
CIDO BARBOSA  
Diretor presidente

Ano XVI    SEXTA-FEIRA 22 DE MAIO de 2015     Nº 828      R$ 0,75 acontecedigital.com.br

Prefeitura 
oferece 8,17% 
de aumento 
aos Servidores

Professoras do Projeto de Musicalização na Primeira Infância ministraram aula aberta no Parque Anilinas.
Para a demonstração foram convidados alunos de 2 e 3 anos da UME Dilce Ferreira Campos, que fica dentro 
do próprio Anilinas. A aula foi organizada pela professora e maestrina Sônia Onuki e Juliana Clabunde. 
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Reforma vai me-
lhorar qualidade 
de vida dos 
animais no Canil

07

Acabou a tinta:
Fim da taquigrafia

Considerado por 
muitos obsoleto e caro, 
o serviço de  taquigrafia 

vai deixar o plenário da 
Câmara. Uma economia 
de mais de 600 mil/ano
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São Jorge tem 
Pódium 

08
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Tradição e moder-
nidade correm lado 
a lado no Auto Posto 
São Jorge. 

Grande reforma está 

trazendo mais serviços 
como a Super Troca 
Lubrax e a melhor e 
mais eficiente gasolina 
do mundo. 

Núcleo Ambiental 
reabre

Totalmente refor-
mulado, o Núcleo de 
Educação Ambiental – 
NEA, no Cotia Pará re-
abre ao público. O NEA 

funciona com ativida-
des educativas como 
palestras e aulas sobre 
o ecossistema da Mata 
Atlântica.

Feira no Anilinas oferece produtos
orgânicos direto do produtor

Musicalização na infância Universitário pode 
perder o buzum
Desatento ou faltante, 
quem ‘der mole’ pode 
perder o direito ao trans-

porte gratuito de Cuba-
tão para universidades 
da Região 

Feira de Adoção
Mais de trezentos 
animais aguardam 
um lar 

Dia 09 de junho

Sustentabilidade

08
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Contas empatadas

Fiscalização

Tudo pela saúde

Válvula de escape

FATOS E TENDÊNCIAS    

 Ao que tudo in-
dica a discussão, na Câ-
mara, sobre o parecer 
do Tribunal de Contas 
referente ao exercício 
orçamentário de 2011, 
não levará a vitória a ne-
nhum dos lados. 
Seja para descordar dos 
Conselheiros do TC ou 
para concordar e rejei-
tar, é necessária maio-
ria absoluta dos votos. 
Ou seja, se os 11 parla-
mentares estiverem pre-
sentes são necessários 8 
votos. A oposição com 6 
não vai a lugar algum. 
Governo , com 5, muito 
menos. 

 Se é verdade 
que tem muita gente 
que usa o programa de 
transporte universitário 
“só de vez em quando” 
é bom que tomem cui-
dado. Sem qualquer avi-
so, servidores da Seduc 
vão visitar os coletivos 
para conferir a assi-
duidade da rapaziada. 
Uma resolução sobre o 
assunto foi publicada no 
último dia 15 de maio.

 Se de fato for 
confirmada a fusão en-
tre trabalhistas e demo-
cratas abrirá uma jane-
la de 30 dias para quem 
quer pular da legenda 
onde se elegeu. Para 
fechar a união, cada 
um cedeu um pouco. A 
sigla fica PTB e o núme-
ro 25. Então tá, PTB-25.

 Essa vem sendo a 
principal plataforma da 
técnica de enfermagem, 
Gisele Oliveira. Defenso-
ra da humanização do 
serviço público de saúde 
e da valorização da ca-
tegoria, Gisele pretende 
buscar uma cadeira na 
legislatura 2017/2020. 
Então, vamos aprovei-
tar o dia, como bem 
lembrou Gisele, e man-
dar “um salve” para 
nossas auxiliares e téc-
nicas de enfermagem.

Baixar a bola

 Atento aos detal-
hes dos bastidores, um 
forte articulador recém 
chegado ao governo, lem-
bra que está vendo muito 
pré-candidato a vereador 
de salto alto. Diz ele que 
presenciou gente com bom 
espaço no governo dizen-
do que é ele que vai escol-
her para qual partido vai. 
Ah, tá, se está dizendo...

Casamento marcado

 No próximo dia 
12 de junho, os noivos 
PTB e DEM devem dizer 
o sim. As executivas dos 
partidos se reúnem, 
em Brasília, para tro-
car as alianças. Contu-
do, pode não ter arroz 
nessa festa. Senadores 
e deputados dos dois 
lados, trabalham para 
melar a fusão.

JORNALISTA JULIO CESAR CHAVES
Editor - MTB: 065882/SP
CRISTINA OLIVEIRA
Comercial
MARCEL NÓBREGA
Colaborador Redação

Fim da taquigrafia
Aposentadoria dos ‘escribas’ vai economizar R$ 600 mil/ano. 
A caminho, outras medidas de modernização e economia 

Os vereadores aprova-
ram, em discussão única, 
conforme prevê o Regimen-
to Interno, o projeto de reso-
lução que extingue o serviço 
de taquigrafia na Casa. 

Tipo de contrato mais 
antigo do Poder Legislati-
vo o serviço foi superado 
por outras tecnologias que 
atendem o mesmo propósi-
to de registrar tudo o que é 
falado pelos vereadores du-
rante a sessão.  De acordo 
com o presidente da Casa, 
Aguinaldo Araújo (PDT), a 
economia será de R$ 51 mil 
ao mês..

Um dos fundamentos mais importantes, consa-
grados na Constituição, é a economicidade na 
gestão dos recursos públicos. Com todo o apa-
rato tecnológico de que dispomos hoje, não faz 
nenhum sentido manter a taquigrafia. Além do 
mais, ela servia apenas para lavrar atas. Através 
da TV Câmara nós não só registramos como aten-
demos a outro fundamento da Carta Magna; que 
é a total transparência dos nossos atos. 

Aguinaldo Araújo -PDT
 Presidente da Câmara 

Agressores 
de mulheres 
devem usar 
tornozeleira

Prefeitura anuncia aumento 
superior a inflação: 8,17%

O secretário de Gestão, 
Marco Fernando da Cruz 
anunciou a proposta sala-
rial para o dissídio da cate-
goria, que tem maio como 
data base. 

O índice apresentado 
é de 8,17%. “Apesar das 
dificuldades por causa da 

crise econômica do País, 
continuamos com o pro-
cesso de reajuste anual re-

alizado desde o início de 
nosso Governo. 

“Além disso, por deter-
minação da prefeita Mar-
cia Rosa, queremos conti-
nuar a negociação com a 
categoria”.

Cartão 
“Agora, com a anuência 

do Tribunal de Contas, va-
mos reabrir a licitação para 
contratar a gestora do car-
tão. Estamos concluindo 
as adequações solicitadas 
pelo órgão e pretendemos 
publicar a abertura do pro-
cesso nos próximos dias”.

Reajuste 
De 2009 a 2015, entre 

o primeiro e segundo go-
verno Marcia Rosa, o au-
mento total foi de 46,83%, 
considerando a soma dos 
8,17% em discussão.  

“Não podemos esque-

cer que, antes de 2009, 
ficamos oito anos sem 
aumento, vivendo apenas 
à base de abono. Se cada 
gestão anterior à nossa ti-
vesse feito o que estamos 
fazendo, o servidor cuba-
tense estaria muito mais 
valorizado”.

Benefícios 

Também foram incluí-
dos na negociação com o 
Sispuc, como o reconhe-
cimento da redução de 
jornada dos enfermeiros 
para 30 horas; o pagamen-
to do adicional de pericu-
losidade de 30% para os 
vigilantes municipais; e a 
atualização da tabela dos 
gestores educacionais. 

Já a cesta de Natal será 
licitada, para ser distribu-
ídas ao funcionalismo no 
final do ano. 

Na região o índice ofe-
recido aos servidores só é 
menor do que Praia Gran-
de, por 0,33%. “No final 
das contas o nosso e maior. 
Lá não tem cartão servi-
dor”.

Benefícios

*R$ 435,00 em abono 
substituí o Cartão Servidor
*30% de periculosidade 
para Vigilantes 
*Estudo para redução da 
jornada das auxiliares de 
enfermagem
*Adequação do descon-
to da previdência - ganho 
real de 4,16%
*Vale transporte com des-
conto de 1%
*Reenquadramento dos 
técnicos que sairam de 
D-1 para F-10 depois de 
anos de espera

Donizete participa do Condesb
Homem de confiança da Prefeita fica no cargo por oito dias

Há décadas não se 
testemunhava um rela-
cionamento de parceria 
entre prefeito e vice, 
como o que acontece 
atualmente em Cubatão. 

A prova disso é a 
transferência do cargo 
ocorrido, interinamen-
te, nesta quinta, dia 21, 
quando a prefeita Mar-
cia Rosa se afastou do 
cargo, por oito dias, em 
viagem técnica aos por-
tos de Portugal. 

Se não quisesse, Mar-
cia Rosa não teria obri-
gação legal de transmitir 
o cargo ao vice. 

  Em seu primeiro ato 
à frente da Prefeitura, o 

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou o projeto de 
lei que reforça a possibi-
lidade do monitoramento 
de agressores de mulhe-
res, por meio de tornoze-
leiras eletrônicas.

De acordo com a pro-
posta o agressor será res-
ponsável pelo pagamento 
das despesas com o equi-
pamento. O texto prevê 
ainda o aumento da pena 
mínima para o crime de 
lesão corporal, em casos 
de violência doméstica, 

de três para seis meses de 
detenção. A máxima é de 
três anos.

José Mentor ressalta 
que a tornozeleira am-
plia o rol das medidas 
protetivas de urgência 
que podem ser aplicadas 
pelo juiz ao agressor e 
ainda deve gerar econo-
mia ao governo, uma vez 
que cada preso no Brasil 
custa em média R$ 2 mil 
mensais aos, enquanto a 
tornozeleira custaria cer-
ca de R$ 200.

prefeito Donizete Tava-
res participou da reunião 
mensal do Condesb, no 
Museu Pelé. 

Esteve presente o 
secretário estadual de 
Segurança Pública, Ale-
xandre de Moraes, que 

apresentou dados esta-
tísticos do primeiro qua-
drimestre na Baixada. 

Donizete aguardará 
os números específicos 
de Cubatão para ava-
liaar, mas antecipou a 
cobrança por maior po-

liciamento na cidade e, 
sobretudo nas estradas 
que circundam a região. 

A reunião foi condu-
zida pelo presidente do 
Condesb, o prefeito de 
Santos, Paulo Alexandre 
Barbosa.

PREFEITO EM EXERCÍCIO

CÂMARA

As sessões são trans-
mitidas ao vivo pela TV 
Câmara pelo Canal 09 
da NET.  Outras opções 
são o site camaracubatao.

sp.gov.br, que trans-
mite ao vivo e no You 
Tube:  https://www.
youtube.com/user/
cmcubatao

Canais de comunicação

Divulgação

Com mais 
8,17%, o

aumento total 
vai chegar a 

46,83%. 
O percentual su-

pera a inflação do 
periódo

          Afiado como sem-
pre o amigo Henrique 
Marcelo completa mais 
um ano de caminhada 
neste 22/05. Parabéns!

Mundo de Bob

              Foi assim que um 
observador muito próx-
imo ao governo, avalia 
o movimento dos servi-
dores que gostariam de 
receber um percentual 
maior de aumento. A 
avaliação é de que 8% 
no cenário atual vale 
quase 100.

Divulgação
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por  Cristina Oliveira
jornalacontece@acontecedigital.com.br

 (13) 97404-6423 - ID: 35*18*103161 
“A vida é melhor para aqueles que fazem o possível para ter o melhor”

John Wooden

Duas professoras do 
Projeto Musicalização na 
Primeira Infância ministra-
ram uma aula aberta na tar-
de desta terça-feira, dia 19, 
no Centro Multimídia do 
Parque Anilinas. Na pla-
teia, monitores dos progra-
mas Mais Educação e Mais 
Cultura, englobados no 
Programa Cubatão Plural, 
realizado em parceria pelas 
secretarias municipais de 
Educação e de Cultura.

Para demonstrar a aula, 
foram convidados 14 alu-
nos de 2 e 3 anos da UME 
Dilce Ferreira Campos, lo-
calizada dentro do Parque 
Anilinas. As professoras 
Luciane Gouvêa e Cecília 
Mondelo, duas das nove 
educadoras que atuam no 
Projeto, realizaram com as 
crianças as atividades de 
sensibilização, percepção 
auditiva e rítmica, movi-

mento com ou sem loco-
moção e de lateralidade.

A aula aberta foi organi-
zada pela professora e ma-
estrina Sonia Maria Onuki, 
da Seduc, coordenadora do 

Projeto Musicalização na 
Primeira Infância, e pela 
chefe do Departamento de 
Políticas Públicas para a 
Diversidade, Juliana Cla-
bunde, da Secult. No dia 
7 de maio passado, as pro-
fessoras de Musicalização 

já haviam conhecido o tra-
balho desenvolvido pelo 
Programa Cubatão Plural, 
durante um encontro com 
Juliana Clabunde. “Ago-
ra, foi a vez de demons-
trarmos o nosso trabalho 
para a equipe do Cubatão 

Plural”, explicou Sonia 
Onuki.

O Projeto de Musicali-
zação na Primeira Infância 
é realizado desde maio de 
2010 nas creches munici-
pais. Atualmente, 17 uni-
dades escolares contam 

O Padre Carlos reuniu 
membros da comuni-
dade, patrocinadores 
e personalidades para 
um encontro no Salão 
Paroquial.
Depois da oração, e 
servido o farto café, o 
pároco da Igreja Matriz 
de Cubatão  anunciou 

Legenda

‘Musicalização na 
Primeira Infância’ 
traz novo sentido ao 
uso da música 

Aprendizagem

Parabéns ao Grupo de Escoteiros de Cubatão – ALBATROZ. São 25 anos de história, de envolvimento com os jovens, companheirismo, amizade, 
dedicação e humildade. O Reconhecimento no escotismo tem outro nome: Troféu Araucária!! Sempre Alerta!!!

os preparativos para a 
festa da padroeira da 
Cidade que, este ano, 
celebra também os 
50 anos da aparição de 
N.Sra. da Lapa. A pro-
gramação que começa 
dia 6 de agosto tam-
bém será divulgada 
em Acontece

“As crianças são es-
timuladas a viver 
uma experiência 
corporal de apren-
dizado, através da 
música” 
               

Sônia Onuki

com aulas do Projeto. O 
objetivo é iniciar as crian-
ças no mundo sonoro, de-
senvolvendo a percepção 
auditiva, melódica, rítmi-
ca, expressão corporal, es-
timulando o canto e a sen-
sibilidade à música.

Marcel Nobrega
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VENDE

LANÇAMENTO - AV HENRY BORDEN
Apartamentos de 1 e 2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, área de serviço e 1 vaga 
de garagem.

CASA COM 6 DORMITÓRIOS
5 suites, 2 salas, cozinha, 2 vagas de 
garagem.
Ref.: 954 - Valor R$ 680.000,00 

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 

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

ALUGA

GALPÕES NO PQ SÃO LUIS 620M²  
CADA

CASA DE 2 DORMS NA VILA 
NOVA - R$ 1.203,00

APARTAMENTO DE 1 DORM NO 
JD CASQUEIRO
R$ 853,00

APARTAMENTO TÉRREO 3 DORM 
COM 1 SUITE NO JD CASQUEIRO 
R$1.303,00

SALAS PARA CONSULTÓRIO/
ESCRITÓRIOS NA RUA BAHIA DE 
41M², COM OPÇÃO DE INTEGRAR 
2 SALAS A PARTIR DE 
R$ 503,00  

SOBRADO (FUNDOS) DE 2 DORM 
NO JD. 31 DE MARÇO R$853,00

VENDE
APARTAMENTO NA VILA NOVA 
2 DORM 
R$ 180.000,00

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 VILA 
NOVA RUA FREI DAMIÃO 
R$ 200.000,00

SERVIÇOS

FUNERÁRIA

PASSO O PONTO
Loja de roupas no centro de Cubatão, 
facilito Tel: (13) 98124-5801

04 acontecedigital.com.br



Anilinas recebe feira 
de produtos orgânicos

SUSTENTABILIDADE PET

Precisando de um 
amigo fiel?  Então 
venha para a 
Feira de Adoção

Nos próximos dias 28 e 
29, a galera que toca o Canil 
Municipal, vai dar um in-
centivo à adoção. A distân-
cia é um obstáculo a menos 

População poderá fazer contato direto com os produtores

       Alimentos sem agro-
tóxicos, pesticidas, ou 
adubos químicos estarão 
a venda de 15 em 15 dias 
no Parque. Os produtos 
são comercializados dire-

tamente por produtores 
ou associações, do Vale 
do Ribeira e Alto Tietê. 

       O objetivo dos or-
ganizadores é difundir os 
benefícios do consumo 

de orgânicos em Cubatão 
e criar uma rede de con-
sumidores fixos. 

Apoiada pela Prefeitu-
ra de Cubatão, a promo-
ção é da Associação Uno 
e Verso, com apoio da 

14 
agrotóxicos

Usados no Brasil são 
proibidos na maior 
parte do mundo. Pro-
dução orgânica não 
utiliza agrotóxicos, 
fertilizantes químicos 
ou pesticidas

Associação dos Produ-
tores do Vale do Ribeira, 
que representa 25 pro-
dutores e da Associação 
de Produtores Orgânicos 
do Alto Tietê, com 14 
produtores. 

Cada grupo de produ-
tores ocupará duas ban-
cadas grandes com seus 
produtos, havendo tam-
bém uma quinta bancada 
com produtos orgânicos 
industrializados.

para dar um lar aos animais 
abrigados. 

A Feira será montada no 
coração da cidade, em frente 
a antiga entrada do Parque 
Anilinas. 

Também não é por falta 
de opções que os interessa-
dos não vão realizar o gesto. 
Há cães e gatos, filhotes e 
adultos, malhados, pretinhos 
ou branquinhos. Os que não 
estarão na feira podem ser 
conhecidos através de fotos, 
reunidas em um álbum. 

Reforma traz mais confor-
to; mas melhora definitiva

Cerca de 300 cães e 
gatos abrigados no Ca-
nil Municipal vão ganhar 
mais espaço enquanto 
aguardam a chegada de 
um amigo ou de uma fa-
mília inteira de amigos. 
Equipes da Secretaria de 
Manutenção da Prefei-
tura estão finalizando a 

construção de novas celas 
e um amplo solarium. A 
obra deve ser entregue até 
o final de junho. 

O prédio também re-
cebeu pintura e manuten-
ção dos sistemas elétrico e 
hidráulico. Lâmpadas an-
tigas ou queimadas foram 
substituídas por LEDs. 

ESPORTE

Liga comemora 60 anos 
com campeonato

ANIVERSÁRIO

Os cinquentões que 
ainda não penduraram 
suas chuteiras podem 
estram em campo para 
disputar a “Taça” come-
morativa. 

As inscrições vão até o 
próximo dia 08 de junho. 
O presidente João Ilário 
Filho, lembra que é pre-
ciso ser filiado e estar em 
dia com a documentação 

e contribuição financei-
ra. 

“Definidos os partici-
pantes, faremos reunião 
para estabelecer o for-
mato da competição, que 
deve começar no último 
sábado de junho ou uma 
semana depois, com os 
jogos realizados sempre 
nesse dia da semana”, 
afirmou.

Revelações

Cabeção – Lançado 
no Comercial Esporte 
Clube, da Fabril, chegou 
a profissional e seguiu 
carreira no SC Corin-
thians Paulista. 

Mineirinho - Reve-
lado pelo Guimarães, 
jogou no Clube Paulista 
de Jundiaí.

Adiel – Filho do Jar-
dim Costa e Silva, jogou 
no Santos FC e hoje está 
no exterior.

Toninho Silva - Re-
velado nas categorias de 
base, chegou ao profis-
sional no Santos

Cláudio Adão - Com 
passagem pela Sele-
ção, também jogou no 
Santos. Fato curioso é 
que dizem que Adão, 

nega de pé juntinho seu 
“DNA” cubatense

Pita – Do EC Jar-
dim Casqueiro foi para 
“portuguesinha”. Rapi-
damente foi levado pelo 
Santos. Mas, foi no São 
Paulo que Pita foi mais 
chamado de craque. Sob 
o comando do mestre 
Telê levantou a taça de 
Campeão da Libertado-
res e Mundial no início 
da década de 90. Do São 
Paulo foi para a França. 
Na seleção, só não foi 
titular absoluto por ter 
o “azar” ter nascido na 
geração do Galinho de 
Ouro, Zico

1955
Uma das mais 
antigas do Estado, 
entidade nasceu
em julho

Horizontais
8- Uruguaio, vice-artilheiroBrasileirão/07, jogando pelo Náutico.
10- Goleiro do Sobradinho contra o Atletico/MG 1x1em 1986.
12- Goleiro do Vitória, autor do 1º gol no triunfo sobre o Atlético 
Mineiro (3x2), na Arena do Jacaré em 2010.
13- Estevam Soares, zagueiro do Sampa, campeão do Brasileirão/77.
15- Autor dos gols do Bahia contra o Vasco 2x1, no Brasileirão/2009.
16- Atacante do Paraná Clube no Brasileirão de 2001, bicampeão
peloPalmeiras em 1993/94.
17- Zagueiro do Corinthians no Brasileirão de 2014.
18- Lateral-direito paraguaio do Grêmio, campeão do Brasileirão/96.
22- Sérgio (?), campeão brasileiro pelo Botafogo em 1995.
27- Zagueiro do Cruzeiro na conquista do Brasileirão/2013.
29- Atacante do Flamengo no Brasileirão de 2014, xará do 37º
presidente dos Estados Unidos.
31- Atacante do Palmeiras, bicampeão do Brasileirão em 1993/94.
32- Nome futebolístico de Valdir Bork, zagueiro do Coritiba no 
Brasileirão de 1974.
33- Paulo (?), técnico do Furacão, rebaixado no Brasileirão/1993.
34- Meio-campista do Grêmio em 2015, oriundo do São Paulo.
35- Título do Brasileirão obtido pelo técnico “Minelli” em 1976.

Verticais
1- (?) Braga, técnico do Corinthians na derrota pró São Paulo 1x3,
noBrasileirão de 2005.
2- Atacante do América/RJ, artilheiro do Brasileirão de 1979.
3- Oswaldo Oliveira, técnico do Timão, campeão do Brasileirão/1999.
5- Wilson (?), curinga do Timão na conquista do Brasileirão/1990.
6- Vice-campeão brasileiro em 1985.
7- Zagueiro do Fluminense no Brasileirão de 2015.
9- Saulo da (?) de Freitas, atacante do Grêmio no Brasileirão/1996.
4- João (?), técnico do Paysandu no Brasileirão de 1981.
11- Primeiro adversário da Ponte Preta no Brasileirão de 2015.
14- Urbano Caldeira, estádio palco de jogos do Peixe no Brasileirão.
19- Autor do 1º gol do Sport contra o Sampa 2x3, no Brasileirão/86.
20- (?) Culpi, técnico do Galo no Brasileirão de 2014.
21- Goleiro do Vitória, vice-campeão brasileiro em 1993.
23- Autor do gol do Treze contra o São Paulo (1x0), no Brasileirão/86.
24- Vogais de Félix, goleiro do Fluzão no Brasileirão de 1971.
25- Edição do Brasileirão, no qual o artilheiro Zico obteve a “Bola de Ouro”.
26- Atacante do Coritiba no Brasileirão de 1973.
28- Meia-atacante da Ponte Preta no Brasileirão de 1986.
30- Márcio Nobre, atacante do Cruzeiro, campeão do Brasileirão/03.

Solução Horizontais
8- Acosta; 10- Deo; 12- Viáfara; 13- ES; 15- Nen; 16- Maurílio; 17- Gil; 18- Arce; 
22- Manoel; 27- Dedé; 29- Nixon; 31- Evair; 32- Di; 33- Emílio; 34- Maicon; 35- Bi.

Verticais
1- Ademar; 2- César; 3- OO; 4- Avelino; 5- Mano; 6- Bangu; 7-Marlon; 9- Fé; 11- 
Grêmio; 14- UC; 19- Edel; 20- Levir; 21- Dida; 23- Dão; 24- EI; 25- XII; 26- Néo; 
28- Raí; 30- MN.

Aderbau Gama
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Editais de casamento CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO - Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: ANDERSON DE ARAÚJO SERVO e APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, op. de equipamento, RG n.º 34448813 - SSP/SP, 
CPF n.º 30499373863, com 32 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 
184, fls. nº 249, Termo nº 44441), nascido no dia dois de junho de mil novecentos e oitenta e dois 
(02/06/1982), residente na Rua Antonio Teixeira, 11, Vila São José, Cubatão - SP, filho de ARLINDO 
SERVO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de EUNICE MENDES DE ARAÚJO SERVO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, 
RG n.º 357712250 - SSP/SP, CPF n.º 31930473842, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia primeiro de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (01/12/1986), residente na 
Rua Antonio Teixeira, 11, Vila São José, Cubatão - SP, filha de SEVERINO ANTONIO DO NASCIMENTO, 
de nacionalidade brasileira, op. de máquinas pesadas, com 57 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de MARISTELA ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
51 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de maio 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: MARCOS DE OLIVEIRA RAMOS e AMANDA DANTAS PEREIRA MIRANDA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de produção, RG n.º 252589257 - SSP/SP, 
CPF n.º 27943863879, com 34 anos de idade, natural de Laranjeiras do Sul - PR (Laranjeiras do Sul-PR  
Livro nº 7, fls. nº 288, Termo nº 9542), nascido no dia vinte e seis de janeiro de mil novecentos e oi-
tenta e um (26/01/1981), residente na Rua São Vicente, 308, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de 
MANOEL DE OLIVEIRA RAMOS NETTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA ODELI DE SOUZA RAMOS, de nacionalidade brasileira, apo-
sentada, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, enfermeira, RG n.º 44117562 - SSP/SP, CPF n.º 32259479898, com 30 anos de idade, 
natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 92, fls. nº 25, Termo nº 56186), nascida no dia 
dezesseis de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (16/04/1985), residente na Rua Darci Moreira 
César, 218, apto.24, Parque São Luis, Cubatão - SP, filha de DANIEL ALVES DE MIRANDA, de nacionali-
dade brasileira, aposentado, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA ERBENHA 
DANTAS PEREIRA MIRANDA, falecida há 1 mês. 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 maio de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: EDUARDO JUNIOR LIMA DA SILVA e STEFANI ANGELA DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 409342440 - SSP/SP, CPF n.º 
35578665802, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatorze de junho de 
mil novecentos e oitenta e oito (14/06/1988), residente na Rua Dr.Archimedes Bava, 100, Pq.das Ban-
deiras, São Vicente - SP, filho de JOSÉ EDUARDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
residente em São Vicente - SP e de CLEONICE DE LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, residente 
em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 
485941831 - SSP/SP, CPF n.º 40405620896, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia treze de setembro de mil novecentos e noventa e um (13/09/1991), residente na Rua dos 
Cravos, 507, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de OZEIAS MANOEL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
autonomo, residente em Cubatão - SP e de FLAVIA ANGELA MARIA DA LUZ, de nacionalidade bra-
sileira, coletora, 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 maio 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: FELIPE DE SOUZA RODRIGUES e CINTIA NUNES BELIZARIO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, frentista, RG n.º 44532376 - SSP/SP, CPF n.º 31246295822, com 
30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (19/01/1985), residente na Rua 5, 218, Casa 1, Bolsão 9, Cubatão - SP, filho de AN-
TONIO ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES, falecido há 1 ano e de IRANI MOREIRA DE SOUZA RO-
DRIGUES, de nacionalidade brasileira, cuidadora, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. de recreação, RG n.º 44396074 - SSP/
SP, CPF n.º 35817109867, com 28 anos de idade, natural de São Vicente - SP, nascida no dia treze 
de julho de mil novecentos e oitenta e seis (13/07/1986), residente na Rua 5, 218, Casa 1, Bolsão 9, 
Cubatão - SP, filha de DAIR BELIZARIO, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 49 anos de idade, 
residente em São Vicente - SP e de VALDECI NUNES COIMBRA, 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 maio de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ATANIZIO DA SILVA e MARIA DE OLIVEIRA MACHADO. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, RG n.º 38668294 - SSP/SP, com 74 anos de ida-
de, natural de Muniz Freire - ES, nascido no dia onze de outubro de mil novecentos e quarenta 
(11/10/1940), residente na Rua XV de Novembro, 301, quadra 2, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de 
MANOEL JOSÉ DA SILVA, falecido há 23 anos e de ELVIRA MARIA DE JESUS, falecida há 10 anosVi-
úvo de Carmelita Gonzaga de Moura Silva, falecida aos 17/05//2012, no livro C-57, fls.191, termo 
n°17976, no Cartório de Cubatão-SP. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, apo-
sentada, RG n.º 181353 - SSP/PI, CPF n.º 09609458300, com 66 anos de idade, natural de Campo 
Maior - PI (Campo Maior-PI  Livro nº 35, fls. nº 49, Termo nº 604), nascida no dia seis de junho de 
mil novecentos e quarenta e oito (06/06/1948), residente na Rua XV de Novembro, 301, quadra 2, 
Vila Nova, Cubatão - SP, filha de OLDEMAR DE OLIVEIRA MACHADO, falecido há 42 anos e de MA-
RIA DA LUZ MACHADO, falecida há 6 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 maio 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: NIELLE DE MOURA COSTA e CAROLINA MARTINIANO BRAZ. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, motogirl, RG n.º 36465571 - SSP/SP, CPF n.º 41107053803, com 22 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Ilha Bela-SP  Livro nº 35, fls. nº 108, Termo nº 15352), nascido no 
dia seis de outubro de mil novecentos e noventa e dois (06/10/1992), residente na Rua Vereador Raul 
José Santana Leite, 56, Vale Verde, Cubatão - SP, filho de FRANCISCO DE MOURA, de nacionalidade bra-
sileira, caseiro, com 57 anos de idade, residente em Ilha Bela - SP e de MARIA SOUZA DA COSTA, de na-
cionalidade brasileira, servente, com 56 anos de idade, residente em Santos - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, aux. de cozinha, RG n.º 424541518 - SSP/SP, CPF n.º 45792312877, 
com 19 anos de idade, natural de São Paulo - SP (São Paulo - 32º Subdistrito - Capela do Socorro  Livro 
nº 348, fls. nº 285, Termo nº 207848), nascida no dia primeiro de agosto de mil novecentos e noventa e 
cinco (01/08/1995), residente na Rua Vereador Raul José Santana Leite, 56, Vale Verde, Cubatão - SP, fi-
lha de CARLOS ROBERTO PEREIRA BRAZ, de nacionalidade brasileira, montador, com 48 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de ADEILDA MARTINIANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, doméstica, 
com 42 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 maio de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ALAN DILSON CARDIM DOS SANTOS e YARA RIBEIRO BARBOSA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, montador, RG n.º 52989381 - SSP/SP, CPF n.º 32768310824, com 
32 anos de idade, natural de Ipiaú - BA (Ipiaú-BA  Livro nº 17, fls. nº 480, Termo nº 19353), nascido no 
dia onze de setembro de mil novecentos e oitenta e dois (11/09/1982), residente na Rua Ralce Pereira, 
31, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de ZENILDO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pintor, com 
54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ILEIDE SOUZA CARDIM, de nacionalidade brasileira, 
cozinheira, com 51 anos de idade, residente em Ipiaú - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, ajudante, RG n.º 419205627 - SSP/SP, CPF n.º 35102448854, com 32 anos de idade, 
natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 187, fls. nº 192, Termo nº 46115), nascida no dia 
vinte e quatro de julho de mil novecentos e oitenta e dois (24/07/1982), residente na Rua Ralce Perei-
ra, 31, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de HORMEZINDO MARTINS BARBOSA, falecido há 2 anos e de 
BENEDITA RIBEIRO DA SILVA, falecida há 3 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 maio 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: RENATO SEVERINO MONTEIRO DA SILVA e CATIA CRISTINA DIAS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 326144602 - SSP/SP, CPF n.º 26402191892, 
com 37 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 124, fls. nº 214, Termo nº 
8612), nascido no dia oito de junho de mil novecentos e setenta e sete (08/06/1977), residente na Rua 
Caminho São Jerônimo, 2050, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de JOSÉ BARBOSA DA SILVA, falecido há 
20 anos e de SEVERINA MONTEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 75 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 349618549 - SSP/SP, CPF n.º 30870109871, com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia três de junho de mil novecentos e setenta e sete (03/06/1977), residente na Rua Caminho São 
Jerônimo, 2050, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de MANOEL FRANCISCO DIAS, falecido há 8 anos e de 
MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS, falecida há 31 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 maio de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: CLAUDIO DA SILVA BARBOSA e DANILA DA SILVA NUNES. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encanador, RG n.º 442770820 - SSP/SP, com 21 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de abril de mil novecentos e noventa e 
quatro (01/04/1994), residente na Rua Caminho São Leopoldo, 1166, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
filho de COSMO RAMOS BARBOSA, de nacionalidade brasileira, encanador, com 53 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP e de NECI EVARISTO SILVA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, 
costureira, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 3012082 - SSP/PI, com 24 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (24/02/1991), 
residente na Rua Caminho São Leopoldo, 1166, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de JOSÉ NUNES 
PEREIRA, de nacionalidade brasileira, encarregado de pintura, com 50 anos de idade, residente 
em Ipatinga - MG e de MARIA CLEONICE DA SILVA NUNES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 15 de maio de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS e MARLENE FERREIRA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, vigilante, RG n.º 283628273 - SSP/SP, CPF n.º 26220041844, com 
39 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia doze de novembro de mil novecentos e setenta e 
cinco (12/11/1975), residente na Rua Vereador Jose Ramos Braga, 44, Vila São José, Cubatão - SP, filho de 
LUIZ CARLOS BIRIBA DOS SANTOS, falecido há 5 anos e de MARIA GISELI PEREIRA DOS SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de ANDREIA NAS-
CIMENTO BARBOSA, conforme sentença datada aos 19/01/2007, proferida pela Juíza de Direito da 4ªVa-
ra da Comarca de Cubatão/SP, nos autos de nº553/2006 (Apensado 65/2005). Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, ajudante de cozinha, RG n.º 262482836 - SSP/SP, CPF n.º 27437267845, 
com 42 anos de idade, natural de Primeiro de Maio - PR, nascida no dia dezessete de julho de mil novecen-
tos e setenta e dois (17/07/1972), residente na Rua Vereador Jose Ramos Braga, 44, Vila São José, Cuba-
tão - SP, filha de ULISSES FERREIRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de NAILZA ROSA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposenta-
da, com 71 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, 15 de maio de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: PAULO JOSE DA SILVA e MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 595158225 - SSP/SP, CPF n.º 05598375427, com 40 anos 
de idade, natural de Catende - PE (Catende-PE  Livro nº 60, fls. nº 22, Termo nº 41926), nascido no dia 
vinte e dois de setembro de mil novecentos e setenta e quatro (22/09/1974), residente na Rua Caminho 
do Rio, 222, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de ALCIDES JOSE DA SILVA, falecido há 18 anos e de CI-
CERA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em Catende 
- PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, RG n.º 8387030 
- SSP/SP, CPF n.º 09622695493, com 36 anos de idade, natural de Catende - PE (Catende-PE  Livro nº 
66, fls. nº 105, Termo nº 5925), nascida no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e setenta e 
oito (27/12/1978), residente na Rua Caminho do Rio, 222, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de MARIA 
JOSÉ BARBOSA DA SILVA, falecida há 04 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, 16 de maio de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: PAULO SERGIO PEREIRA GUEDES e MARIELEN MARINO MARQUES. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, professor, RG n.º 441171060 - SSP/SP, CPF n.º 22993743880, 
com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 120, fls. nº 91, Termo nº 29948), 
nascido no dia doze de março de mil novecentos e oitenta e sete (12/03/1987), residente na Rua Vere-
ador Alvaro Dias, 12, Vila São José, Cubatão - SP, filho de VICENTE DE PAULO GUEDES, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ZELIA PEREIRA GUEDES, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, nutricionista, RG n.º 28363300 - SSP/SP, CPF n.º 
33324081866, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 116, fls. nº 27, Termo 
nº 28292), nascida no dia três de julho de mil novecentos e oitenta e seis (03/07/1986), residente 
na Rua Santos, 319, aptº13, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, filha de JOSÉ BARBOZA MARQUES, 
falecido há 7 anos e de REALDENIR MARINO MARQUES, de nacionalidade brasileira, pensionista, com 
60 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 de maio de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS e MARIA JOSÉ DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, encanador, RG n.º 338778974 - SSP/SP, CPF n.º 82774250404, com 42 
anos de idade, natural de Cajueiro - AL, nascido no dia oito de fevereiro de mil novecentos e setenta 
e três (08/02/1973), residente na Rua São Francisco de Assis, 41, Vila São José, Cubatão - SP, filho de 
SEVERINO LINO DOS SANTOS, falecido há 8 anos e de AURENITA MARIA DOS SANTOS, falecida há 24 
anosDivorciado de Maria Eliane dos Santos, por sentença datada de 09/032015, proferida pela MM. 
Juiza de Direito da 3ª Vara do Foro desta Comarca, nos autos de N°0008225-38.2014.8.26.0157.. Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 7150817 - SSP/AL, com 42 anos 
de idade, natural de Cajueiro - AL, nascida no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta 
e três (24/03/1973), residente na Rua São Francisco de Assis, 41, Vila São José, Cubatão - SP, filha de 
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, falecido há 13 anos e de JUDITE MARIA DA CONCEIÇÃO, de nacionalida-
de brasileira, aposentada, com 68 anos de idade, residente em Maceió - AL. Divorciada de Jose Cicero 
da Silva, por sentença datada de 29/04/2004, proferida pelo MM Juiz de Direito da Comarca de Ma-
ceió-AL, nos autos de N°001.04.002343-6(9098).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 maio de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: YURI GALVÃO DOS SANTOS e PATRICIA MENDEL DE VARGAS SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 48781689 - SSP/SP, CPF n.º 40543860833, com 
22 anos de idade, natural de São Paulo - SP (São Paulo  Livro nº 250, fls. nº 249, Termo nº 83169), nas-
cido no dia quatorze de setembro de mil novecentos e noventa e dois (14/09/1992), residente na Rua 
João Marion, 91, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de RENATO JOSÉ DOS SANTOS, desaparecido há 
10 anos e de MARA CRISTINA SENNA GALVÃO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, RG n.º 294085932 - SSP/SP, CPF n.º 37820719800, com 24 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP (Cubatão  Livro nº 142, fls. nº 202, Termo nº 38814), nascida no dia nove de agosto de mil novecen-
tos e noventa (09/08/1990), residente na Rua Nossa Senhora da Lapa, 132, Vila Nova, Cubatão - SP, filha 
de JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 52 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de MARILENA MENDEL DE VARGAS SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
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, 16 de maio 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: GUTHEMBERG FERREIRA DE ARAÚJO e EVELYN CRISTINA VERAS DA SILVA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 40966680 - SSP/SP, CPF n.º 
35111827862, com 29 anos de idade, natural de Picos - PI (Picos-PI  Livro nº 12, fls. nº 201, Termo nº 
13604), nascido no dia nove de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (09/12/1985), residente 
na Rua Elias Zarzur, 146, Àgua Fria, Cubatão - SP, filho de JOSÉ FERREIRA DE ARAÚJO SOBRINHO, de na-
cionalidade brasileira, caldeireiro, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA LÚCIA DA 
CONCEIÇÃO ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, técnica em recursos humanos, RG n.º 
23465084 - SSP/SP, CPF n.º 22801531812, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
treze de junho de mil novecentos e oitenta e sete (13/06/1987), residente na Rua Elias Zarzur, 354, Àgua 
Fria, Cubatão - SP, filha de LUIS VERAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 69 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ROSALIA ADALGIZA DA SILVA, 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, 18 de maio de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: CASSIO MATIAS DE LIMA e ÁDRIA SANTOS DA SILVA. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 588410408 - SSP/SP, CPF n.º 11256111465, com 20 anos de 
idade, natural de Maceió - AL (Atalaia-AL  Livro nº 32, fls. nº 229, Termo nº 34608), nascido no dia vinte 
e cinco de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (25/08/1994), residente na Av. Cruzeiro do Sul, 
955, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de JOSÉ ANTONIO MATIAS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 41 anos de idade, residente em Maceió - AL e de GLORITA VIEIRA DE LIMA, falecida há 9 
anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 38768950 - SSP/AL, com 
18 anos de idade, natural de Maceió - AL (Maceió-AL  Livro nº 36, fls. nº 443, Termo nº 31909), nascida no 
dia trinta de março de mil novecentos e noventa e sete (30/03/1997), residente na Av. Cruzeiro do Sul, 
955, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de ROSEANE SANTOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, domésti-
ca, com 41 anos de idade, residente em Maceió - 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, 18 de maio 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: JOSÉ HUGO ANDRADE DE ARRUDA e MARIA NATALIELE DE ARRUDA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico montador, RG n.º 550853418 - SSP/SP, CPF 
n.º 10720153409, com 22 anos de idade, natural de Surubim - PE (Surubim-PE  Livro nº 22, fls. nº 298, 
Termo nº 26891), nascido no dia dois de janeiro de mil novecentos e noventa e três (02/01/1993), re-
sidente na Rua Beira Mar, 1668, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de JOSÉ ROGÉRIO DE ARRUDA, 
de nacionalidade brasileira, eletricista, com 49 anos de idade, residente em Surubim - SP e de MARIA 
APARECIDA ANDRADE DE ARRUDA, de nacionalidade brasileira, costureira, com 46 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 
9152631 - SSP/PE, CPF n.º 10430923406, com 22 anos de idade, natural de Caruaru - PE (Riacho das Al-
mas-PE  Livro nº 04, fls. nº 239, Termo nº 2934), nascida no dia vinte e cinco de dezembro de mil nove-
centos e noventa e dois (25/12/1992), residente na Rua Beira Mar, 1668, Vila dos Pescadores, Cubatão 
- SP, filha de LUCINALDO JOSÉ DE ARRUDA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 52 anos de ida-
de, residente em Surubim - PE e de SEVERINA CICERA DE ARRUDA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 48 anos de idade, residente em Surubim - PE. 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, 18 de maio de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: VINÍCIUS MONTEIRO DE ARAUJO e MARIA ÉRICA DE REZENDE MONTEIRO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de patio, RG n.º 48886456 - SSP/SP, CPF n.º 
43460645822, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 157, fls. nº 24, Termo 
nº 44606), nascido no dia dois de fevereiro de mil novecentos e noventa e três (02/02/1993), residente 
na Rua Roberto Mario Santini, 266, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filho de JOSÉ DE ARAUJO 
NETO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 69 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de DAMIANA RAQUEL MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 43853391 
- SSP/PE, CPF n.º 43385407885, com 20 anos de idade, natural de Custódia - PE (Custódia-PE  Livro nº 
19, fls. nº 269, Termo nº 22360), nascida no dia doze de julho de mil novecentos e noventa e quatro 
(12/07/1994), residente na Rua Roberto Mario Santini, 266, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filha 
de EXPEDITO MONTEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 43 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de NAZILDA DE REZENDE SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
42 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, 18 de maio de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Convocam-se todos os interessados em criar a Associção Des-
portiva e Cultural Siri na lata, para a Assembléia de sua Consti-
tuição, a realizar-se na Vila dos Pescadores, data 03/06/2015.

1º Chamada - 19h00min
2º Chamada - 19h30min
Endereço: Av. Ferroviária I, 706 - Vila dos Pescadores - 
Cubatão, com os seguintes assuntos:

1. Análise e Aprovação do Estatuto Social;
2. Eleição do Conselho de Administraçao (ou Diretoria) e do Conselho 
Fiscal;
3. Assuntos Gerais

Cubatão, 22 de maio de 2015.
Joemerson Alves de Souza 

Presidente da Comissão Pró Fundação

EDITAL DE CITAÇÃO
PROCESSO Nº 0001496-64.2012.8.26.0157

Edital de Citação Prazo 15 dias, Processo nº 0001496-64.2012.8.26.0157. O 
Dr. Rodrigo de Moura Jacob, Juiz de Direito 1º Vara Cível da Comarca 
de Cubatão/SP, na forma da lei FAZ SABER á Distribeg Distribuidora de 
Produtos de Limpeza e Gêneros Alimentícios Ltda, inscrita no CNPJ nº 
08.914.410/0001-50, que lhe foi proposta uma ação de Consignação em 
pagamento por parte de José Maurício de Lima, inscrito no CPF/MF nº 
223.555.884/49, pela qual ocorreu o deposito judicial em favor da Re-
querida, no valor de R$ 181,35, referente ao protesto efetivado junto ao 
1º Tabelionato de Notas e de Protestos de Letras e Títulos de Cubatão/SP, 
no valor R$ 115,84. Encontrando-se a empresa Requerida em lugar incer-
to e não sabido, foi determinada a sua citação por edital, para, querendo, 
responder aos termos da ação proposta no prazo de 15 dias, que fluirá a 
partir do 21º dia util da data da publicação do presente edital. Não sendo 
contestada ação, presumirão aceitos pela Requerida, como verdadeiros os 
fatos articulados pelo requerente. E, para que a Requerida não alegue ig-
norância no futuro, expediu-se edital, que será publicado na forma da lei.

Cubatão, 22 de maio de 2015.

ANUNCIE AQUI

LIGUE: (13) 3361-5212

Abastecendo veícu-
los e prestando serviços 
desde 1978, o Posto São 
Jorge está passando pela 
maior reforma de sua 
história. 

 Além de mais confor-
to para clientes e implan-
tação de novos serviços, 
como o Centro Lubrax 
de troca de óleo, o tra-
dicional posto já fornece 
a gasolina Pódium, uma 
das melhores do mundo. 

 A Gasolina Petro-

bras Pódium tem a mais 
alta octagem do mundo, 
ao mesmo que também 
tem baixo teor de enxo-
fre. 

1º negócio 
O sucesso da família 

São Jorge nos negócios 
teve o então posto de 
bandeira da Petrominas 
como ponto de partida. 
Em 1982 o posto fechou 
contrato com a Petro-
brás e até hoje mantem a 
bandeira. 

Nestes 32 anos de his-
tória, o Posto São Jorge 
jamais ficou foi repro-
vados nos testes de qua-
lidade, seja da própria 
Petrobrás ou de agentes 
externos. 

Além da marca BR 
na fachada, a bandeira 
de programa “De Olho 
no Combustível” está fi-
xado desde que foi lan-
çado, em 1996. Mais de 
500 análises feitas, todas 
apovadas. 

100% 
De aprovação do programa
 “De Olho no Combustível”, que 
 garante qualidade nos combustíveis 
Em 36 anos de história, o Posto 
São Jorge, jamais teve sua marca 
associada a qualquer notícia 
negativa. A Bandeira Petrobrás 
está na esquina da Fernando Jor-
ge com a Henry Borden desde 1982

Gasolina Podium é no Posto São Jorge  
DESDE 1978
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DE BOBEIRA

O Núcleo de Educação 
Ambiental (NEA), situado 
no Parque Ecológico Co-
tia-Pará retomou suas ati-
vidades após uma grande 
reforma.

Com palestras, aulas 
sobre a Mata Atlântica e  
a preservação dos man-
guezais, fauna e flora da 
região, o núcleo já está 
pronto para receber as vi-
sitas monitoradas.

Além do NEA, o Cotia-
-Pará também conta com 
outras atividades, como 
os pedalinhos, a mini-fa-
zenda, área de recreação 

Estudantes de Cubatão 
que não tem utilizado os 
ônibus fornecidos pela Pre-
feitura podem ser excluídos 
do cadastro da Secretaria de 
Educação.  A regulamentação 
da permanência e exclusão 
dos beneficiários, foi publica-
da no site da Prefeitura.

A resolução nº 06/2015, 
publicada no dia 15 de maio 

Universitário
pode perder  
o buzum da Facul

Usuários que se ausentaram por cinco dias consecutivos sem 
justificativa serão excluídos do uso dos ônibus municipais

de 2015 prevê a exclusão de 
usuários que deixarem de uti-
lizar o transporte por cinco 
dias consecutivos, 10 dias al-
ternados ou 15 dias interpola-
dos durante o semestre letivo.

Para evitar a perda do be-
nefício, os estudantes univer-
sitários deverão justificar as 
ausências junto ao Serviço de 
Bolsas e Passes (SBP), da Se-

duc, expondo seus motivos de 
falta de frequência, de acordo 
com as normas da Resolução 
nº 06/2015.

Ainda segundo a reso-
lução, a prefeitura tornará 
publico os nomes dos uni-
versitários que estejam com 
problemas de frequência pos-
sam justificar as suas ausên-
cias e não perderem a vaga.

Fiscais
A fiscalização da frequên-

cia dos universitários será fei-
ta por voluntários que atuarão 
nos ônibus. Segundo a Seduc, 
nenhum dos fiscais pode ser 
beneficiário do serviço e não 
terá nenhum tipo de benefício 
ou remuneração.

Pré-conferência do PME 
elege nove delegados

Cubatão definiu na 
noite do dia 19, no Blo-
co Cultural, os nove de-
legados que represen-
tarão a sociedade civil 
na discussão do Plano 
Municipal de Educação, 
que norteará a política 
educacional do Municí-
pio para os próximos 10 

anos (2015 - 2025).
A partir de agora, uma 

série de reuniões vai defi-
nir os rumos da educação 
cubatense baseado nas 
20 metas estipuladas pela 
prefeita Marcia Rosa, 
seguindo o que é preco-
nizado pelo Plano Nacio-
nal de Educação (PNE).

Núcleo de Educação 
Ambiental retoma atividades

infantil com tirolesa e pa-
redão de escaladas.

O Parque está localiza-
do na Via Anchieta,  km 

55/56 e funciona das 8 às 
17 horas, menos às segun-
das. Informações pelo te-
lefone 3372-2342.

Divulgação

Divulgação
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