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‘Judicialização da política’ ganha 
novo capítulo em Cubatão 
mais do mesmo
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Nova decisão

inauguração

UBS vai atender 250 pessoas 
por dia na Vila Nova 

Inauguração está 
marcada para esta se-
gunda, dia 26. 

Antes da abertura  
o ministro da Saúde, 
Arthur Chioro acompa-
nha a prefeita Marcia 
rosa durante uma visi-
ta técnica.

Quando iniciar o 
atendimento a expec-
tativa é que até 250 
pessoas passem ao dia 
pela Unidade Básica 
de Saúde. 

indústria/comunidade

5

Unipar Carbocloro 
patrocina arenas

Empresa firmou parceria com as Prefeituras de 
São Vicente e Peruíbe para montagem de arenas 
esportivas e de atividades de lazer.

7Anglo American 
doa livros

Parte do acervo da empresa, com títulos de 
vários gêneros foi transferido para a Biblioteca 
Municipal de Cubatão.

Moradores do 
Pilões pedem 
por socorro

Quase dois anos de-
pois da tragédia de fe-
vereiro de 2013, água 
volta a causar prejuí-
zos aos moradores que 
ainda não foram reti-
rados do local. Eles di-

zem que não tem para 
onde ir e que se sentem 
abandonados pelo Es-
tado, que se compro-
meteu a removê-los 
através do Programa 
Litoral Sustentável.
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Marília Marcelo

Moradora vê descaso

Puxadinho na Câmara

Acordo define número 
de vereadores para 2016

Marcel Nobrega

fatos e teNDÊNCIas    

Juristas querem Promoção

2
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fatos e teNDÊNCIas    

Dança das cadeiras

Quem estiver com ape-
tite de disputar uma 
cedeira na Câmara de 
Cubatão para a próxima 
legislatura, terá quatro 
motivos a mais para 
acreditar na própria vi-
tória. 

Acordo fechado 

Segundo informações 
dos corredores da Câ-
mara, já está fechado 
acordo para votação da 
matéria já na segunda 
sessão do ano. 
Pelo acordo, a partir de 

janeiro de 2016 o plená-
rio ganharia mais qua-
tro cadeiras, passando 
então para 15, o núme-
ro de vereadores.

Puxadinho

Resta saber se vão e 
onde vão ser construí-
dos quatro novos gabi-
netes na Casa. Tudo por-
que, depois da redução 
das cadeiras, oito gabi-
netes, que funcionavam 
no térreo do prédio ane-
xo, deram lugar a vários 
departamentos e asses-
sorias. 

Não vai rolar 

A depender da vontade 
de um vereador da Casa, 
não haverá mudança na 
denominação de cargos 
na assessoria jurídica.
 De acordo com o parla-

mentar, um grupo de ju-
ristas estava preparan-
do projeto de resolução 
para mudar a nomen-
clatura de seus cargos e 
funções. De assessores 
para procuradores. 

Outro teto

A manobra permitiria, 
em tese, que os “Pro-
curadores da Câmara”, 
tivessem salários acima 
do teto constitucional 
para servidores, que no 
caso dos municípios é 
o que ganha a prefei-
ta, cerca de R$ 14 mil. 
O salário poderia ul-
trapassar os R$ 26 mil 
mensais. Já pensou se a 
moda pega? 

Mal entendido

Certamente os juristas 
em questão endende-
ram mal a mensagem 
do presidente Aguinaldo 
Araújo, logo depois que 
assumiu o comando da 
Casa, quando afirmou 
que tem compromisso 
com a valorização da 
categoria.
 
Reclamação 

A professora Joelma Al-
meida, de 47 anos, está 
indignada com as con-
dições das Vilas Fabril e 
Light. 
Além do abandono, 

a moradora diz que a 
CDHU teria se compro-
metido com os morado-
res em fazer melhorias 
no local, mas até agora 
nada foi feito. 
A situação dos bairros, 

entre os primeiros da ci-
dade é, no mínimo, uma 
tremenda falta de cui-
dado com a história. 

Terra de ninguém

 Já na Vila Light, o 
mato está muito alto, 
impedindo a passagem 
de pedestres e ciclistas 
nas margens do trajeto 
entre a região e o cen-
tro da cidade e dificul-
tando a visualização de 
trânsito por parte dos 
motoristas. Além disso, 
ela também reclama 
que animais mortos são 
jogados na beira das es-
tradas que cortam esses 
bairros. 

Nem adianta 

O popular Caixote pede 
para mandar o seguinte 
recado: “Nem adianta 
meus amigos pedirem. 
Eu não vou entregar 
santinho ou panfleto pra 
ninguém”, diz o homem 
do megafone.
  
Tá explicado 

Caixote diz que está 
pensando, juntamente 
com a família, em voltar 
a vender suas famosas 
pizzas fechadas, ou pão 
italiano, como muitos 
preferem chamar. Cai-
xote lembra que junto 
aos discos, sempre en-
tregou panfleto de tudo 
quanto há, inclusive de 
candidato.  

Protesto 

Desta vez a grita partiu 
de um grupo de cerca de 
150 servidores por uma 
definição sobre do Car-
tão Servidor Cidadão. 
Enquanto isso, prosse-
gue o impasse, entre a 
Prefeitura e a Planin-
vest, quanto à liberação 
do crédito, referente ao 
mês de janeiro. 

Tudo parado

Nada mudou quanto 
ao processo de licitação 
para um novo contrato 
de operação do Cartão. 
O questionamento no 
Tribunal de Contas do 
Estado partiu da própria 
Planinvest. 

Vitrine ou vidraça

Responsável por vários 
prêmios e reconheci-
mento em várias partes 
do país, o Cartão Servi-
dor se transformou em 
verdadeiro pesadelo 
para o governo.
O pior é que as incer-

tezas sobre o futuro do 
Programa tem levado à 
recusa de comerciantes 
em continuar aceitan-
do-o como pagamento. 

Taça Cidade 
 
Um dos mais tradicio-

nais torneios de futebol 
amador de Cubatão vai 
abrir inscrições no próxi-
mo dia 08/02. 
Podem participar da 

disputa, todos os clubes 
filiados à Liga e que esti-
verem em dia com a do-
cumentação e também 
com as contribuições 
obrigatórias. 
Mais informações na 

sede da entidade, todas 
as quartas, das 19 às 20 
horas, quando ocorrem 
as reuniões. 

jornalacontece@acontecedigital.com.br
Decisão manda anular eleição 
da mesa da Câmara

por jÚLIo Cesar Chaves

Ainda cabe recurso, mas G6 diz que grupo se mantém 
no comando de Aguinaldo Araújo,  mesmo se houver nova eleição

O CASO

9 dez 23 dez 26 dez 27 dez 1 jan 23 jan

Eleição entre vereadores define a 
nova mesa diretora para o biênio 
15/16: Aguinaldo Araújo, presiden-
te;  César Nascimento, vice; Ade-
mário, 1 secretário e Ivan Hilde-
brando, 2 secretário.

Ainda sob o comando do 
ex-presidente Wagner 
Moura (PT)  a Câmara re-
corre ao TJ/SP para manter 
a validade da eleição da 
nova Mesa diretora.

De plantão,  o juiz Sérgio 
Ludovico atende solici-
tação do Pros e  liminar    
anula a eleição da nova  
Mesa da Câmara 

O TJ/SP diz que ‘isto é as-
sunto da Câmara’ e derru-
ba a liminar, assegurando 
o direito de posse de Agui-
naldo Araújo e a nova Mesa 
diretora

Toma posse a nova 
mesa diretora da Câ-
mara, eleita em 9 de 
dezembro, sob o co-
mando de Aguinaldo 
Araújo

Julgado o mérito da limi-
nar de 1 instância, despa-
chada em 23 de dezem-
bro, anulando a eleição 
da atual Mesa diretora

O juiz de primeira 
instância Sérgio Lu-
dovico Martins acatou 
ação proposta pelo 
Prós e mandou anular 
a eleição que compôs 
a nova diretoria da 
Câmara de Cubatão.  

A decisão já havia 
sido tomada liminar-
mente, porém a limi-
nar caiu depois que o 
TJ/SP acatou recurso 
a favor da atual Mesa, 
no comando desde o 
começo do ano.

No mérito, o par-
tido do vereador Fá-
bio Moura alega não 
observância do prin-
cipio constitucional 
da proporcionalidade 
na eleição que condu-
ziu os três pedetistas, 

O que deve acontecer

Recurso e 
embargos

Imbróglio jurídico

 O despacho é para 
cumprimento ime-
diato, mas como o 
juiz não define quem 
assume a presidência 
e a quem cabe o pa-
pel de marcar nova 
eleição, a atual Mesa 
deve, assim que no-
tificada, entrar com 
embargos e posterior-
mente recorrer ao TJ/
SP onde, liminarmen-
te, já há um posicio-
namento favorável à 

manutenção da atual 
diretoria. 

C o n c o m i t a n t e -
mente há um recurso 
do Prós, aguardando 
julgamento em Bra-
sília, contra a liminar 
do TJ, favorável a atu-
al Mesa.

Nova eleição 
Tudo na mesma 

Nos bastidores po-
líticos é dada como 
certa a permanência 
de Aguinaldo Araú-
jo na presidência da 
Câmara de Cubatão. 
O entendimento co-

mum, dos principais 
caciques políticos da 
cidade, é que mesmo 
que a atual Mesa não 
logre êxito judicial-
mente, o acordo polí-
tico será mantido. Na 
prática, isso implica 
em dizer que, mes-
mo se houver nova 
eleição, Aguinaldo 
Araújo seria recon-
duzido à presidência. 
Neste caso teria que 
ser observado o prin-
cípio da proporciona-
lidade e Ivan e César  
(PDT) teriam que dei-
xar a mesa. Assim os 
outros dois membros 

do G6, Dóda (PSB) e 
Dinho (SDD) assumi-
riam a vagas. Os dois 
advogados já teriam 
se mostrado dispos-
tos até mesmo a sa-
crificar o exercício da 
advocacia, se isto for 
condição para assu-
mirem os cargos.

Virar mesa 
Por outra lado há 

quem acredite que, 
num cenário de nova 
eleição, os governis-
tas se reorganizem e 
consigam cooptar al-
gum membro do G6 e 
assim ‘virar a mesa’. 

Atual presidente 
da Câmara Aguinal-
do Araújo está certo 
que irá se manter na 
presidência da Casa. 
Se não conseguir re-

“Tranqüilo”

verter a decisão na 
Justiça, já orquestrou 
um novo acordo polí-
tico que o reconduzi-
ria à presidência, em 
caso de nova eleição.

Ivan Hildebrando, 
César Nascimento e 
Aguinaldo Araújo  à 
Mesa. 

Até o fechamento 
desta edição, na quin-
ta, 22, a Câmara ainda 
não tinha sido noti-
ficada da decisão, da 
qual cabe recurso.

A atual Mesa tra-
balha administrativa-
mente desde 1 de ja-
neiro, mas ainda não 
conduziu nenhuma 
sessão da Casa, por 
causa do recesso par-
lamentar

Fundo de Previdência

Caixa prepara eleição para    
escolha de novo Conselho

Disputa será no dia 19 de fevereiro e as inscrições dos 
candidatos já começaram

A Caixa de Previ-
dência dos Servidores 
Municipais de Cuba-
tão realizará, no dia 
19 de fevereiro, elei-
ções para escolha dos 
membros efetivos e 
suplentes do Conse-
lho Fiscal do Fundo de 

Previdência. Os inte-
ressados em disputar 
o pleito já podem se 
inscrever, por petição 
assinada, na sede da 
entidade (Avenida Jo-
aquim Miguel Couto, 
1.000), (22), das 9 às 12 
e das 13 às 17 horas.

O prazo das inscri-
ções, que já começa-
ram, termina no dia 
10 de fevereiro.

Só poderão ser can-
didatos aqueles que 
forem mutuários e 
servidores pertencen-
tes ao Regime Jurídico 

Único, devidamente 
inscritos na Caixa de 
Previdência. 

Não podem inscre-
ver-se quem é depen-
dente, comissionado, 
pensionista ou analfa-
beto. Cada candidato 
pode indicar um fiscal 
de eleição.
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saúde

Nova UBS vai atender 250 
pessoas por dia na Vila Nova

Unidade homenageia o líder comunitário do bairro Juvêncio Pereira de Souza 

Construída na es-
quina das ruas São 
João e D. Pedro I, na 
Vila Nova, a nova 
unidade vai prestar 
atendimento com 
cerca de 20 profissio-
nais, cincluindo dois  
pediatras, um clínico 
e um ginecologista, 
além de dois odonto-
pediatra e um odon-
to-clínico. 

Além das clínicas 
médicas, pediátrica, 

ginecológica e odon-
tológica, contará com 
local adequado para 
vacinação e também 
com farmácia.

A expectativa da 
Prefeitura é que até 
250 atendimentos se-
jam realizados por dia 
e, com isso, desafogar 
a procura nas unida-
des da Vila São José e 
do 31 de março.

O prédio recebeu 
o nome de Juvêncio 
Pereira de Souza, lí-
der comunitário com 
mais de 30 anos de 
dedicação e trabalhos 

418 m²

De área construída em 
sistema modular de aço 
galvanizado com revesti-
mento rígido de poliesti-
reno

prestados na direto-
ria da Sociedade de 
Melhoramentos do 
bairro. A iniciativa 
de homenageá-lo foi 
do vereador Roxinho 
(PMDB).   

De acordo com a 
Prefeitura, foram in-
vestidos cerca de R$ 
R$ 831.858,72 na obra, 
com participação de 
68% do município e 
32% do Ministério da 
Saúde. 

Marília Marcela

Ministros
 

Nesta sexta, dia 23,  
às 15 horas, o minis-
tro da Saúde, Arthur 
Chioro, fará uma visi-
ta técnica à UBS.

Estará acompanha-
do de autoridade  da 
cidade e da Região.

Já com o Ministro 
dos Portos, Edinho 
Araújo, que chega à 
Região na próxima 
semana,   a prefeita 

quer tratar do projeto 
de construção de um 
novo acesso ao Porto, 
através de uma nova 
estrada ao longo da  
Estrada de Ferro.

Pelo traçado do 
projeto básico, elabo-
rado por técnicos da 
própria Prefeitura, a 
nova estrada sai da 
rodovia Cônego Do-
mênico Rangoni, nas 
proximidades da Vila 
Parisi e vai até a Ale-

CMT conclui interligação 
mobilidade

Ação traz mais segurança aos ciclistas na ligação da 9 de abril com a      
via construída sobre o oleoduto da Petrobrás na Vila São José

A Companhia Mu-
nicipal de Trânsito 
(CMT) concluiu esta 
semana a pintura de 
solo no trecho de cer-
ca de 600 metros de in-
terligação cicloviária 
na Vila São José.

Com isso, de acor-
do com a Prefeitura, 
seguem os planos de 
aumentar o incentivo 
ao uso de bicicletas. 
A interligação da Vila 
São José permite mais 
segurança no desloca-
mento entre o Jardim 
Casqueiro, Ilha Cara-
guatá e Vila dos Pes-
cadores e com o Cen-
tro da cidade.

De acordo com 
Marco Fernando da 
Cruz, superintenden-
te da CMT, foram re-
alizadas apintura no 
solo, colocação dos ta-

fórum discutirá 
situação do idoso 
no Município

Evento será no Anfiteatro da         
Câmara no início de fevereiro 

“Conscientizar e 
mobilizar a opinião 
pública com referên-
cia às propostas do 
Programa São Paulo 
Amigo do Idoso, com 
ênfase para o diagnós-
tico da real situação 
dos idosos no Municí-
pio”. 

De acordo com o di-
retor do Departamen-
to de Políticas Públicas 
para o Idoso, dirigido  
por Antonio Xavier de 
Cantalice, esse é o ob-
jetivo do Fórum Cuba-
tão Cidade Amiga do 
Idoso, que será reali-
zado no dia cinco do 
próximo mês, das 13 
às 17 horas, no Anfite-

atro da Câmara Muni-
cipal .

Para a Secretária 
Municipal de Assis-
tência Social (Semas), 
Raquel Reis Gonçalves 
Peralta, a conscienti-
zação de toda socieda-
de é fundamental para 
garantir o respeito e 
a qualidade de vida 
para a pessoa idosa. 

Antonio Cantalice 
e Raquel Peralta ex-
plicam que  o objetivo 
da ação é reunir infor-
mações tanto sobre as 
demandas desse seg-
mento como sobre a 
estrutura que a cidade 
dispõe para dar aten-
dimento adequado. 

chões, que delimitam 
o espaço dos ciclistas, 
e reforço na sinaliza-
ção de trânsito, para 
aumentar a seguran-
ça dos ciclistas, espe-
cialmente nos pontos 
de cruzamento com 
a Avenida Tancredo 
Neves e com a rotató-
ria próxima ao Viadu-
to Rubens Paiva.

Assim, será forma-

moa, com ligação com 
a Anchieta na altura 
do Casqueiro. 

600 metros

de interligação cicloviária 
no trecho da Vila
 São José

melhor idade

do um trecho ciclo-
viário único desde a 
Vila dos Pescadores 

até o Novo Anilinas, 
que futuramente se 
ligará a outros que 
serão implantados no 
Centro, bem como ao 
complexo de viadutos 
que está sendo forma-
do com a duplicação 
do Rubens Paiva, atin-
gindo assim o Jardim 
Casqueiro, o Parque 
São Luís e até a Ilha 
Caraguatá.

11 quilômetros 

Entre o Porto e o Polo 
Industrial de Cubatão 
para desafogar o trânsito 
na rodovia Anchieta e na 
entrada de Santos

Marcia Rosa vai à Brasília 
defender Indústria e emprego
Prefeita também obteve a confirmação de repasse de 

R$ 1 milhão em emenda parlamentar para Saúde
“A recuperação da 

indústria de base é 
fundamental para o 
crescimento do país. 
Temos de encontrar 
medidas que protejam 
as nossas empresas, os 
trabalhadores e seus 
empregos”, diz Mar-

cia Rosa sobre a crise 
na produção indus-
trial brasileira.

A prefeita teve au-
diência com Pepe Var-
gas, chefe de gabinete 
do Ministro das Rela-
ções Institucionais. De 
acordo com a chefe do 

executivo cubatense 
a crise financeira e o 
baixo crescimento do 
país estão afetando 
duramente as finanças 
de Cubatão. 

Saúde – Aprovei-
tando a viagem ao 
Planalto, Marcia Rosa, 

também teve reunião 
com o deputado José 
Mentor.                                

     O parlamentar con-
firmou a liberação de 
uma emenda no valor 

de R$ 1 milhão para 
compra de equipa-
mentos de saúde. 

José Mário Alves

Marília Marcelo

Ministro Arthur Chioro
visita instalações da 
UBS nesta sexta, 23.
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por  Cristina Oliveira
crismaricomunicacoes.com.br

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

Parabéns...

Renato Farias

Roberto Oliveira
Auto Vidros Cristal

Carlos Peralta
Peralta Turismo

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

ANUNCIe
ligue

 (13)
 3361-5212

Sábado dia 24, a partir das 15h a loja Rosa Chiclet – Moda Feminina, fará 
um coquetel para apresentar os novos produtos da tendência verão, com 
muitas variedades de roupas e biquínis, incluindo demonstrações das 
maquiagens Mary Kay. Você não pode ficar fora desta. Venha conhecer a 

loja Rosa Chiclet, que 
fica na rua Lourenço 
Batista de Araújo, nº 
173 loja 3 - Bolsão 8 
em Cubatão 
Tels.: (13) 98211-6010 
98852-8656

Parabéns à Equipe do 
Evangelismo Criativo 
do Ministério Restaurar 
em Cristo, que sempre 
estão realizando ações, 
alegrando as pessoas, 
e arrecadando  fun-
dos para ajudar nos-
sos missionários que 
levam a Palavra de 
Deus no mundo todo.

Parabéns para a Brenda que  
comemorou 15 anos

A presidente do Fundo Social, dona Darci Chumbo entregou esta semana 
14 toneladas de feijão e 3,5 toneladas de arroz para representantes de enti-
dades assistenciais da cidade. 
Os alimentos serão distribuídos em 20 bairros do município. 
A doação do feijão foi feita pela Cooperativa dos Assentados de Reforma 
Agrária e Pequenos Produtores da Região de Itapeva (COAPRI) e o arroz foi 
doado pela Usiminas. 

Aderbau Gama

Divulgação
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Hibiscos: protege o coração de 
doenças e a pele do envelhecimento

Informa o Farmacêutico 
Gustavo F. Guilherme 

CRF 47.902

O Hibiscos é uma 
planta medicinal de 
origem Asiática e Afri-
cana. Possui proprieda-
des termogênicas, diu-
réticas, digestivas, além 
de ser também utiliza-
do como laxante suave, 
corante, aromatizante 
e calmante. Atualmen-
te, a planta vem sendo 
utilizada como coadju-
vante no tratamento da 
obesidade.

 É rico em flavonoi-
des, sendo o chá um 
poderoso antioxidante, 

protegendo o coração 
de doenças e a pele do 
envelhecimento. Além 
de ser abundante em 
cálcio. Ele também é 
utilizado na fabricação 
de produtos alimenta-
res, como geléias, mo-
lhos de pimenta e tem-
peros.

O Hibiscus pode ser 
consumido em chás ou 
encapsulados.

ANUNCIE
Quem não é visto, 
não é lembrado!

Ligue agora

(13) 3361-5212

Unipar Carbocloro patrocina 
arenas esportivas e culturais

São Vicente e Peruíbe recebem ações gratuitas durante o verão

resPonsabilidade social

Sempre apoiando 
projetos que incenti-
vem a prática de es-
portes e estimulem os 
hábitos de vida sau-
dáveis, a Unipar Car-
bocloro é uma das pa-
trocinadoras de duas 
ações lúdicas e espor-
tivas durante o verão 
no litoral. 

O Projeto Arena 
Kids, na Praia do Ita-
raré, em São Vicente, 
e a Arena Esporte & 
Cia, na Praia do Cen-
tro, em Peruíbe. 

Os eventos são to-
talmente gratuitos e 
são realizados até 4 de 
fevereiro. 

Em sua 4ª edição, 
o Projeto Arena Kids 
é organizado pela 
Associação Nacional 
de Desenvolvimento 

Esporte e Educação 
(ANDEE) em uma 
área de 3 mil m² com 
quadras de beach ten-
nis, beach soccer e vô-
lei de praia, instruto-

res e material para as 
respectivas práticas.

Futebol de sabão, 
tobogã gigante, de-
molidor e palco equi-
pado com som para 
a realização de brin-
cadeiras, gincanas e 

aulas dança, entre ou-
tras opções compõe a 
parte lúdica da arena 
vicentina 

Em São Vicente, 
são esperados mais de 
120.000 visitantes.

 Em Peruíbe, os fre-
quentadores da Arena 
Esporte& Cia, organi-
zado pela Associação 
Nacional de Esportes 
(ANE), têm à disposi-
ção brinquedos como 
futebol de sabão, dra-
gão pula-pula e to-
bogã gigante, além 
de quadras liberadas 
para o público em 
geral de beachtennis, 
beach soccer e vôlei 
de praia, com instru-
tores e fornecimento 
de material para os jo-
gos. O palco também 
oferece músicas, brin-

cadeiras, gincanas e 
aulas dança.

 “Apoiar projetos 
como a Arena Kids e 
Arena Esporte & Cia 
são oportunidades de 

gerar impacto positivo 
na vida de quem está 
próximo. Entendemos 
que o crescimento da 
nossa empresa depen-
de do crescimento de 

cada um: colaborador, 
cliente e comunida-
de”, analisa Aníbal do 
Vale, vice-presidente 
de Operações da Uni-
par Carbocloro.

Divulgação

3 mil m²

De área com brinque-
dos e locais de prática 
esportiva como beach 
soccer, beach tennis e 
vôlei de praia.
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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

LINDE GASES LTDA, torna público que recebeu da CETESB a Renovação da Li-
cença de Operação N° 25001011, válida até 14/01/2017, para Gases elemen-
tares (oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, etc); fabricação à RUA PÇA MARECHAL 
STÊNIO CAIO DE ALBUQUERQUE L, 01, RPBC, JD DAS INDÚSTRIAS - CUBATÃO.

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

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 DORM 
R$ 160.000,00

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

APARTAMENTO NA VILA 
NOVA 3 DORM COM SUITE, 
COZ PLANEJADA E GARAGEM 
FECHADA
R$ 320.000,00

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

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

SALA COMERCIAL NA AV. PEDRO 
JOSÉ CARDOSO 

SALÃO COMERCIAL 130M²  
JD. SÃO FRANCISCO
 
CASA DE 2 DORMS NA VILA NOVA

APARTAMENTO TERREO 3 DORM 
COM 1 SUITE NO JD CASQUEIRO

saLas CoMeRCIaIs 
PaRa aLUGaR
A partir de R$ 450,00 

3361-1252

VENDO SALÃO

Contato: (13) 97404-0835

COMERCIAL, TÉRREO 130 m² 
Próximo ao centro de Cubatão

QUER VENDER, OU ALUGAR!!!
ANUNCIE AQUI

(13) 3361-5212Ligue

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: EVERTON AFONSO DE OLIVEIRA e KÁTIA REGINA FERREIRA DOS PASSOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 401772135 - SSP/SP, CPF 
n.º 23612330888, com 26 anos de idade, natural de Manhuaçu - MG (Simonésia-MG  Livro nº 41, 
fls. nº 181, Termo nº 22309), nascido no dia dezenove de agosto de mil novecentos e oitenta e oito 
(19/08/1988), residente na Rua Santa Julia, 430, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de ILSON AFON-
SO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 55 anos de idade, residente em Pompéia 
- SP e de LEUZENI FERNANDES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, faxineira, com 46 anos de 
idade, residente em Baurú - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 486114557 - SSP/SP, CPF n.º 39605010801, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 138, fls. nº 98, Termo nº 37118), nascida no dia vinte e três de novembro de mil novecentos e 
oitenta e nove (23/11/1989), residente na Rua Santa Julia, 1001, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha 
de SEVERINO DOS PASSOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 55 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MIRIAM FERREIRA DA SILVA DOS PASSOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
47 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 13 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: FÁBIO CUNDARI MACHADO e ROSELI FERREIRA DE BRITTO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 257936580 - SSP/SP, CPF n.º 15316536851, 
com 39 anos de idade, natural de São Paulo - SP, nascido no dia dezesseis de janeiro de mil novecen-
tos e setenta e cinco (16/01/1975), residente na Rua avenida Francisco de Assis, 10, Vila São José, 
Cubatão - SP, filho de JONIRAN CUNDARI MACHADO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
67 anos de idade, residente em Pindamonhangaba - SP e de DJANIRA CUNDARI MACHADO, fale-
cida há 3 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, aposentada, RG n.º 
183985734 - SSP/SP, CPF n.º 04993670818, com 50 anos de idade, natural de Santos - SP, nascida 
no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e sessenta e quatro (04/02/1964), residente na Rua 
avenida Francisco de Assis, 10, Vila São José, Cubatão - SP, filha de OSVALDO JOAQUIM DE BRITTO, 
falecido há 12 anos e de JANETE FERREIRA DE BRITTO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
72 anos de idade, residente em Araçoiaba da Serra - SP. Divorciada de Sidnei Alves Martins, conforme 
sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara de Família e Sucessões da Comarca de São Vicente, 
nos autos de nº10007731920148260590. 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, 13 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: ELSON PEREIRA DA SILVA e EMMILY SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, auxiliar operacional, RG n.º 262471127 - SSP/SP, CPF n.º 26739069832, 
com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de novembro de mil novecentos 
e setenta e sete (13/11/1977), residente na Rua Monte Castelo, 668, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de 
JOSÉ FLORENTINO DA SILVA, falecido há 8 anos e de CORINA PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade bra-
sileira, do lar, com 73 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Maria Vanderleia da Silva 
Alves, conforme sentença datada de 07/03/2012, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial 
desta Comarca, nos autos de N°63/2012, processo n°157.01.2012.000606-3/000000-000.. Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, tecnica de sistemas, RG n.º 283008076 - SSP/SP, CPF n.º 
31833072863, com 31 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 196, fls. nº 
206, Termo nº 51507), nascida no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e oitenta e três (29/04/1983), 
residente na Rua Dr. Salim Sarah, 147, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, filha de JOSÉ APARECIDO DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de LUZINETE SANTANA DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, operadora de pedagio, 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, 14 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: JAIR ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS e JAMYLLE RODRIGUES ALVES. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 25589318 - SSP/SE, CPF n.º 
09404989444, com 24 anos de idade, natural de Pão de Açucar - AL (São José da Tapera - AL  Livro nº 
241, fls. nº 593, Termo nº 593), nascido no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e noventa 
(27/12/1990), residente na Rua Santa Paula, 71, Sítio Novo, Cubatão - SP, filho de JOSÉ ALVES DOS SAN-
TOS, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 51 anos de idade, residente em São José da Tapera - AL 
e de MARIA GILZA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 48 anos de 
idade, residente em São José da Tapera - AL . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar de expedição, RG n.º 442992397 - SSP/SP, CPF n.º 43918038874, com 21 anos de idade, natural 
de Brejinho - PE (Teixeira-PB  Livro nº 22, fls. nº 210, Termo nº 21686), nascida no dia vinte e dois de junho 
de mil novecentos e noventa e três (22/06/1993), residente na Rua Jorge Farah, 155, Jardim Nova Re-
pública, Cubatão - SP, filha de JOSIVALDO ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 49 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUCIMAR RODRIGUES ALVES, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: ANTONIO LIMA DE ANDRADE e MARIA DE LOURDES MOURA DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 560639466 - SSP/SP, CPF n.º 
18407790559, com 57 anos de idade, natural de Pesqueira - PE (Cimbres-Pesqueira-PE  Livro nº 1, fls. nº 
49, Termo nº 5392), nascido no dia oito de janeiro de mil novecentos e cinquenta e oito (08/01/1958), 
residente na Rua dezessete, Bloco 33 -apt.11-D, Bolsão 09, Cubatão - SP, filho de SEBASTIÃO ANTONIO 
DE ANDRADE, falecido há 30 anos e de MARIA TEODOMIRO DE LIMAASSINA À ROGO DO CONTRA-
ENTE, IMPOSSIBILITADO DE ASSINAR, POR SE TRATAR DE DEFICIENTE VISUAL, CUJA IMPRESSÃO DIGI-
TAL DO SEU POLEGAR DIREITO VAI À MARGEM: GABRIEL DA SILVA BAPTISTA, RG: 7.434.437-SSP/PE, 
CPF:063.395.714-33,  brasileiro, solteiro, missionário, residente e domiciliado na Rua Arthur Bernardes, 
n°530, Jardim Costa e Silva, Cubatão-SP.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
aposentada, RG n.º 155050667 - SSP/SP, CPF n.º 03949000810, com 61 anos de idade, natural de São 
Bento do Una - PE (São Bento do Una-PE  Livro nº 45, fls. nº 218, Termo nº 24888), nascida no dia 
quatro de julho de mil novecentos e cinquenta e três (04/07/1953), residente na Rua dezessete, Bloco 
33 -apt.11-D, Bolsão 09, Cubatão - SP, filha de LUIZ LUCAS DA SILVA, falecido há 08 anos e de IRENE 
RODRIGUES DE MOURA, falecida há 08 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, 14 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: EDILSON DE OLIVEIRA BASTOS e ANA PAULO PEREIRA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, tecnico em laboratório civil, RG n.º 56444408x - SSP/SP, CPF n.º 
39744515287, com 44 anos de idade, natural de Irituia - PA, nascido no dia cinco de dezembro de mil 
novecentos e setenta (05/12/1970), residente na Rua Maria Graziela, 319, ap 22, Jd. Casqueiro, Cubatão 
- SP, filho de WILSON BASTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 86 anos de idade, residente 
em Irituia - PA e de INÊS DE OLIVEIRA BASTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 76 anos 
de idade, residente em Irituia - PADivorciado de Maria Isabel Ramos de Oliveira, por escritura pública 
de conversão de separação consensual em divórcio, lavrada no 1ºTabelião de Notas e de Protesto de 
Letras e Títulos de Cubatão/SP, no Livro nº203, às fls.259/260, em 10/10/2014. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, gerente, RG n.º 34508938 - SSP/SP, CPF n.º 29709534807, com 
32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia seis de março de mil novecentos e oiten-
ta e dois (06/03/1982), residente na Rua Ana Maria, 172, Ap 12, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filha de 
ARNALDO ASSIS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, técnico administrativo, com 62 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de JULIA AGUIAR PEREIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 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: EDSON FERRAZ DE ARAUJO e DANIELA OLIVATO FARAH REBOUÇAS DA SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, viúvo, pintor, RG n.º 159570669 - SSP/SP, CPF n.º 04404176864, com 
50 anos de idade, natural de Assaí - PR, nascido no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e sessenta 
e quatro (26/05/1964), residente na Rua Treze de Março, 5, casa 01, Jardim das Industrias, Cubatão - SP, 
filho de JOSÉ JOAQUIM DE ARAUJO, falecido há 12 anos e de FRANCISCA FERRAZ DE ARAUJO, de naciona-
lidade brasileira, aposentada, com 83 anos de idade, residente em Salto - SPViúvo de Elen Rosa Marques, 
falecida aos 06/04/2011, conforme termo lavrado as Fls. 153, Livro 97, Termo 61059 em São Vicente-SP.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, servente, RG n.º 341550401 - SSP/SP, CPF 
n.º 33376448809, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e três de outubro 
de mil novecentos e oitenta (23/10/1980), residente na Rua Treze de Março, 5, casa 01, Jardim das Indus-
trias, Cubatão - SP, filha de LOURIVAL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, coordenador de obras, com 
58 anos de idade, residente em São Vicente - SP e de MARIA REGINA FARAH REBOUÇAS DA SILVA, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em São Vicente - SP. Divorciada de Daniel 
do Nascimento Gomes, conforme sentença datada aos 07/11/2006, pelo Juizo de Direito da  Terceira Vara 
Civel da Comarca de São Vicente-SP,  processo nº0579/05. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 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: WILSON SOARES SANT’ANA e DAYSE SOBRAL DA SILVA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 272354028 - SSP/SP, CPF n.º 21272716880, com 35 anos de 
idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 32, fls. nº 28, Termo nº 20329), nascido no 
dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e setenta e nove (14/02/1979), residente na Rua Vereador 
Francisco Eleutério Pinheiro, 25, Jd. 31 de Março, Cubatão - SP, filho de CARMO JOSE DE SANT’ANA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de idade, residente em Itupeva - SP e de ROSA SOARES 
SANT’ANA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, tec. em enfermagem, RG n.º 421758570 - SSP/
SP, CPF n.º 36881080867, com 26 anos de idade, natural de Itanhaém - SP (Itanhaém-SP  Livro nº 25, fls. nº 
154, Termo nº 11711), nascida no dia treze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (13/02/1988), 
residente na Rua Vereador Francisco Eleutério Pinheiro, 25, Jd. 31 de Março, Cubatão - SP, filha de RO-
NALDO SALVINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 52 anos de idade, residente 
em Porto Velho - RO e de MARISA FERREIRA SOBRAL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, merendeira, 
com 45 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, 14 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: GEDEAN FERREIRA DA SILVA e MILCA TALITHA FERREIRA DE OLIVEIRA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, classificador, RG n.º 486029335 - SSP/SP, CPF n.º 
37443209878, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezenove de agos-
to de mil novecentos e oitenta e nove (19/08/1989), residente na Rua Padre Antonio, 4, Vila dos 
Pescadores, Cubatão - SP, filho de LOURINALDO FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ca-
minhoneiro, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de GERSANITAS LUCIANO SILVA, 
de nacionalidade brasileira, designer de sobrancelha, com 46 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, tosadora, RG n.º 564376954 
- SSP/SP, CPF n.º 07136295416, com 23 anos de idade, natural de Juazeiro - BA (Petrolina-PE  Livro 
nº 145, fls. nº 02v, Termo nº 73504), nascida no dia dois de agosto de mil novecentos e noventa 
e um (02/08/1991), residente na Rua Padre Antonio, 4, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de 
JOSÉ GERALDO MESSIAS DE OLIVEIRA, desaparecido há 4 anos e de BERNADETE CRISTINA FER-
REIRA DE OLIVEIRA, falecida há 18 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, 15 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: PRINCE CERRI LISBOA FLORENTINO e IZILDA DE OLIVEIRA SOUSA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico em eletroeletronica, RG n.º 35397302 - SSP/SP, CPF n.º 
33261498838, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 106, fls. nº 247, Termo nº 
24532), nascido no dia sete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (07/02/1985), residente na Av. 
Manoel dos Santos Mesquita, 168, Vale Verde, Cubatão - SP, filho de IVO FLORENTINO SILVA, de naciona-
lidade brasileira, eletricista, com 54 anos de idade, residente em Praia Grande - SP e de ROSELI CERRI LIS-
BOA FLORENTINO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, corretora de imóveis, RG n.º 40227314 - SSP/
SP, CPF n.º 32440991813, com 30 anos de idade, natural de Santos - SP (Peruíbe-SP  Livro nº 5, fls. nº 298, 
Termo nº 5693), nascida no dia quinze de novembro de mil novecentos e oitenta e quatro (15/11/1984), 
residente na Av. Manoel dos Santos Mesquita, 168, Vale Verde, Cubatão - SP, filha de FRANCISCO JOA-
QUIM DE SOUSA, falecido há 4  anos e de LUZIA DE OLIVEIRA SOUSA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 56 anos de idade, residente em Peruíbe - 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, 16 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: GENIVALDO FORTUNATO FEITOSA e JOANA D’ARC DA ROCHA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 381748479 - SSP/SP, CPF n.º 32165585848, com 32 
anos de idade, natural de Jurema - PE (Jurema-PE  Livro nº 11, fls. nº 23, Termo nº 10214), nascido no 
dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e oitenta e dois (24/09/1982), residente na Rua João 
Veiga, 516, Bl.01 apt.21, Parque São Luis, Cubatão - SP, filho de GERALDO PEDRO FEITOSA, de nacionali-
dade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, residente em Jurema - PE e de EURIDES FORTUNA-
TO FEITOSA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 anos de idade, residente em Jurema - PE 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 547393040 - SSP/SP, CPF n.º 
81790686687, com 42 anos de idade, natural de Coimbra - MG (Coimbra-MG  Livro nº 31, fls. nº 167, 
Termo nº 218), nascida no dia quatorze de março de mil novecentos e setenta e dois (14/03/1972), resi-
dente na Rua João Veiga, 516, Bl.01 apt.21, Parque São Luis, Cubatão - SP, filha de OSVALDO ANTONIO DA 
ROCHA, falecido há 2 anos e de CATARINA TEIXEIRA DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 89 anos de idade, residente em Ervália - MG. 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, 17 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: VALDEILSON CAETANO DE SALES e MARIA DA CONCEIÇÃO DAMACENA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 420556096 - SSP/SP, CPF n.º 
30592156850, com 33 anos de idade, natural de Carnaíba - PE (Carnaíba-PE  Livro nº 54, fls. nº 62, 
Termo nº 5857), nascido no dia nove de novembro de mil novecentos e oitenta e um (09/11/1981), 
residente na Rua Caminho Paraíba, 751, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de HELENO CAETANO DE 
SALES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em São Vicente - SP 
e de CREONILDA GOMES DE SALES, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 50 anos de idade, 
residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cuidadora, 
RG n.º 496727175 - SSP/SP, CPF n.º 39783248812, com 31 anos de idade, natural de Igarassu - PE (Iga-
rassu-PE  Livro nº 62, fls. nº 284, Termo nº 19149), nascida no dia trinta de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e três (30/01/1983), residente na Rua Caminho Paraíba, 751, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha 
de SEVERINO RAMOS DAMASCENA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, 
residente em Recife - PE e de SEVERINA RAMOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
62 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, 17 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: IGOR DE FIGUEIREDO OLIVEIRA e MARCIA CRISTINA PEREIRA SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de instrumentação, RG n.º 29949082 - 
SSP/SP, CPF n.º 29712125807, com 34 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistri-
to  Livro nº 42, fls. nº 255, Termo nº 26771), nascido no dia primeiro de março de mil novecentos 
e oitenta (01/03/1980), residente na Rua Ana Maria, 438, apt.23, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, 
filho de CAUBY DE FIGUEIREDO OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, pescador, com 56 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de AGUINOLIA SOUZA DE FIGUEIREDO OLIVEIRA, de nacionali-
dade brasileira, auxiliar de despachante, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica de sistema, RG n.º 542104416 - SSP/
SP, CPF n.º 00248043552, com 34 anos de idade, natural de Igreja Nova - AL (Igreja Nova-AL  Livro 
nº 9, fls. nº 194, Termo nº 7583), nascida no dia dezessete de outubro de mil novecentos e oiten-
ta (17/10/1980), residente na Rua Ana Maria, 438, apt.23, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de 
GERALDO SANTOS, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 56 anos de idade, residente em Igre-
ja Nova - AL e de MARINALVA PEREIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 55 
anos de idade, residente em Igreja Nova - AL. 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, 17 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: CARLOS FRANCISCO DE MELO e CLEIDE APARECIDA SANTANA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, viúvo, pedreiro, RG n.º 108013479 - SSP/SP, CPF n.º 
97110558800, com 58 anos de idade, natural de Recife - PE, nascido no dia vinte de setembro de mil 
novecentos e cinquenta e seis (20/09/1956), residente na Rua 10 de Fevereiro, 86, Ilhga Caraguatá, 
Cubatão - SP, filho de JOSÉ FRANCISCO DE MELO, falecido há 5 anos e de JOANA MARIA DE MELO, 
falecida há 3 anosViúvo de Maria do Carmo Xavier, conforme termo lavrado às fls.221, do livro C-60, 
sob nº19200, falecida aos 06/07/2014, no Cartório de Cubatão/SP. Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, viúva, do lar, RG n.º 200583402 - SSP/SP, CPF n.º 32341126812, com 56 anos de 
idade, natural de São Vicente - SP, nascida no dia dois de janeiro de mil novecentos e cinquenta e 
nove (02/01/1959), residente na Rua Nelson Nunes de Azevedo, 90, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, 
filha de JOSÉ SANTANA, falecido há 54 anos e de MARINA VENTURA SANTANA, falecido há 20 anos. 
Viúva de Joaquim Silva, conforme termo lavrado às fls.213, do livro C-59, sob nº18794, falecido aos 
14/10/2013, no Cartório de 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 janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: FÁBIO CUNDARI MACHADO e ROSELI FERREIRA DE BRITTO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, aposentado, RG n.º 257936580 - SSP/SP, CPF n.º 15316536851, 
com 39 anos de idade, natural de São Paulo - SP, nascido no dia dezesseis de janeiro de mil novecen-
tos e setenta e cinco (16/01/1975), residente na Rua avenida Francisco de Assis, 10, Vila São José, 
Cubatão - SP, filho de JONIRAN CUNDARI MACHADO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
67 anos de idade, residente em Pindamonhangaba - SP e de DJANIRA CUNDARI MACHADO, fale-
cida há 3 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, aposentada, RG n.º 
183985734 - SSP/SP, CPF n.º 04993670818, com 50 anos de idade, natural de Santos - SP, nascida 
no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e sessenta e quatro (04/02/1964), residente na Rua 
avenida Francisco de Assis, 10, Vila São José, Cubatão - SP, filha de OSVALDO JOAQUIM DE BRITTO, 
falecido há 12 anos e de JANETE FERREIRA DE BRITTO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
72 anos de idade, residente em Araçoiaba da Serra - SP. Divorciada de Sidnei Alves Martins, conforme 
sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara de Família e Sucessões da Comarca de São Vicen-
te, nos autos de nº10007731920148260590. 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, 13 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.
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Chuva forte causa mais    
prejuízos e pavor no Pilões 

Moradores contabilizam danos enquanto tentam limpar as casas e salvar o que a água não destruiu 

Enquanto retira 
sujeira de dentro de  
casa, seo Jerônimo 
Souza, conta como foi 
o drama vivido na úl-
tima madrugada.

Mais uma vez o rio 
Pilões subiu rápido e 
a água invadiu mais 
de 50 casas e barracos 
do bairro.

Aos  51 anos de 
idade,  20 deles como 
morador do local,  seo 
Jerônimo diz que já 
perdeu as contas  de 
quantas vezes virou 
à noite juntando mo-
veis e eletrodomesti-
cos estragados pela 
água das enchentes. 

“O que mais me 
aborrece é que, tenho 

certeza, essa  não será 
minha última noite 
vendo a água levar 
tudo”, lamenta.

Segundo o mora-
dor, entre a meia noi-
te e às três da manhã 
desta quinta, as sire-
nes tocaram duas ve-
zes. 

As sirenes as quais 
ele se refere foram 
instaladas após a en-
chente de 2013. Na-
quele dia 22 de fe-
vereiro, “não havia 
sirenes para avisar e 
a coisa foi pior. Tive-
mos muita sorte de 
não morrer ninguém. 
A água encobriu os 
barracos”, lembra.

Hoje o dia foi de 

muito trabalho. Do-
cumentos, movéis, 
eletrodomesticos e 
tudo o que podiam e 
conseguiam carregar 
era salvo. 

A maiorira dos 
moradores diz que 
não têm para onde ir 
e que, mesmo com a 
chuva , vão continuar 
no local. 

2 mil

Novas moradias foram 
prometidas pelo Esta-
do após enchentes de 
fevereiro de 2013

Mais chuva

Apesar de dizer que o calor amenizou, buscando um lado positivo na chu-
va, dona Maria das Dores, de 60 anos, que mora no bairro desde 2003, teme 
que novas chuvas possam aumentar o estrago. “O estrago dessa noite deixou 
todo mundo aqui de olhos e ouvidos abertos. Apesar do cansaço de ter passa-
do a noite em claro retirando água e sujeira da minha casa, tenho medo que 
venha mais chuva e o estrago aumente aqui no bairro.”, afirmou entre uma 
varrida e outra.

Clima

Durante todo o dia, algumas pancadas de chuva caíram no bairro dos Pi-
lões e em toda a cidade. No final da tarde e inicio da noite, uma chuva mais 
forte começou. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 
a previsão do tempo para os próximos dias é de chover acima de 100mm. 

Marcel Nobrega

Anglo American doa 
para  Biblioteca 

cultura

Equipamento Municipal receberá 183 
exemplares e quatro computadores

A empresa doou cer-
ca de 183 livros para a 
unidade central da Bi-
blioteca Municipal de 
Cubatão, incluindo títu-
los voltados para estudo 
de Direito, romances, bi-
bliografias e outros va-
riados, provenientes do 
acervo da companhia. 

A empresa está pre-
sente no Polo Industrial 
de Cubatão com fábrica 
de fertilizantes fosfata-
dos, ácidos e insumos 
para ração animal há 60 
anos. 

Além dos livros, 
quatro computadores 
desktop completos tam-
bém foram entregues à 
biblioteca. 

A entrega aconteceu 
hoje, quinta-feira, e con-
tou com a presença de 
Francisco Torres, chefe 
de serviço das Bibliote-
cas Municipais e Arqui-
vo Histórico da Prefeitu-
ra, e Ana Paula Cutolo 
Cortez, especialista de 
Relações com Comuni-
dades da empresa.   

 ”Os títulos serão mui-

to bem aproveitados pe-
los frequentadores de 
nossas bibliotecas, que 
que atendem em sete 
pontos da cidade. Isso 
é uma boa oferta de la-
zer e entretenimento de 
muito boa qualidade, 
afirma Francisco Torres.

 “Compartilhar in-
formação e cultura é 
mais uma forma da 
companhia contribuir 
positivamente com a co-
munidade na qual está 
inserida”, afirma Ana 
Paula. 

“É uma imensa satis-
fação poder enriquecer 
o acervo da Biblioteca 
Municipal e oferecer à 
população mais opções 
de informação e entrete-
nimento complementa.

183

livros do acervo da 
Empresa e mais 
quatro computadores 
já  foram entregues

Teatro do Kaos 
abre Inscrições

Entidade conta com apoio da              
Prefeitura e da Petrobrás 

Alunos da rede pú-
blica e particular de 
ensino, interessados 
em iniciar no mun-
do das artes cênicas 
não podem perder as 
inscrições para a Ofi-
cina de Iniciação Tea-
tral promovida pelo 
Teatro do Kaos em 
parceria com a Secre-
taria de Educação de 
Cubatão e patrocínio 
da Petrobras.

As inscrições, para 
maiores de 12 anos, 
podem ser feitas na 
sede da entidade, no 
Largo do Sapo.  

É necessário apre-

sentar RG ou Certi-
dão de Nascimento e 
comprovante de resi-
dência (todas original 
e xerox). 

O curso é ministra-
do por ex-alunos do 
Projeto Superação I, 
que já está na 2ª edi-
ção e tem o patrocínio 
da Petrobras. As au-
las começam no dia 
02 de fevereiro. Mais 
informações podem 
ser obtidas pelo 3372-
7211.

Capaz de atender 
400 alunos por edi-
ção, a Oficina já for-
mou 840 alunos.

Sander Newton

Na manhã desta quinta-feira, dia 22, moradores lamentavam os prejuízos 
enquanto colocavam na rua os móveis perdidos com a enchente
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