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Viação Piracicabana gera
revolta de usuários
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Usuários de linhas do transporte interurbano aumentaram o tom das queixas após aumento das tarifas. Falta de limpeza, atrasos, calor 
e superlotação são os principais problemas apontados.

Coluna Fatos e Tendências

TSE começa a ‘dança das cadeiras’ dos 
deputados eleitos. Maluf volta
Cássio Navarro: de deputado eleito a 
suplente, antes de assumir
IPTU residencial e comercial de Cubatão 
não sobe em 2015 - página 07

Prefeitura entrega novos 
equipamentos de saúde

Marcel Nobrega

GUARUJÁ

Prepara festa 
para o padroeiro

Atividades vão co-
meçar no próximo dia 
15, data do feriado, e se 
estendem até o dia 27. 

Prefeitura vai entre-

gar obras e promover 
ações de cidadania. 
Shows e as tradicionais 
missas também estão 
programadas

DeR

Motoristas se
arriscam  entre 
Cubatão e Santos

Popularmente co-
nhecida como Estrada 
Velha ou Marginal Pi-
ratininga a estrada é 
importante ligação en-

tre as duas cidades.
Carros, ônibus, mo-

tos e caminhões con-
vivem no limite, entre 
buracos e desníveis.

pRAiA GRAnDe

Plano de obras para 
o triênio 2015/2016 
prevê intervenções em 

várias áreas. Usafas e 
Academias de Saúde 
são entregues

sAntos

Santa Casa fica isenta 
de pagamento de ISS 

Contradição

Em Cubatão fiscais coíbem 
venda de frutas típicas

Orgulhosa do título 
de cidade que organiza 
a maior festa de cultura 
nordestina fora do nor-
deste, a cidade pode 
por fim ao comércio de 
frutas tradicionais da-
quela Região.

Consumidores de-
fendem a venda e di-
zem que frutas como 

imbu, seriguela, jambo, 
pequi e pitomba são 
difíceis de encontrar 
por aqui.

Ambulante pede 
que Prefeitura estude 
a concessão de uma 
licença especial para 
ambulante, apenas 
durante o período da 
safra. 

Ação conjunta quer 
previnir abuso sexual

Shopping
Investimento gera in-
certezas entre   a po-
pulação 

Embate 
Em Cubatão verea-
dores estão em rota 
de colisão

Articulações 
Paulo  Alexandre am-
plia apoio político 
para 2016

Mudança
Rumores sobre saída 
de Wagner Moura do 
PT crescem 

2

extintoRes

Prazo para adequação é prorrogado
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fatos e teNDÊNCIas    

Conveniência 

Para o vereador cuba-
tense Ivan Hildebrando 
(PDT) o colega Fábio 
Moura (Pros) deveria 
olhar no passado não 
muito distante. 

A voz da razão 

Sereno, o vereador pe-
detista argumenta que, 
a partir dos fundamen-
tos usados pelo colega 
para entrar na justiça e 
questionar a eleição, a 
eleição da Mesa de 2010 
também deveria ter sido 
questionada. 
 Naquele ano o PSDB, 

do qual Moura fazia par-
te, ficou de fora enquan-
to o PDT  ficou com duas 
cadeiras. O ex-tucano-
Fábio não questionou 
como também votou no 
próprio irmão para pre-
sidente. “Foi uma das 
poucas vezes da história 
que um oposicionista 
votou em um situacio-
nista” afirma Ivan. 

Perdeu mais um

Depois da baixa de uma 
cadeira na Assembleia 
com a saída de Cássio 
Navarro, o vicentino 
Claudio Valverde pas-
sou o bastão da secreta-
ria estadual de turismo 
para o deputado esta-
dual Roberto de Lucena 
(PV). 

Shopping sai  

A bolsa de apostas 
‘vai ou não vai’, sobre a 
construção do shopping 
de Cubatão vai receber 
uma forcinha. Isso por-
que em fevereiro o Gru-
po de Líderes Empresa-
rias, liderado por João 
Dória Júnior, vai discutir 
os rumos do setor. 

Incertezas 

Ao menos dois temas 
são de grande incerteza 
para o público cubaten-
se. Entre os temas do 
evento do LIDE estão: “O 
desafio do crescimento 
em um cenário de incer-
tezas” e “Desafios da in-
teriorização”. 

Alugam-se lojas 

Se servir de exemplo ou 
parâmetro no Brisamar 
Shopping, em São Vicen-
te, o que não faltam são 
lojas para alugar. Em 
pleno final de ano cerca 
de 10 lojas estavam e 
continuam fechadas. 

Desfiliação   

Ficam mais fortes a 
cada dia as especula-
ções e indícios de que o 
vereador Wagner Mou-
ra, deixe o PT para selar 
de vez sua pré-candida-
tura. 
O petista não foi des-

cartado pelo atual par-
tido. Contudo, muita 
gente tem certeza de 
que Moura não será o 
candidato da prefeita. 
Se vai ou se fica, nin-

guém tem certeza. A 
única certeza é que tem 
pressão de tudo que é 
lado para que ele deixe 
a estrela. 

Sugestão de pauta 

Claro que estamos che-
cando as informações. 
Contudo, não deixam de 
ser graves os aponta-
mentos de um de nossos 
leitores sobre atos e ne-
gócios em um poder le-
gislativo aqui da Região.  
É preciso averiguar. 

Dedo de prosa 

Do deputado Luciano 
Batista (PTB) com o go-
vernador Geraldo Al-
ckmin. O deputado de-
monstra que continua 
com o moral elevado 
no Palácio dos Bandei-
rantes. O encontro foi 
reservado e prologando 
na tarde da última quar-
ta, dia 07. 

Quem se habilita

A tentar tomar o cargo 
de prefeito de Paulo Ale-
xandre Barbosa na elei-
ção de 2016? 
Naturalmente o tucano 

vai disputar a reeleição. 
Assim, considerando o 
índice de aprovação de 
mais de 57%, do último 
levantamento, mais as 
articulações de bastido-
res a tarefa será muito 
difícil. 

Multiplicando  

Além de manter toda 
a aliança de 2012, que 
teve 10 partidos coliga-
dos, o prefeito e seus 
principais colaborado-
res estão ampliando  a 
base. Estão adiantadas 
as conversas com o PSB, 
que podem levar o pro-
fessor Fabião de volta 
ao primeiro escalão. 

Somando votos 

O ex-prefeito Beto Man-
sur também está quase 
dentro e pode indicar 
um aliado para compor 
o governo. 
Beto e Fabião tiveram, 

somados, quase 29 mil 
votos. 

Presidente do povo

O novo presidente da 
Câmara de Praia Gran-
de, Betinho (PMDB), já 
mandou dizer que o ne-
gócio dele é com o povo. 
O comandante da Casa,  
já definiu ao menos duas 
linhas de trabalho para 
aproximar o Legislativo 
da população. 

Rigores da lei 

Enquanto assitiam en-
trevista sobre o aciden-
te com trens no Rio de 
Janeiro, um trabalhador 
foi solidário ao maqui-
nista, no balcão da pa-
daria. 

Menos rigores 

O secretário carioca 
mal terminou de falar 
e o homem emendou: 
“Isso  é porque é um tra-
balhador. Se fosse um 
engravatado, flagrado 
no roubo, esse secretá-
rio  iria dizer que é preci-
so investigar o caso, que 
todas as providências 
seriam tomadas e coisa 
e tal”. 

jornalacontece@acontecedigital.com.br

Mesa de Cubatão é a única 
‘não alinhada’ com o Executivo

Prefeitos das demais cidades contam com aliados nas mesas diretoras

Cubatão coibe venda de frutas 
típicas do nordeste 
Ambulantes e consumidres veem contradição. Cidade reivindica título de 

promotora do maior festival de cultura nordestina fora do  nordeste

por jÚLIo Cesar Chaves

Depois de uma en-
xurrada de questio-
namentos jurídicos e 
liminares, presiden-
tes e integrantes das 
mesas diretoras das 

Câmaras de Guarujá, 
Cubatão e São Vicen-
te estão sob nova di-
reção.

Em Bertioga, Praia 
Grande e Santos os 

processos foram mais 
tranquilos. Tranqui-
lidade também para 
oito dos nove prefeitos 
da Região. Dificulda-
de no relacionamento 

entre Executivo e Le-
gislativo deverá ficar 
por conta da prefei-
ta Marcia Rosa (PT) 
e Aguinaldo Araújo 
(PDT).

Azedou de vez

Embora tenha sido 
eleito na coligação li-
derada pelo partido 
da prefeita em 2009 e 
ter composto a base 
de apoio no início 
da legislatura, Agui-
naldo Araújo é agora 
um desafeto do go-
verno. 

O clima piorou 
ainda mais depois 
que o vereador Fábio 
Moura (Pros) aliado 
da prefeita, entrou 
na Justiça para anu-
lar a eleição da Mesa. 
O processo chegou a 
ser anulado por de-
cisão de primeira 
instância, mas foi re-
vertido no Tribunal 
de Justiça. 

É neste cenário 
que os vereadores 
vão analisar muito 
em breve a prestação 
de contas do Execu-
tivo referente ao ano 
de 2009.  

Caso as contas 
sejam rejeitadas a 
prefeita pode ter di-
ficuldades para se 
candidatar no futuro

ANÁLISE

Os presidentes 
Aguinaldo Araújo, 
Alfredo Moura e Ni-
colaci, estão sabore-
ando dobrado, seus 

Praia Grande 

Com um olho nos 
consumidores que 
não param de encos-
tar e com outro na 
fiscalização que pode 
chegar a qualquer 
momento, o ambu-
lante Ubiratan Lo-
pes da Silva, popu-
larmente conhecido 
como Bira, nascido 
em Catende/PE e er-
radicado em Cubatão 
há mais de 15 anos, 
toca o pequeno car-
rinho abastecido com 
frutas diferentes e 
muito saborosas.

Pitomba, Jambo, 
Seriguela, Imbu e 
Pequi são as frutas 
oferecidas por Bira. 
“Vem gente de fora 
de Cubatão para 
comprar aqui comi-
go”, comenta. 

Frutas da terra

Nativas do Brasil, 
com exceção da Pi-
tomba, as frutas co-
mercializadas por 
Bira são muito po-
pulares e fartamen-
te encontradas entre 
o norte da Bahia e o 
sertão dos estados de 
Alagoas, Pernambu-
co, Ceará e Paraíba.

A safra dessas fru-
tas é entre o mês de 
dezembro e o início 
de fevereiro.  

Trazidas de ca-
minhão são “reven-
didas em São Paulo 
por tradicionais am-
bulantes, cerca de 50. 
Por isso é tão dificil 
achar” explica o am-
bulante  enquanto 
vende outro monte.

Fiscalização 

“Claro que não te-
nho nenhuma inten-
ção de descumprir a 
lei. Apenas acho que 
não estou competin-
do com as lojas ou 
supermercados. Veja 
se você acha isso aqui 
em outro lugar em 
Cubatão. Até pesso-
as de outras cidades 
vem aqui comprar”, 
comomora.  

O povo apoia

Em pouco mais de  
uma hora de entrevis-
ta, nossa reportagem 
contou aproximada-
mente 50 comprado-
res. A maioria aprova 
a venda e afirma que 

comprar as frutas é 
um forma de “matar 
a saudade da terra”.

“A Prefeitura po-
deria regularizar mi-
nha venda com uma 
licença temporária. Já 
levaram minha mer-
cadoria duas vezes e 
duas outras tive que 
sair correndo com o 
se fosse ladrão”. 

Bertioga Santos

Eleitos  enfrentaram  questionamentos

conquistados cargos 
de presidentes. Elei-
tos por seus pares 
acabaram vencendo 
incertezas devido a 

decisões judiciais. 
Eles  conseguiram 

reverter as decisões 
de 1ª instância no TJ e 
assumiram. 

Cubatão Guarujá São Vicente

Presidente: 
Marcus de Rosis (PMDB)

Vice: Kenny Mendes (DEM)

2º Vice-Presidente:
Professor Igor (PSB)

1º Secretário: Hugo Duppre 
(PSDB)
2º Secretário: Marcelo Del 
Bosco (PPS)

Presidente: 
Aguinaldo Araújo (PDT)

Vice-presidente:
 Ivan Hildebrando (PDT)

1º Secretário: 
Ademário da Silva (PSDB)

2º Secretário: 
Cesar Nascimento (PDT)

Presidente: 
Roberto Andrade, 
o Betinho (PMDB)

Vice: Marco Antonio, 
o Marquinho (PMN)

1º Secretário: Ednaldo  
Passos, o Reco (SDD)
2º Secretário: Carlos 
Eduardo, o Cadu (PTB)

Presidente: 
Capellini (Pros) 

Vice-presidente  
Valéria (PMDB)

1º Secretário
 Alecrim (Pros) 
2º Secretário
José Feliciano (PTB)

Presidente: 
Alfredo Moura (Pros)
Vice-presidente: 
Roberto Rocha (Pros)

1º Secretário:
Eronaldo José de Oliveira 
(SDD)

2º Secretário: 
Juracy Francisco (PT)

Presidente: 
Ronald Nicolaci  (Pros)

Vice Presidente: 
Luciano Tody (PMDB)

1º Secretário: 
Toninho Salgado (PDT)

2º Secretário: Givaldo dos 
Santos Feitoza (PSD)

Marcel Nóbrega
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pErIgoSA

Mal conservada, estrada 
oferece riscos aos usuários

SP 148 também conhecida como Estrada Velha ou  Caminho do Mar, é 
importante opção no trajeto Santos/Cubatão

Opção aos transito 
carregado e muitas 
vezes congestiona-
do da Anchieta, a SP 
148, de responsabi-
lidade do Departa-
mento de Estradas 
de Rodagem (DER), 
apresenta muitos bu-
racos, pista estreita, 
sem acostamento e 
com sinalização  apa-
gada.

Motoristas tam-
bém reclamam do 
risco diário, do abu-

so das carretas e de 
prejuízos com pneus 
cortados e rodas 
amassadas. 

“O Estado que se 
orgulha de ter as me-
lhores estradas do 
país, deve na verda-
de se envergonhar 
de tamanho abando-
no de uma via que 
serve a milhares de 
pessoas e que é uma 
opção ao caos diário 
da rodovia Anchie-
ta”, afirma Marcelo 
Dias Azevedo, mo-
rador do Jardim Pi-
ratininga e que faz o 
trajeto diariamente 
para chegar ao traba-
lho em Santos. 

Riscos

Ao menos três fa-
tores de risco ficaram 
bastante evidentes 
durante a reporta-
gem. 

Primeiro que mo-
toristas de carros pe-
quenos, de carretas e 
até de coletivos inva-
dem a pista contraria 
na tentativa de evitar 
os buracos e desní-
veis.  

O segundo e não 
menos importante  é 
o risco que a rodovia 
se transforma du-
rante a parada dos 
ônibus de transporte 
público para embar-
que e desembarque. 

Como não pos-
sui acostamentos ou 
baias nos pontos, os 
coletivos param na 

Marcel Nóbrega

42 KM  

é a extensão total da 
rodovia entre a cidade de 
santos e a Anchieta, em 
são Bernardo do Campo

pista. Logo, motoris-
tas impacientes que 
seguem no mesmo 
sentido saem da tra-
seira dos ônibus e 
se arriscam na pista 
contrária para pros-
seguir viagem.

Em todo o trecho 
a ultrapassagem é 
proibida. 

Questionado sobre 
os problemas o DER 

informou que uma 
equipe começou a 
realizar reparos com 
operação tapa bu-
racos e roçagem de 
mato. 

Ainda de acordo 
com o departamen-
to estão planejadas 
obras de recupera-
ção, porém não in-
formou quando os 
serviços começam. 

Servidor fica 
impedido de usar 
benefício

Não AutorIzAdo

O Cartão Servidor 
Cidadão, concedido 
aos funcionários da 
Prefeitura de Cuba-
tão está sendo alvo 
de reclamações por 
parte beneficiados. 

Créditos previstos 
para serem lançados 
no último dia 06, de-
pois que a empresa 
Planinvest e a Prefei-
tura fecharam acordo, 
não se confirmaram.

De acordo com a 
Prefeitura , mesmo 
depois do acordo, 
“houve a recusa da 
empresa  em fazer o 
pagamento”.  O con-
trato com a Planvale 
foi assinado no dia 18 
de janeiro de 2010 e o 
seu término está pre-
visto para 18 deste 
mês. 

Ainda segundo a 
Prefeitura, em no-
vembro do ano pas-
sado foi aberto um 
novo processo licita-
tório para escolher a 
empresa que passa-
rá a operar o Cartão. 

Entretanto, a licitação 
foi paralisada pelo 
Tribunal de Con-
tas do Estado após 
representação feita 
por duas empresas 
concorrentes, dentre 
elas a Planvale, diz a 
nota. 

Limite de uso
Mesmo com saldo 

disponível, servido-
res foram impedidos 
de efetuar pagamen-
tos com o Cartão. Os 
funcionários das lojas 
conveniadas ao pro-
grama informaram 
que desde o início da 
manhã desta quinta, 
dia 08, as compras 
estavam limitadas a 
R$ 16. Acima disso a 
operação não era con-
cluída. 

Diante do proble-
ma, alguns funcioná-
rios tentaram repetir 
o valor mais vezes. 
Contudo, foram in-
formados que o limite 
era diário, permitin-
do um único débito 
de R$ 16. 

pADRoeiRo

Guarujá comemora com festas e obras
A Prefeitura preparou agenda com ações a partir do dia 15, que vão até 27 de janeiro. No dia 15, feriado      

municipal, haverá entrega de obras e ações serão concentradas na Maré Mansa 

Dia 15 Ações na 
Maré Mansa

- 13h Ação de Cida-
dania. Feira de livros 
e atrações musicais 
da Banda Marcial e 
Balé Municipal. 

-15h Entrega da re-
vitalização da Aveni-
da Luis Custódio do 
Vale (desde a Estra-
da de Pernambuco), 
Avenida 1 (entre a 
Rua Ébanos e a Estra-
da de Pernambuco), 
Rua Ébanos (Entre a 
Avenida Luis Custó-
dio do Vale e a Rua 5) 
e Rua 1 (Entre a Rua 
5 e a Avenida Luis 
Custódio do Vale). As 
vias receberam guias, 
sarjeta, asfalto, rede 
de drenagem e sinali-
zação de solo.

Dia 15 Eventos 
Religiosos

- 18h Procissão, 
seguida de missa, na 
Matriz de Guarujá 
(Praça da Matriz, 1 – 
Centro).

- 18h  Procissão, 
seguida de missa, 
na Comunidade 
Santo Amaro (Rua 
Waldemar Tangari, 
316 – Jardim Con-
ceiçãozinha). 

 Vida Reluz
- 20h no estacio-

namento do Guaibê, 
grande show com a 
Banda “Vida Reluz”. 
O grupo que já gravou 
sete CDs, um DVD e 
dois VHS deve subir 
ao palco por volta das 
21:30h. A abertura da 
festa será feita pela 
Banda “Vaso Novo”, 
da Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima e 
Santo Amaro, segui-

da pela Banda “Luz 
do Mundo”, da Paró-
quia Senhor Bom Je-
sus (Vila Zilda), que 
estará lançando seu 
CD Faça-se.  

Dia 16, 20h 

Apresentações do 
Grupo Folclórico de 
Povoa de Varzim, na 
Praça da Matriz, e às 
21 horas, na Praça 
das Bandeiras. 

Gratuidade na 
passagem

Todo dia 15 de ja-
neiro a passagem de 
ônibus é gratuita em 
Guarujá. A medida é 
fruto de um decreto da 
prefeita Antonieta, de 
janeiro de 2010. A par-
tir disso maiores de 60 
anos também ficaram 
isentos em passagem 
nos ônibus municipais

Dia 21, 15h

Entrega das novas 
instalações do Centro 
de Cidadania I, que 
está funcionando na 
Rua Santo Amaro, 320, 
na Vila Maia, centro. 

Dia 24, 10h

A Prainha Bran-
ca receberá ação de 
cidadania, com visi-
ta às instalações do 
consultório médico 
dentro da sede da 
associação de mora-
dores e da reforma 
da escola, que atende 
uma classe municipal 
e outra estadual. 

27, 10h
 A Farmácia do Ci-

dadão do Jardim dos 
Pássaros receberá o 
nome do farmacêutico 
Jayro Graciola. A ceri-
mônia contará com o 
ato de descerramento 
de placa. Graciola fa-
leceu aos 72 anos, em 
2013. Ele foi eleito ve-
reador de Guarujá por 
três vezes, sendo, in-
clusive, presidente da 
Câmara em 93/94. 

extintoRes

Prazo foi adiado 
Os motoristas têm 

agora até o famoso 
dia da mentira, 1º de 
abril, para se adequa-
rem a novo regra. A 
prorrogação alterou 
a Resolução 333 do 
Contran, de 2009, que 
estabelecia que os ve-
ículos não poderiam 
circular sem o extin-

tor ABC a partir de 1º 
de janeiro deste ano. 

O novo extintor 
tem capacidade para 
eliminar chamas de 
classes A,B e C, como, 
bancos, tapetes e pai-
néis, no caso dos veí-
culos.Também auxilia 
no combate a chamas 
de inflamáveis.
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Editais de casamento CARTóRIO 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 artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: EVERTON APARECIDO DOS SANTOS DE JESUS e PALOMA JAÍSE SOUSA RAMOS. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, embalador, RG n.º 482683740 - SSP/SP, 
CPF n.º 23251876830, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia nove de set-
embro de mil novecentos e noventa (09/09/1990), residente na Rua Manoel Matias de Souza, 130, 
Bolsão 07, Cubatão - SP, filho de CELSO GOMES DE JESUS, de nacionalidade brasileira, pedreiro refra-
tário, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS DE 
JESUS, falecida há 02 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, 
RG n.º 457074978 - SSP/SP, CPF n.º 41484859804, com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e noventa e seis (28/11/1996), resi-
dente na Rua Manoel Matias de Souza, 130, Bolsão 07, Cubatão - SP, filha de PAULO CESAR NUNES 
RAMOS, de nacionalidade brasileira, op.de empilhadeira, com 44 anos de idade, residente em Livra-
mento - PB e de GILDETE ALMEIDA SOUSA RAMOS, de nacionalidade brasileira, autônoma, com 39 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 19 de dezembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: RICARDO DA SILVA SOARES e PATRICIA HERCULANO DE SOUSA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de maquinas, RG n.º 304581859 - SSP/SP, CPF n.º 
29503792819, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia três de janeiro de mil nove-
centos e oitenta (03/01/1980), residente na Av. Beira Mar, 1659, aptº15, Jardim Casqueiro, Cubatão 
- SP, filho de JOÃO DA SILVA SOARES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, 
residente em Praia Grande - SP e de MARIA NOBREGA SOARES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
66 anos de idade, residente em Praia Grande - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, RG n.º 351475515 - SSP/SP, CPF n.º 30248389882, com 35 anos de idade, natural de Recife - 
PE (São Lourenço da Mata-PE  Livro nº 100, fls. nº 158, Termo nº 15001), nascida no dia trinta de outu-
bro de mil novecentos e setenta e nove (30/10/1979), residente na Av. Beira Mar, 1659, aptº15, Jardim 
Casqueiro, Cubatão - SP, filha de ILDA HERCULANO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 19 de dezembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JULIO ALBERTO DO COUTO e MARCELA DA PIEDADE DIAS DA CRUZ. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de processos quimicos, RG n.º 251121306 
- SSP/SP, CPF n.º 16240037885, com 41 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 43, 
fls. nº 166, Termo nº 33514), nascido no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e setenta e 
três (22/09/1973), residente na Av. Beira Mar, 1391, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de MANOEL 
MESSIAS DO COUTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, residente em Ita-
raré - SP e de MARIA ELIZABETE DO COUTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 66 anos de idade, 
residente em Itararé - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, bancaria, RG n.º 
32614534 - SSP/SP, CPF n.º 29904550867, com 33 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 2º Sub-
distrito  Livro nº 175, fls. nº 160, Termo nº 38899), nascida no dia nove de setembro de mil novecentos 
e oitenta e um (09/09/1981), residente na Rua Estado Unidos, 569, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha 
de PAULO FATIMA DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, tecnico de execução, com 58 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ROSA DA PIEDADE DIAS DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 20 de dezembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: SEVERINO VIEIRA DA SILVA e GIOVANA LOPES BRAGA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, carpinteiro, RG n.º 3964513 - SSP/PE, CPF n.º 33480206468, com 54 
anos de idade, natural de Flores - PE, nascido no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e sessenta 
(28/04/1960), residente na Avenida Principal, 503, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de FRANCISCO 
FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 90 anos de idade, residente em Flores 
- PE e de ESTER VIEIRA DA SILVA, falecida há 6 anosDivorciado de Auxiliadora Francisca da Silva, conforme 
sentença datada aos 03/02/2014, proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Flores/PE, nos autos de 
nº0000024-08.2014.8.17.0610. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, doméstica, 
RG n.º 291605369 - SSP/SP, CPF n.º 28478814841, com 38 anos de idade, natural de São Vicente - SP 
(São Vicente - SP  Livro nº 88, fls. nº 184, Termo nº 76850), nascida no dia vinte e um de agosto de mil 
novecentos e setenta e seis (21/08/1976), residente na Avenida Principal, 503, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, filha de JOSÉ GONÇALVES BRAGA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 58 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de PEDRINA BARBOSA LOPES, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de dezembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: EDUARDO SILVA SANTOS e EDNA DE OLIVEIRA SANTOS. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 1133511430 - SSP/BA, com 32 anos 
de idade, natural de Miguel Calmon - BA (Piritiba-BA  Livro nº 4, fls. nº 194, Termo nº 3494), nas-
cido no dia dezenove de setembro de mil novecentos e oitenta e dois (19/09/1982), residente na 
Rua Caminho dos Pilões, 59, Pilões, Cubatão - SP, filho de CARLITO PAULO DOS SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 88 anos de idade, residente em Miguel Calmon - BA e de NI-
UCE ROSA DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 67 anos de idade, residente 
em Miguel Calmon - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
309755335 - SSP/SP, CPF n.º 31793640840, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 77, fls. nº 130, Termo nº 12874), nascida no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e um (31/01/1981), residente na Rua Caminho dos Pilões, 59, Pilões, Cubatão - SP, filha de 
AGNALDO RODRIGUES SANTOS, de nacionalidade brasileira, soldador, com 68 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de ZELIA ALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 63 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 20 de dezembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: TARCISIO OSCAR DOS SANTOS JÚNIOR e GABRIELA DA SILVA CUNHA GOMES. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro mecânico, RG n.º 246546670 
- SSP/SP, CPF n.º 30659969874, com 30 anos de idade, natural de São Paulo - SP (São Paulo - 21º 
Subdistrito - Saúde  Livro nº 66, fls. nº 137, Termo nº 62156), nascido no dia dois de setembro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (02/09/1984), residente na Rua 1º de Maio, 470, apt.24, Vila Nova, 
Cubatão - SP, filho de TARCISIO OSCAR DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, construtor, com 60 
anos de idade, residente em Ribeirão Pires - SP e de NOEME DE FATIMA TEIXEIRA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 58 anos de idade, residente na Av.Nossa Senhora da Lapa, 
798, em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, concierge, RG n.º 
36465790X - SSP/SP, CPF n.º 41215938802, com 21 anos de idade, natural de Santos - SP (Cubatão  Liv-
ro nº 158, fls. nº 317, Termo nº 45297), nascida no dia dez de maio de mil novecentos e noventa e três 
(10/05/1993), residente na Rua Ana Neri, 44, Vila Couto, Cubatão - SP, filha de OSMAR CUNHA GOMES, 
de nacionalidade brasileira, téc.de segurança, com 55 anos de idade, residente na Rua Ana Neri, 44, em 
Cubatão - SP e de VÁGNA DA SILVA CUNHA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 44 anos de idade, 
residente na Rua Ana Neri, 44, em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 20 de dezembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: THIAGO FELIPPELLI DOS SANTOS e KEITH BISPO DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 44766726 - SSP/SP, CPF n.º 36626669877, 
com 25 anos de idade, natural de São Paulo - SP (São Paulo - 18º Subdistrito - Ipiranga  Livro nº 
130, fls. nº 115, Termo nº 77462), nascido no dia oito de maio de mil novecentos e oitenta e nove 
(08/05/1989), residente na Avenida Beira Mar, 1409, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de NEL-
SON DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 50 anos de idade, residente em São 
Vicente - SP e de ROSANA FELIPPELLI RIOS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, costureira, 
com 47 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, micro empresária, RG n.º 30129634 - SSP/SP, CPF n.º 31456195867, com 34 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia onze de março de mil novecentos e oitenta 
(11/03/1980), residente na Avenida Beira Mar, 1409, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de JOSE 
ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, empresário, com 64 anos de idade, residente em Praia 
Grande - SP e de MARIA JOSE BISPO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, micro empresária, com 
63 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 22 de dezembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: AURÉLIO GUSTAVO PEDRÃO e LORRAYNE PEREIRA BRITO. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, jogador de vôlei, RG n.º 538439907 - SSP/SP, CPF n.º 
40395710880, com 20 anos de idade, natural de Cacoal - RO (Santa Luzia D’Oeste-RO  Livro nº 10, 
fls. nº 22, Termo nº 3422), nascido no dia três de dezembro de mil novecentos e noventa e qua-
tro (03/12/1994), residente na Rua João Oléa Aguilar, 251, Jd. 31 de Março, Cubatão - SP, filho de 
CLAUDIO UMBERTO PEDRÃO, de nacionalidade brasileira, administrativo, com 47 anos de idade, 
residente em Rolim de Moura - RO e de SILVIA ALVES DA SILVA PEDRÃO, de nacionalidade brasile-
ira, decoradora, com 43 anos de idade, residente em Rolim de Moura - RO . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, professora de educação física, RG n.º 472303971 - SSP/SP, CPF 
n.º 37801657837, com 24 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 
143, fls. nº 197, Termo nº 87006), nascida no dia dois de setembro de mil novecentos e noventa 
(02/09/1990), residente na Rua João Oléa Aguilar, 251, Jd. 31 de Março, Cubatão - SP, filha de JAIL-
SON SIQUEIRA BRITO, de nacionalidade brasileira, serralheiro, com 46 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de IÊDA PEREIRA BRITO, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 44 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 22 de dezembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: PAULO FAGUNDES GONÇALVES e GISLENE LEITE DA SILVA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado, RG n.º 130879848 - SSP/SP, CPF n.º 
02920334867, com 54 anos de idade, natural de São Paulo - SP (São Paulo - 36º Subdistrito - Vila 
Maria  Livro nº 47, fls. nº 200, Termo nº 48759), nascido no dia dez de agosto de mil novecentos 
e sessenta (10/08/1960), residente na Rua 13 de Maio, 421, Apt. 21, Vila Nova, Cubatão - SP, filho 
de ANTONIO JOSÉ GONÇALVES, falecido há 6 anos e de JULIA FAGUNDES GONÇALVES, falecida há 4 
anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de segurança do trabalho, 
RG n.º 283007175 - SSP/SP, CPF n.º 25541795818, com 39 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia dezessete de setembro de mil novecentos e setenta e cinco (17/09/1975), residente 
na Rua 13 de Maio, 421, Apt. 21, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de SEBASTIÃO LEITE DA SILVA, falecido 
há 36 anos e de DORACY MERCÊS LEITE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 70 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 23 de dezembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: APARECIDO RUBENS DE ANDRADE e ANGELA MARIA DE OLIVEIRA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, empresário, RG n.º 109579446 - SSP/SP, CPF n.º 
80068707800, com 56 anos de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia vinte e sete de setembro 
de mil novecentos e cinquenta e oito (27/09/1958), residente na Rua D.Pedro II, 677, Vila Nova, 
Cubatão - SP, filho de BENEDITA MARIA DE ANDRADE, falecida há 15 anosDivorciado de Helendinalva 
de Jesus Fernandes, conforme escritura pública lavrada no 1ºTabelião de Notas Cubatão-SP, livro 
199, fls.269/270, aos 29/04/2014. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, en-
fermeira, RG n.º 14754665 - SSP/SP, CPF n.º 03587143897, com 52 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e sessenta e dois (24/02/1962), 
residente na Rua D.Pedro II, 677, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de ANTONIO CLEMENTE DE OLIVEIRA, 
desaparecido há 30 anos e de MARIA DA CONCEIÇÃO FEITOSA DE OLIVEIRA, falecida há 20 anos. Di-
vorciada de Claudio José da Silva, conforme sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ªVara desta 
Comarca, datada de 13/08/1997, proc.nº246/97. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 23 de dezembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: LEANDRO MARTINS ALVES e ANA ANGÉLICA BORGES SILVA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de enfermagem, RG n.º 272031859 - SSP/SP, CPF 
n.º 36904720832, com 26 anos de idade, natural de Santos - SP (Praia Grande-SP  Livro nº 6, fls. nº 
129vº, Termo nº 3680), nascido no dia trinta de abril de mil novecentos e oitenta e oito (30/04/1988), 
residente na Av. Wilson de Oliveira, 735, Jd. Melvi, Praia Grande - SP, filho de JACOB MARTINS AL-
VES, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 59 anos de idade, residente em Praia Grande - SP 
e de MARIA GORETH BENEDITO ALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, 
residente em Praia Grande - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, recep-
cionista, RG n.º 443964270 - SSP/SP, CPF n.º 36359306875, com 27 anos de idade, natural de Caetité 
- BA (Caetité-BA  Livro nº 27, fls. nº 82, Termo nº 4311), nascida no dia dezesseis de abril de mil 
novecentos e oitenta e sete (16/04/1987), residente na Rua Valdomiro Pereira, 502, Vale Verde, Cu-
batão - SP, filha de CELSO SOUZA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 57 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de CARMITA BORGES SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
54 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 de dezembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JOSUÉ SEVERINO DA SILVA e REGIANE APARECIDA ROSA DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 531034951 - SSP/SP, CPF n.º 
07006261406, com 32 anos de idade, natural de São Lourenço da Mata - PE (São Lourenço da Mata - 
PE  Livro nº 122, fls. nº 102V, Termo nº 41147), nascido no dia dezesseis de outubro de mil novecentos 
e oitenta e dois (16/10/1982), residente na Rua Jorge Farah, 147, Bolsão 8, Cubatão - SP, filho de GENI-
VAL SEVERINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante geral, com 52 anos de idade, residente 
em São Vicente - SP e de HILDA MARIA LIMA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 52 
anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciada, auxiliar, RG n.º 34452100X - SSP/SP, CPF n.º 31490598871, com 31 anos de idade, natural de São 
Vicente - SP (São Vicente - SP), nascida no dia vinte e três de março de mil novecentos e oitenta e três 
(23/03/1983), residente na Rua Jorge Farah, 147, Bolsão 8, Cubatão - SP, filha de SEVERINO LUIS DA SIL-
VA, falecido há 2 meses e de CREUSA MARIA ROSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 63 anos de idade, residente em São Vicente - SP. Divorciada de Geovane Silva Gonçalves, conforme 
sentença datada aos 26/08/11, proferida pelo Juiz de Direito da 2º Vara de Familia e Sucessões da Co-
marca de São Vicente-SP, nos autos de  nº543/11. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 26 de dezembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: CRISTOFER PAULO DA SILVA VITORINO e NILBIA TORRES GOMES DE MOURA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 408267616 - SSP/SP, CPF 
n.º 31855315823, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia cinco de junho de mil 
novecentos e oitenta e três (05/06/1983), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, Bloco 70, Ap 32G, Vila 
Natal, Cubatão - SP, filho de ERCILIO DA COSTA VITORINO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 
56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA MARIA DA SILVA VITORINO, de nacionalidade 
brasileira, motorista, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, auxiliar de dp, RG n.º 363507383 - SSP/SP, CPF n.º 42545189863, com 
22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e no-
venta e dois (26/06/1992), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, Bloco 70, Ap 32G, Vila Natal, Cubatão 
- SP, filha de JOSÉ GENILDO GOMES DE MOURA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 50 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de SILVANIA TORRES DE ARRUDA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
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 afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 de dezembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS e MARINALVA VICENTE DE LIMA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 2444543 - SSP/PI, CPF n.º 
01026848393, com 29 anos de idade, natural de Campo Maior - PI (Campo Maior-PI  Livro nº 32, 
fls. nº 583, Termo nº 39012), nascido no dia doze de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco 
(12/08/1985), residente na Rua dos Cravos, 452, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de PEDRO JOSÉ DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 54 anos de idade, residente em Campo Maior 
- PI e de MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de cozinha, com 
54 anos de idade, residente em Campo Maior - PI . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, auxiliar de cozinha, RG n.º 573748305 - SSP/SP, CPF n.º 85623300430, com 38 anos de 
idade, natural de Paudalho - PE, nascida no dia seis de novembro de mil novecentos e setenta e seis 
(06/11/1976), residente na Rua dos Cravos, 452, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de SEVERINO VICENTE 
DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, residente em Paudalho - PE 
e de RAIMUNDA FRANCISCA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 66 anos de idade, 
residente em Paudalho - PE. Divorciada de Raimundo Florêncio dos Reis, conforme sentença datada 
de 23/08/2012, proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara desta Comarca, nos autos de N° 760/12, 
processo N°157.01.2012.006177-1/000000-000. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 de dezembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: RENATO LUIS NUNES DE BARROS e MILENE RODRIGUES DA SILVA PEREIRA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, professor, RG n.º 45186375 - SSP/SP, 
CPF n.º 37663157818, com 25 anos de idade, natural de Guarujá - SP (Vicente de Carvalho (Distrito 
do Município de Guarujá)  Livro nº 78, fls. nº 323, Termo nº 32409), nascido no dia dezessete de 
abril de mil novecentos e oitenta e nove (17/04/1989), residente na Praça Gervasio Bonavides, 80, 
Ap 12, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de SERGIO LUIS SERRA DE BARROS, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 51 anos de idade, residente em Guarujá - SP e de VALDENICE NUNES DE BARROS, 
de nacionalidade brasileira, professora, com 42 anos de idade, residente em Guaruja - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 46018233 - SSP/SP, CPF n.º 
37003958848, com 25 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 253, 
fls. nº 167, Termo nº 85462), nascida no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
nove (27/02/1989), residente na Praça Gervasio Bonavides, 72, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de JOSÉ 
HENRIQUE PEREIRA, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 53 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ROSEMEIRE RODRIGUES DA SILVA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 26 de dezembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RONALDO DE SOUSA SANTANA e MARCELA DOS SANTOS SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 463251817 - SSP/SP, CPF n.º 39002545835, com 
26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 129, fls. nº 99, Termo nº 33537), nascido 
no dia vinte e nove de junho de mil novecentos e oitenta e oito (29/06/1988), residente na Rua Larissa 
Kocner, 408, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de NIVALDO ALVES SANTANA, falecido há 20 anos e de 
MARIA NEUSA RIBEIRO DE SOUSA, falecida há 20 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasile-
ira, solteira, do lar, RG n.º 460151812 - SSP/SP, CPF n.º 41636603807, com 25 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 133, fls. nº 245, Termo nº 35275), nascida no dia doze de março de mil 
novecentos e oitenta e nove (12/03/1989), residente na Rua Larissa Kocner, 408, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, filha de MANOEL MÁXIMO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 55 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ANA SELMA DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, diarista, 
com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 27 de dezembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: FÁBIO PEREIRA DOS SANTOS e DANIELLE DOS SANTOS SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 460139411 - SSP/SP, CPF n.º 
38315107844, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de julho de mil 
novecentos e oitenta e oito (13/07/1988), residente na Rua Vereador José Marcondes, 47, Vila São 
José, Cubatão - SP, filho de AGENOR PEREIRA DOS SANTOS, falecido há 20 anos e de KÁTIA MARIA 
SANTOS SILVA, falecida há 20 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 428017058 - SSP/SP, CPF n.º 42411736835, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP, nascida no dia seis de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (06/09/1994), residente 
na Rua Julieta de Azevedo Bonavides, 130, Vale Verde, Cubatão - SP, filha de DURVAL DOS SANTOS 
SILVA, de nacionalidade brasileira, operador de máquinas, com 50 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP e de MARILENE BATISTA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 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 afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 29 de dezembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: LEANDRO IVO DUTRA PORTELA e SARA VIANA DE MORAIS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em eletroeletrônica, RG n.º 428738904 - SSP/SP, CPF n.º 
44968985860, com 19 anos de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia nove de janeiro de mil 
novecentos e noventa e cinco (09/01/1995), residente na Rua José Lopes da Silva, 184, Jardim Nova 
Republica, Cubatão - SP, filho de SEVERINO DE OLIVEIRA PORTELA, de nacionalidade brasileira, apos-
entado, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DAS GRAÇAS DUTRA PORTELA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 499234546 - SSP/SP, CPF n.º 45035901890, 
com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e sete de dezembro de mil nove-
centos e noventa e cinco (27/12/1995), residente na Rua Serafim Simões, 30, Vale Verde, Cubatão 
- SP, filha de JOSÉ ROCHA DE MORAIS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 53 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA ERIDAN VIANA DE MORAIS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 29 de dezembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: STÉFANO CRISTIAM GONSALVES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA e NATALIA SILVA 
NASCIMENTO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de borracheiro, RG 
n.º 48969682X - SSP/SP, com 21 anos de idade, natural de Indiaporã - SP (Indiaporã  Livro nº 6, fls. nº 
62, Termo nº 3711), nascido no dia sete de outubro de mil novecentos e noventa e três (07/10/1993), 
residente na Rua D, 51, aptº21 A, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de JOÃO BRAGA DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, motorista, com 45 anos de idade, residente em Ouroeste - SP e de RO-
SANGELA GONSALVES DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 38 anos de idade, 
residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 452553660 - SSP/SP, com 17 anos de idade, natural de São Paulo - SP (São Paulo - Itaquera  Livro 
nº 274, fls. nº 152, Termo nº 217983), nascida no dia dezoito de março de mil novecentos e noventa 
e sete (18/03/1997), residente na Rua D, 51, aptº21 A, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de ALMIR SAN-
TOS NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 54 anos de idade, residente em São 
Vicente - SP e de MARIA DA GLORIA MACHADO SILVA, de nacionalidade brasileira, domestica, com 45 
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 afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 29 de dezembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ADÊRMYSON FERNANDO MARTINS COSTA e JULIANA BARBOSA DA SILVA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, RG n.º 46443881 - SSP/SP, 
CPF n.º 26083438802, com 37 anos de idade, natural de São Luis - MA (São Luis-MA  Livro nº 68, fls. 
nº 162, Termo nº 11524), nascido no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e setenta e sete 
(22/06/1977), residente na Rua Martim Afonso, 364, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de VERA 
LUCIA MARTINS COSTA, de nacionalidade brasileira, massoterapeuta, com 62 anos de idade, residente 
em Macaé - RJ . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, encarregada de caixa, RG 
n.º 25489379X - SSP/SP, CPF n.º 29357670807, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nas-
cida no dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos e oitenta e um (27/01/1981), residente na Rua 
Martim Afonso, 364, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de MANOEL BARBOSA DA SILVA, falecido 
há 4 anos e de MARIA DE LOURDES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, 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 afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 29 de dezembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: DENIS SANTOS DE OLIVEIRA e BIANCA DE PAULA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 48601463 - SSP/SP, CPF n.º 39515262895, com 
24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 141, fls. nº 11, Termo nº 38225), nas-
cido no dia três de fevereiro de mil novecentos e noventa (03/02/1990), residente na Rua Francisco 
Marcolino Moura, 11, Vila São José, Cubatão - SP, filho de GENIVAL FERNANDES DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, motorista, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
APARECIDA DOS SANTOS LOPES, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 48 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 
363508442 - SSP/SP, CPF n.º 41947992830, com 21 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 171, fls. nº 198, Termo nº 103541), nascida no dia dez de maio de mil novecentos 
e noventa e três (10/05/1993), residente na Rua São José, 37, Vila São José, Cubatão - SP, filha de 
GERALDO MIRANDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, operador, com 58 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de RITA DE CASSIA DE PAULA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 44 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 30 de dezembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: MARCO AURÉLIO GONÇALVES BASTOS e MARIA LUCIANA HONORINA DE 
QUEIROZ. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, fiscal de loja, RG n.º 30590214 
- SSP/SP, CPF n.º 26888973816, com 36 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  
Livro nº 24, fls. nº 152, Termo nº 15795), nascido no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e 
setenta e oito (26/05/1978), residente na Rua Caminho São Leopoldo, 1431, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, filho de SEBASTIÃO CLAUDINO BASTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de 
idade, residente em Guarujá - SP e de NINFA LOPES GONÇALVES, falecida há 1 ano . Sendo a pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de enfermagem, COREN n.º 332514 - SP, CPF n.º 
94663963404, com 41 anos de idade, natural de Flores - PE, nascida no dia dez de novembro de mil 
novecentos e setenta e três (10/11/1973), residente na Rua Caminho São Leopoldo, 1431, Vila Esper-
ança, Cubatão - SP, filha de IZABEL HONORINA DE QUEIROZ, falecida há 2 anos. Divorciada de José Is-
marque dos Santos, conforme sentença datada de 19/04/2005, proferida pela MM. Juiza de Direito da 
Comarca de Praia Grande-SP, nos autos de 979/05. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 30 de dezembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: PAULO REIS DOS SANTOS SILVA e GEISSILANE FEITOZA DOS SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de manutenção, RG n.º 490146855 - SSP/SP, 
CPF n.º 42191223893, com 21 anos de idade, natural de São Paulo - SP (Ermelino Matarazzo (Dis-
trito do Município de São Paulo)  Livro nº 109, fls. nº 265, Termo nº 41821), nascido no dia oito de 
março de mil novecentos e noventa e três (08/03/1993), residente na Rua São José, 205, fundos, 
Vila São José, Cubatão - SP, filho de PAULO LOPES DA SILVA, falecido há 5 anos e de ANA REIS DOS 
SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente em Votuporanga 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, ajudante geral, RG n.º 381749125 - 
SSP/SP, CPF n.º 07707249496, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatro 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (04/02/1994), residente na Rua São José, 205, 
fundos, Vila São José, Cubatão - SP, filha de GEOVÁ MANOEL DOS SANTOS, falecido há 2 anos e de 
MARIA JARRIDE FEITOZA, falecida há 10 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 30 de dezembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: ANDERSON SANTANA e ELEN NOGUEIRA NASCIMENTO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, RG n.º 340260105 - SSP/SP, com 30 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (São Vicente  Livro nº 148, fls. nº 122, Termo nº 114026), nascido no dia vinte e cinco 
de maio de mil novecentos e oitenta e quatro (25/05/1984), residente na Rua José Quirino Dantas, 
321, Bolsão 8, Cubatão - SP, filho de CARMEN CONCEIÇÃO SANTANA, de nacionalidade brasileira, aux-
iliar de serviços gerais, com 51 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, estudante, com 17 anos de idade, natural de Cubatão - SP (São Vi-
cente  Livro nº 242, fls. nº 204, Termo nº 170131), nascida no dia doze de janeiro de mil novecentos e 
noventa e sete (12/01/1997), residente na Rua José Quirino Dantas, 321, Bolsão 8, Cubatão - SP, filha 
de JOAS MORAES NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, empresario, com 48 anos de idade, resi-
dente em São Vicente - SP e de TEREZINHA NOGUEIRA, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, com 
53 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 afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 30 de dezembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: ALEXSANDRE FERREIRA DOS SANTOS DUNDA e THAYSE DA SILVA GOMES. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, gerente de logística, RG n.º 30374863 - SSP/SP, 
CPF n.º 33640798899, com 29 anos de idade, nascido no dia vinte e quatro de julho de mil novecen-
tos e oitenta e cinco (24/07/1985), residente na Rua Dona Guiomar Fagundes, 131, Areia Branca, 
Santos - SP, filho de JOSE TEIXEIRA DUNDA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 65 anos de 
idade, residente em Santos - SP e de MARIA DILMA FERREIRA DOS SANTOS DUNDA, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Santos - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, analista, RG n.º 34448792 - SSP/SP, CPF n.º 31444088831, com 30 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (23/02/1984), residente na Rua Rio de Janeiro, 455, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de 
JOSÉ FRANCISCO GOMES, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 59 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARLENE INES DA SILVA GOMES, 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 afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 30 de dezembro de 2014
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: DIOGO MELO DA COSTA e AMANDA LOPES DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 489535100 - SSP/SP, CPF n.º 43718897865, 
com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 156, fls. nº 159, Termo nº 44343), 
nascido no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (27/12/1992), resi-
dente na Rua Santa Terezinha, 3, Vila São José, Cubatão - SP, filho de JOÃO LUIZ DA COSTA FILHO, 
de nacionalidade brasileira, ajudante geral, com 43 anos de idade, residente na Rua Santa Terez-
inha, 3, em Cubatão - SP e de ELISANGELA DE OLIVEIRA MELO, de nacionalidade brasileira, téc. se-
gurança, com 37 anos de idade, residente na Rua Santa Terezinha, 3, em Cubatão - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 593576147 - SSP/SP, CPF n.º 
49189159810, com 16 anos de idade, natural de Santos - SP (Cubatão  Livro nº 191, fls. nº 339, Termo 
nº 58453), nascida no dia vinte e nove de outubro de mil novecentos e noventa e oito (29/10/1998), 
residente na Rua Antonio José Silva, Bloco 40F, apt.34F, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de MILTON 
RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileria, falecido há 02 anos e de VALDIRENE GON-
SALVES LOPES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente na 
Rua Antonio José Silva, em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 02 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSE AUGUSTO DE SOUZA e JIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, carpinteiro, RG n.º 536497151 - SSP/SP, CPF n.º 66096804500, 
com 43 anos de idade, natural de Carira - SE (Carira-SE  Livro nº 19, fls. nº 274, Termo nº 16553), nas-
cido no dia oito de novembro de mil novecentos e setenta e um (08/11/1971), residente na Caminho 
São Cristovão, 1896, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de MANUEL AUGUSTO DE SOUZA, de naciona-
lidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente em Jeremoabo - BA e de ANDRELINA 
SANTOS SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 63 anos de idade, residente em Jer-
emoabo - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar, RG n.º 372776474 
- SSP/SP, CPF n.º 60938498568, com 41 anos de idade, natural de Salvador - BA (Salvador,Penha-BA  
Livro nº 89, fls. nº 24v, Termo nº 56398), nascida no dia dois de fevereiro de mil novecentos e setenta 
e três (02/02/1973), residente na Caminho São Cristovão, 1896, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de 
JOSE DA HORA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 62 anos de idade, residente em 
Salvador - BA e de MARIA DAS GRAÇAS DA RESSURREIÇÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
65 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 02 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: FELIPE SILVA DE ARAUJO e LEILA DOS SANTOS SAMPAIO. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de mistura, RG n.º 36614399 - SSP/SP, CPF n.º 
44069609881, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 160, fls. nº 376, 
Termo nº 46152), nascido no dia onze de junho de mil novecentos e noventa e três (11/06/1993), 
residente na Rua XV de Novembro, 722, aptº 6, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de REGINALDO ALVES DE 
ARAUJO, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 39 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
MARIA VENERANDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, faxineira, com 45 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, Operadora de loja, RG n.º 
357713230 - SSP/SP, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 172, fls. nº 283, 
Termo nº 50835), nascida no dia nove de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (09/08/1995), 
residente na Rua XV de Novembro, 722, aptº 6, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de FRANCISCO DE FREIT-
AS SAMPAIO, de nacionalidade brasileira, montador de andaime, com 40 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA ROSA BARBOSA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar contabil, 
com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 05 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ALAN MACHADO e WALDICIA VICENTE DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, pastor, RG n.º 306636542 - SSP/SP, CPF n.º 28233180890, com 
36 anos de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia vinte e seis de março de mil novecentos e 
setenta e oito (26/03/1978), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 90, Pq. São Luís, Cubatão - SP, 
filho de WALTER MACHADO, falecido há 25 anos e de VERA LUCIA DESIDÉRIO MACHADO, de naciona-
lidade brasileira, do lar, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Isabel Matias 
da Silva, através de Escritura Pública lavrada em 13 de janeiro de 2012 pelo 2ºTabelião de Notas e 
Protesto de Letras e Títulos de Cubatão-SP, no livro nº125, págs.280/283. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 280147478 - SSP/SP, CPF n.º 21916459846, com 
32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia onze de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e dois (11/02/1982), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 90, Pq. São Luís, Cubatão - SP, 
filha de JOSÉ VICENTE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 62 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Ednaldo Amaro dos Santos, con-
forme sentença datada aos 17/04/2008, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara Cível da Comarca 
de Cubatão-SP, nos autos de nº173/08. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 05 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JORGE CARVALHO DONAIRE e MARIETE NOVAES PUTUMUJÚ. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, RG n.º 147575539 - SSP/SP, CPF n.º 04713457841, 
com 51 anos de idade, natural de Governador Valadares - MG, nascido no dia dez de março de 
mil novecentos e sessenta e três (10/03/1963), residente na Rua José Torres Filho, 63, Bloco 1, 
Ap 44, Jd. Real - Bolsão 9, Cubatão - SP, filho de ANTONIO LUCI DONAIRE, falecido há 3 anos e de 
IOLANDA MARTA DE CARVALHO, falecida há 15 anosDivorciado de Elaine Tomé dos Santos, con-
forme sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara Judicial da Comarca de Cubatão/SP, nos 
autos de nº471/2012. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, comerciante, RG 
n.º 579447467 - SSP/SP, CPF n.º 93584660572, com 42 anos de idade, natural de Ibirataia - BA (Ibi-
rataia-BA  Livro nº 08, fls. nº 187v, Termo nº 2118), nascida no dia vinte e quatro de outubro de 
mil novecentos e setenta e dois (24/10/1972), residente na Rua José Torres Filho, 63, Bloco 1, Ap 
44, Jd. Real - Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de JOSÉ PAULO PUTUMUJÚ, falecido há 3 anos e de LAU-
RITA PEREIRA NOVAES, falecida há 2 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 05 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.
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32 anos de tradição

ESPAÇO PARA FESTA
ESPAÇO PARA FESTA COM CHURRASQUEIRA E PISCINA, NA AV. COMENDADOR 
FRANCISCO BERNARDO - PQ. SÃO LUIZ - TEL: 3361-1252 ( ESPAÇO MARIA LUIZA)

Imovéis

Ref: AP0007 - Apto novo - 02 dor-
ms, 1 vaga, á partir de R$ 221 mil
Prédio com elevador, próx. a co-
mércios, hospitais, escolas e etc
entrada: 20% restante financiamento
Contato: 7820-4982/7806-2562
Ref. AP0162-  Vila Nova - Apto 2 
dorms, s/garagem - Térreo R$ 180 mil
Ótimo estado, aceita financ. FGTS, CC
Contato: 7806-2562/7820-4982
Ref. 0190 - Apto - 2 dorms. novo 
Minha Casa Minha Vida - R$ 190 mil 
- últimas unidades
Contato: 7806-2562/7820-4982

Ref: 0140 - Casqueiro - apto 2 dorms, 
em construção, R$ 200 mil. Entrada: 
19 mil + parcelas mensais que cabem 
em seu bolso
Contato: 7820-4982/7806-2562
Ref. 0154 - Casqueiro - Apto novo, 2 
dorms. grande, 1 vaga. aceita finan-
ciamento, FGTS, CC. R$ 240 mil
Contato: 7806-2562-7820-4982
Ref. CA0086  - Vila Nova - Sobreposta 
2 dorms. 1 vaga, em construção á 
partir de R$ 250 mil
Contato: 7806-2562/7820-4982

VENDE

LANÇAMENTO - AV HENRY BORDEN
Apartamentos de 1 e 2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, área de serviço e 1 vaga 
de garagem.
APARTAMENTO JD. CASQUEIRO
2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área 
de serviço e 1 vaga de garagem.
Ref. 713 - Valor R$ 190.000,00
SOBRADO PONTE NOVA
4 dormitórios, 2 salas, cozinha, 3 banheiros, 
área de serviço e 3 vagas de garagem. Ref. 
714 - Valor R$ 550.000,00
SOBREPOSTAS EM SANTOS - MACUCO
3 dormitórios, sala, 1 suíte, banheiro área 
de serviço e garagem.

3361-4894   3372-7409

Rua Armando Sales de Oliveira, 
371 Centro - Cubatão

www.almeidasimoveis.com.br

ALUGA

APARTAMENTO NO CASQUEIRO
2  dormitórios,sala, cozinha, banheiro 
e 1 vaga na garagem, R$ 1.000,00   
(Ref:888)

ALOJAMENTO COM 19 DORMS
Rua Belarmino do Amaral. 
REF. 578 – Valor R$ 14.000,00

APARTAMENTO – AV. 9 DE ABRIL
2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro  
e 1 vaga na garagem, R$ 1.000,00 
(Ref: 889).

VENDE
APARTAMENTO NA VILA NOVA 
2 DORMS  
R$ 160.000,00

CASA NA VILA COUTO DE  
2 DORMS  
R$ 330.000,00

APARTAMENTO NA VILA 
NOVA 3 DORMS C/ SUITE, COZ 
PLANEJADA E GAR. FECHADA 
R$ 320.000,00

APARTAMENTO 2 DORMS 
P.PRAIA PRÓX. AO OBJETIVO 
R$ 390.000,00

ALUGA
SALAS PARA CONSULTÓRIO/ES-
CRITÓRIOS NA RUA BAHIA DE 41M², 
COM OPÇÃO DE INTEGRAR 2 SALAS  

SALA COMERCIAL NA AV. PEDRO 
JosÉ CARDoso 

SALÃO COMERCIAL 130M² JD. SÃO 
FRANCISCO
 
APARTAMENTO TERREO 3 DORM 
COM 1 SUITE NO JD CASQUEIRO

SALÃO COMERCIAL EM SÃO VICENTE 
NA RUA EXPEDICIONARIO VICENTINO

saLas CoMeRCIaIs 
PaRa aLUGaR

A partir de R$ 450,00 
3361-1252

QUER VENDER, OU ALUGAR!!!
ANUNCIE AQUI

(13) 3361-5212

VENDO SALÃO

Contato: (13) 97404-0835

COMERCIAL, TÉRREO 130 m² 
Próximo ao centro de Cubatão

trANSportE

Piracicabana é alvo de reclamações 

Revoltada com o 
valor que paga para 
ir e vir do trabalho 
diariamente a auxi-
liar Maria do Carmo 
Gonçalves diz que os 
ônibus da empresa 
Piracicabana são su-
jos, velhos e quentes. 

A trabalhadora é 
usuária da linha 936, 
que faz o trajeto en-
tre o bairro Cota 200 
e o Canal 6. “Além da 
tarifa ser um roubo, 
os ônibus demoram 
a passar e no centro 
de Santos, entre às 17 
e 19 horas ninguém 
consegue embarcar. 
Os motoristas pas-
sam direto porque es-
tão superlotados. 

O pior é que nin-
guém faz nada por 

nós”, desabafa. 
Os reajustes passa-

ram a valer na última 
terça, dia 06, nas li-
nhas intermunicipais 
que servem as cida-
des de Santos, Cuba-
tão, São Vicente e 
Praia Grande. 

No final de 2013  
as linhas de Guarujá 
e Bertioga já tinham 
sofrido aumento. O 
aumento médio em 
toda  a Baixada foi de 
cerca de 12%. 

Ligue

65 linhas

operam na Baixada. As 
tarifas vão de R$ 3,25 e a 
R$ 22,50.  Maioria paga 
entre R$ 3,80 e R$ 4,30

“ Esse reajuste é um 
absurdo, um roubo. 
Os ônibus são de 

péssima qualidade e não 
valem o preço que nós te-
mos que pagar. Sem falar 
que, na maioria das vezes, 
somos obrigados a convi-
ver com ônibus superlota-
dos.” João Batista da Silva, 63 
anos, morador de São Vicente

“ Cobrar esse valor 
é no mínimo uma 
falta de respeito. 

Estão sempre lotados e 
não tem a mínima con-
dição de conforto para 
os passageiros. Por esse 
valor, eles teriam que 
ter ao menos uma frota 
maior, para atender a po-
pulação sem nos obrigar 
a andar em ônibus lota-
dos.”, Rosana Santos, 38 anos, 
moradora da Praia Grande

O sistema é admi-
nistrado e fiscalizado 
pela EMTU, empresa 
do Estado e também 
é a responsável por 
autorizar reajustes. 

Já a operação foi 
concedido à iniciati-
va privada.  

EMTU afirma que vai apurar

Procurada para comentar as reclamações a 
EMTU se comprometeu a apurar os casos. Já 
Viação Piracicabana, responsável pelas linhas 
citadas na matéria também foi questionada. 
Contudo, até o fechamento da edição não 
enviou qualquer resposta. 

Revoltados com aumento, usuários dizem que, além de caro, ônibus são sujos, desconfortáveis e superlotados   

Marcel Nóbrega
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ANUNCIE
LIgUE

 (13)
 3361-5212
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Liberado novo  
viaduto do trecho 
SV na Imigrantes

A liberação do pri-
meiro viaduto na ro-
dovia dos Imigrantes, 
em São Vicente, é um 
alívio para motoris-
tas, tanto pela maior 
fluidez no trânsito 
mas principalmente 
pela melhora na se-
gurança. 

O Departamento 
de Estradas de Roda-
gem (DER) liberou o 
viaduto no sentido 
da Pista Sul, sobre a 
Rua Paulo Horneaux 
de Moura. 

“Do jeito que as 

coisas estão não há 
muito o que come-
morar. Os bandidos, 
como vimos no fla-
gra de um assalto na 
semana passada aqui 
nesse trecho, não res-
peitam nem mais a 
polícia. Tinnha viatu-
ras a poucos metros 
da ocorrência. Mas já 
é um a boa notícia” 
afirma o publicitá-
rio Edson de Paula, 

que todos os dias faz 
o trajeto entre Praia 
Grande e São Paulo 
para trabalhar. 

As duas pistas do 
viaduto estão libe-
radas desta a 1 hora 
da madrugada des-
ta quinta, dia 07.  O 
trânsito sofrerá al-
terações no sentido 
São Paulo e também 
para quem acessa a 
rodovia por um dos 
cruzamentos da Ci-
dade. Também serão 
interditados alguns 
acessos aos bairros. A 
medida será para des-
viar o tráfego da Pista 
Norte, para que seja 
iniciada a construção 
do outro viaduto.

O motorista que 
vêm de Praia Gran-
de sentido São Pau-
lo, e o que entra na 
rodovia por um dos 
cruzamentos preci-
sam atentar ao desvio 
para a subida do via-
duto próximo à Rua 
Gen. Mário Hermes 
da Fonseca, onde de-
vem passar da Pista 
Norte para a Pista Sul 
e seguir normalmen-
te pela Imigrantes.

O acesso pela Rua 
Paulo Horneaux não 
será possível. 

“Je Suis Charlie”. O grito do mundo 

Quando cheguei a 
Paris, na Praça da Re-
pública da capital fran-
cesa, assisti a emocio-
nante cena de milhares 
de pessoas suscitando 
gestos de solidarie-
dade e manifestações 
espontâneas de dor e 
tristeza. Muitas delas, 
em silêncio absoluto, 
simbolizavam a tenta-
tiva de sucumbir a li-
berdade de expressão. 
Os lápis e canetas nas 
mãos faziam alusão à 
arma usada pelos car-
tunistas contra a arma 
de ataques terroristas. 
Velas e cartazes tra-
ziam um grito silencio-
so: Je Suis Charlie (Eu 
sou Charlie). No meio 
da multidão uma se-
nhora, que com seus 
cerca de 80 anos estava 
ali, de pé e em lágrimas 
dizia: “a nossa maior 
arma é a união”.

Paris está em luto 
e em consequência a 
imprensa também.  De 

fato, o golpe que anu-
lou a vida de 12 pesso-
as é um atentado aos 
pilares da democracia 
e da liberdade de ex-
pressão.

Na redação do se-
manário o clima era 

de tristeza e pesar; o 
médico e cronista do 
Charlie Hebdo, Patrick 
Pelloux lamentou com 
a voz embargada o ce-
nário que presenciou 
quando chegou ao lo-
cal na tentativa de sal-
var os amigos e viu que 
a maioria dos disparos, 
à queima roupa,  foram 
efetuados na cabeça, 
sem chances alguma de 
sobrevivência.

No aeroporto de 

Dublin, a caminho de 
Paris pensava  sobre 
o pseudo clima de li-
berdade no Brasil, que 
sofre a censura velada. 
Em nosso país, tantas e 
não menos importan-
tes vidas de jornalistas 
foram silenciadas. Não 
lutamos tanto tempo, 
sob o sangue dos már-
tires extirpados duran-
te anos de ditadura mi-
litar, para ver um tipo 
de censura substituído 
por outro - a censura 
do poder econômico,  
permeado de interes-
ses privados, de políti-
cos que se assenhoram 
da coisa pública e até 
mesmo do crime orga-
nizado. 

Em Paris, vidas fo-
ram ceifadas por causa 
da religião, os agresso-
res concluíram o ata-
que ao periódico Char-
lie Hebdo aos gritos 
de que Maomé havia 
sido vingado. Talvez a 
sutileza da censura no 

Brasil não nos permi-
ta enxergar um peri-
go iminente. Nenhum 
tipo de censura é justi-
ficável.

Hoje conheci uma 
Paris diferente do que 
meus olhos já viram, 
tão frágil e entristeci-
da, cheia de comoção 
e solidariedade.  O 
presidente da França, 
François Hollande de-
clarou luto no país em 
memória das vítimas 
do ataque, deixando 
as bandeiras francesas 
hasteadas a meio mas-
tro por três dias.

Minha torcida para 
que Paris volte logo a 
sorrir.

 Minha torcida para 
que a liberdade de im-
prensa não seja extinta. 
Nem em Paris, nem no 
Brasil, nem no mundo.

Jornalista Jaq Barbosa 
correspondente da 
Editora Acontece na Europa

94 milhões

é o valor do contrato para 
construção dos viadutos Censura

em forma de terror na 
França. Velada no Brasil 
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Coral Canto Mágico abre inscrições 
para novos participantes

Interessados devem ter entre 6 e 14 anos de idade.

O Coral Canto Má-
gico está com inscri-
ções abertas para no-
vos integrantes até o 
dia 23 de janeiro. 

Para tentar uma 
vaga no grupo, os in-
teressados devem ter 
entre 6 e 14 anos de 
idade e preencher a 
ficha pela internet no 
endereço: www.co-
ralcantomagico.blo-
gspot.com.br.

Ao preencher a fi-
cha, é preciso infor-

mar um endereço de 
e-mail para contato 
pois toda a comuni-
cação sobre os apro-
vados para ingresso 
no Coral será feita por 
e-mail. O resultado 
sai no dia 30/1. Quem 
não receber notifica-
ção alguma até dia 31, 
pode entrar em conta-
to através do vozesda-
arte@yahoo.com.br .

A coordenadora do 
Coral, Sônia Onuki, 
explica que para par-

ticipar do grupo, o 
cantor mirim deve ter 
disponibilidade para 
os ensaios, que acon-
tecem todas as terças 
e quintas-feiras, das 
18h30 às 20h30 e ter 
disponibilidade para 
as apresentações, 
agendadas ao longo 
do ano.

Criado em junho 
de 1994, o Coral con-
ta com patrocínio da 
Petrobras - Refinaria 
Presidente Bernardes 

de Cubatão e é for-
mado por 75 crianças. 
O projeto já atendeu 
mais de 1000 jovens 
da cidade nesses 20 
anos. Em 2006 lan-
çou seu primeiro CD. 
O Grupo conta com 
a regência de Sônia 
Onuki, a regente-as-
sistente é Silene Maia, 
a preparadora vocal é 
Juliana Góes e direto-
ra-cênica, Eliana Ta-
vares. No piano está 
Robson Martins. 

Divulgação

Chia: Emagrece, rejuvenesce  
e previne doenças

Informa o Farmacêutico 
Gustavo F. Guilherme 

CRF 47.902

Não seria perfeito se 
um único alimento fos-
se capaz de emagrecer, 
acabar com o inchaço do 
corpo, melhorar a pele, 
abaixar os níveis de co-
lesterol ruim e evitar a 
pressão alta ou até mes-
mo câncer? Pois, acredite, 
essa maravilha existe e se 
chama Chia! A semente é 
sensação do momento en-
tre os fãs das dietas e pa-
rece realmente milagrosa. 
A Chia pode ser a solução 
para quem está muito aci-
ma do peso, sofre para 

perder medidas e dificil-
mente consegue atingir 
o objetivo. O indivíduo 
em situação de obesidade 
apresenta um processo 
inflamatório que faz com 
que organismo retarde o 
envio da sensação de sa-
ciedade ao cérebro. É aí 
que a chia atua. Chia é 
uma semente que se pa-
rece com as de papoula,  
podendo ser pequenas 
pretas, brancas ou acin-
zentadas.
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Parabéns...

Miriam Santos
Marseg

Gabriela Beatriz
Artesã Infantil

Victor Gomez de Camargo
Pau Brasil Madeiras

Elenizia Garcia
APMC

Unipar 
Carbocloro

Clubinho de 
Férias

A 4º Cia da PM do 21º 
BPMI, em Cubatão, está 
realizando a 58º Turma do 
Clubinho de Férias que já 
tem 29 anos de atividades.  
O projeto já atendeu 36.550 
crianças.

O Comandante Interino 
1º Tenente PM Daniel de 
Oliveira Maiche, contan-
do com o apoio do Coor-
denador Cabo PM Israel 
Alves Soares e Soldado 
PM Sena agradecem a co-
laboração da Prefeitura, 
indústria e comércio local. 
Até o dia 23 de janeiro  as 
atividades são: apresen-
tação de adestramento do 
Canil da PM, palestras de 
segurança no trânsito, com 
a CMT, piscina no  SESI, 
teatro de conscientização 
com a PM Ambiental, con-
tadores de história, gibite-
ca da Biblioteca Municipal 
e muita gincana.

No dia 5 de janeiro com-
pareceram na cerimônia de 
abertura o Presidente da 
Câmara Aguinaldo Araujo, 
o 1º Tenente PM Daniel de 
Oliveira Maiche e os pais.

Em dezembro, a 
Unipar Carbocloro 
recebeu pelo segun-
do ano consecutivo o 
prêmio Indústria do 
Ano, fruto de votação 
popular da Associação 
Comercial e Industrial 
de Cubatão. “É um va-
loroso reconhecimento 
dos cubatenses ao tra-
balho da Unipar Car-
bocloro. Um sinal de 
que estamos no cami-
nho certo e que deve-
mos seguir produzin-
do em harmonia com a 
natureza, contribuindo 
com  projetos e ações 
e com aqueles que vi-
vem na cidade”,diz 
Marcio Abreu, diretor 
Industrial da empresa.

Marcio Abreu (à esquerda), ao lado da prefeita de Cubatão Marcia Rosa, 
recebe placa das mãos de Antonio Teixeira (canto direito) e Geraldo Frei-
tas, presidente e diretor Administrativo da ACIC, respectivamente.

“Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis”. Mateus 19:26 
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prAIA grANdE

Prefeitura constrói e entrega 
novos equipamentos de saúde

Para cumprir as 
metas do Programa 
Avança PG na área 
de saúde, a Prefeitura 
iniciou a construção 
de três novas unida-
des de Saúde da Fa-
mília (Usafas) e cinco 
Academias de Saúde. 

O Programa foi lan-
çado em 2013 e prevê 
um conjunto de ações 
e intervenções em di-
versas áreas para o 
triênio 2014-2016 .

O lançamento ofi-
cial das novas obras 
ocorreu na última ter-
ça, dia 06, no bairro 

Ocian e contou com 
a presença do prefei-
to, Alberto Mourão e 
do secretário de Saú-
de Pública da Cida-
de, Francisco Jaimez 
Gago. 

A comitiva também 
foi ao Samambaia.

Inauguração 

Dando continuida-
de a programação do 
setor, a Prefeitura de 
Praia Grande entre-
gou, nesta quarta, dia 
07, a Usafa e a Acade-
mia de Saúde que vai 
atender a comunidade 
do bairro Melvi.

O prefeito Mourão 
ressaltou que a Ad-
ministração Munici-
pal está reforçando a 

dEfESA dA muLhEr

Santos quer evitar  
abusos sexuais

A Secretaria de 
Defesa da Cidada-
nia vai promover 
a conscientização 
e atuar na preven-
ção ao abuso sexual 
contra as mulheres 
no transporte pú-
blico e em locais de 
grande aglomera-
ção. 

O trabalho será 
em conjunto com 
a Secretaria de Co-
municação e Resul-
tados (Secor).  

A campanha foi 
instituída pela Lei 
3.098, publicada no 
D.O do município 
no último dia 06. 

De acordo com o 

governo a lei deve-
rá ser regulamen-
tada até o dia 5 de 
fevereiro. 

Após a norma-
tização, a ação irá 
para às ruas, segun-
do a coordenadora 
de Políticas para a 
Mulher, Diná Fer-
reira Oliveira, liga-
da à Secid.

Os canais de de-
núncia no Muni-
cípio são um dos 
aspectos a serem 
regulamentados. 

Casos podem ser 
comunicados pelo 
telefone 180 que 
atende em todo o  
País.

21 unidades

de Atenção Básica, 17 
Usafas e 4 Multiclínicas 
fazem parte da rede pú-
blica na cidade

56 equipes

De Saúde de Família fa-
zem atendimento domici-
liar na cidade

Atenção Básica. 

As Usafas e o tra-
balho das equipes de 
campo são considera-
das porta de entrada 
do sistema, responsá-

Plano lançado em 2013 prevê um conjunto de obras em diversas áreas. 
Ações na Saúde, Educação e Sistema Viário são as mais adiantadas

vel pelos atendimentos 
primários que evitam 
através de consultas 
procedimentos mais 
complexos em prontos-
socorros e hospitais. 

“Sou um defensor 
da saúde preventiva e 
das ações do Progra-
ma Saúde da Família. 
Temos como meta am-
pliar os atendimentos 
preventivos nas Usafas 
e Multiclínicas”, decla-
ra o prefeito Mourão.  

ISENto

Santa Casa fica 
livre do ISS 

A lei municipal 
que garante isenção 
de Imposto Sobre 
Serviços de Qual-
quer Natureza a 
planos de saúde de 
filantrópicas foi san-
cionada.  

A economia para 
a Santa Casa será 

de cerca de R$ 4 mi-
lhões ao ano. Com 
isso a entidade vai 
conseguir compen-
sar o prejuízo  cau-
sado pela decisão 
da ANS de des-
membrar os planos 
de saúde do CNPJ 
das filantrópicas. 

Secom/PG
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