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Piracicabana : 611 multas 
e notificações em 2014
Fiscais da EMTU constatam atrasos, faltas e má qualidade no serviço de transporte 
intermunicipal. Valor das passagens, calor e superlotação são as principais reclamações

SÃO VICENTE

Bili vistoria obras
Prefeito percorreu ruas em obras que estão
recebendo asfalto, guias, sarjetas e drenagem.

PRAIA GRANDE

Prefeitura cumpre 
metas estabelecidas

Plano, traçado em 
2013, estabelece me-
tas em diversas áreas 
até 2016. 

GUARUJÁ

Novo acesso ao 
Porto está liberado

Parceria entre a Pre-
feitura, Estado, Codesp 
e empresas promete 
dar mais rapidez ao 

fluxo de caminhões. 
Expectativa é que 40% 
dos caminhões deixem 
a Rua do Adubo

CUBATÃO

SPU repassa 
Vila dos Pescadores

Marcia Rosa diz que 
agora pode dar pros-
seguimento ao proces-
so de urbanização da 
Vila dos Pescadores.          

Projeto é discutido há 
mais de 20 anos e, se-
gundo o governo, está 
em fase de licencia-
mento ambiental

QUERÔ

Anglo American renova apoio
O Projeto Social, que 

incentiva e orienta alu-
nos da rede pública de 

Cubatão na produção 
de curtas metragens, 
continua em 2015.        

No final do período as 
produções serão apre-
sentadas nas salas de 

cinema do Roxy/Par-
que Anilinas, no Centro 
da Cidade

Pró-Saúde deixa trabalhadora 
na fila de espera por 5 anos

Vítima de acidente, 
Érica Cecília dos Santos 
está há cerca de cinco 
anos sendo levada de 

um lado para o outro 
sem ver a cirurgia mar-
cada. Segundo a enti-
dade, responsável por 

administrar o Hospital 
Municipal de Cubatão, 
a paciente está sendo 
“acompanhada” pela 

ortopedia. Mais uma 
vez a Pró-Saúde não 
informou quando a     
cirurgia será realizada

Mega
Shows em
Bertioga 

DE GRAÇA

Neste final de sema-
na tem Projota, CPM 22 
e Capital Inicial.

 A programação do 
Verão Azul Bertioga se 
estende até o dia 25. 

Todos os shows são 
gratuitos. A estrutura 
da festa está montada 
no centro da cidade.

Dirceu Matias

Juh Guedes

Julio Cesar/PMSV

Marcelo Guedes
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Após 10 anos Museu da Cultura 
Negra será reaberto no Voturuá
PSF do Rio Branco tem nova sede 
e modelo de atendimento

Na educação foi 
inaugurada a primei-
ra, de um total de 16, 
escolas.
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FATOS E TENDÊNCIAS    

A lupa

Tem sido a principal 
ferramenta do verea-
dor Ademário (PSDB) 
em seu trabalho como 
1º secretário da Mesa 
de Cubatão. O parla-
mentar está debruçado 
sobre os processos lici-
tatórios que já estavam 
em andamento, princi-
palmente em relação 
ao contrato de TV. 

Os argumentos

U�lizados por Ademá-
rio para brecar o pro-
cesso de contratação 
da TV Legisla�va foram 
de que o contrato tem 
vícios jurídicos e prevê 
gastos pra lá de absur-
dos, algo em torno de 
R$ 150 mil ao mês. 

Na gaveta

Por ora, parece que os 
integrantes da Mesa 
cubatense, foram con-
vencidos pelo tucano e 
estão todos muito bem 
afinados. Por enquanto, 
o processo da TV segue 
na gaveta do presiden-
te.

Desconto na fatura 

Há consenso no grupo 
de que o canal de TV é 
importante para apro-
ximar a população da 
Câmara, porém, isso 
deve ser feito da manei-
ra mais transparente e 
com a maior economici-
dade possível, diz outro 
vereador do G6. 

Sem sinal

Conforme publicamos 
no mês de novembro, 
um dos pontos obscu-
ros do processo de li-
citação da TV Câmara 
de Cubatão é rela�vo à 
transmissão aberta. De 
acordo com o certame, 
a vencedora do proces-
so transmi�ria o sinal 
aberto através do canal 
autorizado pelo Minis-
tério das Comunicações 
para a Câmara de San-
tos. 
Ocorre que Santos tem 

a autorização, mas o 
processo de instalação 
está distante. 

Outra parada

Outra licitação que 
está parada na mesa 
do presidente Aguinal-
do Araújo é o de pres-
tação de serviços. Tudo 
porque a concorrência, 
vencida pela empresa 
Perfecta, por diferença 
de cerca de R$ 0,10,  foi 
levado aos tribunais. 

Vai ser no sorteio

 Diante da irrisória di-
ferença, o juiz bateu o 
martelo e mandou que 
o Legisla�vo realizasse 
um sorteio entre as três 
primeiras empresas 
classificadas no proces-
so. 

Socialistas no ninho

Foi concluída com su-
cesso a operação do 
prefeito Paulo Alexan-
dre Barbosa para aco-
modar o PSB no ninho 
do tucanato san�sta. 
Olha que o par�do do 
vice-governador Mar-
cio França chegou com 
toda a pompa. Tinha 
zero, agora tem duas 
secretarias e quer a 
vaga de vice na chapa 
de reeleição.

Vou de taxi

O vereador de Guarujá, 
Gilberto Benzi, deu uma 
forcinha para os taxistas 
da cidade. A par�r de 
agora eles não precisam 
enfrentar a fila da balsa, 
já que está em vigor a lei 
que lhes abre a cancela. 
Resta saber se a catego-
ria vai ‘chegar junto em 
2016’. 

Nosso McDonalds 

Corre a informação 
de que o McDonald de 
Cubatão já tem local 
definido para funcionar, 
com drive thru e tudo.

Não dessa vez

  Contudo, parece que 
não será na praça do 
Parque Anilinas, como 
muitos sugerem.
O terreno comprado 

fica em frente a outra 
lanchonete famosa ins-
talada na Nove de Abril. 

jornalacontece@acontecedigital.com.br

SPU passa área para Cubatão POR JÚLIO CESAR CHAVES

É o ponta-pé para urbanização da Vila dos Pescadores, diz prefeita

Autorizada desde 
maio de 2014, após 
publicação da porta-
ria 145 do Ministério 
do Planejamento, foi 
repassada oficial-
mente para a Prefei-
tura de Cubatão, a 
área, de mais de 2,8 
milhões de m², onde 
fica o bairro   Vila 
dos Pescadores.

A comunidade é 
uma das mais po-

pulosas  da cidade. 
Nela residem mais 
de 10 mil pessoas, a 
maioria vivendo em 
submoradias e pala-
fitas. 

Outra parcela do 
bairro tem pavimen-
tação, serviços regu-
lares e muitas casas 
de alvenaria. 

A Prefeitura, ao 
longo dos anos tam-

bém  instalou escola 
e posto de saúde.

Há 20 anos a Pre-
feitura busca manei-
ras de urbanizar a 
área. Contudo, todos 
projetos esbarraram 
na titularidade da 
área.

Uma parte do 
terreno pertencia à 
Rede Ferroviária Fe-
deral (RFFSA), outra 
parcela à União e ou-
tra é de preservação 
permanente e não 
pode ter obras.   

Cerimônia
A cerimônia de 

transferência oficial 
e de assinatura dos 
documentos do ter-
reno reuniu, na tarde 
da última quarta, dia 
14, autoridades de 
ambos os poderes e 
populares no gabine-
te da Prefeita Marcia 
Rosa (PT).

A superintendente 
Ana Lúcia dos Anjos 
representou o Servi-
ço de Patrimônio da 
União (SPU).

2,8 milhões

De m² de área foram 
repassados à Prefeitura. 
Bairro abriga mais de 10 
mil moradores 

Marcel Nobrega

Etapas 
De acordo com a 

Prefeitura as obras 
de  urbanização do 
bairro serão realiza-
das em cinco etapas. 

Já as casas de al-
venaria, segundo a 
Prefeitura, serão pre-
servadas ao máximo. 
Apenas moradores e 
residências com ca-
dastro estão incluí-
das no projeto.

No momento 
o projeto cumpre  
questões ambientais. 

Liberado novo acesso viário 
para o Porto de Guarujá

SOLUÇÃO

Expecta�va é re�rar até 40% dos caminhões da rua do Adubo

Responsável por 
cerca de 60% da mo-
vimentação portu-
ária na Baixada, o 
Porto de Guarujá, 
segue como uma das 
principais priorida-
des do governo da 
prefeita Maria Anto-
nieta (PMDB). 

Desde que assu-
miu seu primeiro 
mandato, em 2009, 
ela busca formas de 
ampliar o potencial 
de geração de em-
prego e de desenvol-

vimento econômico 
para a cidade. 

O primeiro desafio 
a superar é o gargalo 
do sistema viário. 

A solução definiti-
va virá com a segun-
da fase das obras da 
perimetral. Por isso, 
a articulação política 
em Brasília, com aju-

da do vice-presiden-
te Michel Termer, 
não para. 

O projeto executi-
vo da obra deve ficar 
pronto em abril. A 
partir daí será neces-
sário garantir a libe-
ração de R$ 330 mi-
lhões do PAC. 

Curto prazo
Enquanto seguem 

os trabalhos para in-
ciar as obras da Pe-
rimetral a Prefeitura 
articulou a construção 

do novo acesso. 
Para viabilizar a 

obra, Antonieta via-
bilizou uma parceria 
envolvendo, além do 
município, o Estado, 
a Codesp, as empre-
sas Dow,    Fassina e a 
Ecovias.

De acordo com a 
Prefeitura a liberação 
do novo acesso vai 
diminuir em 40% o 
tráfego de caminhões 
na rua do Adubo e ali-
viar a fila na Cônego 
Domênico Rangoni. 

Roberto Sander Jr

Fundação seleciona projetos 
para apoio financeiro

O “Programa de 
Apoio a Projetos So-
ciais” da Fundação 
Salvador Arena – FSA, 
criado para apoiar 
ONGs em iniciativas de 
transformação e pro-
moção social, está com 
inscrições abertas até 
o dia 09 de fevereiro. 

Serão selecionados 
doze projetos para re-
cebimento de até R$ 
280 mil de apoio fi-
nanceiro. 

A Fundação tam-
bém vai prestar asses-
soria técnica gerencial 
para execução dos pro-
jetos selecionados. 

Para se inscrever, 
através do site funda-
caosalvadorarena.org.
br, a ONG deve apre-
sentar projeto social 
estruturado nas áreas 
de educação, assis-
tência social e serviços 
gratuitos de saúde. 
Também precisam es-
tar claros os objetivos 
e as metas a serem 
atingidas.

Durante o período 
de inscrições, a Funda-
ção oferecerá gratui-
tamente um workshop 
sobre elaboração e 
análise de propostas 
para projetos sociais.

330 milhões

É a previsão do custo da 
obra da segunda fase da 
avenida Perimetral
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CARNAVAL 2015

Baixada já está na folia
Inscrições para Corte Carnavalesca de Guarujá se 

encerram nesta segunda, dia 19

Em Guarujá as inscri-
ções para os interessa-
dos em compor a Corte 
Carnavalesca seguem 
até esta segunda, dia 
19, das 9 às 17 h, na Se-
cretaria de Cultura - av. 
Presidente Vargas, 266 
– Parque Estuário. As 
inscrições são abertas à 
toda comunidade e não 
somente às indicações 
das escolas de samba, 
como anteriormente. 
Os interessados deve-
rão apresentar uma foto 
3x4 , cópia do RG e CPF, 
e residência.

Para Rainha e Prin-
cesas, as candidatas de-
vem ser brasileiras, sol-
teiras e maiores de 18 
anos. Para Rei Momo, 
também há exigência 
de ser brasileiro e maior 
de 18. Para Cidadão e 
Cidadã Samba é preci-
so a indicação das agre-
miações.

O concurso para a 
Corte será em 24 de ja-
neiro, a partir das 19 h, 
no Grêmio dos Funcio-
nários Públicos de Gua-
rujá. 

Santos 

Dukinha da Ladeira 
e Soraya Santos foram 
eleitos Cidadão e Cida-
dã-Samba e farão parte 
da Corte Carnavalesca 
na noite deste sábado, 
dia 17, na Arena Santos, 
durante o Concurso da 
Rainha e Princesa do 

Carnaval 2015. O car-
naval santista acontece 
nos dias 14, 15 e 16 de 
fevereiro.

Ingressos Bilheterias 
funcionam de segunda 
a sexta, das 9h às 18h: 
Teatro Municipal (Av. 
Pinheiro Machado, 48) 
e Regional da Zona No-
roeste (Av. Nossa Se-
nhora de Fátima, 456). 
Pela internet: www.
ingressorapido.com.br, 
onde pagamento pode 
ser efetuado com cartão 
de crédito. Os postos 
fixos aceitam somente 
dinheiro.

Preços As entradas, 
limitadas a quatro por 
pessoa por dia de desfi-
le, custam R$ 10,00 (in-
teira) e R$ 5,00 (meia) 
para estudantes, pro-
fessores, maiores de 60 
anos e quem doar um 
quilo de alimento não 
perecível (exceto sal e 
açúcar).

  
Praia Grande 

 O desfile oficial do 
Carnaval da Família de 
Praia Grande 2015 com 
14 escolas de samba da 
Cidade, marca os úl-
timos dias de folia na 
Baixada. O desfile tem 
abertura na segunda, 
16 de fevereiro, a partir 
das 19h. Na terça-feira, 
17, a partir das 21h, o 
G.R.C.E.S. Favoritos do 
Forte, abre o desfile do 
Grupo Especial. 

O evento promovi-
do pela Liga de Blocos 
e Escolas de Samba de 
Praia Grande (Libesa) 
acontece na Passarela 
do Samba João Apolô-
nio, que fica no Com-
plexo Esportivo e Cul-
tural Leopoldo Estásio 
Vanderlinde, ao lado 
do Terminal Rodoviário 
Tude Bastos, no bairro 
Sítio do Campo. A en-
trada é gratuita.

 
Cubatão

O desfile das escolas 
de samba cubatenses 
será realizado no dia 14 
de fevereiro, na aveni-
da Beira Mar, no Jardim 
Casqueiro. Além disso, 
haverá programação 
em diversos pontos da 
cidade. 

O cronograma das 
atividades será divulga-
do em breve pela Prefei-
tura. O Parque Anilinas 
será palco das matinês .

Corte Carnavales-
ca As inscrições para a 
corte cubatense abrem 
no próximo dia 19 e se-
guem até o dia 22. Serão 
escolhidas a Rainha, as 
princesas e a rainha e  
princesas gay da cida-
de. 

O regulamento está 
disponivel no site da 
prefeitura de Cubatão 
e na Secretaria de Cul-
tura, que fica no Parque 
Novo Anilinas
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BERTIOGA

Capital Inicial, CPM22 e Projota se 
apresentam na Festa Verão Azul

Dirceu Matias

Diversão, descon-
tração e som de qua-
lidade estão garanti-
dos na programação 
deste fim de semana 
em Bertioga. Toda a 
estrutura (com bar-
racas de alimentação, 
palcos e outras atra-
ções), está montada 
ao lado do Parque 
dos Tupiniquins. 

A organização es-
pera receber público 
superior ao da última 
semana, quando fo-
ram estimadas mais 
de 35 mil pessoas no 
evento. 

As apresentações 
começam neste sába-
do, dia 17, a partir das 
20 horas, com o rap 
do Projota.  A partir 
das 22 horas o rap dá 
lugar ao pop rock da 

banda CPM22. 
A programação 

prossegue no domin-
go (18), o ponto alto 
da festa vai ficar por 
conta do “Os verme-
lhos”, “Só os loucos 
sabem” e muitos ou-
tros sucessos da su-
per banda Capital 
Inicial. 

Prefeito visita obras de urbanização
No Humaitá, onze ruas já receberam asfalto, guias e sarjetas

Depois de 30 anos de 
espera, moradores de 
11 ruas do bairro Hu-
maitá, em São Vicente, 
começam a pisar no as-
falto na porta de casa.

“Antes a impressão 
que tínhamos era a de 
o poder público não 
nos enxergava. A situ-
ação desta rua era ter-
rível. Hoje, a realidade 
é outra e nós estamos 
felizeso”, comemora 
o aposentado Diulino 
Silva.

O morador fala com 
propriedade. Ele mora 
no mesmo local há mais 
de 30 anos. 

De acordo com a 
Prefeitura, ainda res-
tam 460 metros linea-
res de ruas para serem 
asfaltadas. 

Ainda segundo o 
governo, além de asfal-
to, foram construídas 
guias, sarjetas e  os sis-
temas de drenagem de 
águas pluviais. 

Bate papo 
As obras foram visi-

tadas pelo prefeito Luis 
Cláudio Bili na última 
segunda, dia 12.

O prefeito aprovei-

tou para percorrer ou-
tras ruas do bairro e 
para falar com mora-
dores. 

Entre sugestões e 
elogios os moradores 
também questionaram 
sobre outras necessi-
dades do bairro. Bili 
aproveitou também 
para falar de outras 
ações da Prefeitura que 
estão em andamento, 
sobreturo na Área de 
Saúde. 

“Essa é uma obra 
reivindicada há muitos 
anos pela população, 
fruto de muita luta e 
que vai ajudar muito 

Fechado há 10 anos, Museu 
do Escravo será reaberto

1.230 metros

De ruas do bairro vão 
receber novo pavimento 
até o final das obras

Turistas e morado-
res de São Vicente têm 
mais uma opção de 
lazer. Será reaberto à 
visitação, após ficar 
fechado por 10 anos, 
o Museu do Escravo, 
que agora passa a ser 
chamado de Geraldo 
Albertini

A cerimônia de re-
abertura ocorre no 
próximo dia 24, às 10 
horas no Parque Eco-
lógico Voturuá. 

O espaço receberá 
um novo nome, aten-
dendo as solicitações 
da comunidade e enti-
dades culturais e mili-
tantes.

A denominação 
sugerida foi Casa da 
Cultura Afro-Brasilei-
ra - Memorial ao Es-
cravizado.

 “Essa é uma recon-
quista dos movimentos 

sociais e de entidades 
artísticas e religiosas 
de matrizes africanas, 
porque a partir de 
agora terão um ponto 
para centralizar ativi-
dades de reafirmação 
da identidade afro-
brasileira”, detalha o 
secretário da Cultura, 
Amauri Alves.

A Secult será a res-
ponsável por gerir a 
Casa com apoio de di-
versas entidades para 
realizar pesquisas, 
apresentações artísti-
cas entre outras ações. 

Entrega faz parte da programação de aniverário 

R$ 300 mil 

Foram repassados pelo 
DADE e aplicados na re-
forma do espaço 

Unidade de Saúde da Família 

passa por  reforma
Recursos vieram através do convênio com o SUS 

O atendimento do 
Programa Saúde da 
Família no Jardim Rio 
Branco inicia novo 
modelo de atendi-
mento a partir do pró-
ximo dia 27.

A reforma da anti-
ga UBS foi realizada 
através de convênio 
firmado entre a  Pre-
feitura e o SUS, den-
tro do Programa Re-
qualifica. 

O novo modelo de 
atendimento do Pro-
grama de Saúde da 
Família, denomina-

do Estratégia de Saú-
de da Família (ESF), 
pretende expandir e 
consolidar  o traba-
lho de atenção à saú-
de básica. 

Equipe  

A equipe de Saúde 
da Família do bairro 
conta com dois médicos 
do Programa Mais Mé-
dicos, um clínico geral, 
dois ginecologistas, um 
pediatra, dois enfer-
meiros, nove agentes 
comunitários de saú-

de, seis auxiliares de 
enfermagem.;  além de 
um auxiliar de serviços 
básicos, seis auxiliares 
técnicos de enferma-
gem, um coordenador,  
dois auxiliares admi-
nistrativos, dois dentis-
tas e mais um auxiliar 
em saúde bucal. 

5.939 pessoas 

São atendidas, ao mês, 
pelo Programa Saúde da 
Família do bairro 

na valorização de seus 
imóveis”, comentou o 
prefeito. Para a mora-
dora  Rosimeire San-
tos, a obra garante mais 

saúde e qualidade de 
vida para todos. 

“Eu não moro nesta 
rua, mas a utilizo todos 
os dias. Para nós isso 

significa valorização e 
respeito”, comenta.

Os recursos foram 
repassados pelo De-
partamento de Apoio 

ao Desenvolvimento 
das Estâncias (DADE), 
orgão do governo do 
Estado subordinado à 
Secretaria de Turismo.

Julio Cesar

Programação

17/01 - Projota 
20 horas; e CPM 22  
22 horas
18/01 - Capital Inicial  
22 horas
24/01 - Aliados 
22 horas
25/01 - O Legado 
20 horas; e 
Pi!y - 22 horas

SÃO VICENTE
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Inaugurada a primeira, entre as 16 

escolas previstas, até o ano de 2016
Unidade homenageia a primeira dama do país, Ruth Cardoso e integra o Plano Avança Praia Grande

nicipal, totalizando 
82 prédios voltados 
para o aprendizado 
de crianças, jovens 
e adultos.

De acordo com a 
Secretaria de Edu-
cação a unidade vai 
atender 430 alunos, 
de 4 meses a 5 anos, 
em Creche e Educa-
ção Infantil.

  “Até o final de 
2015, a nossa previ-
são é entregar mais 
sete novas escolas”, 
afirmou o prefeito.

Para a secretá-
ria de Educação, 

Claudia Maximino 
Meirelles, o novo 
equipamento mos-
tra, mais uma vez, a 
preocupação da Ad-
ministração  em in-
vestir na educação. 
“Muito mais que a 
estrutura dada, es-
tamos oferecendo 
para a comunidade 
do Bairro Maraca-
nã um ambiente de 
carinho, até porque 
educar é um ato de 
amor, de preocu-
pação e de cuidado 
que tange todas as 
nossas ações como 

“O primeiro passo 
foi dado”, declarou 
o prefeito Alberto 
Mourão, durante a 
entrega da Escola 
Municipal Ruth Vi-
laça Correia Leite 
Cardoso, no Bairro 
Maracanã. 

A nova unidade 
de ensino era uma 
das metas previstas 
pela Prefeitura de 
Praia Grande dentro 
do programa Avan-
ça PG, no eixo Ci-
dade Educação. De 
acordo com a Secre-
taria de Educação, 
até 2016, mais 16 
escolas serão incor-
poradas à rede mu-

16 novas 
escolas

Até 2016. É o que prevê
o Avança Praia Grande 
que envolve ações em 
diversas áreas

Iniciadas obras de expansão da 

área de comércio do Boqueirão
O plano de expan-

são atinge cerca de 8 
mil m² no quadriláte-
ro entre as avenidas 
Costa e Silva, Caste-
lo Branco, Kennedy e 
São Paulo. O objetivo 
é adequar a principal 
zona comercial da ci-
dade ao crescimento 
populacional da cida-
de. 

O início simbóli-
co das obras teve a 
presença do prefeito 
Alberto Mourão, que 
aproveitou a visita 
para cumprimentar 
comerciantes e mora-

dores. A previsão de 
investimento é cerca 
de R$ 15 milhões. Do 
total, R$ 12,5 milhões 
são de repasse do De-
partamento de Apoio e 
Desenvolvimento das 
Estâncias (DADE) do 
governo do Estado. O 
restante é a contra-
partida da prefeitura. 
O prazo previsto para 
o término das obras é 
de 12 meses.

Para o presidente 
da Associação Comer-
cial e Empresarial de 
Praia Grande, José 
Augusto Soares da 

Silva, além da popu-
lação, o comércio tam-
bém será beneficiado 
com a revitalização. 

“O trânsito e loco-
moção do consumidor 
vão melhorar bastan-
te. A Prefeitura está 
preparando a Cida-
de para os próximos 
anos. Com as melho-
rias na iluminação 
e pavimentação o 
consumidor se senti-
rá mais estimulado 
a circular no local e 
acredito que aumen-
tará o consumo”. 

Projeto funcional do BRT 

entra na fase final
Comissão incluiu estação sugerida. Uma 

Audiência Pública será realizada em fevereiro 

Representantes da 
Prefeitura e da EMTU 
começaram a definir os 

últimos detalhes antes 
da discussão pública do 
projeto.

O BRT (sigla em in-
glês para Veículo Leve 
sobre Pneus), circula 
em via exclusiva, ter-
restre ou aérea e é tido 
como uma opção mais 
econômia e de mais rá-
pida instalação e com 
benefícios semelhantes 

ao do VLT. 
O grupo já incluiu  

novas propostas, como 
a construção de um ter-
minal na altura do Via-
duto 22 da Via Expres-
sa Sul  e a passagem 
central exclusiva na 
Avenida Ayrton Senna. 

A previsão é que em 
fevereiro seja apresen-
tado o projeto à popu-
lação em audiência pú-
blica e, na sequência, 
será aberta a licitação 

do projeto básico e exe-
cutivo para início das 
obras.

Quando estiver pron-
to o sistema terá 38,8 
km de extensão e vai 
interligar o Bairro Cai-
çara, em Praia Grande, 
à Estação do VLT no 
Centro de São Vicente. 
Serão ao todo 25 esta-
ções e 4 terminais. 

Secretaria de Edu-
cação”, completou.

Homenagem 

A decisão de homena-
gear a ex-primeira-dama 
do País, Ruth Cardoso, 
ocorreu, segundo Mou-
rão, em razão do que ela 
representava frente às 
causas sociais. “Em vida, 

Ruth Cardoso tinha 
uma visão diferente das 
questões sociais e enten-
dia que só se mudava o 
modo de pensar de uma 
sociedade investindo em 
educação. Por isso, com 
esta unidade, queremos 
que todos entendam que 
a educação é a porta de 
entrada do despertar da 
cidadania”.

1.988 m² de terreno
2.537 m² de área construída
4 salas de atividades 
4 berçários 
Laboratório 
Quadra poliesportiva 
10 banheiros 
Acessibilidade total 

Centro Expandido terá novo 
pavimento, iluminação e 

sinalização viária

Marcelo Guedes

Novo Ecoponto atende 

moradores da Vila Mirim 
Recicláveis, são separados em caçambas e depois     

levados para coopera!va de catadores 

Projeto de recolhi-
mento de materiais 
recicláveis tem agora 
4 pontos em funciona-
mento.

 O novo Ecoponto já 
está em funcionamento 
de segunda a sexta, das 
8 às 17 horas, na aveni-
da Presidente Kennedy 
nº 8.462.

De acordo com a Pre-
feitura, o trabalho faz 
parte da reestrutura-
ção da Coleta Seletiva 
na cidade, com coleta 
porta a porta e solidá-

ria, a instalação dos 
novos Ecopontos, além 
de capacitação dos 
membros da Coopera-
tiva de Coletores e Re-
cicladores de Materiais 
Inorgânicos Nova Vida 
(Coopervida). 

O novo espaço conta 
com cerca de 200 m² e 
com cinco caçambas.

A previsão da Pre-
feitura é construir ou-
tros três Ecopontos; 
nos bairros: Boqueirão, 
Real e Caiçara. Ou-
tras informações sobre 

a coleta seletiva em 
Praia Grande podem 
ser através do telefone 
3591-1317. 

De acordo com o pre-
feito Alberto Mourão, a 
contribuição da popula-
ção é muito importante. 
“Queremos que as pes-
soas se conscientizem 
de que o lixo descarta-
do em locais incorre-
tos provocam diversos 
transtornos urbanos, 
como a obstrução das 
redes de drenagem”. 

Marcelo Guedes

PRAIA GRANDE

Saiba Mais:



ANUNCIE
LIGUE

 (13)
 3361-5212
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Marcel Nobrega

Trabalhadora sofre por anos 
e não consegue cirurgia

Pró-Saúde tem várias versões. Em uma diz que não sabe quando vai realizar a cirurgia. Depois que o caso foi

 encaminhado para a Santa Casa. Agora, diz que vai fazer o serviço mas não sabe  quando

Desanimada e 
com os olhos mare-
jados a trabalhado-

ra Érica Cecília dos 
Santos começou a 
colocar sobre a mesa 

da redação de Acon-
tece um calhamaço 
de exames, protoco-
los de atendimentos 
e as cópias do pro-
cedimento instaura-
do pelo Ministério 

Público. Tudo, para 
provar a peregri-
nação que percorre 
desde 1999, quando 
foi atropelada.

Nos últimos anos 
alguns problemas 
no joelho levaram 
a paciente a bus-
car atendimento na 
Pró-Saúde, entidade 
contratada pela Pre-
feitura para prestar 
serviços e adminis-
trar o Hospital Mu-
nicipal. Segundo a 
paciente, desde 2012, 
há indicação médi-

2003

Foi quando a 
Pró Saúde começou a 
administrar o Hospital

ca de cirurgia para 
reconstrução do joe-
lho.

A culpa é do 
outro

Para a Pró-Saúde 
a culpa pela demora 
é da Santa Casa de 
Santos, para onde, 
ainda de acordo com 
a entidade, a pacien-
te foi encaminhada. 

A nota da Pró-Saú-
de diz que a cirurgia 
será realizada. Con-
tudo, a mesma nota, 
não informa a data 
do procedimento ci-
rúrgico. 

Contradição 

Um confronto bá-
sico entre o que diz 
a nota, encaminhada 
pela Pró-Saúde nes-
ta quinta, dia 15, e a 
entrevista concedida 
na redação do jornal, 
um dia antes, gera 
uma contradição in-
superável.

Na entrevista, Éri-

ca afirmou que tinha 
acabado de ser rece-
bida por um repre-
sentante da Pró-Saú-
de, que lhe informou 
não haver nenhuma 
previsão de quando 
a cirurgia seria rea-

lizada. Diferente dos 
esclarecimentos que 
recebemos da enti-
dade, dizendo que: 
“a cirurgia será feita 
no próprio Hospi-
tal de Cubatão. Para 
isso, a paciente vem 
sendo acompanhada 
pelo setor de orto-
pedia do Hospital, 
onde realiza todos 
os exames e atendi-
mento médico”. 

A Pró-Saúde ge-
rencia o Hospital Dr. 
Luiz Camargo da 

Fonseca e Silva desde 
2003. Em 2014 a Pre-
feitura lançou nova 
concorrência para 
com a mesma finali-
dade. O processo, foi 
vencido, novamente, 
pela Pró-Saúde. Atu-
almente a entidade 
recebe mais de R$ 4 
milhões ao mês para 
o custeio dos servi-
ços, que incluem ci-
rurgias emergenciais 
e eletivas, como é o 
caso de Érica.

Descaso

Piracicabana recebeu mais de uma 
multa ou notificação por dia

Empresa diz que segue determinações da EMTU, que frota é nova e que motoristas passam por treinamento constante 

Em 2014 a Viação 
Piracicabana foi “no-
tificada e autuada” 
611 vezes devido 
às irregularidades, 
constatadas pela fis-
calização. As infor-
mações são da EMTU 
(Empresa Metropoli-
tana de Transportes 
Urbanos).

A empresa que 
opera a maioria das 

linhas intermunici-
pais da Baixada San-
tista não comentou 
o número de autua-
ções e notificações. 
Em resposta a uma 
série de perguntas, 
incluindo qualidade 
dos ônibus e atrasos, 
que são as principais 
queixas dos usuá-
rios, a assessoria da 

Piracicabana infor-
mou que a “empresa 
investe anualmen-
te na renovação da 
frota, com substitui-
ção de veículos por 
0km”.

População não con-
corda

“Acho que ne-
nhum diretor ou 
dono da empresa 
anda nesses ônibus. 
O barulho é ensur-
decedor, os bancos 
desconfortáveis. Isso 
para não falar do ca-
lor. É horrível”, argu-
menta a comerciária 
Ana Paula Souza. 

Para o auxiliar de 
escritório Gustavo 
de Almeida Xavier, 
611, é um numero 
pequeno de autua-
ções e reclamações. 
“Já fiz o teste várias 
vezes. “Todas as 
vezes que entrei no 
site da empresa para 
saber o horário do 
ônibus nunca bateu.
Sempre passaram 

Na redação do Acontece, Érica Cecília se       
emociona ao relatar o “descaso e sofrimento”

4 milhões

Em média, são repas-
sados, à Pró-Saúde 
pela Prefeitura de 
Cubatão

Trabalhadora precisa 
de cirurgia para
reconstruir o joelho

atrasados”, afirma. 
Enquanto traba-

lhávamos na repor-
tagem flagramos 
vários ônibus da 
empresa deixando o 
ponto com passagei-
ros sentados sobre 
a tampa do motor 
(foto). Os passagei-
ros demoravam a 
embarcar devido à 
superlotação. 

Fiscalização

A EMTU afirma 
que a fiscalização da 
qualidade do aten-
dimento é realizado 
periodicamente e 
também a partir da 
reclamação dos usu-
ários. Diz ainda que 
os agentes da em-
presa fazem o traba-
lho sem identificação 
para não comprome-
ter o resultado. 

Questionada sobre 
a reclamação de que 
os ônibus atrasam 
com frequência, a Pi-
racicabana afirmou 
que segue a tabela 

de horários estabe-
lecidos pela EMTU. 
Ainda de acordo com 
a empresa em caso 
de irregularidades 
o passageiros deve 
entrar em contato e 
informar a linha, o 
número do ônibus e 
outras informações 
que ajudem a iden-
tificar o motorista 
e o veículo relacio-

nados. Os usuários 
dizem que reclamar 
não adianta. 

A EMTU informa 
que além de multar, 
realiza pesquisas pe-
riódicas “baseadas 
nas reclamações dos 
usuários. 

O objetivo é reali-
zar ajustes tais como 
a reprogramação de 
itinerários e tabelas 

0 KM

É o que diz a empresa 
sobre a frota de ônibus 
na Baixada

Marcel Nobrega

horárias, procuran-
do adequar o núme-
ro de partidas a um 
eventual crescimen-
to do volume de pas-
sageiros”. 

Porém a empresa 
do governo do Es-
tado não informou 
quais punições, à 
concessionária, no 
caso de reincidências 
nas irregularidades. 
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32 anos de tradição

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 ar�go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: RUI GRIPP BARBOSA e ANDRÉA DA SILVA FÉLIX. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, proje�sta, RG n.º 13152731 - SSP/SP, CPF n.º 01847603807, com 54 
anos de idade, natural de Ibi�rama - ES, nascido no dia oito de junho de mil novecentos e sessenta 
(08/06/1960), residente na Rua Francisco Barbosa, 501, Vila Ponte Nova, Cubatão - SP, filho de EDU-
ARDO GRIPP, falecido há 3 meses e de ANGELINA BARBOSA GRIPP, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 77 anos de idade, residente em São Vicente - SPDivorciado de Marcia Cris�na O"oni, através de 
Escritura Publica lavrada nas Notas do 6ºTabelionato de Santos/SP, aos 07/08/2013, no livro 1067, 
fls 39. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, tec. em enfermagem, RG n.º 
293929282 - SSP/SP, CPF n.º 19281336812, com 40 anos de idade, natural de Guarujá - SP, nascida no 
dia primeiro de outubro de mil novecentos e setenta e quatro (01/10/1974), residente na Rua Irineu 
Abilheira de Castro, 506, Cidade Náu�ca, São Vicente - SP, filha de MAURO FÉLIX, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 69 anos de idade, residente em São Vicente - SP e de MARIA LÚCIA DA 
SILVA FELIX, falecida há 2 meses. Divorciada de Joel Felicio da Costa, conforme sentença datada aos 
10/10/2007, proferida pelo Juiz de Direito da 1ºVara da Família e Sucessões da Comarca de São Vi-
cente, nos autos do processo nº 2157/2007. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: JÔNATAS FERREIRA DA SILVA e MARIA THAÍS SOARES DA SILVA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de limpeza técnica, RG n.º 437462493 - SSP/SP, CPF 
n.º 43330335866, com 20 anos de idade, natural de Guarulhos - SP (Guarulhos - SP  Livro nº 597, fls. 
nº 016-v, Termo nº 331222), nascido no dia quinze de junho de mil novecentos e noventa e quatro 
(15/06/1994), residente na Rua Ana Maria, 90, Ap 31, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filho de PAULO LOU-
RENÇO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em São Pau-
lo - SP e de MARIA LIBERTINA RODRIGUES FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, domés�ca, 
com 49 anos de idade, residente em São Paulo - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, op. de call center, RG n.º 451789751 - SSP/SP, com 19 anos de idade, natural de Custódia - PE 
(Custódia-PE  Livro nº 20, fls. nº 174-v, Termo nº 23182), nascida no dia vinte de setembro de mil nove-
centos e noventa e cinco (20/09/1995), residente na Rua Ana Maria, 90, Ap 31, Jd. Casqueiro, Cubatão - 
SP, filha de MARIA JOSILENE SOARES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aux. de serviços gerais, com 
43 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 Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: DANILO DOS SANTOS SOUZA e CAMILA OLIVEIRA MOREIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, analista de logís�ca, RG n.º 42176471 - SSP/SP, CPF n.º 22763226833, 
com 29 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 93, fls. nº 137, Termo 
nº 57009), nascido no dia trinta e um de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (31/05/1985), resi-
dente na Av.Nossa Senhora da Lapa, 388, apt.33, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de JOÃO ALVES DE SOU-
ZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 61 anos de idade, residente em Praia Grande - SP e 
de MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 59 anos de 
idade, residente em Praia Grande - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, ad-
vogada, RG n.º 472298355 - SSP/SP, CPF n.º 23283202877, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP, nascida no dia quatro de janeiro de mil novecentos e noventa e um (04/01/1991), residente na Rua 
São José, 278, Vila São José, Cubatão - SP, filha de DANIEL JOSÉ MOREIRA, de nacionalidade brasileira, 
mecânico, com 52 anos de idade, residente na Rua São José, 278, em Cubatão - SP e de SUELI DE 
FÁTIMA OLIVEIRA MOREIRA, de nacionalidade brasileira, servidora pública, com 50 anos de idade, 
residente na Rua São José, 278, em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 
do Código Civil Brasileiro: JOSÉ DE SOUZA DO NASCIMENTO e MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 53402449X - SSP/SP, CPF n.º 
79948138449, com 44 anos de idade, natural de Santa Maria do Cambucá - PE (Cubatão  Livro nº 
242, fls. nº 105, Termo nº 78517), nascido no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e set-
enta (22/01/1970), residente na Rua Santa Filomena, 605, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de JOSÉ 
PERCÍLIO DO NASCIMENTO, falecido há 14 anos e de MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO, de naciona-
lidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Mauá - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 574247464 - SSP/SP, com 37 anos de idade, natu-
ral de Surubim - PE (Surubim-PE  Livro nº 12, fls. nº 284, Termo nº 14839), nascida no dia vinte e 
cinco de março de mil novecentos e setenta e sete (25/03/1977), residente na Rua Santa Filomena, 
605, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de JOSÉ LÚCIO DA SILVA, falecido há 3 anos e de BERENICE 
MARIA LIMA DA SILVA, falecida há 9 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: FLAVIO DA SILVA CARVALHO e ELAINE MARIA DE SANTANA OLIVEIRA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 30458135 - SSP/SP, CPF n.º 29854425835, 
com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezenove de novembro de mil novecen-
tos e oitenta e um (19/11/1981), residente na Rua Agos�nho Lourenço Vilete, 30, Jd. Nova República, 
Cubatão - SP, filho de JOSE LAUDIR COELHO DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 
66 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA CAVALCANTI DA SILVA CARVALHO, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 30007167x - SSP/SP, CPF n.º 33989654829, com 28 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia onze de outubro de mil novecentos e oitenta e seis 
(11/10/1986), residente na Rua Agos�nho Lourenço Vilete, 30, Jd. Nova República, Cubatão - SP, filha 
de JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, op. de caixa, com 60 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de ADEILDA MARIA DE SANTANA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: DOUGLAS LANA CAMPOS e JUSSÁRA CÉSAR DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ferramenteiro, RG n.º 44166940 - SSP/SP, CPF n.º 36943581880, 
com 27 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 242, fls. nº 115, Termo 
nº 78776), nascido no dia onze de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (11/11/1987), resi-
dente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 70, aptº23 G, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de VICENTE DE PAULA 
CAMPOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de MARIA JUSARA DE LANA CAMPOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, ascensorista, 
RG n.º 194803223 - SSP/SP, CPF n.º 09476876883, com 46 anos de idade, natural de Santos - SP, 
nascida no dia oito de fevereiro de mil novecentos e sessenta e oito (08/02/1968), residente na Rua 
Julio Amaro Ribeiro, 70, aptº23 G, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de AFONSO SOARES SILVA, falecido 
há 10 anos e de MARIA CÉSAR DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 70 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Julio Cesar de Laffi"e Alves Pereira, por sentença 
datada de 14/08/2004, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Família da Comarca de Volta 
Redonda-RJ, nos autos de N°2008.066.024818-3. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: PAULO ROBERTO PAULINO SILVA e HELOISA BUENO DE MENEZES. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador, RG n.º 41899728 - SSP/SP, CPF n.º 
31947156829, com 31 anos de idade, natural de Guarulhos - SP (Guarulhos - SP  Livro nº 263, fls. nº 
11, Termo nº 131477), nascido no dia dois de maio de mil novecentos e oitenta e três (02/05/1983), 
residente na Rua José Gonçalves Torres, 263, Ap 383A, Pq. Fernando Jorge, Cubatão - SP, filho de 
NEWTON PAULINO SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos de idade, residente 
em Glicério - SP e de MARIA JOSE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, domés�ca, com 52 anos de 
idade, residente em Glicério - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, bal-
conista, RG n.º 43883724 - SSP/SP, CPF n.º 32344127828, com 29 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia dez de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (10/09/1985), residente 
na Rua José Gonçalves Torres, 263, Ap 383A, Pq. Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de JOSÉ ALVES 
DE MENEZES, de nacionalidade brasileira, vendedor, com 56 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARIA ROSANGELA BUENO DE MENEZES, de nacionalidade brasileira, vendedora, com 51 
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 Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: ROBSON RODRIGUES CAMARGO e GIVALDA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, es�vador, RG n.º 193806733 - SSP/SP, CPF n.º 09781687800, com 
44 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 90, fls. nº 74, Termo nº 
90622), nascido no dia quatro de abril de mil novecentos e setenta (04/04/1970), residente na Rua São 
Francisco de Assis, 31, Vila São José, Cubatão - SP, filho de OSVALDO RODRIGUES CAMARGO, falecido 
há 23 anos e de NAIR CAMARGO, falecida há 25 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasile-
ira, divorciada, balconista, RG n.º 22546581 - SSP/SP, CPF n.º 26777075860, com 51 anos de idade, 
natural de Aracajú - SE, nascida no dia cinco de abril de mil novecentos e sessenta e três (05/04/1963), 
residente na Rua São Francisco de Assis, 31, Vila São José, Cubatão - SP, filha de GEVALDO DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente em São Vicente - SP e de 
HELENA SOARES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 72 anos de idade, residente em 
São Vicente - SP. Divorciada de Luis Venancio de Bastos, conforme sentença datada de 24/03/2014, 
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ªVara da Família e Sucessões da Comarca de São Vicente-SP, 
nos autos de N° 1002051-55.2014.8.26.0590.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS e DEISE MARIS PEDRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de pá carregadeira, RG n.º 3850885 - SSP/PE, CPF n.º 
71634851404, com 46 anos de idade, natural de São Lourenço da Mata - PE (São Lourenço da Mata - 
PE  Livro nº 75, fls. nº 46, Termo nº 47702), nascido no dia treze de maio de mil novecentos e sessenta 
e oito (13/05/1968), residente na Rua Principal, 1350, Cota 200, Cubatão - SP, filho de MANOEL RODRI-
GUES DOS SANTOS, falecido há 3 anos e de HELENA SEVERINA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 69 anos de idade, residente em São Lourenço da Mata - PE . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciada, aux. de limpeza, RG n.º 357324596 - SSP/SP, CPF n.º 28717604893, 
com 49 anos de idade, natural de Florianópolis - SC, nascida no dia vinte e três de outubro de mil nove-
centos e sessenta e cinco (23/10/1965), residente na Rua Principal, 1350, Cota 200, Cubatão - SP, filha 
de OSNI DIONISIO PEDRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos de idade, residente 
em Florianópolis - SC e de ZENAIDE TORRES, falecida há 20 anos. Divorciada de Reinaldo Sinfronio, con-
forme sentença datada aos 19/05/2014, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara do Foro de Cubatão/
SP, nos autos de Nº0000933-70.2012.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: WILLAMS DA SILVA VIEIRA e THAIS DE MORAES DA COSTA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, encarregado, RG n.º 455590370 - SSP/SP, CPF n.º 43353198865, com 19 
anos de idade, natural de Pão de Açúcar - AL (Pão de Açúcar-AL  Livro nº 22, fls. nº 242, Termo nº 14687), 
nascido no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (23/08/1995), residente na 
Rua Santa Bárbara, 548, Si�o Novo, Cubatão - SP, filho de JOSÉ DOMINGOS VIEIRA, de nacionalidade 
brasileira, encarregado, com 40 anos de idade, residente em São Vicente - SP e de SANDRA ALVES DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, balconista, com 36 anos de idade, residente em São Vicente - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, teleoperadora, RG n.º 42267249x - SSP/SP, 
CPF n.º 42020290898, com 19 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 
191, fls. nº 237, Termo nº 115531), nascida no dia três de maio de mil novecentos e noventa e cinco 
(03/05/1995), residente na Rua Santa Bárbara, 548, Si�o Novo, Cubatão - SP, filha de LUIS CARLOS DA 
COSTA, de nacionalidade brasileira, empresário, com 48 anos de idade, residente em São Paulo - SP e 
de ROSANA APARECIDA DE MORAES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, aux. de serviços gerais, com 
48 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 Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 
do Código Civil Brasileiro: VALDERSON SILVA DE SOUZA e LUANA APARECIDA VIEIRA DE SOUSA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, RG n.º 441178522 - SSP/
SP, CPF n.º 29133061874, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 77, 
fls. nº 208, Termo nº 12952), nascido no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e oitenta 
(22/12/1980), residente na Rua Santo Antonio de Pádua, 26, fundos, Vila São José, Cubatão - SP, fil-
ho de VALDETO ALVES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de NEDIR FERREIRA DA SILVA, falecida há 7 meses . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de operações, RG n.º 486016080 - SSP/SP, CPF 
n.º 40456101896, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 144, fls. nº 287, 
Termo nº 39695), nascida no dia oito de janeiro de mil novecentos e noventa e um (08/01/1991), 
residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, 31, fundos, Vila São José, Cubatão - SP, filha de PAULO 
SERGIO VIEIRA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 48 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de LEANDRA VIEIRA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, do lar, 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 Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: HEBERT MARCONDES CUNHA LEITE e PRICILA OLIVEIRA COUTINHO BASTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, comerciante, RG n.º 446472268 - SSP/SP, CPF n.º 
35485875858, com 27 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 117, fls. nº 
228, Termo nº 71535), nascido no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (01/01/1988), 
residente na Av. Henry Borden, 879, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, filho de MARCONDES CORRÊA LEITE, 
de nacionalidade brasileira, comerciante, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
ANTONIETA DA CUNHA LEITE, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 48 anos de idade, residente 
em Bragança Paulista - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, administradora, 
RG n.º 466659532 - SSP/SP, CPF n.º 23222120838, com 24 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos 
- 1º Subdistrito  Livro nº 141, fls. nº 68, Termo nº 85555), nascida no dia sete de junho de mil novecentos 
e noventa (07/06/1990), residente na Rua Acacia dos Santos Pereira, 324, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha 
de ROGERIO BASTOS, de nacionalidade brasileira, segurança, com 47 anos de idade, residente em São 
Vicente - SP e de ELIANE OLIVEIRA COUTINHO BASTOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de enferma-
gem, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opon-
ha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: TIAGO DOS SANTOS BOFF e SCHEILA DE FÁTIMA SILVA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de mecânico, RG n.º 3089068682 - SSP/RS, CPF 
n.º 02099967067, com 26 anos de idade, natural de São Marcos - RS (São Marcos-RS  Livro nº 13, 
fls. nº 155, Termo nº 3841), nascido no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e oitenta 
e oito (29/09/1988), residente na Av. Brasil, 806, Ap 12, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filho de VAL-
DERES ANTONIO BOFF, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 51 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MÁRCIA APARECIDA DOS SANTOS BOFF, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
corretora, RG n.º 9118443713 - SSP/RS, CPF n.º 07151716907, com 25 anos de idade, natural de Ti-
jucas do Sul - PR (Tijucas do Sul-PR  Livro nº 21, fls. nº 291v, Termo nº 4094), nascida no dia dezen-
ove de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (19/02/1989), residente na Av. Brasil, 806, Ap 
12, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filha de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA, falecido há 8 anos e de 
REGINA DE FATIMA SILVA, falecida há 5 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: CYRIL ROBERT WILLIAM NICHOLL e SUELLEN MORASTICO RODRIGUES DE CAR-
VALHO. Sendo o pretendente, de nacionalidade britânica, divorciado, motorista, PAS n.º 109651787 
- IPS, com 59 anos de idade, natural de Banbridge-Irlanda do Norte -  , nascido no dia quatorze de 
maio de mil novecentos e cinquenta e cinco (14/05/1955), residente na na Cidade  de Farnham GU9 
OLZ, NA 43rd Bricksbury Hill, Surrey, Inglaterra, filho de DAVID SAMUEL NICHOLL, de nacionalidade 
britânica, falecido há 4 anos e de EILEEN NICHOLL, de nacionalidade britânica, com 87 anos de idade-
Divorciado de Janet Angela Nicholl, conforme sentença prolatada pelo Tribunal da Comarca de Bas-
ingstoke em 13/09/1985 e tornou-se final e absoluta em 06/11/1985 nº do processo:85 D 243. Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, secretária, RG n.º 408268657 - SSP/SP, CPF n.º 
31492702862, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e nove de dezem-
bro de mil novecentos e oitenta e um (29/12/1981), residente na Rua Treze de Maio, 61, Vila Nova, 
Cubatão - SP, filha de LOURIVAL RODRIGUES DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, falecido há 13 
anos e de MARIA ROSANGELA MORASTICO SALVADOR, de nacionalidade brasileira, professora, 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 Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ANTONIO FRUTUOSO DUARTE e ELENILZA DE SANTANA GOIS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, pintor, RG n.º 250748095 - SSP/SP, com 56 anos 
de idade, natural de Alvorada do Sul - PR, nascido no dia nove de outubro de mil novecentos e 
cinquenta e oito (09/10/1958), residente na Rua Caminho dos Pilões, 720, Pilões, Cubatão - SP, fil-
ho de CICERO FRUTUOSO DUARTE, falecido há 12 anos e de MARIA PEREIRA DUARTE, falecida há 4 
anosDivorciado de Marisa Alves Pereira, conforme Escritura Pública lavrada no Livro 32, fls. 319/321, 
em 22/12/2014, no Tabelionato de Notas de Holambra-SP.. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 357716395 - SSP/SP, CPF n.º 57528683515, com 50 anos de idade, 
natural de Itabaiana - SE, nascida no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e sessenta e quatro 
(01/02/1964), residente na Rua Caminho dos Pilões, 720, Pilões, Cubatão - SP, filha de DEMOCLITO 
JOAQUIM DE SANTANA, falecido há 39 anos e de MARIA LUZINETE DOS SANTOS, falecida há 12 anos. 
Divorciada de José Barbosa de Gois, conforme sentença datada de 16/10/2006, proferida pela MM. 
Juiza de Direito da 3ª Vara Civil desta Comarca.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: CLAUDINEY APARECIDO MOREIRA e SIMONE DE JESUS SILVA SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 326148681 - SSP/SP, com 34 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 76, fls. nº 221, Termo nº 12567), nascido no 
dia quinze de dezembro de mil novecentos e oitenta (15/12/1980), residente na Rua Demésio Tomé 
dos Santos, 59, Costa Muniz, Cubatão - SP, filho de SEBASTIÃO CARLOS MOREIRA, de nacionalidade 
brasileira, comerciante, com 65 anos de idade, residente em São Vicente - SP e de FRANCISCA DE 
FATIMA E SOUZA MOREIRA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 60 anos de idade, 
residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, 
RG n.º 330866266 - SSP/SP, com 36 anos de idade, natural de Santos - SP (Itariri  Livro nº 12, fls. nº 
233, Termo nº 1408), nascida no dia cinco de julho de mil novecentos e setenta e oito (05/07/1978), 
residente na Rua Demésio Tomé dos Santos, 59, Costa Muniz, Cubatão - SP, filha de ATAIDE FERREIRA 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 73 anos de idade, residente em Pedro de To-
ledo - SP e de NANCI DE JESUS SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 58 anos 
de idade, residente em Pedro de Toledo - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ALLAN DOS ANJOS SILVA e BRUNA BISPO DOS SANTOS. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, analista de processos, RG n.º 43415331 - SSP/SP, CPF n.º 
32193226890, com 31 anos de idade, natural de São Vicente - SP (São Vicente - SP  Livro nº 140, 
fls. nº 210, Termo nº 109421), nascido no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e oitenta e 
três (29/07/1983), residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 239, bloco 10, casa 2, Jd. Nova 
República, Cubatão - SP, filho de ANDRÉ LUIZ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, serralheiro, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA MADALENA DOS ANJOS, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, aux. de despachante, RG n.º 349619736 - SSP/SP, CPF n.º 38286191854, 
com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia trinta de abril de mil novecentos e 
noventa (30/04/1990), residente na Rua Santos, 325, AP 4, Jd. São Francisco, Cubatão - SP, filha de AU-
GUSTO BISPO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA ERMOSA NUNES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 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 Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: LUIZ FILLIPE DOS SANTOS MARQUES e FRANCISLAINE FURTADO ALVES. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 46970389 - SSP/SP, CPF n.º 
41799440818, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 155, fls. nº 355, Termo 
nº 44141), nascido no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e noventa e dois (26/11/1992), 
residente na Rua Espanha, 492, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de LUIZ JOSÉ TEIXEIRA MARQUES, 
de nacionalidade brasileira, despachante, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MAR-
CIA DOS SANTOS MARQUES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estagiária, RG n.º 49399363 
- SSP/SP, CPF n.º 42571129805, com 21 anos de idade, natural de São Bernardo do Campo - SP (Mauá  
Livro nº 106, fls. nº 179, Termo nº 102272), nascida no dia vinte de julho de mil novecentos e noventa 
e três (20/07/1993), residente na Av. Beira Mar, 1517, aptº1, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de 
NATAL FURTADO ALVES, de nacionalidade brasileira, mecanico, com 48 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de FRANCISCA BATISTA DE SOUSA ALVES, de nacionalidade brasileira, enfermeira, com 
43 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS e GEANE LOPES DA SILVA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vigia, RG n.º 20463018 - SSP/SP, CPF n.º 07023913874, 
com 47 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatorze de novembro de mil 
novecentos e sessenta e sete (14/11/1967), residente na Rua José Lopes dos Santos, 44, Jd. Nova 
República, Cubatão - SP, filho de JOSÉ NOBRES DOS SANTOS FILHO, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 87 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SEBASTIANA MARIA DOS SAN-
TOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 86 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. de limpeza, RG n.º 35771183x - SSP/
SP, com 37 anos de idade, natural de São Lourenço da Mata - PE (São Lourenço da Mata - PE  Liv-
ro nº 92, fls. nº 119, Termo nº 5264), nascida no dia treze de agosto de mil novecentos e setenta 
e sete (13/08/1977), residente na Rua Ralce Pereira, 73, Jd. Caraguatá, Cubatão - SP, filha de JOÃO 
LOPES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, porteiro, com 58 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP e de GENIRA FRANCISCA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aux. de limpeza, 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 afixado nesta Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: VALDIR BERTO DE JESUS e NEUZA SILVA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, divorciado, pedreiro, RG n.º 056355175 - SSP/RJ, CPF n.º 71321330715, com 54 anos 
de idade, natural de Duque de Caxias - RJ, nascido no dia dez de maio de mil novecentos e sessenta 
(10/05/1960), residente na Rua Orlando Terras, 129, aptº13, Jardim Real, Cubatão - SP, filho de NORBER-
TINO BERTO SOBRINHO, falecido há 30 anos e de DIVINA MARIA BERTO DE JESUS, falecida há 30 anos-
Divorciado de Neuza Silva de Souza, conforme sentença datada de 01/09/2008, proferida pelo MM. Juiz 
de Direito da 2ª Vara de Família da Comarca de Duque de Caxias-RJ, nos autos de N°2008.021.045557-8.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, domes�ca, RG n.º 075865428 - SSP/RJ, 
CPF n.º 87252376753, com 58 anos de idade, natural de Santa Margarida - MG, nascida no dia sete 
de outubro de mil novecentos e cinquenta e seis (07/10/1956), residente na Rua Orlando Terras, 129, 
aptº13, Jardim Real, Cubatão - SP, filha de MANOEL MOREIRA DA SILVA, falecido há 16 anos e de IRENE 
JANUARIA DA SILVA, falecida há 16 anos. Divorciada de Valdir Berto de Jesus, conforme sentença 
datada de 01/09/2008, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família da Comarca de Duque 
de Caxias-RJ, nos autos de N°2008.021.045557-8. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS FILHO e ALESSANDRA ARRAIAS DE CAM-
POS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, funcionario publico estadual, 
RG n.º 189034208 - SSP/SP, CPF n.º 10094582807, com 46 anos de idade, natural de São Vicente 
- SP, nascido no dia sete de outubro de mil novecentos e sessenta e oito (07/10/1968), residente 
na Av. Nossa Senhora de Fá�ma, 1050, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de ANTONIO FER-
REIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, residente na Av. Nossa Senhora de Fá�ma, 1050, 
em Cubatão - SP e de DJANIRA FRANCISCA DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, residente 
na Av. Nossa Senhora de Fá�ma, 1050, em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, RG n.º 307706102 - SSP/SP, CPF n.º 25381637810, com 36 anos de idade, 
natural de Mirante do Paranapanema - SP, nascida no dia vinte e um de abril de mil novecentos e 
setenta e oito (21/04/1978), residente na Rua Comendador Zenji Hida, 481, Mirante do Paranap-
anema - SP, filha de JOSE DE CAMPOS, residente na Rua Comendador Zenji Hida, 481, em Mirante 
do Paranapanema - SP e de ILZA ARRAES DE CAMPOS, residente na Rua Comendador Zenji Hida, 
481, em Mirante do Paranapanema - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: UILHAMES CRISTIANO DA SILVA e SARA DA SILVA BAPTISTA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de processo de misturas, RG n.º 484132404 
- SSP/SP, CPF n.º 41516138899, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia 
doze de outubro de mil novecentos e noventa e um (12/10/1991), residente na Rua São Geraldo, 
Caminho Silvio Santos, 4417, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de CRISTIANE MARIA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 43043960X - SSP/SP, com 18 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte de março de mil novecentos e noventa e seis 
(20/03/1996), residente na Avenida Larissa Kocner, 3909, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de GIL-
MAR PELLUCHI BAPTISTA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 54 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de SUELI PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de 
idade, residente em Pedro de Toledo - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 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 logís�ca, RG n.º 30374863 - SSP/SP, 
CPF n.º 33640798899, com 29 anos de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia vinte e quatro de 
julho de mil novecentos 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 
nacionalidade 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 novecen-
tos 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, resi-
dente 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 Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

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

ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ DE SOUZA DO NASCIMENTO e MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, pintor, RG n.º 53402449X - SSP/SP, CPF n.º 79948138449, com 44 anos 
de idade, natural de Santa Maria do Cambucá - PE (Cubatão  Livro nº 242, fls. nº 105, Termo nº 78517), 
nascido no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e setenta (22/01/1970), residente na Rua Santa 
Filomena, 605, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de JOSÉ PERCÍLIO DO NASCIMENTO, falecido há 14 anos 
e de MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente 
em Mauá - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 574247464 - SSP/
SP, com 37 anos de idade, natural de Surubim - PE (Surubim-PE  Livro nº 12, fls. nº 284, Termo nº 14839), 
nascida no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e setenta e sete (25/03/1977), residente na Rua 
Santa Filomena, 605, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de JOSÉ LÚCIO DA SILVA, falecido há 3 anos e de 
BERENICE MARIA LIMA DA SILVA, falecida há 9 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo ar�go 1525 do 
Código Civil Brasileiro: MAX MULLER ANTONIO DE SOUZA e ERICA LEITE SOARES. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 441169958 - SSP/SP, CPF n.º 
37859469880, com 26 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 117, fls. nº 
268, Termo nº 71616), nascido no dia oito de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (08/01/1988), 
residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 131, aptº44, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de REGINALDO JOSÉ  
DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 55 anos de idade, residente em Guarujá - SP e 
de CLARICE APARECIDA ANTONIO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 49 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de serviços gerais, RG n.º 540941177 - SSP/SP, com 19 anos de idade, natural de Recife - PE (Prazeres-
PE  Livro nº 124, fls. nº 287, Termo nº 145736), nascida no dia três de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e cinco (03/02/1995), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 131, aptº44, Vila Natal, Cubatão 
- SP, filha de EDMILSON JOSÉ SOARES, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 42 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de CRISTIANA LEITE SOARES, de nacionalidade brasileira, comerciante, 
com 35 anos de idade, residente em Recife - PE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serven�a e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.
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por  Cristina Oliveira
crismaricomunicacoes.com.br

 (13) 97404-6423 - ID: 35*18*103161 

Parabéns...

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 par!r 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
Ó!mo estado, aceita financ. FGTS, CC
Contato: 7806-2562/7820-4982
Ref. 0190 - Apto - 2 dorms. novo 
Minha Casa Minha Vida - R$ 190 mil 
- úl!mas unidades
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 

APARTAMENTO PRAIA GRANDE
2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro 
egaragem. 
Ref.: 911 - no valor de R$ 350.000,00

SOBREPOSTAS VILA NOVA - CUBATÃO
3 dormitórios, 1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro e garagem. 
Ref: : 730 - No Valor R$ 320.000,00

3361-4894   3372-7409

Rua Armando Sales de Oliveira, 

371 Centro - Cubatão

www.almeidasimoveis.com.br

ALUGA

CASA NA VILA NOVA
3 dormitórios, sala, cozinha banheiro 
e garagem.
Ref.: 927- No Valor de R$ 1.300,00

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

APARTAMENTO NO CASQUEIRO
2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro 
e garagem. 
Ref.: 924 - no valor de R$ 1.300,00 

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

Ligue

O presidente do Sintracomos, Macaé, veio ao 
gabinete da prefeita de Cubatão defender 
interesses dos trabalhadores. Antes um dedo de 
prosa com o vice Donizete e Cido Barbosa.

Posse da diretoria e Conselho 
Fiscal do E.C Cubatão, que 
também comemorou 85 anos 
do Clube. Na foto: Luizinho; o 
vice prefeito, Donizete; o presi-
dente do Conselho Fiscal, Dudu; 
o presidente, Bráulio; o diretor, 
Valdir; o presidente da Câmara, 
Aguinaldo Araújo e o também 
diretor do clube, Luiz Rosa.

A ACIC – Associação Comercial e Industrial 

de Cubatão tem feito um excelente trabalho 

juntamente com os comerciantes filiados.  

No dia 10 de janeiro, aconteceu o sorteio 

de vários prêmios da promoção Fim de Ano 

Premiado da ACIC. 

Cerca de 1000 pessoas entre comerciantes 

e consumidores em geral pres�giaram o 

sorteio. Ao todo foram 15 prêmios entre 

eletrodomés�cos, bicicletas e o mais espe-

rado; uma moto e um automóvel 0 km.

Estavam presentes o presidente Antonio Tei-

xeira, o vice Vanilson Matos e vários dire-

tores. 

A animação ficou por conta do apresenta-

dor Claudinho Barazal. Nos intervalos dos 

sorteios, foi à vez do cantor Clayton Ales-

sandro dar seu show, animando ainda mais o 

evento.

Pr. Ricardo Aurélio

Chico da Adega

Cris�na Alves

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

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 - Sobrepos-
ta 2 dorms. 1 vaga, em construção á 
par�r de R$ 250 mil
Contato: 7806-2562/7820-4982

Aderbau Gama

Vespasiano Rocha
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Chia: Emagrece, rejuvenesce  
e previne doenças

Informa o Farmacêu�co 
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.

Anglo American renova patrocínio do

projeto Querô na Escola 
Projeto estimula estudantes de escolas públicas de Cubatão a criar curtas-metragens

Pelo terceiro ano 
consecutivo, o pro-
jeto Querô na Escola 
será patrocinado, via 
Lei de Incentivo à 
Cultura - conhecida 
como Rouanet - pela 
Anglo American.

 O Querô na Esco-
la consiste em reali-
zar oficinas sobre o 
universo audiovisual 
com adolescentes da 
rede municipal de en-
sino. Entre os tópicos 
apresentados estão a 
elaboração de rotei-
ro, escolha de forma-
tos, melhor utilização 
de câmeras, entre ou-
tros. Em paralelo, os 
professores também 
são capacitados para 
lidarem com as ferra-
mentas audiovisuais.

 A teoria é coloca-
da em prática e todos 
os participantes pro-
duzem os próprios 
curtas metragens, de 

até três minutos de 
duração, abordando 
temas sociais relevan-
tes para discussão em 
sala de aula. Só em 
2014, foram envolvi-
dos no projeto mais 
de 20 profissionais, 

cerca de 300 alunos e 
120 professores de 11 
escolas públicas de 
Cubatão. 

Ao final de cada 
ano, as produções 
participaram de um 
festival de cinema re-
alizado no Cine Roxy 

Anilinas, momento 
que premiou também 
melhores vídeos do 
projeto no ano. 

Instituto Querô 

É uma organização 
que utiliza o meio au-
diovisual como ferra-
menta para estimular 
talentos, promover a 
inclusão social e cul-
tural, transmitindo 
valores, desenvol-
vendo o empreende-
dorismo e dando voz 
a jovens que vivem 
em condições de alto 
risco social. “A par-
ceria com a Anglo 
American foi funda-
mental para realizar-
mos o projeto Querô 
na Escola Cubatão”, 
afirma Tammy Weiss, 
coordenadora do Ins-
tituto. 
Seleção de projetos 

60 anos

De atividades da em-
presa no Polo Indus-
trial de Cubatão onde 
são fabricadosferti-
lizantes fosfatados, 
ácidos e insumos para 
ração animal

A Anglo American 
seleciona, por meio 
de editais, projetos 
conduzidos por or-
ganizações sem fins 
lucrativos e órgãos 
públicos que tenham 
propostas nas áreas 
de educação e assis-

tência social, cultura, 
esporte, lazer, meio 
ambiente, geração 
de renda, saúde e se-
gurança. “Uma das 
melhores formas de 
contribuir com as co-
munidades nas quais 
atuamos é o patrocí-
nio de programas que 

proporcionem aos jo-
vens a oportunidade 
de desenvolver novas 
habilidades”, expli-
ca Ana Paula Cutolo 
Cortez, especialista 
de Relações com Co-
munidades da Anglo 
American. 

Juh Guedes

ANUNCIE
Quem não é visto, 

não é lembrado!

Ligue agora

(13) 3361-5212
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