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Santos tem o maior índice de 
roubos e furtos da Baixada
Dados de 2014 da Secretaria Estadual de Segurança revelam a preferência da criminalidade na Região. Cubatão e   
São Vicente conseguiram reduzir o número de furtos. O mesmo não ocorreu em Santos que viu furtos e roubos, 
principalmente de veículos, dispararem. Número de homicídios foi o único item que teve redução em toda  Região
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Abono substitui 
‘PlanVale’ 

cartão

disputa
Câmara de Cubatão 
fará nova eleição

eleição 2016

Deputado inaugura 
escritório. Boato 
de candidatura em 
Cubatão aumenta

brasília

Federais da Baixada 
entram no fogo cru-
zado pela presidência

premiado
Sortudo recebeu 
licença prêmio gorda

UBS da Vila Nova já 
está funcionando

Considerada uma das UBS’s mais bem estruturadas da região, equipa-
mento tem capacidade para atender 250 pessoas diariamente

“Agora a casa é minha”
são vicente

Em São Vicente, 
mais de 350 famílias 
são beneficiadas neste 

semestre com o Pro-
grama Papel Passado. 
Nova entrega de títulos 

emociona famílias que 
aguardavam  há anos 
pelo documento.

Cidade atrai investidor
bertioga

Prefeito Orlandini 
recebeu representan-
tes de Moçambique. 

Mara Anjos

Africanos estão de 
olho na cidade para in-
vestimentos e sugerem 

intercâmbio de jovens 
estudantes como início 
de relação. 

Governador 
visita Rotary
Casqueiro
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aniversário 
de Santos
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Frente Nacional de prefeitos

moçambique visita Bertioga 

A visita do Con-
selheiro  Econômico 
para  a área de Turis-
mo e Cultura da Em-
baixada da República 
de Moçambique, po-
derá gerar frutos para 
Bertioga. 

A delegação esteve 
na Cidade nos dias 21 
e 22, com a intenção 
de conhecer a infra-
estrutura e buscar no  
país de origem, uma 
cidade com as carac-

terísticas de Bertioga 
para iniciar o protoco-
lo de cidades-irmãs. 

“A Cidade passa 
por um processo de 
crescimento e restru-
turação, e as parcerias 
vêm ao encontro das 
ações desenvolvidas 
pela Cidade”, disse o 
prefeito. 

Ainda de acordo 
com o prefeito é pre-
ciso ter cautela, agir 
com responsabilida-

de e ter propostas  
concretas e viáveis. 

A Delegação tam-
bém falou para 60 
empresários de vá-
rios segmentos da ci-
dade sobre a expecta-
tiva de investimentos 
do país africano em 
Bertioga. 

Intercâmbio

A delegação conhe-
ceu o projeto social 

Dirceu Mathias

Parceria

Líderes do Litoral e Vale do Paraíba se reúnem no Casagrande Hotel

A cidade sedia  
nesta sexta, dia 30, a 
reunião Regional Pre-
paratória para o III 
Encontro dos Muni-
cípios com o Desen-
volvimento Sustentá-
vel (EMDS) realizado 
pela Frente Nacional 
de Prefeitos (FNP) 
em parceria com o 
Sebrae. 

Prefeitos e secretá-
rios municipais têm 
pela frente a tarefa de 
mobilizar autorida-
des para participarem 
do maior encontro 
sobre sustentabilida-
de urbana do País, 
que será realizado 

em Brasília no mês de 
Abril..

A prefeita Maria 
Antonieta (PMDB), 
que é vice-presidente 
da Frente de Prefei-
tos, entende que a 
reunião “vem ao en-
contro dos anseios 
de todos os gestores 
que pensam no fu-
turo de sua popu-
lação. A construção 
desse futuro começa 
no trabalho realiza-
do para atrairmos 
mais investimentos 
e a confiança de em-
presários, entidades 
e, principalmente da 
própria população. 

Por isso,  é importan-
te que os demais pre-
feitos e autoridades 
participem. Guarujá 
tem com o que contri-
buir: temos a Agenda 
21, uma preparação 
para os próximos 30 
anos”.

Crise hídrica e 
mobilidade

A crise hídrica, a 
mobilidade urbana 
e o subfinanciamen-
to da saúde serão al-
guns dos temas em 
pauta no III EMDS.

O encontro de pre-
feitos acontece de 7 a 
9 de abril, em Brasília 
(DF).

Antes de se reuni-
rem em Brasília, se-
rão realizados outros 
encontros regionais 
para aprofundamen-
tos dos temas a serem 
discutidos.  

A expectativa é 
reunir, em Brasília, 5 

mil participantes, en-
tre eles 500 prefeitos 
e prefeitas, durante o 
evento, que acontece

Além de ser uma 
oportunidade de dis-
cussão dos conteúdos, 
cada Reunião Regio-
nal Preparatória vai 
permitir a interação e 
a troca de experiência 
acerca dos desafios e 
conquistas dos prefei-
tos de diferentes par-
tes do país. 

A apresentação ins-
titucional da FNP e 
o seu fortalecimento 
também é um dos ob-
jetivos das reuniões.

Parceria 
“As micro e peque-

nas empresas, que 
são 99% das empresas 
brasileiras e respon-
dem por 27% do PIB, 
têm muito a contribuir 
para o crescimento 
das cidades. Por isso, 
o Sebrae é parceiro da 
FNP e acredita que os 
debates no III EMDS 
vão reunir ideias e ex-
periências para que 
possamos avançar no 
desenvolvimento sus-
tentável e fortalecer a 
economia brasileira”, 
diz o presidente do 
Sebrae Nacional, Luiz 
Barretto.

Marcel Nóbrega

“ Esta reunião vem de
encontro aos anseios 
de todos os gestores 
que pensam no futuro 
da população”

Prefeita Antonieta - 
anfitriã do Encontro

Na conta do Abreu

Corre no boca-a-boca 
pelos corredores da 
Prefeitura, que o pro-
cesso de recebimento 
de licenças prêmio não 
é tão doloroso e pro-
longado para todos. O 
que se comenta é que 
no mês de junho do 
ano passado um certo 
servidor recebeu uma 
bolada, algo em torno 
de R$ 72 mil, a título 
de licença prêmio. É o 
que dizem. 

Servidores abonados

A Prefeitura de Cu-
batão anunciou o 
pagamento de duas 
parcelas de abono no 
valor de R$ 435 cada 
uma. A quantia é R$ 
10 superior ao valor 
que os funcionários 
recebiam de crédito 
no Cartão Servidor. O 
valor para compras no 
comércio da cidade era 
de R$ 500, mas o servi-
dor arcava com R$ 75 
de contrapartida. 

Nova eleição

A novela da eleição 
da Mesa da Câmara 
de Cubatão terá seu 
último capítulo na 
próxima semana, 
muito provavelmente 
na segunda. A nova 
eleição resolverá de 
vez a pendenga sobre 
quem comanda; e vai 
observar a proporcio-
nalidade. 

A união faz a Mesa 

Um dos integrantes 
do G6, grupo que 
reúne a oposição e 
os vereadores do PDT 
(independentes), ga-
rante que vão man-
ter Aguinaldo Araújo 
como presidente e 
Ademário como o 
primeiro secretário. 
Já os pedetistas Ivan 
Hildebrando e  César 
Nascimento devem 
ceder os cargos para o 
socialista Doda e para 
o solidarista Dinho. 

Compartilhamento 

O primeiro compro-
misso da nova Mesa 
já está agendado. Será 
na Câmara de Santos 
para tratar do pedido 
oficial de compartilha-
mento do sinal de tv 
aberta. A TV Câmara 
de Santos é uma das 
principais prioridades 
do presidente Marcus 
De Rosis. 
 
Rítmo de campanha  

Paulo Correa Júnior 
ainda não confirmou 
e também não negou 
os boatos de que será 
candidato a prefeito 
em Cubatão em 2016.  
 Agora,  os boatos gan-
ham mais força com 
a abertura de seu es-
critório político. 
O local escolhido é prá 
lá de simbólico porque 
já foi comitê eleitoral 
de várias campanhas, 
inclusive do ex-prefeito 
Nei Serra, dono do es-
paço.

Primeiro ato 

Os deputados federais 
da Região Papa, Beto 
e Squassoni votam na 
Câmara Federal pela 
primeira vez neste do-
mingo. O trio tem pela 
frente a escolha do 
novo presidente. Qua-
tro candidatos estão na 
disputa. 

Toma lá da cá  

Se forem votar de acor-
do com a orientação 
de seus partidos, Papa 
vota em Delgado. Beto 
e Squassoni devem dar 
seus votos a Chinaglia 
em troca do Ministé-
rio dos Esportes que 
já levaram. Porém a 
bancada do PSDB pode 
fazer a diferença e dar 
a vitória no primeiro 
turno ao peemede-
bista. A distribuição de 
cargos tanto na Mesa e 
Comissões da Câmara 
pelo lado de Cunha e a 
liberação de emendas e 
cargos no governo pelo 
lado petista correm sol-
tas. 

Mudança de rumo

As articulações prosse 
guem e gente graúda 
como o governador 
Geraldo Alckmin e o 
senador José Serra en-
traram em campo para 
manter o acordo com o 
PSB. Ocorre que, a ofer-
ta de Cunha é tentado-
ra. Para obter o apoio 
dos tucanos, ofereceu 
a vice-presidência e 
cargos importantes nas 
comissões. 

Mudança de lado

Nos próximos dias o 
governo da prefeita 
Marcia Rosa deverá 
perder uma de suas 
legendas aliadas para a 
oposição. A questão foi 
tema de um encontro 
em São Paulo e o mar-
telo foi batido.  

Mudança de comando
 
Ao mesmo tempo em 
que preparam a desti-
tuição da comissão ex-
ecutiva na cidade,   os 
idealizadores da mano-
bra já convidaram o 
delegado Wanderley 
Mange para ser o presi-
dente e candidato a 
prefeito da legenda.  

O retorno dos filhos

Depois de sofrer forte 
desidratação em 2013 
o PSB vicentino está en-
corpando novamente. 
Nomes tradicionais 
como o do vereador Fer-
nando Bispo, Paulinho 
Alfaiate e Alfredo Mou-
ra estão se reaproxi-
mando do vice-gover-
nador Márcio França. 

Professor IFSP

O  campus   Cubatão 
está contratando pro-
fessores substitutos. Há 
vagas  para Química, 
Português, Espanhol e 
Informática.
Inscrições seguem até 
03/02 das 8h às 20h, na 
Coordenadoria 

‘Meninos das Chá-
caras desenvolvido 
pela Associação Cul-
tural Internacional 
da Criança e Adoles-
cente (ACICA), com 
crianças da rede. 

Uma das propostas 
levada pela delega-
ção de Moçambique é 
já iniciar os trabalhos 
com a cidade pro-
pondo o intercâmbio 
de crianças da Acica 
para Moçambique. 
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Santos teve maior aumento de 
roubos e furtos na Baixada 

mais um bairro extinto em Cubatão
Vila Teimosa entra na lista das remoções de ocupações irregulares. Ao menos três outros estão com dias contados

Marcel Nobrega

Mais um bairro de 
ocupaçao irregular 
foi varrido do mapa 
em Cubatão.

Depois do Morro 
do Pica-Pau e a Vila 
Elizabeth (2002), 
Jardim São Marcos 
(2011), Vila Caique 
(2014) e grande par-
te dos bairros Cota 
(2010/2014), agora 
foi a vez de 70 famí-
lias da Vila Teimosa,  
que ficava ao lado 
da rodovia Anchie-
ta, próxima à Fabril, 
na raiz da Serra do 
Mar, verem suas ca-
sas irem ao chão.

No último dia 27, 
foi realizada a de-
socupação total da 
área.

A ordem de rein-
tegração de posse 
foi expedida pelo 
Tribunal de Justiça 
em favor do Parque 
Estadual da Serra do 
Mar. 

De acordo com le-
vantamento do Pro-
grama Serra do Mar, 
cerca de 70 famílias 
moravam no local, 
menos da metade es-
tavam cadastradas.

Embora tenha 
transcorrido de ma-

neira pacífica, um 
grupo de pessoas 
não identificadas in-
cendiou um ônibus 
da linha Fabril/Pon-
ta da Praia, na ten-
tativa de impedir a 
retirada.

De acordo com o 
governo do Estado, 
apenas as famílias 
cadastradas vão re-
ceber o auxilio-alu-
guel até seus novos 
apartamentos fica-
rem prontos. 

Água Fria, Pilões e 
Vila Noel são os pró-
ximos da lista para 
serem removidos. 

Roubos e furto de 
veículos foram as 
modalidades prefe-
ridas dos criminosos 
em 2014 nas cidades 
da Região. 

Apenas a cidade 
de Guarujá apre-
sentou redução no 
registro de roubos, 
roubos de veículos, 
furtos e furtos de ve-
ículos.  

Em Cubatão e São 
Vicente houve dimi-
nuição nas ocorrên-
cias de furto, sendo 
que os vicentinos 
também tiveram 
seus carros menos 
cobiçados pela ban-
didagem. Roubos de 
veículos em São Vi-
cente caíram de 684 
para 651 e os casos 
de furto de 792 para 
677.

Santos
De acordo com as 

estatísticas da Secre-
taria de Segurança o 
número de roubos 
gerais pulou de 3.927 
em 2013 para 4.984 
em 2014.

Os santistas tam-
bém tiveram mais 
veículos roubados, 
as queixas foram de 
290 para 465.  

Somados, furtos 
e roubos de carros 
causaram prejuízo a 
2.075 proprietários, 
aumento de 30%. 

Taxa de homicídios teve queda em todas as cidades, porém, crimes graves como estupro e latrocínio continuam em alta  
segundo dados de 2014 divulgados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública 

Homicídios
O dado mais po-

sitivo da estatística 
divulgada na sema-
na passada está na 
redução no número 
de homicídios. 

Em 2013 foram re-
gistrados 246 mortes 
violentas contra 209 
em 2014. 

O levantamento 
engloba todas as ci-
dades do litoral pau-
lista mais o Vale do 
Ribeira. 

A má notícia é que 
todas as cidades da-
Baixada apresentam 
média superior à re-
gistrada no Estado, 
que é de cerca de 10 
mortes para cada 100 
mil habitantes. 

Outro dado que 
preocupa é o eleva-
do número de casos 
de estupro.

Embora apresente 
trajetória de queda 
os índices continu-
am altos em relação 
ás demais regiões. 

2.075 casos 

Envolvendo roubos e 
furtos de veículos na 
cidade de Santos no 
ano de 2014 

insegurança Pública

Cargas
A ação de quadri-

lhas que roubam car-
gas tem as cidades 
de Santos, Cubatão e 
Guarujá como prin-
cipais alvos.

As autoridades 
afirmam que isso 

ocorre em razão do 
Porto e do Pólo In-
dustrial, de onde 
chegam e saem mais 
de 90% dos cami-
nhões. 

Nessa modalida-
de de crime Cubatão 
apresenta o maior 

número de ocorrên-
cias e também um 
aumento significati-
vo de casos. Foram 
29 ocorrências em 
2013 contra 44 em 
2014. A maior parte 
dos crimes ocorre no 
trecho de Serra em 

razão da baisxa ve-
locidade dos cami-
nhões. 

Santos vem em se-
gundo, com 36 regis-
tros e Guarujá logo 
em seguida com 25  
casos registrados em 
2014. 
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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

Com o glamour 
peculiar, a cidade de 
Santos celebra 469 
anos. No parabéns 
oficial, o prefeito 
Paulo Alexandre 
Barbosa junto ao 
vice governador 
Márcio França e 
esposas, puxaram o 
coro de parabéns, 
com os demais 1200 
convidados. Jantar 
organizado pela 
Atrium, e o show da 
Banda Jota Quest.

Os empresário Paulo e Armênio Mendes 
com o deputado federal Marcelo Squassoni.

O prefeito de São Vicente Luiz Claudio Bili, 
P.A.B e Sergio Peralta.
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por  Cristina Oliveira
jornalacontece@acontecedigital.com.br

 (13) 97404-6423 - ID: 35*18*103161 
“Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis”. Mateus 19:26 

Parabéns...

Alberto Santana
PMC

Nilzete

Helena

Alaíde
Escola ABC 

Patrícia
Café Sunshine

Marcos Peralta
empresário

Novo diretor da Unidos do 
Morro, o ‘eterno Rei Momo’ 
Rochinha joga toda a sua força e 
afirma o apoio para a Escola, no 
Carnaval 2015 de Cubatão. 
“Este ano: Unidos, campeã!”, 
sentencia.

O Rotary Clube do Jd Casqueiro recebeu visita oficial do Governador do Distrito 4420 Hiroshi Shimuta 
O presidente Márcio Neves, com os demais companheiros  do Clube, e cônjuges capricharam na 
recepção ao Shimuta.

O grande trabalho 
do líder sindical 
Macaé Marcos 
Braz recebeu mais 
um reconhecimen-
to. Na última quar-
ta, 28, o presidente 
do Sintracomos foi 
homenageado no 
V Prêmio São Paulo 
em Destaque no 
Clube IPÊ em São 
Paulo.

Aderbau Gama

Vespasiano Rocha

Arthur de Albuquerque 
Pinheiro

Jonas
Objetivo Casqueiro
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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

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 
Código Civil Brasileiro: HÉRCULIS DE MELO DA SILVA e DENILZA APARECIDA DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico de manutenção, RG n.º 325634993 
- SSP/SP, CPF n.º 27480409885, com 37 anos de idade, natural de Altinho - PE (Altinho-PE  Li-
vro nº 2, fls. nº 101, Termo nº 888), nascido no dia sete de janeiro de mil novecentos e setenta 
e oito (07/01/1978), residente na Rua 15 de Novembro, 1059, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de 
LUÍS DE MELO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residen-
te em Mongaguá - SP e de MARIA DE LOURDES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
55 anos de idade, residente em Mongaguá - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, do lar, RG n.º 367360809 - SSP/SP, CPF n.º 37265765842, com 41 anos de idade, na-
tural de Ourinhos - SP (Ourinhos  Livro nº 54, fls. nº 21, Termo nº 50942), nascida no dia três de 
abril de mil novecentos e setenta e três (03/04/1973), residente na Rua 15 de Novembro, 1059, Vila 
Nova, Cubatão - SP, filha de PAULO NEVES DA SILVA, falecido há 7 anos e de TEREZINHA DOMINGOS 
DE JESUS DA SILVA, falecida há 12 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 
Código Civil Brasileiro: AUDECI JÚLIO DA SILVA e GIULIA KEISE DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de mistura, RG n.º 384315215 - SSP/SP, CPF n.º 35751065840, 
com 26 anos de idade, natural de Catende - PE (Catende - PE  Livro nº A-2G, fls. nº 116, Termo nº 
17191), nascido no dia vinte e três de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (23/11/1988), 
residente na Rua Minas Gerais, 1110, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de MOACIR JÚLIO DA SIL-
VA, falecido há 10 anos e de LINDACI MARIA PEDRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 50 anos de idade, residente em Santos - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, do lar, RG n.º 427448177 - SSP/SP, CPF n.º 41899109889, com 20 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro 
(04/02/1994), residente na Rua Minas Gerais, 1110, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de RICAR-
DO BARBOSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 45 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de CLEONICE MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, salgadeira, com 40 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: FELIPE DE AMORIM BORGES e CIBELE NAJA ARAUJO FERREIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico, RG n.º 345092168 - SSP/SP, CPF n.º 38212794865, com 
24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 140, fls. nº 28, Termo nº 37844), nascido 
no dia dezenove de março de mil novecentos e noventa (19/03/1990), residente na Rua Engenheiro 
Alberto Pinto Aguiar, 50, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de JOSÉ ANTONIO BORGES, de naciona-
lidade brasileira, caldeireiro, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ARLY PAULINO 
DE AMORIM BORGES, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 52 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estagiária, RG n.º 
48586655 - SSP/SP, CPF n.º 23221751885, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 141, fls. nº 20, Termo nº 38234), nascida no dia quatorze de maio de mil novecentos e noventa 
(14/05/1990), residente na Rua Cesaltina de Freitas Batista, 26, altos, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, 
filha de ADAIR FERREIRA FILHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP e de MARILEIZE GARCIA DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, do lar, 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, 21 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: FABIO SANCHES ARTERO e MARIANA ALVES DE MELLO LOPES. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 345093343 - SSP/SP, CPF n.º 
34038946819, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dois de janeiro de 
mil novecentos e oitenta e seis (02/01/1986), residente na Rua Isabel Lousada de Campos, 304, 
casa 03, Vale Verde, Cubatão - SP, filho de DARCY SANCHES ARTERO, falecida há 01 ano . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, psicóloga, RG n.º 430080803 - SSP/SP, CPF n.º 
36577683867, com 27 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 115, 
fls. nº 191, Termo nº 70268), nascida no dia oito de outubro de mil novecentos e oitenta e sete 
(08/10/1987), residente na Rua Isabel Lousada de Campos, 304, casa 03, Vale Verde, Cubatão - SP, 
filha de MARCOS ANTONIO LOPES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 52 anos de idade, 
residente em São Paulo - SP e de DENISE ALVES DE MELLO LOPES, 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 Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 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: SANDRO DE SOUZA FERNANDES e DANIELLA SALOES CONCEIÇÃO. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciado, supervisor pós venda, RG n.º 295302689 - SSP/SP, CPF n.º 
25424959806, com 38 anos de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia vinte e cinco de abril de 
mil novecentos e setenta e seis (25/04/1976), residente na Praça Independência, 482, aptº12, Jardim 
Casqueiro, Cubatão - SP, filho de MANOEL FERNANDES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
54 anos de idade, residente em Santos - SP e de NELI HERINGER DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 58 anos de idade, residente em Santos - SPDivorciado de Carolina Escobar Avolio, conforme 
sentença datada de 08/05/2013, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Foro de Cubatão-SP, 
nos autos de N°0010290-74.2012.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, coordenadora freight cashir, RG n.º 33085654 - SSP/SP, CPF n.º 31354202805, com 34 anos de 
idade, natural de Santos - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 164, fls. nº 222, Termo nº 32473), nascida 
no dia vinte e um de outubro de mil novecentos e oitenta (21/10/1980), residente na Rua Maria do 
Carmo, 510, aptº32, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de NERIVALDO JOSÉ SALOES CONCEIÇÃO, 
falecido há 10 anos e de ELMIRA APARECIDA COSTA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 56 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, 21 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: MANOEL PEREIRA LIMA e MARIA NEUZA JESUS SANTOS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 36736315x - SSP/SP, CPF n.º 64808670410, 
com 47 anos de idade, natural de Piranhas - AL (Olho d’Agua do Casado-AL  Livro nº 20, fls. nº 
252, Termo nº 4161), nascido no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e sessenta e sete 
(22/09/1967), residente na Rua Santa Filomena, 456, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de JOSÉ 
PEREIRA LIMA, falecido há 9 anos e de MARIA SABINA LIMA, de nacionalidade brasileira, aposen-
tada, com 70 anos de idade, residente em Delmiro Gouveia - AL . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 331734072 - SSP/SP, com 44 anos de idade, natural de 
Riachão do Jacuípe - BA (Riachão do Jacuípe-BA  Livro nº 36, fls. nº 168v, Termo nº 16400), nas-
cida no dia oito de maio de mil novecentos e setenta (08/05/1970), residente na Rua Santa Filo-
mena, 456, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de JOSÉ GRACINO DOS SANTOS, falecido há 22 anos 
e de MARIA DE LOURDES JESUS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 76 anos 
de idade, residente em Serrinha - BA. 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, 21 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: LEANDRO DE SOUZA SILVA e SHIRLEY FRANÇA SOARES. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, almoxarifado centro cirurgico, RG n.º 444000422 - SSP/SP, com 28 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e dois de março de mil novecentos e oitenta e seis 
(22/03/1986), residente na Rua Bernardino Pinho Gomes, 455, casa 03, Jardim São Francisco, Cubatão 
- SP, filho de DANIEL DE SOUZA SILVA, de nacionalidade brasileira, residente em Cubatão - SP e de TE-
RESINHA DE CARVALHO SOUZA SILVA, de nacionalidade brasileira, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, almoxarifado, RG n.º 435737405 - SSP/SP, CPF n.º 
36127022894, com 28 anos de idade, natural de São Vicente - SP, nascida no dia vinte e sete de março 
de mil novecentos e oitenta e seis (27/03/1986), residente na Rua Guarany, 1073, Parque São Vicente, 
São Vicente - SP, filha de JOALDI RIBEIRO SOARES SOBRINHO, de nacionalidade brasileira, administra-
dor de obras, residente em São Vicente - SP e de MARILENE FRANÇA RIBEIRO SOARES, de nacionalida-
de brasileira, do lar, 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, 22 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: ADEMILTON RIBEIRO DOS SANTOS e WANDREÇA DA SILVA SANTIAGO. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, pintor, RG n.º 523784156 - SSP/SP, CPF n.º 
80488404568, com 37 anos de idade, natural de Salvador - BA, nascido no dia primeiro de agosto de mil 
novecentos e setenta e sete (01/08/1977), residente na Rua Santa Terezinha, 24, Vila São José, Cuba-
tão - SP, filho de MILTON LOPES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 72 anos 
de idade, residente em Salvador - BA e de LUCIVONE RIBEIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasi-
leira, aposentada, com 56 anos de idade, residente em Salvador - BADivorciado de Gleides dos San-
tos de Oliveira, conforme sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ªVara da Comarca de Cubatão-
SP, datada de 01/08/2011, processo nº157.01.2011.005303-0/000000-000.. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 300054087 - SSP/SP, CPF n.º 27809306839, com 40 
anos de idade, natural de São Vicente - SP (São Vicente-SP  Livro nº 82, fls. nº 288, Termo nº 70081), 
nascida no dia sete de outubro de mil novecentos e setenta e quatro (07/10/1974), residente na Rua 
Santa Terezinha, 24, Vila São José, Cubatão - SP, filha de VALDECI BELARMINO SANTIAGO, falecido há 
08 anos e de CLAUDETE MARIA DA SILVA SANTIAGO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 70 
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, 23 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: JOÃO VICTOR MARTINS ANJOS e MARIANA SOARES PATRICIO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, professor de música, RG n.º 486004946 - SSP/SP, CPF n.º 
32637155850, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 146, fls. nº 152, Termo 
nº 40356), nascido no dia vinte e um de abril de mil novecentos e noventa e um (21/04/1991), residen-
te na Rua XV de Novembro, 722, aptº5, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de MAURICIO ALVES DOS ANJOS, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de RA-
QUEL MARTINS ALVES ANJOS, de nacionalidade brasileira, artesã, com 52 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, secretaria, RG n.º 47880730 
- SSP/SP, CPF n.º 38127836818, com 24 anos de idade, natural de Registro - SP (Registro  Livro nº 
65, fls. nº 146, Termo nº 23769), nascida no dia quinze de dezembro de mil novecentos e noventa 
(15/12/1990), residente na Rua XV de Novembro, 722, aptº5, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de MANOEL 
ANTONIO PATRICIO, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 57 anos de idade, residente em 
Juquiá - SP e de MARGARIDA SOARES DA SILVA PATRICIO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 
anos de idade, residente em Pariquera-Açu - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de 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: ARNALDO RODRIGUES DE LIMA JUNIOR e MONICA GUALBERTO DE FARIAS. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, conferente, RG n.º 403002527 - SSP/SP, CPF n.º 
31339916800, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 94, fls. nº 390, Termo nº 
19900), nascido no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e oitenta e três (29/04/1983), residente 
na Rua Belarmino do Amaral, 706, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, filho de ARNALDO RODRIGUES DE 
LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente na Rua Belarmino do 
Amaral, 706, em Cubatão - SP e de NEREIDE SOUZA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, diarista, com 56 
anos de idade, residente na Rua Belarmino do Amaral, 706, em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, operadora de CCO, RG n.º 441674616 - SSP/SP, CPF n.º 22773360842, 
com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 112, fls. nº 148, Termo nº 26821), nasci-
da no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (16/12/1985), residente na Avenida 
Beira Mar, 1566, Vila Ponte Nova, Cubatão - SP, filha de ANTONIO CARVALHO DE FARIAS, de nacionalidade 
brasileira, caminhoneiro, com 63 anos de idade, residente na Avenida Beira Mar, 1566, em Cubatão - SP e 
de ANA MARIA GUALBERTO DE FARIAS, de nacionalidade brasileira, auxiliar 1, com 58 anos de idade, re-
sidente na Avenida Beira Mar, 1566, em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de 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: ADALBERTO SABINO MARTINS VIANA e RENATA APARECIDA FERREIRA DA SIL-
VA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 22546664 - SSP/
SP, CPF n.º 07021112874, com 47 anos de idade, natural de Cajuri - MG (Cajuri-MG  Livro nº 12, fls. 
nº 157, Termo nº 11768), nascido no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e sessenta e sete 
(24/07/1967), residente na Rua José Rodrigues dos Santos, 434, Jd. Novas Republica, Cubatão - SP, fi-
lho de ODETE MARTINS VIANA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 76 anos de idade, resi-
dente em Cajuri - MG . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, manicure, RG n.º 
439232326 - SSP/SP, CPF n.º 34019204802, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no 
dia quinze de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (15/01/1984), residente na Rua José Rodri-
gues dos Santos, 434, Jd. Novas Republica, Cubatão - SP, filha de RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Ge-
raldo Conceição de Almeida, conforme escritura pública lavrada no 1ºTabelião de Notas de Cubatão/
SP, no livro nº150, fls.370/371, aos 04/09/2008. 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, 24 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: BRUNO DOS SANTOS CASTRO e JANAÍNA DA SILVA PEREIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 432419470 - SSP/SP, com 17 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 186, fls. nº 145, Termo nº 56269), nascido no dia vinte 
e quatro de agosto de mil novecentos e noventa e sete (24/08/1997), residente na Rua Engenheiro 
Otto Stock, 105, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de JOSÉ ROBERTO DE CASTRO, falecido há 4 meses 
e de JOSEFA MAURENICE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, faxineira, com 56 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de 
calderaria, RG n.º 441687234 - SSP/SP, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro 
nº 165, fls. nº 346, Termo nº 48112), nascida no dia oito de junho de mil novecentos e noventa e 
quatro (08/06/1994), residente na Rua Manoel Matias de Souza, 350, Bolsão 7, Cubatão - SP, filha de 
JOSÉ DE SOUZA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 45 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de JANDIRA APARECIDA DA SILVA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 
41 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 de 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: AROLDO MENDES DA SILVA e HELOISA ALVES RIBEIRO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, encanador, RG n.º 357711865 - SSP/SP, CPF n.º 32148510800, 
com 30 anos de idade, natural de Felixlândia - MG (Felixlândia-MG  Livro nº 21, fls. nº 225, Termo nº 
14519), nascido no dia vinte e nove de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro (29/01/1984), 
residente na Rua das Violetas, 247, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de OTACILIO FERREIRA DA SILVA, 
falecido há 27 anos e de MARIA ISABEL MENDES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 18766097 - SSP/SP, com 22 anos de idade, natural de Três Marias - MG (Três Marias-
MG  Livro nº 23, fls. nº 260, Termo nº 17060), nascida no dia doze de agosto de mil novecentos e 
noventa e dois (12/08/1992), residente na Rua das Violetas, 247, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de 
MANOEL EVANDRO ALVES FERREIRA, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 48 anos de idade, re-
sidente em Felixlândia - MG e de GILCEIA PEREIRA ALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 
anos de idade, residente em Felixlândia - 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, 26 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: MURILO NASCIMENTO ANDRADE PEREIRA e MARIA JÉSSICA SANTOS DE FRANÇA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, comerciante, RG n.º 47290839X - SSP/SP, CPF n.º 
40680659854, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 144, fls. nº 168, Termo nº 
39576), nascido no dia quatorze de dezembro de mil novecentos e noventa (14/12/1990), residente na 
Rua Eládio Vicente Ferreira, 431, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de MARCOS AURÉLIO ANDRADE PEREIRA, 
de nacionalidade brasileira, tecnico de gesso, com 47 anos de idade, residente em São Vicente - SP e de 
NEIVA CLAUDIA IZIDIO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 42 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 376510067 
- SSP/SP, com 18 anos de idade, natural de Pesqueira - PE (Pesqueira-PE  Livro nº 30, fls. nº 12, Termo 
nº 33962), nascida no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e noventa e seis (29/11/1996), 
residente na Travessa Canadá, 140, Vila Paulista, Cubatão - SP, filha de VALDECIR MARQUES DE FRANÇA, 
falecido há 4  anos e de ELIANE SANTOS DE FRANÇA, de nacionalidade brasileira, monitora escolar, 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 Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 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: LEANDRO LINO DA SILVA e PALOMA LOPES DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 36808128x - SSP/SP, CPF n.º 40850645840, com 22 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e um de julho de mil novecentos e noventa e dois 
(21/07/1992), residente na Rua José Rodrigues dos Santos, 225, Jd. Nova República, Cubatão - SP, filho 
de APARECIDO LINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 48 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de LUCINALVA VITURIANO LINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aux. de limpe-
za, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, cabeleireira, RG n.º 48932583x - SSP/SP, CPF n.º 40631347844, com 22 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia nove de setembro de mil novecentos e noventa e dois (09/09/1992), 
residente na Av. Alaíde Soares Souza Chaves, 45, Bloco 4, Casa 2, Jd. Nova República, Cubatão - SP, filha 
de CARLOS ALBERTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 46 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ADRIANA LOPES MELO, de nacionalidade brasileira, operadora de empilhadeira, 
com 37 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 de janeiro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.
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O dia depois do primeiro dia de caos: 
Um retrato sobre a enchente

Estive na tarde da 
última quinta feira, 
dia 22, no bairro dos 
Pilões em Cubatão. 
O mesmo que foi 
atingido por uma 
enchente na madru-
gada de quarta para 
quinta feira. Minha 
obrigação era foto-
grafar algumas coi-
sas, mas não resisti 
em conversar com 
as pessoas, em en-
tender um pouco 
mais do que elas so-
freram,

Confesso, fiquei 
atônito por alguns 
instantes. Entrar na 
casa de uma pessoa 
e ver uma marca na 
parede da cozinha 
que chegava à altu-
ra do meu peito foi 
meio assustador. 

Eu tenho 1,79 de 
altura. Estimo que a 
água tenha passado 
de um metro tran-
quilamente.

Entre o foco nas 
imagens e o outro 
em ouvir as pesso-

as, comecei a mon-
tar cenários. A água 
começou a subir no 
meio da madruga-
da, segundo mora-
dores, a primeira si-
rene de aviso tocou 
por volta da meia 
noite. Imagino a cor-
reria que foi a partir 
daí. Salvar seus per-
tences, documentos, 
animais, filhos, entes 
queridos.

Dona Maria me 
contou um pouco 
daquele cenário. 
Mostrou a marca 
na sua cozinha e na 
sala, alguns móveis 
que teve que tirar 
de dentro de casa na 
esperança que assim 
que secassem pu-
desse reapro-
veitá-los. 

Mas tinha 
uma fala pre-
ocupada. Es-
tava queren-
do saber se 
choveria na-
quela quinta 
feira. E cho-

Por Marcel Nobrega, repórter do Jornal Acontece

veu.
Notei, entre uma 

conversa e outra, 
que eu era observa-
do. Foi então que me 
virei a essa pessoa 
que me observava e 
puxei assunto. Ape-
sar de ver toda aque-
la situação, ela tinha 
um brilho no olhar. 
Juliana é o nome 
dela. E, aos quatro 
anos de idade, ela se 
mostrava corajosa. 
Perguntei se ela não 
teve medo da água 
que invadiu a casa 
dela e a resposta foi 
categórica: “Eu não 
tenho medo de nada, 
e minha mãe tam-
bém me protege”, 
disse ela, com um 
sorriso acanhado. 

Ela me contou so-
bre a água subindo, 
a correria dos adul-
tos e que ela ia pas-
sar o fim de semana 
na casa da tia, lá no 
centro de Cubatão. 

Naquela noite, 
choveu. Foram 12 
horas de chuvas 
ininterruptas. E que 
castigaram não só o 
bairro dos Pilões, 
mas toda a Baixada 
Santista. 

Naquela sexta 
de manhã, vendo 
as notícias na te-
levisão e internet 
enquanto tomava 
café da manhã, só 
conseguia pensar 
na dona Maria e na 
pequena Juliana.

UBS da Vila Nova já está funcionando
Prevenção

“A entrega deste 
grande equipamento 
de saúde representa o 
cumprimento de mais 
um dos compromis-
sos com a população, 
como a revitalização 
do parque Anilinas e 
a volta das cobrado-
ras nos ônibus”, bra-

dou a prefeita Marcia 
Rosa, na solenidade 
de inauguração do 
equipamento.

Homenagem 
Juvêncio Pereira de 

Souza, que dá nome à 
Unidade, foi um líder 
comunitário de des-

taque na Vila Nova. 
Durante 12 anos, lu-
tou para que fosse 
construída uma UBS 
no Bairro. Emociona-
da, a viúva Marlene 
Gomes de Souza re-
cebeu ramalhete de 
flores; a filha Simone 
Gomes, a Monal, lem-

brou: “Sou mãe, e sei 
o quanto é importan-
te existir este equipa-
mento aqui. Foram 
muitos anos de luta, 
mas nesta gestão con-
seguimos realizar o 
sonho de seu Juvên-
cio. Dou os parabéns à 
prefeita Marcia Rosa, 

por esta realização”.
O secretário muni-

cipal de Saúde, Rafa-
el Ferreira de Abreu, 
lembrou que “ é a 
porta de entrada do 
sistema de Saúde. 
80% dos casos podem 
ser solucionados com 
estratégias de preven-

ção e atendimentos 
básicos”.

Além do vice-pre-
feito Donizete Tava-
res do Nascimento, 
participaram da ceri-
mônia, os vereadores 
Jair do Bar; Queixão; 
Fabio Moura; e Roxi-
nho, autor do projeto 
de Lei que nominou o 
equipamento.

O presidente do 
Conselho Municipal 
de Saúde, Alessandro 
Oliveira, se referiu 
aos anos de lutas para 
realização da UBS: 
“Seu Juvêncio fez par-
te da minha história 
de vida. Estou muito 
satisfeito com a estru-
tura da UBS, a melhor 
da região. Obrigado, 
seu Juvêncio, onde 
estiver: seu sonho foi 
realizado”.

Estrutura 
A UBS da Vila 

Nova tem característi-
cas que a diferenciam, 
como um segundo 
consultório odontoló-
gico. A unidade atua 
com cerca de 20 pro-
fissionais, contando 
com dois pediatras, 
um clínico e um gi-
necologista, além de 
dois odonto-pediatras 
e um odonto-clínico. 

Além das clínicas 
médica, pediátrica, 
ginecológica e odon-
tológica, possui local 
para vacinação, far-
mácia para medica-
mentos à população, 
área para estabiliza-
ção de pacientes e ou-
tras facilidades.

A unidade, com 
capacidade para 
atender mais de 250 
pessoas por dia, fun-
cionará das 7 às 17 e 
está localizada na Rua 
São João, 185, na Vila 
Nova

Mara Anjos

250 pessoas

É a capacidade diária 
de atendimento na 
nova UBS

regularização

“Agora a casa é minha”
Mais 350 famílias 

beneficiadas,   
neste semestre, 
com o Programa 

Papel Passado
em São Vicente

O Prefeito de São Vi-
cente, Luis Cláudio Bili 
e o secretário de Habi-
tação, Emerson Santos, 
entregaram títulos de 
posse para 100 famílias 
do Saquaré, nesta quar-
ta-feira (28). Foram be-
neficiados moradores 
da quadra 1675.

A cerimônia também 
contou com a presen-
ça do coordenador do 
SPU – Sérgio Martins, 
representando o Gover-
no Federal. O Prefeito 

Bili ressaltou a parce-
ria “para realizar este 
importante trabalho 
na Cidade”. O coorde-
nador do SPU, Sérgio 
Martins, contou que já 
morou em São Vicente. 
Para ele “é uma honra 
fazer a entrega de tí-
tulos da regularização 
dessa área. Um senti-
mento de realização 
executar essa tarefa que 
me foi atribuída pelo 
governo federal”.

 “Agora posso ven-

der ou fazer o que bem 
desejar, a casa é minha. 
Quando minha mãe 
morreu, não pude com-
prar a casa dela porque 
não tinha documento”, 
desabafou dona Maria 
Aparecida Pereira da 
Mota, moradora do Sa-
quaré há 35 anos.

Ano passado, a 
Sehab entregou 525 tí-
tulos para famílias do 
Sá Catarina de Moraes 
e Jardim Rio Branco. 
O Secretário Emerson 

Santos explica que o 
planejamento de tra-
balho da Secretaria vai 
incluir outros bairros 
em 2015. “Ainda neste 
semestre, mais 350 fa-
mílias do Saquaré e Ca-
tarina de Moraes”.

 Os moradores be-
neficiados precisam ter 
mais de cinco anos de 

posse, terreno com até 
250 metros quadrados, 
imóvel com uso somen-
te para moradia e não 
ser proprietário de ou-
tra residência. Os mu-
nícipes recebem a Con-

cessão de Direito Real 
de Uso, documento que 
tem o mesmo valor de 
uma escritura definiti-
va do imóvel e poderá 
ser repassado para fi-
lhos e netos.
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