
Plantio e mutirão 
abrem atividades

Sexta edição do Fó-
rum Acontece de Sus-
tentabilidade inicia 
programação no próxi-

mo dia 02 com plantio 
de mudas no Parque 
Perequê. A atividade 
tem o apoio do Centro 

de Pesquisa em Meio 
Ambiente, Cepema/
Usp e com a participa-
ção de alunos da Esco-

la Ateneu Cubatão. 
No dia 09 de ju-

nho, no Bloco Cultural 
acontecem os deba-

tes e a Feira de Sus-
tentabilidade, com 
produtores orgânicos, 
mostra de trabalhos 
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SEM FILA

NA BAIXADA

ENTREVISTA

EMENDAS

Virada 
Cultural traz 
dois dias de 
programação, 
com shows, 
dança 
e teatro

Cubatão zera 
fila para 
realização de 
exames de 
ultrassom e 
mamografia
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e projetos, desenvol-
vidos por entidades 
e empresas de toda a 
Região.  03

Congás e Sabesp são 
os principais alvos do au-
mento da fiscalização da 
Prefeitura para recupe-

Santos endurece 
cobrança sobre 
concessionárias 

ração de ruas e calçadas, 
cortadas para passagem 
de dutos, fiação e rede de 
água e esgoto. 03

BERTIOGA

Baile oficial comemorou o 24º aniversário 
06

Vicente de Carvalho recebe 
nova Gibiteca Pública

Aguinaldo Araújo prioriza ações 
modernização e economia de recursos

Corpo de Bombeiros recebe novas via-
turas e equipamentos adquiridos com 
recursos de emenda apresentadas por 
Luciano Batista 
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Hebert Passos Neto

As emendas do segun-
do mandato do deputado 
Luciano Batista continu-
am sendo liberadas para 

Luciano Batista entrega viaturas aos 
bombeiros, R$ 1,3 milhão em emendas

cidades da Região. 
Na última terça, dia 25, 

foram entregues viaturas 
e equipamentos para o 

Corpo de Bombeiros na 
cidade de Itanhaém. 

As quatro caminho-
netes Mitsubishi, o cami-

nhão Volvo auto bomba, 
os motores de popa e as 
viatura Toyota Etios Se-
dans vão atender as cida-

NA BAIXADA

des de São Vicente, Praia 
Grande, Litoral Sul e al-
gumas do Vale do Ribei-
ra, beneficiando mais de 

1 milhão de pessoas. 
Na foto com o prefeito 

Marco Aurélio e demais 
autoridades.

Idealizado em 2011 
para ser uma ferra-
menta de divulgação 
das ações e projetos 
das indústrias da Bai-
xada Santista, o Canal 
Indústria Brasil ganha 
importância na grade 
da VTV/SBT todos as 
manhãs de  sábados.

Este ano, o Canal 
Indústria e o Jornal 
Acontece firmaram 
parceria para a cober-
tura e edição de um 
programa sobre o Fó-
rum Acontece de Sus-

Canal de TV foca nas ações e empresas do Polo
Entrevistas, matérias e 
coberturas de evento 
estão na pauta do Canal
Indústria Brasil

tentabilidade, no pró-
ximo dia 09 de junho, 
a partir das 13 horas no 
Bloco Cultural. 

Para falar sobre o ca-
nal , conversamos com 
a Diretora Executiva, 
Angela Biaggio. 

                                                                                       
Jornal Acontece- 

Como surgiu a ideia de 
lançar o canal indústria 
brasil?

Canal Indústria 
Brasil- Surgiu da ne-
cessidade atestada pelas 

próprias empresas em 
divulgar o seu trabalho 
e as suas ações.

JA- Quando o projeto 
começou a sair do pa-
pel? 

CIB- As primeiras 
ideias começaram a sur-
gir em 2011, daí para 
frente, o canal passou 
por algumas adaptações 
até se consolidar como 
o canal indústria brasil, 
como você o conhece 
hoje.

JA- Além da cober-
tura do que acontece no 
polo industrial de cuba-
tão o canal tem outros 
projetos?

CIB- Pretendemos 
tornar acessível ao pú-
blico tudo o que se refe-

rir em relação a um dos 
setores de maior impor-
tância na economia bra-
sileira, o industrial.

JA- As ações articu-
ladas com entidades, 
ong’s e sindicatos, pro-
movidas pela indústria 
está na pauta do canal?

CIB- Sim, pretende-
mos mostrar todas as 
ações que se relacionem 
às indústrias.

JA- O projeto neste 
tempo de experiência já 
se mostrou viável?

CIB- O projeto era 
a criação do canal para 
a divulgação dos traba-
lhos, ações e premiações 
pertinentes às indús-
trias, junto ao público 
leigo. essa ideia inicial 
tem se mostrado sur-

preendente na medida 
em que estamos conse-
guindo despertar o in-
teresse do público em 
geral para essas ques-
tões que antes ficavam 
restritas aos executivos 
e funcionários da pró-
pria empresa.

JA- Quem é o entre-
vistado dessa semana?

CIB- Amanhã, às 
9hs, exibiremos a entre-
vista do engenheiro na-
val, Adalberto Luiz Re-
naux Souza, diretor da 
Wilson Sons estaleiros  
que nos brinda com a 
sua trajetória de suces-
so, dentro de uma das 
áreas mais promissoras 
do mercado atual.

JA- Quais são as fer-
ramentas para interlo-

cução?
CIB- Buscamos re-

alizar as entrevistas 
“in loco” para otimizar 
o tempo escasso dos 
executivos, mas tam-
bém contamos com 
uma sala em Santos, no 
Gonzaga, para atender 
os nossos entrevista-
dos que dispõem desse 
tempo eventualmente.

O conteúdo das en-
trevistas é veiculado 
semanalmente, através 
do canal indústria bra-
sil, na vtv-sbt, todos os 
sábados, às 9hs, assim 
como, disponibilizado 
também, no site do ca-
nal www.canalindus-
triabrasil.com.br, no 
youtube e na fun page 
do facebook. 

Perto de completar o 
primeiro semestre de seu 
mandato dois anos como 
presidente da Câmara 
de Cubatão, Aguinaldo 
Araújo (PDT), cumpre 

agenda diária de mais de 
12 horas. A maior parte 
do tempo despachando 
processos e cumprin-
do agenda institucional. 
Como se diz no popular 
é “um olho no peixe ou-
tro no gato” foi dessa for-
ma que o líder do Poder 
Legislativo nos concedeu 
entrevista em seu gabi-

CÂMARA

Araújo amplia TV e 
extingue taquigrafia

nete na última segunda 
dia 25. Mas, é justo que se 
diga, mesmo responden-
do perguntas enquanto 
despacha e discute ques-
tões administrativas o 
vereador estava atento, 
“olha anote, por favor, 
essa economia que di-
vulgamos com o fim da 
taquigrafia é referente a 
todo o nosso mandato”, 
diz apontando para nos-
sas anotações.

Economia
Depois de por fim a 

uma pendenga de anos, 
sobre a necessidade, ou 
não, de manter o custoso 
serviço de taquigrafia, o 
presidente diz que essa li-
ção (de economizar sem-
pre) ele traz de casa, e que 
não abre mão de colocá-
-la a frente de qualquer 

decisão. 
“Na minha primeira 

semana aqui na presi-
dência, tinha sobre mi-
nha a decisão final sobre 
o contrato da TV Câma-
ra. Mesmo que não tenha 
sido licitado na minha 
gestão, sempre apoiei a 
ampliação da programa-
ção”, argumenta. 

Aguinaldo afirma ain-
da que, juntamente com 
a Mesa Diretora e todos 
os demais vereadores, 
foram articulados ajus-
tes e a empresa vence-
dora do certame aceitou 
reduzir o valor do con-
trato. “Mesmo pagando 
menos, a população tem 
hoje um serviço melhor. 
Uma ferramenta para 
acompanhar o que cada 
um faz. Não apenas nas 
sessões, mas também nas 

comissões e trabalhos na 
rua”, diz. 

Representação 
Entre a rotina adminis-

trativa, bastidores das ses-
sões e pressões de todos 
os lados, Aguinaldo, diz 
que ainda arruma tempo 
para articular o fortale-
cimento das Câmaras da 
Região. “Já fomos rece-
bidos em praticamente 
todos os parlamentos da 
Região. Isso era algo que 

já tínhamos planejado. 
Mas, em função do acir-
ramento do debate sobre 
a reforma política, esse 
processo acelerou. Aju-
dou até a aproximar os 
vereadores da Região Me-
tropolitana”. 

Prestígio 
Ratificando que pre-

za pela transparência e 
por abrir as portas do 
gabinete da presidência, 
Aguinaldo mostra no vi-

sor do notebook o regis-
tro de quase três dúzias 
de visitas que já recebeu. 

Líderes evangélicos, 
prefeitos e ex-prefeitos, 
esportistas, ex-verea-
dores e presidentes de 
toda a Região, o presi-
dente diz que isso não é 
uma satisfação pessoal 
apenas, para ele “é a pro-
va de que a Câmara de 
Cubatão segue prestigia-
da e com a importância 
em alta na Região”. 

“Não é fácil a tarefa de presidir o Poder Legislativo. Como vocês podem 
ver sou um presidente que trabalha com as portas abertas. Recebo cerca 
de 50 pessoas aqui todos os dias. Desde meus companheiros da Mesa e de 
Plenário aos trabalhadores terceirizados, não faço distinção. Meu trabalho 
é servir”, diz o parlamentar enquanto assina um processo relacionado a 
sessão da última terça, dia 26.

750 mil  
é o valor da econo-
mia de recursos em 
apenas dois contra-
tos, TV e Taquigrafia
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A Prefeitura já está 
notificando concessioná-
rias que causaram estra-
gos em vias públicas por 
serviços na Cidade, com 
base na Lei Complemen-
tar 852, de 2014. Após 
sete meses, a Comgás 
reparou 72% dos danos 
causados: 40 dos 55 pon-
tos mapeados e relacio-
nados em intimação. A 
legislação tornou mais 
rigorosa as multas, que 
variam de R$ 2 mil a R$ 
10 mil.

Em função do tama-
nho das redes e dos tipos 
de serviço realizados, a 
Comgás e a Sabesp são 

Santos aperta cerco 
às concessionárias

as empresas que mais 
causam danos nas vias 
públicas. A Prefeitura 
identificou 19 pontos 
que a Sabesp deve re-
cuperar. Os locais estão 
concentrados na região 

dos canais 5 ao 7 e foram 
definidos por meio de 
reunião entre técnicos da 
empresa e da Adminis-
tração.

Neste primeiro ano da 
lei, o trabalho está focado 
mais na conscientização 
do que na punição das 
empresas. Porém, se as 
notificações não forem 
atendidas no prazo legal 
as sanções previstas se-
rão aplicadas.

Participação
A fiscalização é re-

alizada por meio das 
Subprefeituras, ligadas 
à Secretaria de Serviços 
Públicos (Seserp), que 
cuidam das vias públicas. 
Além disso, a Secretaria 
de Infraestrutura e Edi-
ficações (Siedi) destacou 

Legislação mais rigorosa pune, com multa de até R$ 10 mil, 
as empresas que não fizerem os reparos em ruas e calçadas 

55 
pontos da  Congás 
e 19 da Sabesp já 
foram identificados

credito

um funcionário para ge-
renciar os reparos.

Tipo de 
recuperação
depende da via

Nas vias arteriais e de 
trânsito rápido, deverão 
abranger integralmente as 
faixas de rolamento atin-
gidas ou danificadas.

Em vias locais e coleto-
ras (ruas que levam o trá-
fego das vias locais para as 
principais), quando a área 
danificada não ultrapas-
sar 25% do comprimento 
total da quadra, serão ad-
mitidos reparos com lar-
gura mínima de 60 cm.

MEIO AMBIENTE

O  primeiro passo foi 
dar destino correto aos 
resíduos gerados. De-
pois, a organização pla-
nejou e executou, em 
parceria com o Cepema/
Usp, o plantio de mais 
de 10 mil espécies nati-
vas da Mata Atlântica e 
do Mangue. 

O trabalho de plantio 
também teve a participa-
ção de técnicos da Secre-
taria Municipal de Meio 
Ambiente de Cubatão, 
de empresas do Polo In-
dustrial e de escolas das 
redes pública e privada. 
Apenas em 2014 foram 
plantadas no Parque Pe-

Plantio de mudas zera 
carbono do FAS
Além dos debates, o evento, desde a sua primeira 
edição, implantou procedimentos para garantir 
sua própria sustentabilidade

requê, duas mil mudas 
de Palmeira Juçara. 

Ainda em 2014, em 
parceria com a GED, 

empresa de inovação 
ambiental, o Fórum 
Acontece de Sustentabi-
lidade alcançou a marca 
de evento 100% susten-
tável. O resultado veio 
através das ações de des-
tinação correta de resí-
duos, da compostagem 

dos resíduos orgânicos 
e do cálculo do carbono 
gerado. 

O cálculo de geração 
de carbono também já 
está sendo praticado 
desde a primeira reu-
nião para organização 
da atual edição. No cál-
culo entram o consumo 
de energia da equipe en-
volvida na organização, 
do deslocamento dos co-
laboradores, da geração 
de resíduos, da produção 
de todo o material e até 
mesmo o consumo de 
combustível para o des-
locamento dos partici-
pantes do Fórum. 

10 mil  
mudas plantadas 
desde 2009

credito

credito

“Conhecendo a natureza: 
Conhecer para preservar”

Acontecem palestras, 
gincanas e atividades 
nos Parques Cotia-Pará 
e Perequê. Programação 

da 7ª edição da Sema-
na do Meio Ambiente 
em Cubatão, vai até dia 
3. A realização é da Se-

cretaria Municipal de 
Meio Ambiente – Se-
mam, com apoio do 
Cepema.

1 de junho 
15h Cotia-Pará - abertura. 
9h às 11h e 14h às 16h Circuito Co-
tia-Pará com participação de alunos 
do ensino fundamental
14h às 16h CEPEMA “Melhor Idade 
em ação: produção de horta verti-
cal e cultivo de mudas”, com o bió-
logo Alex Cruz.

2 de junho 
9h às 11h e das 14h às 16h, Circui-
to Cotia-Pará, com palestras sobre 
animais peçonhentos com o biólo-
go Guilherme Secchiero, “Gincana 
Ecológica” com a professora Nancy 
Canelas, “Sensações da Natureza” 
com os biólogos Lidyane Oliveira e 
Luis Fernando Cunha, “Enriqueci-
mento Ambiental” com os biólogos 
Alex Cruz e Luis Fernando Cunha e 
“Animais da Mata Atlântica” com 

as estagiárias do curso de Veteriná-
ria, toda programação contará com a 
presença de alunos da rede munici-
pal de ensino.
14h às 16h, UME Estado do Piauí 
“Cores e valores: Arte no muro”, com 
a educadora Elaine Gama e “Horta e 
pneu”, com o biólogo Alex Cruz. 
14h às 16h, Cotia-Pará “Oficinas de 
plantas medicinais: Farmácia de Co-
zinha Outono/Inverno”, com a servi-
dora Geny Magalhães, da Semam

3 de junho 
9h às 11h e das 14h às 16h Circuito 
Cotia-Pará, com participação de alu-
nos da rede municipal de ensino. 
14h às 16h Perequê “Turismo Sus-
tentável: trilha histórica”, com a edu-
cadora Elaine Gama e “Estudo de 
impactos ambientais e manejo de 
mudas”, com o biólogo Alex Cruz.

Finalizando seus tra-
balhos nesta sexta, 29, no 
Guarujá a 3ª Semana da 
Mata Atlântica o evento, 
organizado pelo Con-
desb, em parceira com as 
Prefeituras, comemora o 
alcance da meta de zerar 

Semana da Mata Atlântica 
o desmatamento da Mata 
Atlântica da Região. 

“ Estamos chegando 
a um índice próximo de 
zero no desmatamento da 
Mata Atlântica. Estamos 
fazendo nossa lição de 
casa aqui no Estado de São 

Paulo. A Mata Atlânti-
ca é um dos principais 
biomas do país e que-
remos restaurar a vida 
animal e vegetal dessas 
áreas”, disse a secretária 
estadual do Meio Am-
biente, Patrícia Iglecias. 
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cultura

A Prefeitura de 
Guarujá Maria Anto-
nieta inaugurou nesta 
quinta-feira, dia 28, 
ao lado de dezenas de 
alunos da rede muni-
cipal de ensino, e da 
secretária de Educa-

ção Priscila Bonini, a 
primeira Gibiteca Muni-
cipal. 

A programação con-
tou com o lançamento 
do Livro “Emanuel entre 
Lobos – Essência Vol. 
l”, de autoria de Charlie 

Rock; apresentações do 
cartunista Fábio Costa; 
do artista plástico Chris-
tian; caricaturista Dodô; 
Grupo Cosplay; violão 
e canto com o profes-
sor Janari Rodrigues de 
Figueiredo; Cup Song 
(canto e batidas com co-

Estabelecer um clima de união, comunhão e integração entre os jovens, 
é o objetivo principal da comunidade evangélica envolvida na  Mega 
Gincana Interministerial. Quatro Ministérios estão envolvidos na ação. 
Entre as atividades do dia estão visitas em asilos, hospitais, casas de 
recuperação e arrecadação de alimentos. Começa às 14h na Praça da 
Cidadania, na Vila São José.

Vicente de 
Carvalho 
ganha 
Gibiteca

Antonieta prestigiou atividades e inaugurou o espaço junto com  estudantes da rede municipal

pos), com os Amigos da 
Biblioteca (grupo de ex-
-alunos da Escola Mu-
nicipal 1º de Maio); o 
solo musical com Luana, 
e Rafaela Coral e Can-
to; e o grupo Gashapon 
(apresentações de perso-
nagens japoneses). 

Marcel Nobrega

Entre os desta-
ques, estão os shows 
de Music Box, Ma-
riana Aydar, Moraes 
Moreira, Leões de 

Virada Cultural agita fim de semana 
Israel, Mustache e os 
Apaches e Nação Zum-
bi no palco principal 
na Praça Mauá. Além 
de muita música, a Vi-

SÁBADO 
PALCO EXTERNO – PRAÇA MAUÁ 
19h30 - Music Box 
22h30 - Mariana Aydar 
00h- Moraes Moreira 
TEATRO GUARANY
18h30 Abertura Oficial
19h00 A Mais Forte – Christiane Tricerri [Teatro]
23h00 Fernando Strombeck [Stand Up] 

DOMINGO
14h00 Altos E Baixos – Cia Dos Palhaços [Circo] 
SESC SANTOS** 
18h – DANÇA – Airton Tomazzoni - Guia Impro-
vável para Corpos Mutantes 
18h40 – DANÇA - Jam de Danças Urbanas 
22h – DANÇA – Paulo E. Azevedo - Fuso 10 
22h – DANÇA - Virada Zen 
10h – DANÇA - Bárbara Francesquine, Danielle 
Laetano e Marília Coelho Gotas
13h – DANÇA - Diego Esteves e Fernanda Boff - 
Jogos de transportar 
14h – DANÇA – Fátima D’Abreu - Danças Circula-
res dos povos 
16h – OFICINA – Marília Fernandes - Semba de 
Lá, Samba de Cá 
18h – DANÇA – Antonio Nóbrega - PAI 

Divulgação

Após a temporada 
em Cubatão, os alunos 
do Projeto Superação II, 
do Teatro do Kaos que 
conta com o patrocínio 
da Petrobras, iniciaram 
nova agenda, que segue 
até15 de julho.  Os atores 
se apresentam na Baixa-
da Santista e Vale do Ri-
beira, sempre nos finais 
de semana.

A maratona serve 
como preparação para a 
temporada nacional, que 
começa em 18 de julho, 
na capital de São Paulo, 
e termina em 11 de ou-
tubro, em Porto Alegre.

‘Kaos’ se prepara 
para tour nacional

rada 2015 também ma-
gia do circo, da dança 
e, oficina e teatro. Re-
alizada pelo Governo 
do Estado em parceria 

com as Prefeituras de 
24 cidades, a Virada 
Cultural Paulista é o 
maior evento do inte-
rior e litoral paulistas. 

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.

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
 CNPJ: 35.820.448/0174-54

COMUNICADO
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA., torna público que 

requereu da CETESB a renovação da Licença de Operação N° 25000920 e 
N° 25000974, para Gases elementares (oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, 

etc.) fabricação, sito à RODOVIA DOM DOMENICO RANGONI S/N - 
JARDIM DAS INDUSTRIAS - CUBATÃO/SP.

Marcel Nobrega

Primeiro equipamento público 
do gênero na cidade, a Gibite-
ca também propõe ser um local 
de encontro e lazer. O espaço 
fica na Rua Ceará, Vila Santen-
se, em Vicente de Carvalho

Serviço 
Para retirar os gibis, o munícipe precisa es-

tar munido de documentos e preencher um 
cadastro na Biblioteca, com seus dados pes-
soais. A Gibiteca Municipal funcionará de se-
gunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, e aos 
sábados, das 9 às 17 horas. Mais informações 
pelo telefone: 3341 7845.
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“A vida é melhor para aqueles que fazem o possível 
para ter o melhor”

John Wooden

Cido Barbosa e o vereador Toninho Rodrigues

A Equipe de futsal da Escola ABC Master ficou 
com a medalha de prata, na série prata da Copa 
TV Tribuna.
Única representante de Cubatão nas finais, a Es-
cola ficou muito feliz com o resultado e o traba-
lho desenvolvido pelo técnico Ná.

Henrique Marcelo recebeu amigos em sua casa para comemorar seu aniversário.
Feliz da vida, o pé quente da política já dá seus pitacos para 2016

Feliz com a novidade, o 
diretor de Relações Ins-
titucionais do Hospital 
João Ivaniel participou da 
solenidade, ao lado da fa-
mília.

Baile Oficial 
de Bertioga
 Bertioga realizou o ‘Baile da Cidade’ para co-
memorar os 24 anos de Emancipação Político-
-Administrativa – celebrado no último dia 19.  
O baile, com jantar dançante e música ao vivo, 
na  Pucci Riviera House Beach, custou  R$ 150,00 
para cada participante e a renda foi revertida 
para as ações do Fundo Social de Solidariedade 
do Município. Os convidados foram recebidos 
calorosamente pelo prefeito Orlandini e a pri-
meira dama Cecília.

Rua Santo Amaro, 537 - Vila Maia - Guarujá/SP
bertaconsultoria@bertaconsultoria.com.br

3324-1176
3371-7229

Av. Santos Dumont, 165 - Vicente de Carvalho 
Guarujá (Em frente à Praça 14 Bis)

3341-6467 / 3342-4267

O Rotary Clube Jardim 
Casqueiro entregou, 
em ato oficial, uma ci-
nemateca no Hospital 
Municipal de Cubatão. 
A novidade certamen-
te agradará a criançada 
que passa por trata-
mento no Hospital.

Dirceu Mathias

Cinemateca

A Cris sopra mais uma ve-
linha. ‘Educados’, não va-
mos revelar a idade, mas 
roubamos um  espaço em 
sua coluna para desejar 
que esse sorriso lindo nos 
alegre por muitos e mui-
tos anos
Equipe Acontece

06 acontecedigital.com.brSEXTA-FEIRA  29 de maio 2015



Após o pedido mé-
dico, a realização desses 
exames são agendados 
para ocorrer em 7 ou 10 
dias.  “Não há demanda 
reprimida”, informou o 

diretor do Departamento 
de Atenção à Saúde, Leo-
nardo Correia dos Santos.

A demanda reprimida 
foi atendida, de acordo 
com a Secretaria de Saú-
de, com maior agilida-
de após a finalização do 
processo licitatório e o 
inicio dos atendimentos 
pelo Seconci (Serviço So-
cial da Construção Civil 
do Estado de São Paulo).

66 ANOS

Cubatão zera fila para 
mamografia e ultrassom
Segurança Pública e Saúde estão 
entre as principais prioridades 
do governo. No aniversário da 
cidade foram inauguradas UBSs 
e entrega do sistema de 
videomonitoramento

Ainda de acordo com 
a pasta são disponibili-
zadas mensalmente 400 
vagas para mamografia, 
atualmente o melhor tes-
te isolado para detectar 
anomalias que possam 
ser um sinal precoce de 
câncer de mama. No 
caso  das ultrassonogra-
fias a demanda é pratica-

mente o dobro. São 280 
pacientes atendidos por 
semana.

Seconci 
A entidade filantrópi-

ca, também realiza ou-
tros tipos de exames, tais 
como: eletrocardiogra-
fia, eletroencefalografia, 
radiologia, espirometria 
(teste de função pulmo-
nar) e audiometria vocal 
e tonal (aferição de per-
da auditiva e compreen-
são da linguagem). Além 
disso também oferece 
teste ergométrico, eco-
cardiograma e holter 24 
horas.

12 mil 
Procedimentos já 
foram realizados 
pelo Seconci para 
pacientes do SUS
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Editais de casamento CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE CUBATÃO - Rua São Paulo, 316 - Centro - Tel.: (13) 3361-7172

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RAFAEL DA SILVA CONSTANTINO e BRUNA DE SOUZA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, mecanico, RG n.º 35861320 - SSP/SP, CPF n.º 39309804874, com 23 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 147, fls. nº 345, Termo nº 40947), nascido no dia 
onze de julho de mil novecentos e noventa e um (11/07/1991), residente na Rua Professora Hortencia 
Mathey, 85, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filho de REGIVALDO BENJAMIM CONSTANTINO, faleci-
do há 13 anos e de MARIA APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
489666279 - SSP/SP, CPF n.º 41837884803, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Li-
vro nº 157, fls. nº 375, Termo nº 44957), nascida no dia vinte e três de março de mil novecentos e noven-
ta e três (23/03/1993), residente na Rua Professora Hortencia Mathey, 85, Jardim Nova República, Cuba-
tão - SP, filha de CLAUDIONOR ROBERTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 41 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de REGIANE DE SOUZA SILVA, de nacionalidade brasileira, domestica, 
com 38 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 19 de 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: SAMUEL ROCHA MARTINS e ROBERTA SOUSA E SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 14770367 - SSP/MG, com 29 anos de ida-
de, natural de Coronel Fabriciano - MG (Coronel Fabriciano-MG  Livro nº 62, fls. nº 12, Termo nº 
23519), nascido no dia seis de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (06/01/1986), residente 
na Rua Elias Zarzur, 158, Água Fria, Cubatão - SP, filho de ADÃO JOSÉ MARTINS, falecido há 29 anos 
e de MARILDA LUIZ DA ROCHA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residen-
te em Inhapim - MG . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 
288661898 - SSP/SP, CPF n.º 33350320805, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nas-
cida no dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos e oitenta e três (27/01/1983), residente na 
Rua Elias Zarzur, 158, Água Fria, Cubatão - SP, filha de JULIO RAFAEL DA SILVA, falecido há 5 anos 
e de ADENIZ MARIA DE SOUSA E SILVA, de nacionalidade brasileira, pensionista, com 67 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 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: RAFAEL MURILO DOS SANTOS SILVA e ISABELA DA SILVA COUTINHO PINHEIRO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico de carretas, RG n.º 331733122 - SSP/SP, 
CPF n.º 39138222833, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 152, fls. nº 
120, Termo nº 42712), nascido no dia dois de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (02/01/1992), 
residente na Rua João Pessoa, 201, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de VAGNER MURILO DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, motorista, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de IVANEI-
DE AGUIAR DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 45 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 488791960 
- SSP/SP, CPF n.º 40772246852, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 
161, fls. nº 275, Termo nº 46449), nascida no dia cinco de novembro de mil novecentos e noventa e 
três (05/11/1993), residente na Rua João Pessoa, 201, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de REGINALDO 
COUTINHO PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, mecanico, com 47 anos de idade, residente em São 
Vicente - SP e de ANILDA VENTURA DA SILVA PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 
49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 20 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: EZEQUIEL MELONE MAEZ e ALINE CAROLINE DE ANDRADE. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 344483794 - SSP/SP, CPF n.º 33928412850, com 29 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezessete de junho de mil novecentos e oitenta e cinco 
(17/06/1985), residente na Rua Manoel Grillo, 09, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de ELIAS ISIDORO MAEZ, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade e de ROSA MELONE, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 55 anos de idade . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciada, vendedora, RG n.º 351473932 - SSP/SP, CPF n.º 36568008800, com 25 anos de idade, natural de 
Ribeirão Pires - SP, nascida no dia vinte e três de maio de mil novecentos e oitenta e nove (23/05/1989), 
residente na Rua Manoel Grillo, 09, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de JOSÉ GERALDO DE ANDRADE, faleci-
do há 18 anos e de NILMA PEREIRA DE LIMA ANDRADE, de nacionalidade brasileira, do lar, com 64 anos 
de idade, residente em São Vicente - SP. Divorciada de André Luiz de Souza Portela, conforme sentença 
datada de 22/02/2012, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Familia e Sucessões da Comar-
ca de São Vicente-SP, nos autos de N°1960/11. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 20 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: MARCIO ROBERTO DE SOUZA SANTOS e DANIELA MACHADO. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, supervisor de produção, RG n.º 25618253 - SSP/SP, CPF n.º 
25588674820, com 39 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 113, fls. 
nº 51, Termo nº 1115), nascido no dia seis de março de mil novecentos e setenta e seis (06/03/1976), 
residente na Av. Europa, 442, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filho de JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS, falecido 
há 2 anos e de WANDA DE SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 63 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. administra-
tiva, RG n.º 251119464 - SSP/SP, CPF n.º 26472738807, com 38 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia vinte e nove de junho de mil novecentos e setenta e seis (29/06/1976), residente na 
Rua Darci Moreira Cesar, 284, Ap 32, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filha de ANTONIO CARLOS MACHADO, 
falecido há 15 anos e de MARISA GOMES BERNARDINO MACHADO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 58 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 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 MORAES LUCAS e RENATA NOGUEIRA SOPRAN. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, comerciante, RG n.º 8303025 - SSP/SP, CPF n.º 97288349853, 
com 56 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia cinco de outubro de mil novecentos 
e cinquenta e oito (05/10/1958), residente na Rua Dom Idilio José Soares, 48, apto.11, Vila Nova, 
Cubatão - SP, filho de RAIMUNDO PEDRO LUCAS, falecido há 24 anos e de OLIVIA DE MORAES LU-
CAS, falecida há 25 anosDivorciado de LUCIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO, conforme sentença datada 
de 13/01/1989, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Cubatão-SP, nos au-
tos de nº028/89.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, diretora de escola, RG 
n.º 26260461 - SSP/SP, CPF n.º 25929791821, com 39 anos de idade, natural de São Bernardo do 
Campo - SP (São Bernardo do Campo - 1º Subdistrito  Livro nº 138, fls. nº 01, Termo nº 124099), 
nascida no dia nove de setembro de mil novecentos e setenta e cinco (09/09/1975), residente na 
Rua Dom Idilio José Soares, 48, apto.11, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de JOÃO SOPRAN FILHO, fa-
lecido há 8 anos e de KLINÉIA NOGUEIRA SOPRAN, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 
anos de idade, residente em Mongaguá - 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 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: GERÔNIMO PEDRO DA SILVA e MARIA ODAIR BEZERRA. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, solteiro, professor, RG n.º 19483564 - SSP/SP, CPF n.º 08905589812, com 48 anos de idade, 
natural de Barbalha - CE (Barbalha-CE  Livro nº 29, fls. nº 01v, Termo nº 4777), nascido no dia dois de junho 
de mil novecentos e sessenta e seis (02/06/1966), residente na Av. Tiradentes, 49, Pq. Fernando Jorge, Cuba-
tão - SP, filho de PEDRO ALVINO DA SILVA, falecido há 12 anos e de MARIA FRANCISCA DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, aposentada, com 81 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciada, professora, RG n.º 15283515 - SSP/SP, CPF n.º 03714515828, com 
53 anos de idade, natural de Santos - SP, nascida no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e sessen-
ta e dois (28/01/1962), residente na Rua Simão JahJah, 610, Pq. das Bandeiras, São Vicente - SP, filha de 
ANTONIO ALVES BEZERRA, falecido há 18 anos e de JOANA BEZERRA DO NASCIMENTO, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 75 anos de idade, residente em Santos - SP. Divorciada de Guilherme Cardozo 
Calixto, conforme sentença datada de 17/04/2006, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara da Família e 
das Sucessões de Santos/SP, nos autos de proc.nº916/05. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 21 de maio de 2015
Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: MARCOS FERREIRA DE SOUSA e ADRIANA VIANA NERI. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, com 31 anos de idade, natural de Teófilo Otoni - MG, 
nascido no dia trinta de agosto de mil novecentos e oitenta e três (30/08/1983), residente na Rua das 
Azaléias, 210, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de JOÃO FERREIRA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, 
com 65 anos de idade, residente na Rua Matriz, 41, em Novo Oriente de Minas - MG e de CLEMÊNCIA 
PEREIRA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, com 65 anos de idade, residente na Rua Matriz, 41, 
em Novo Oriente de Minas - MG . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, domés-
tica, com 33 anos de idade, natural de Frei Gonzaga,Teófilo otoni - MG, nascida no dia dez de outubro 
de mil novecentos e oitenta e um (10/10/1981), residente na Rua Porto Alegre, 119, Ipiranga, Novo 
Oriente de Minas - MG, filha de ANTÔNIO FELIPE NERI, de nacionalidade brasileira, falecido há 05 anos 
e de JOVINA VIANA NERI, de nacionalidade brasileira, com 62 anos de idade, residente na Rua Porto 
Alegre, 119, em Novo Oriente de Minas - 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, 21 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: REGINALDO FELIX e EUZILANE SANTOS SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, lixador industrial, RG n.º 294083236 - SSP/SP, CPF n.º 25650944857, com 38 anos de 
idade, natural de Ibiraçu - ES (Ibiraçu-ES  Livro nº 32, fls. nº 39v, Termo nº 2112), nascido no dia dezenove 
de junho de mil novecentos e setenta e seis (19/06/1976), residente na Rua Manoel de Pinho Junior, 36, 
casa, Jd. São Francisco, Cubatão - SP, filho de INÊZ FELIX, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos 
de idade, residente em Pedro Canário - ES . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 355729994 - SSP/SP, com 34 anos de idade, natural de Pedro Canário - ES (Taquaras-ES  
Livro nº 18, fls. nº 155, Termo nº 6971), nascida no dia oito de dezembro de mil novecentos e oitenta 
(08/12/1980), residente na Rua Manoel de Pinho Junior, 36, casa, Jd. São Francisco, Cubatão - SP, filha 
de GERMINIO MOREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, re-
sidente em Pedro Canário - ES e de NELCI DOS ANJOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 58 anos de idade, residente em Ponto Belo - ES. 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 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: LEONARDO LOPES DE OLIVEIRA e STEFANY DE SOUZA SENADIA DE LIMA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado de refrigeração, RG n.º 44869554 - SSP/SP, 
CPF n.º 33181537888, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia oito de janeiro de 
mil novecentos e oitenta e nove (08/01/1989), residente na Av. Principal, 2323, Vila Esperança, Cuba-
tão - SP, filho de WALDEMAR LOPES DE OLIVEIRA, falecido há 3 anos e de MARLENE JULIANA DE OLIVEI-
RA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente administrativa, RG n.º 489773795 - SSP/
SP, CPF n.º 38457201824, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia treze de abril de 
mil novecentos e noventa e três (13/04/1993), residente na Av. Principal, 2323, Vila Esperança, Cuba-
tão - SP, filha de ANTONIO SENADIA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 45 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de VALDA DE SOUZA LIMA, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, 
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, 22 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: CELSO PEREIRA DE MORAIS e FABIANA DE SOUSA MENDES. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 34249601 - SSP/SP, CPF n.º 29074674844, com 33 anos de 
idade, natural de Três Lagoas - MS (Três Lagoas-MS  Livro nº 71, fls. nº 156, Termo nº 9662), nascido no dia 
vinte e nove de dezembro de mil novecentos e oitenta e um (29/12/1981), residente na Rua João Martins 
Sobrinho, 428, Parque São Luiz, Cubatão - SP, filho de CARLOS PEREIRA DE MORAIS, falecido há 8 anos e de 
MARIA ELOINA DE MORAIS, de nacionalidade brasileira, pensionista, com 71 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, professora, RG n.º 905906 - SSP/
MS, CPF n.º 92657559115, com 36 anos de idade, natural de Três Lagoas - MS, nascida no dia vinte e dois de 
fevereiro de mil novecentos e setenta e nove (22/02/1979), residente na Rua Martim Afonso, 371, Jardim 
Casqueiro, Cubatão - SP, filha de WALDOIR MENDES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos 
de idade, residente em Três Lagoas - MS e de MARIA DOS REIS DE SOUSA MENDES, de nacionalidade brasi-
leira, manicure, com 56 anos de idade, residente em Três Lagoas - MS. Divorciada de Alexandre Marques da 
Silva, conforme sentença datada de 26/06/2014, proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara do Foro des-
ta Comarca, nos autos de N°0005780-47.2014.8.26.0157.Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 22 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: BRUNO OLIVEIRA BLANCO e TATYELE DIMAS GABRIEL. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, analista, RG n.º 487267631 - SSP/SP, CPF n.º 41664826882, com 
22 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 163, fls. nº 9, Termo nº 
98580), nascido no dia seis de julho de mil novecentos e noventa e dois (06/07/1992), residente 
na Rua Armando Sales de Oliveira, 590, ap 31, Centro, Cubatão - SP, filho de JOSÉ DIAS BLANCO, de 
nacionalidade brasileira, assistente técnico, com 39 anos de idade, residente em Santos - SP e de 
ARLETE QUERINO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, técnica em higiene bucal, com 38 anos 
de idade, residente em Santos - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, ges-
tora documental, RG n.º 44396237 - SSP/SP, CPF n.º 23057237843, com 27 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia dez de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (10/10/1987), 
residente na Rua Armando Sales de Oliveira, 590, ap 31, Centro, Cubatão - SP, filha de MAURO GA-
BRIEL, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de GILSA DIMAS GABRIEL, falecida há 10 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 22 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: CÍCERO HENRIQUE FLORIANO e ALINE RODRIGUES DE SOUZA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 28486137 - SSP/SP, CPF n.º 16958024893, 
com 41 anos de idade, natural de Águas Belas - PE (Águas Belas  Livro nº 53, fls. nº 16, Termo nº 
6926), nascido no dia sete de agosto de mil novecentos e setenta e três (07/08/1973), residente na 
Rua Caminho Oleoduto, 07, casa 01, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de MANOEL HENRIQUE FLORIANO, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, residente em Águas Belas - PE e de 
MARIA DO CARMO FLORIANO, falecida há 25 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, ajudante de cozinha, RG n.º 455808971 - SSP/SP, CPF n.º 33730981811, com 30 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (31/01/1985), residente na Rua Caminho Oleoduto, 07, casa 01, Vila Nova, Cubatão - SP, filha 
de OSVALDO ROCHA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP e de GILDETE RODRIGUES AGUIAR, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
63 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 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: MARCO SANTOS DA SILVA e SHEILA DOS SANTOS SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 578456394 - SSP/SP, CPF n.º 09615966436, com 24 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e 
noventa (29/11/1990), residente na Caminho São Leopoldo, 1257, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho 
de JOSÉ MARIO COSME DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 49 anos de idade, residen-
te em Surubim - PE e de EDILENE JOSEFA SANTOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 45 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
aux. de escritório, RG n.º 35269239x - SSP/SP, CPF n.º 33813962857, com 29 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e oitenta e seis (24/04/1986), re-
sidente na Rua Santo Antonio de Pádua, 37, Vila São José, Cubatão - SP, filha de GERCINO JOAQUIM DA 
SILVA, falecido há 21 anos e de MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 de maio de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Ci-
vil Brasileiro: FRANCISCO PEREIRA LIMA NETO e ANA KARLA DOS SANTOS DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, almoxarife, RG n.º 565380254 - SSP/SP, CPF n.º 02652304380, com 29 
anos de idade, natural de Acaraú - CE (Ácaraú-CE  Livro nº 21, fls. nº 195, Termo nº 24568), nascido no dia 
vinte e três de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (23/12/1985), residente na Rua Santa Julia, 
Caminho São Benedito, 71, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de ANTONIO VERÇOSA PEREIRA, de na-
cionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente em Fortaleza - CE e de MARIA EDILEU-
ZA ALVES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em Fortaleza - CE . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, teleatendente, RG n.º 460160072 - SSP/SP, CPF 
n.º 39804627817, com 26 anos de idade, natural de São Miguel dos Campos - AL (São Miguel dos Campos-
-AL  Livro nº 32, fls. nº 37, Termo nº 37296), nascida no dia sete de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e oito (07/12/1988), residente na Rua Santa Julia, Caminho São Benedito, 71, Vila dos Pescadores, Cuba-
tão - SP, filha de JOSÉ CICERO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, lavador e lubrificador, com 48 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 23 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: ALÍSON DE MELO PASSOS e DEBORA SANTOS DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 48588254 - SSP/SP, CPF n.º 39013048862, com 
24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 141, fls. nº 382, Termo nº 38596), nas-
cido no dia seis de julho de mil novecentos e noventa (06/07/1990), residente na Avenida Senador 
Amaral Furlan, 127, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filho de HELENO DOS PASSOS, de naciona-
lidade brasileira, eletricista, com 52 anos de idade, residente em Mogi Mirim - SP e de ILMA MARIA 
DE MELO, de nacionalidade brasileira, merendeira, com 52 anos de idade, residente em Altinópolis 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, lavradora, RG n.º 24435872 - SSP/
SE, CPF n.º 05684782582, com 22 anos de idade, natural de Aracaju - SE (Malhador - SE  Livro nº 
14, fls. nº 129, Termo nº 8162), nascida no dia oito de setembro de mil novecentos e noventa e dois 
(08/09/1992), residente na Avenida Senador Amaral Furlan, 127, Jardim Nova República, Cubatão - SP, 
filha de NIVALDO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 53 anos de idade, residen-
te em Aracaju - SE e de MARIA EURIDES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, merendeira, com 
46 anos de idade, residente em Aracaju - SE. 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 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: KENNEDY EUGENIO DA CUNHA e HELEN APARECIDA SANTANA DA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de serviços gerais, RG n.º 427349503 - SSP/
SP, CPF n.º 44828492860, com 19 anos de idade, natural de São José dos Campos - SP, nascido no dia 
vinte e oito de abril de mil novecentos e noventa e seis (28/04/1996), residente na Av. Ferroviária, 744, 
Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de LUCAS CARDOSO DA CUNHA, de nacionalidade brasileira, 
encanador, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA FRANCISCA EUGENIA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 41 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 459427982 - SSP/SP, CPF n.º 45103807807, 
com 18 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 309, fls. nº 29, Termo 
nº 118587), nascida no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e noventa e sete (28/04/1997), 
residente na Av. Ferroviária, 744, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de DAMIÃO LEMOS DA SIL-
VA, falecido há 15 anos e de MARIA APARECIDA SANTANA, 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, 25 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: CLEITON SILVA DE JESUS e PÂMELA LAÍS DINIZ MARQUES. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, montador de andaime, RG n.º 28795287 - SSP/SP, CPF n.º 31982529890, 
com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dois de maio de mil novecentos e oitenta 
e cinco (02/05/1985), residente na Rua São José, 64, Vila São José, Cubatão - SP, filho de HUMBERTO 
LIMA DE JESUS, falecido há 8 anos e de MARIA SUELI SIMÕES SILVA, de nacionalidade brasileira, coopei-
ra, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Pâmela Laís Diniz Marques, conforme 
sentença datada de 25/06/2012, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Judicial desta Comarca, 
nos autos de N°157.01.2012.002513-0/000000-000. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 460166281 - SSP/SP, CPF n.º 39573446898, com 26 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de abril de mil novecentos e oitenta e nove 
(21/04/1989), residente na Rua São José, 64, Vila São José, Cubatão - SP, filha de RAIMUNDO ROSA 
MARQUES, falecido há 6 anos e de GILZA CRISTINA DINIZ MARQUES, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Cleiton Silva de Jesus, conforme sen-
tença datada de 25/06/2012, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Judicial desta Comarca, nos 
autos de N°157.01.2012.002513-0/000000-000. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 25 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: JHONY LAGOS ALVES e TAMIRES ALVES DE MORAES. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, RG n.º 489711054 - SSP/SP, com 22 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 153, fls. nº 158, Termo nº 43148), nascido no dia vinte de ju-
nho de mil novecentos e noventa e dois (20/06/1992), residente na Rua 5, 38, Fabril, Cubatão - SP, 
filho de LEONARDO ALVES, de nacionalidade brasileira, motorista, com 50 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de AUDILENE LAGOS ALVES, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 45 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, operadora de caixa, RG n.º 8137432 - SSP/PE, com 21 anos de idade, natural de Rio Formoso 
- PE (Rio Formoso-PE  Livro nº 17, fls. nº 64, Termo nº 18554), nascida no dia trinta de setembro 
de mil novecentos e noventa e três (30/09/1993), residente na Rua 5, 38, Fabril, Cubatão - SP, filha 
de JOSÉ ALVES DE MORAES, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 56 anos de idade, residen-
te em Rio Formoso - PE e de MARLÍ ALVES DE MORAES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 42 
anos de idade, residente em Rio Formoso - 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, 25 de maio de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

ERRATA:
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: NIELLE DE MOURA COSTA e CAROLINA MARTINIANO BRAZ. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, 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), nascida 
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, filha de FRANCISCO DE MOURA, de nacionalidade 
brasileira, caseiro, com 57 anos de idade, residente em Ilha Bela - SP e de MARIA SOUZA DA COSTA, de 
nacionalidade 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, 
filha 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.

Aderbau Gama

O Jardim Costa e Sil-
va recebeu um mutirão 
com serviços gratuitos de 
saúde, assistência social 
e recreação comunitária, 
em  trabalho coordenado 
pelo prefeito em exercício 
Donizete Tavares.  Entre 
os serviços mais procu-
rados estavam os de au-
riculoterapia, combate à 
dengue e atendimento a 
DST/AIDS. No Posto  do 
PAT era possível tirar a 
Carteira de Trabalho.

A Ouvidoria Munici-
pal recebeu reclamações 

Costa e Silva 
recebe mutirão 
e limpeza

e sugestões e as Ouvido-
rias de Saúde e Educação 
receberam as demandas 
dos moradores nessas 
áreas.O espaço Bolsa 
Família orientou sobre o 
Renda Cidadã, Programa 
Leite e Cadastro Único, 
além de consultas 

Um dos entusiastas da 
ação, o empresário Cel-
so da Água comemorou 
os avanços na região, “A 
prefeita nos atendeu tra-
zendo este mutirão para 
o bairro, e a comunidade 
aprovou. Estamos avan-

çando nas conquistas 
para o bairro e já come-
çou um trabalho intensi-
vo de limpeza, atendendo 
uma das principais rei-

vindicações dos muníci-
pes. Outra novidade é a  
instalação de cinco pon-
tos de ônibus, em locais 
estratégicos do bairro. 

Em conversa com a pre-
feita Marcia Rosa fiquei 
muito contente com estes 
e outros investimentos 
públicos que serão feitos 

por aqui”, comemorou 
Celso da Água, que mora 
e é uma das principais li-
deranças políticas da re-
gião do Costa e Silva.

Prefeito em exercício, Donizete Tavares coordenou os trabalhos
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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

REVENDEDOR
Escola em Cubatão procura parceiros para 
venda de seus uniformes escolares. Interes-
sados falar com Deise - Tel (13) 3467-9169
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ESPORTE

Todo menino que co-
meça em um esporte so-
nha em defender seu país. 
Quando o esporte é cole-
tivo, a seleção brasileira é 
o ápice da carreira. Esse é 
o sonho do ala-pivô cuba-
tense Rafael Bibiano, de 15 
anos, atualmente jogador 
do Clube Athéltico Paulis-
tano, e que pode se realizar 
a partir do próximo dia 07 
de junho.

Rafael disputa vaga com 
os melhores do país na sua 
idade para a disputa da 
Copa América Sub-16 que 
será disputada na cidade 
de Bahia Blanca, na Argen-
tina entre os dias 10 e 14 de 
junho. Dos 18 atletas que 
estão treinando em Rio 
Claro, no interior de São 
Paulo, apenas 12 são ins-

Atleta busca vaga 
na seleção Brasileira

critos no campeonato.
Assim como o atleta, a 

família está bastante feliz 
com a oportunidade e es-
perançoso. Segundo a avó 
de Rafael, dona Antonieta, 
o atleta está treinando forte 
e sonhando com a vaga na 
lista final dos convocados. 
Por telefone, ela disse do 
orgulho do neto e da espe-
rança que a família tem em 
ver o garoto disputando 
campeonatos pela Seleção 
Brasileira.

A lista dos jogadores 
que irão para a Argentina 
representar o país no pró-
ximo dia 06. 

O ÍNICIO - Enquanto 
estudava na UME Padre 
José de Anchieta, Rafael foi 
apresentado ao basquete e 
logo foi levado pelo irmão 

mais velho para treinar a 
modalidade no Clube In-
ternacional de Regatas, em 
Santos. Com o bom rendi-
mento em quadra, atraiu 
olhares do Paulistano, que 
o convidou para ser atleta 
do clube. 

Rafael Bibiano está entre os 18 
pré-convocados para a disputa da 

Copa América na Argentina

Horizontais
3- (?) Juliato, técnico do Ceará em 1993.
7- Luís Antônio (?) Menezes, técnico do Grêmio em 2007.
8- Campeão brasileiro pelo Vasco em 1997, xará de fa-
mosa agência espacial.
9- (?), Roberto Carlos, Rivaldo e Cléber, atletas do Pal-
meiras premiados com a “Bola de Prata” no Brasileirão 
de 1994.
10- Autor do gol da vitória do Timão diante do Santos 
(1x0), no Brasileirão de 2014.
11- Goleiro do Botafogo, campeão brasileiro em 1995.
14- Prenome do árbitro na decisão do Brasileirão em 
1984, presente na decisão da Copa do Mundo em 1986.
15- Ponta-esquerda do Vasco na campanha vitoriosa no 
Brasileirão de 1974.
16- Volante do Goiás no Brasileirão de 2001.
20- Paulo César Caju e (?), atletas do Fluminense, pre-
miados com a “Bola de Prata” no Brasileirão de 1976.
23- Ademir (?), meio-campista do Náutico no Brasileirão 
de 1983.
24- Heriberto (?), estádio palco de jogos do Criciúma no 
Brasileirão.
29- Mauro (?), eleito “Bola de Ouro” no Brasileirão de 
1991.
30- Autor do último gol no Brasileirão de 1976.
33- Volante do Furacão no Brasileirão em 2007, gênro 
de Baroninho, ponta-esquerda do Palmeiras em 1980.
34- Vulgo “Cabeção”, lateral-direito do Botafogo em 
2004/05/06.
35- “(?) do Gatilho”, apelido de Mário Sérgio, técnico do 
Figueirense em 2007.
Verticais
1- Lateral do Cruzeiro em 2007, campeão mundial de 
clubes em 2012.

2- Autor do único gol do clássico Atle-tiba, válido pelo 
turno do Brasileirão de 2014.
4- Volante do Timão expulso na derrota diante do San-
tos (0x3), no Brasileirão de 2006.
5- Autor do 1º gol do Furacão na vitória diante do Bota-
fogo (3x1), no Brasileirão de 1998.
6- (?) Bozzano, árbitro do jogo Flamengo x São Paulo 
(2x0) em 1993.
12- Meio-campista do Vasco no Brasileirão de 1983, 
campeão paulista pela Inter em 1986.
13- Lateral do América Mineiro em 1998, xará de famo-
sa rodovia.
17- Ricardo (?), goleiro do Fluminense, campeão brasi-
leiro em 1984.
18- Técnico do Grêmio no Brasileirão de 1984.
19- Autor de 2 gols pró Inter contra o Palmeiras (3x2), 
no Brasileirão de 1979.
21- Vulgo “Gladiador”, atacante do Palmeiras no Brasi-
leirão de 2008.
22- Lateral de muita elasticidade, presente em apenas 
uma partida pelo Inter, campeão do Brasileirão em 
1979.
25- Atacante do Botafogo em 2010/12, com passagem 
pelo Grêmio em 1998.
26- Lateral-esquerdo do Ceará, premiado com a “Bola 
de Prata” em 1971.
27- Zagueiro paraguaio, do Flamengo no Brasileirão de 
1972/73, falecido em 1976, vítima de leucemia.
28- Volante da Ponte Preta em 2000, autor do gol mais 
importante do Sampa no atual século.
31- Zagueiro do São Caetano, vencedor da “Bola de Pra-
ta” em 2001.
32- Único atleta do Santos, premiado com a “Bola de 
Prata” em 1997.
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Rumilson Castro

O time feminino do 
Santos FC pode assumir a 
liderança do Campeonato 
Paulista neste domingo. 
Às 10 horas, no CT Rei 
Pelé, as Sereias da Vila en-
frentam o São José; vale o 
primeiro lugar do Grupo 

Sereias buscam liderança
02. A equipe tem 13 pon-
tos, um a menos que o São 
Paulo, que tem um jogo 
a mais. Se vencer, o Peixe 
pode assumir a ponta da 
tabela pela primeira vez no 
estadual.

Apesar da chance de 

conquistar a primeira co-
locação, o técnico Caio 
Couto prega cautela para 
o duelo diante do São José. 
Segundo o treinador, a 
equipe do Vale do Paraíba 
deve dar muito trabalho 
para o Santos FC.
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