zona Industrial,  no prazo de 48 
horas, para tratar assuntos do seu interesse junto ao RH da Manserv Logís� ca.

Cubatão, 02 de agosto de 2019

Nesta semana, familiares de Aline Rodrigues de Souza, protestaram na porta da Prefeitura e na Câ-
mara de vereadores de Cubatão contra a morte da jovem de 34 anos, moradora do Costa Muniz. Eles 
alegam negligência médica e culpam o sistema municipal de saúde pela morte.
Segundo relato de familiares, Aline foi ao PS Central recorridas vezes por mais de um mês sem a 
devida atenção e diagnóstico até o quadro se agravar, resultando no óbito. Ela morreu no Hospital 
aguardando exame de broncoscopia. Deixa uma fi lha de 11 e um fi lho de 3 anos. 
Os parentes que não conseguem controlar a indignação agora clamam por justiça. 
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