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ESTE ANO

Costa e Silva e Vila Natal 
terão novas UBS’s

Vigas e paredes já 
dão forma a unidade 
da Vila Natal, enquan-
to terreno do CSU,  vai 
começar a receber as 
estruturas da funda-
ção da obra. 

As unidades seguem 
o mesmo padrão do 
posto da Vila Nova 
(foto), inaugurado em 
janeiro. No total serão 
cinco unidades incor-
poradas à rede  

No Jardim Costa e 
Silva  já está progra-
mada para novembro, 
deste ano, a entrega 
do novo equipamento 
de Saúde, na Rua Sal-
gado Filho. 07
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Herbert Passos Neto

Como diz o ditado 
popular, nada é tão 
ruim que não possa 
piorar. É o caso do trân-
sito caótico, principal-
mente nas manhãs e 
finais de tarde, no via-
duto Rubens Paiva. 

O cenário atual, de 

O Fórum realizado 
pelo Jornal Acontece 
tornou-se espaço per-
manente para a dis-
cussão de ideias e via-
bilização de projetos 
sutentáveis.

Na foto, o assessor 
de Sustentabilidade 

abandono completo, 
é muito diferente do 
ritmo da pré-campa-
nha e da campanha 
eleitoral do ano pas-
sado, quando a obra 
do governo do Estado, 
andava de ‘vento em 
popa’. 05

do Grupo Ecoro-
dovias, Artaet 
Martins, que re-
presentou a em-
presa duarante a 
outorga do Troféu 
Acontece de Sus-
tentabilidade, no 
Bloco Cultural.  05

SUSTENTÁVEL
Pelo segundo ano 

consecutivo, o FAS per-
segue a própria susten-
tabilidade. O objetivo é 
compensar todo o car-
bono gerado pelo evento

Inacabada, 

duplicação 
do viaduto 
Casqueiro
aumenta 
congestionamentos

FATOS E TENDÊNCIAS 02

Tá fervendo o caldeirão. Chegada 
do inverno não baixa temperatura

Olha o facão. Nos bastidores circula 
bolão e lista de quem vai cair

Crise dos Brahmeiros se arrasta e 
Banha assume mandato tampão

©Hebert Passos Neto/HPN Mídia

Fórum integra ações 
e projetos sustentáveis 
em Cubatão
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Calçadas esburaca-
das, fios pendurados de 
qualquer jeito e serviços 
de internet e telefonia 
interrompidos. Essas 
têm sido as principais 
reclamações de mora-
dores e comerciantes 
de diversos pontos de 
Cubatão sobre o servi-
ço de manutenção que 
vem sem realizado pela 
CPFL na cidade.

A empresa, que tem 
realizado troca de pos-
tes e transformadores, 
vem deixando rastros 
que tem desagrada-
do muito a população. 
Nesta semana, os mora-
dores e comerciantes da 
Rua Pedro José Cardoso 
sofreram com os servi-
ços da CPFL.

Os fios são retirados 
dos postes para coloca-
ção de um novo, porém 
a empresa de energia 
religa apenas os cabos 
que são de sua alçada, 
deixando as casas e esta-
belecimentos comerciais 
sem os serviços de tele-

NA BRONCA

Reclamações contra 
a CPFL aumentam

Horário escolhi-
do para realiza-
ção dos traba-
lhos desagrada 
comerciantes e 
moradores, que 
ficam sem inter-
net e telefone 

por horas

fonia e internet.
Apesar de receberem 

a notificação do serviço 
no tempo determinado, 
os problemas que ficam 
após a realização da 
troca trazem algumas 
dores de cabeça para os 
comerciantes e morado-
res.

A gerente do Hotel 
Olimpia, Antonela Ci-
priano, afirma que uma 
das empresas de ser-
viços de comunicação 
nem sequer foi infor-
mada dos trabalhos da 
CPFL. “Tivemos proble-
mas de instabilidade no 
sinal por conta da venta-
nia do último domingo 
e pedimos assistência. 
Quando chegaram aqui 
para a manutenção, de-
ram de cara com a CPFL 
realizando a troca do 
poste e tiveram que ir 
embora, pois não po-
diam realizar o serviço.”

Horário inadequado
 Outra reclamação 

dos comerciantes é o 
horário escolhido. Sem-

pre no meio da tarde. 
O gerente da Freitas 
Veículos não gostou da 
escolha feita pela em-
presa. “Eles poderiam 
escolher dias e horários 
melhores. Fazer uma 
manutenção dessa no 
meio do expediente pre-
judica todo mundo. Se 
ao menos fizessem pela 
manhã, nós poderiamos 
retardar o início do dia 
de trabalho e estender 
o expediente um pou-
co. Não é o ideal, mas 
não quebraria o ritmo 
do trabalho”, comentou 
Jorge de Freitas.

Segundo o comer-
ciante, o dia também 
não é o melhor para o 
serviço. “Eles (CPFL) 
poderiam observar as 
regiões da cidade, ver 
onde tem comércio e 
escolher melhor o dia 
da troca. Seria muito 
melhor se fizessem esse 
serviço em um final de 
semana”. 

Aparelhos 
queimados
Freitas ainda recla-

mou de um computador 
da sua oficina que quei-
mou devido ao retorno 
da energia com carga 
excessiva. “O morador 
e/ou comerciante que 
não tirou os aparelhos 
da tomada durante a 
manutenção certamen-
te teve algum prejuízo. 
Eu perdi um computa-
dor, que teve uma peça 
queimada. Isso também 
atrapalha um pouco 
o trabalho, além do 

prejuízo financeiro. 
Agora vou entrar em 
contato com a CPFL 
para tentar reaver o 
dinheiro do conser-
to”, diz o gerente da 
Freitas Veículos.

Marcel Nobrega

Serviços melhoram Costa e Silva
Para Celso D’Água, intervenções melhoram qualidade de vida

No estilo Mineiro 

Por falar em espa-
ço, quem aos poucos 
construiu relação de 
confiança e conquis-
tou mais responsabili-
dades no governo é o 
popular Tinho. Depois 
de passar por várias 
funções no PS Central 
chegando ao nível de 
diretor, Tinho agora 
tem a responsabilida-
de de melhorar ainda 
mais um serviço que 
hoje conta com apro-
vação na casa dos 
90%. Desde a última 
semana Tinho é o dire-
tor da UPA do Jardim 
Casqueiro. 

Troca de comando 

Começando pelo PDT, 
que está de nova exe-
cutiva provisória, sob 
a coordenação do ex-
-vereador Luiz Rosa, 
outros partidos devem 
passar por mudanças 
radicais. Entre os co-
mandantes que estão 
na berlinda tem até 
pré-candidato a pre-
feito. Quem será o de-
golado? Os rumores 
mais fortes apontam 
para...

Mais degolas 

Não é pequena a tur-
ma de quem aposta 
em degolas genera-
lizadas no Paço Mu-
nicipal. A estimativa 
mais contida é de que 
somando portarias e 
vassouras um só gru-
po político vai perder 
umas 100 boquinhas 
e bocões, incluindo aí 
chefias, FG’s, CO’s , de-
partamentos e até se-
cretarias. Quem seria 
o dono de tanta força 
política, já que todo 
mundo reclama que 
não tem espaço no go-
verno. 

Sira assume o posto
 
Para a vaga deixada 
por Tinho no PS Cen-
tral foi escalada a ex-
periente enfermeira 
Sira. Servidora Pública 
de carreira, a nova di-
retora tem o respaldo, 
inclusive da maior par-
te dos colegas de tra-
balho.

Crise nos 
Brahmeiros II

Ainda não chegou cho-
pp da Ambev capaz de 
apaziguar os ânimos 
do grupo. Após a que-
da da gestão anterior, 
o comerciante Banha 
foi escalado para um 
mandato tampão. 
Contudo, não fossem 
as articulações do co-
lega Chico da Adega, 

a base do grupo já te-
ria puxado o tapete ba-
nhista. 

Não gosta de fofoca 

Para o popular Doge, 
na verdade, a celeuma 
começou após sua ini-
ciativa de ceder gracio-
samente o espaço de 
sua casa de shows para 
sediar nosso próximo 
evento. Doge acredita 
que foi mal interpreta-
do e reafirma que tudo 
será contornado. 

Eu voltarei 

Quem garante é o ex-
-presidente e agora ex-
-vice-presidente depos-
to Chiquinho. Chiquinho 
ratifica, brincando é 
claro (mas com veneno 
no cantinho da boca) 
que os Brahmeiros pre-
cisam sair das mãos de 
ditadores que segundo 
ele ficam manipulan-
do tudo.  No fundo, o 
que o povo quer saber 
é quando será forma-
da a roda para finalizar 
alguns barris e resolver 
as pendengas. 

Bikes em alta 

Marcia Rosa receberá o 
“Troféu Amiga da Bici-
cleta” durante o ‘Deba-
te do Uso da Bicicleta 
na Cidade de Cubatão’ 
que ocorre no próxi-
mo dia 26, no miniau-
ditório da Prefeitura 
Municipal. A prefeita 
também participará do 
Passeio Ciclístico que 
será realizado no do-
mingo, dia 28.

Vagas na RPBC

A RPBC confirma as 
3500 vagas, mas elas 
não virão em um lote 
só. Segundo nota da 
prefeitura, as vagas 
serão distribuídas ao 
longo dos meses até o 
final do ano. O PAT que 
será responsável por 
todas essas vagas fica-
rá instalado nas depen-
dências da Refinaria.

Feijoada Fraterna

O Lar Fraterno de 
Cubatão comemora 34 
anos. Para celebrar, a 
entidade realiza con-
fraternização com os 
parceiros; um almoço 
com feijoada. Será no 
próximo domingo, dia 
27. Convites antecipa-
dos podem ser adquiri-
dos por R$ 40,00 no Lar 
Fraterno. Mais infor-
mações com Maristela 
3361 - 3973.

Incentivo cultural 

Cubatão quer  in-
centivar a realização 
de projetos culturais 
escolhidos por edital. 
O lançamento das ati-
vidades da Incubado-
ra Criativa de Proje-
tos será no dia 23/6, 
às 19h, na Casa 2 do 
Novo Parque  Anilinas. 
Dez  ações culturais se-
rão contempladas nes-
ta primeira etapa da 
seleção.

Recentemente o bair-
ro Jardim Costa e Silva 
e adjacências recebeu 
o Mutirão da Cidada-
nia, da Prefeitura de 
Cubatão. Ao mesmo 
tempo equipes de tra-
balho davam sequência 
ao trabalho de limpeza 
no bairro, que sofria 
com acúmulo de lixo e 
problemas decorrentes. 
Para o empresário Cel-

so D’Água, que é uma 
das principais lideran-
ças políticas daquela 
região, e mora no Costa 
e Silva, as intervenções 
resultam em melhora 
na qualidade de vida 
dos moradores.  “A pre-
feita Marcia Rosa está 
cumprindo o acordo 
conosco, aqui nesta re-
gião da cidade. Estamos 
acompanhando os tra-

balhos de limpeza, 
roçagem, poda de 
árvore, remoção de 
entulho e desrati-
zação. A população 
acompanha e co-
memora avanços”, 
diz Celso. Outra 
questão importan-
te é a cobertura dos 
pontos de ônibus; 
“dois já estão pron-
tos”, finaliza.

Quermesse
Tradicional no bairro, a 

8º edição da Quermesse da 
Turma da Água promete 
agitar mais uma vez. Este 
ano será na Rua Humberto 
Santos Moura, com comidas 
típicas,grupos de pagode, 
quadrilha, brinquedo para 
a criançada e muitas outras 
atrações. A organização, 
mais uma vez, fica por conta 
da equipe do Celso D’água.

LIMPEZA
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“Calote eleitoral. É 
disso que se trata. Ini-
ciaram a obra a toque 
de caixa, às vésperas 
da eleição, com a pro-
messa de entregar 
tudo em agosto de 
2014. Depois a previ-
são foi para outubro 
do mesmo ano. Depois 
março. Agora só Deus 
sabe se haverá entre-
ga.   É uma injustiça”. 

24%
É o percentual de 
corte de recursos 
segundo dados do 
1º trimestre em 
relação a 2014

Marcel Nobrega

Outro lado 
Procurado para comentar 

a paralisação da obra, o DER 
da Secretaria de Transpor-
tes, afirma que o contrato 
passa por readequação orça-
mentária. O departamento 
não indicou novos prazos, 
seja para retomada da obra 
ou para sua finalização. 

Corte de investimento 
Estadual compromete 
mobilidade na Baixada

Esvaziamento
133

33
03
00

funcionários contratados no início 
da obra

funcionários trabalhavam no início 
do ano

funcionários ficaram responsáveis por 
levantarem acampamento

funcionários na obra atualmente

Obras de viaduto e ponte 
paralisadas em Cubatão. Se-
guidos atrasos na reforma da 
Ponte Pênsil e nas obras do 
VLT. 

Indefinição sobre o futuro 
do projeto do túnel submer-
so entre Santos e São Vicente, 
são os aspectos mais latentes  
que do corte de 30% nos in-
vestimentos do Estado.

Demissões no Polo Indus-
trial, baixo crescimento na 
movimentação de cargas no 
Porto e, mais recentemente, 
os cortes drásticos nos in-
vestimentos do Estado em 
importantes obras na Região 
escancaram a crise.  

Obras que antes iam de 
vento em popa, agora estão 
totalmente paradas. 

Piorou o que já era ruim
Para o caminhoneiro autô-

nomo João Dantas; 30 anos de 
estrada, era melhor ter deixa-
do do jeito que estava. “Desde 
o início a obra trouxe imensos 
transtornos para todos nós. 
Contudo, pensávamos, que os 
aborrecimentos seriam passa-

geiro. Agora, o que ficou foi o 
bloqueio no acesso para quem 
deixa a Marginal da Anchieta 
para subir o viaduto. Temos 
que ir até a entrada da avenida 
Brasil. O trecho é curto, mas 
o nó no trânsito é gigantesco”, 
desabafa. 

O ritmo das obras come-
çou a desacelerar no final de 
fevereiro. 

Nos meses seguintes os 
funcionários foram minguan-
do. Diante do aumento da in-

Maior parte dos testes e operação do 
VLT estão atrasados em mais de 1 ano

Seja pelo montante do in-
vestimento, estimado em mais 
de R$ 2,5 bilhões, ou seja pela 
própria complexidade da obra, 
o fato é que não há sinais cla-
ros de que a obra do submerso 
vá mesmo começar no próxi-
mo mês. 

Responsável pela  obra, a 
Dersa, empresa do Governo 
do Estado, obteve licença am-

Câmara instala Comissão 
Especial para apurar atraso

satisfação popular o vereador 
Fábio Moura (Pros), recolheu 
assinaturas e aprovou a forma-
ção de uma Comissão Especial 
para apurar o caso e cobrar a 
finalização da obra. 

As obras do VLT come-
çaram no dia 29 de maio de 
2013 e sua previsão de entre-
ga era para junho de 2014. 
Foram prorrogadas até o ini-
cio de 2015. 

O trecho de Santos é o 

mais atrasado e tem previsão 
de entrega para o segundo 
semestre deste ano. Em são 
Vicente, as obras estão pron-
tas em boa parte do trajeto, 
faltando chegar à Ponte dos 
Barreiros. 

Marcel Nobrega

Divulgação

Outra que está quase, mas 
que também foi abandonada, 
é a obra de duplicação do via-
duto sobre o Rio Casqueiro. O 
viaduto está pronto, as pistas 
dos viadutos prontas e os tre-

Abandono na obra gera dúvidas sobre
liberação da via antes da temporada 2016

chos das cabeçeiras também 
estão adiantas. 

Contudo, o que se vê nos 
últimos dias, é a desmontagem 
do canteiro e a diminuição de 
homens e máquinas na obra. 

Prometida para julho, início das obras é incerta
biental prévia do empreendi-
mento em abril.  

Além dos embaraços téc-
nicos a obra está enfrentando 
uma série de questionamentos 
jurídicos apresentados pelos 
consórcios e outras demandas 
do próprio TCE ( Tribunal de 
Contas do Estado) que chegou 
a determinar que o edital fosse 
completamente refeito. 

2,5
bilhões, é a 
estimativa de 
investimento 
para a obra

D
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A última previsão do DER é 
que a Ponte Pênsil seja rei-
naugurada em agosto. Nas 
redes sociais a previsão virou 
piada. “Agosto de Deus” es-
crevem vários internautas. 
Com três interrupções segui-
das a Ponte deixa ilhada há 
mais de 3 anos o bairro  Ja-
puí. 

Fabio Moura dos Santos, 
vereador (Pros/Cubatão)
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Socialpor  Cristina Oliveira
jornalacontece@acontecedigital.com.br

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

Festa Portuguesa
Mais um fascinante evento organizado pela Alu-
brac - Associação Luso Brasileira de Cubatão. 
No dia 13 de junho, a ‘Festa Portuguesa’, pra 

variar, foi sucesso 
de público e organi-
zação. Já na manhã 
do dia  10, na Praça 
Portugal, evento 
formal comemorou 
a Data. 
Ao lado da dire-
toria, o atual pre-
sidente Maurício 
Campina, recepcio-
nou as autoridades 
nos eventos.

“O arraiá da Escola ABC Infantil e Master foi pra lá de animado!!!
Com brincadeiras, comidas e danças típicas, o evento foi um sucesso!
“Obrigada aos alunos, pais, amigos e funcionários pela presença...”

Parabéns João Lucas  e 
Antonio Jorge

Jantar Romântico Vovó Mafaldan
147 casais se emocio-
naram em deslumbran-
te jantar, sob a organi-
zação do comunicador 
Renato Barbosa. Pa-
rabéns à Vovó Mafal-
da, por mais este belo 
evento. Casais
foram  homenageados

  Edmilson, do Bloco 
Cultural 

Welington Costa;
o cabeleleiro  

Léia e Roberto José Berto e Maria LuciaAndré e Samara
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O Fórum Acontece de 
Sustentabilidade - FAS 
2015 - começou com 
uma grande atividade 
realizada no Parque Eco-
lógico do Perequê. Du-
rante a semana crianças 
do ensino fundamental 
da cidade participaram 

de uma série de ativi-
dades voltadas ao meio 
ambiente e sustentabi-
lidade orientados pelos 
biólogos do CEPEMA 
e alunos do PJ Mais de 
Cubatão.

No centro de ativida-
des do Parque, as crian-
ças participam de pales-
tra sobre a história e as 
curiosidades do Parque 
Ecológico do Perequê. A 

10 mil mudas

já  foram plantadas 
nos eventos realizados 

pelo Jornal Acontece 

Ajude-nos a tornar o 
evento ainda mais sus-
tentável. Vamos conti-
nuar plantando árvores 
para zerar a pegada de 
carbono do evento. 

Em 2014 zeramos 
nossa pegada, conside-

Pelo segundo ano 
consecutivo o Forúm  
ganhou espaço na pauta 
da Assembleia Legislati-
va do Estado. 

No plenário, o depu-
tado Paulo Correa Júnior 
(PEN) destacou a impor-
tância do evento como 
instrumento de fomen-
to ao desenvolvimento 
sustentável e espaço para 
debate de temas atuais. 

Trilha ecológica e 
plantio de mudas 
abrem atividades
Crianças aprendem sobre 
meio ambiente e preservação
com biólogos do CEPEMA

aluna do PJ Mais Bruna 
Almeida, encantou os 
participantes com diver-
sas histórias do parque e 
do projeto.

O viveiro de mudas, 
outra atração do FAS 
2015, ensina as crian-
ças como preparar uma 

muda para plantio fu-
turo. Sob o auxílio dos 
biologos Alex Bernardo 
e Elaine Gama, as crian-
ças prepararam algumas 
dezenas de mudas que 
em breve estarão prontas 
para o plantio.

Além da preparação 
das mudas, os alunos visi-
taram as mudas que foram 
plantadas no ano passado, 
como uma das atividades 
do FAS 2014. Algumas ár-
vores já chegam a um me-

tro de altura.
Em outra atividade, 

os participantes percor-
rem uma trilha de pou-
co mais de 10 minutos 
de caminhada pela mata 
que leva a uma casa em 
ruínas existente no par-
que. Os jovens do PJ 
mais contaram um pou-
co sobre a casa, que era 
usada desde o início do 
século 20 para controle 
de quem subia e descia 
para o planalto.

Marcel Nobrega

Alunos do Ateneu preparam mudas para plantio no Parque Perequê

FAS NA TV

Hebert Passos Neto/HPN Mídia

Pegada de carbono
rando a energia consu-
mida para a realização 
do evento em si. Este 
ano, queremos zerar 
a pegada gerada pelo 
maior valor do evento, 
que é você. 

Sabemos que para 

você estar aqui com-
partilhando conosco 
deste ideal, foi neces-
sário certa quantidade 
de energia. Ajude-nos a 
calcular.

Depois, você também 
é nosso convidado para 

FAS na Alesp
Deputado Paulo Correa 
parabeniza evento

“É fundamental atrair-
mos novos investimen-
tos ao mesmo tempo que 
a preservação de nosso 
manguezal, de nossas 
praias e da Mata Atlân-
tica sejam alavancas para 
o fomento das atividades 
turísticas. Por isso, ini-
ciativas como a do Jornal 
Acontece precisam de 
apoio e incentivo”, escre-
veu em sua mensagem. 

as ações de plantio. Ou, 
se tiver um espaço perto, 
ou na frente da sua casa , 
plante uma árvore. Nos-
so parceiro, o Cepema/
Usp está nos ajudando a 
distribuir algumas mu-
das aqui no evento. 

Marcel Nobrega

Santa Cecília TV Sábado (20) às 13h30. Reprises no sábado à meia noite, domingo às 14h e terça às 19h. Tv Brasil/Unisantos Sábado (20) às 20h30. Reprises na segunda, quarta e quinta feira, sempre às 20h30. 

VTV/SBT - Sábado (20) às 9 da manhã

TV Câmara Cubatão - Disponível online pelo site 
www.camaracubatao.sp.gov.br

PROGRAMA ALTA QUALIDADE

CANAL INDÚSTRIA BRASIL

PATROCÍNIO
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VENDE
Apartamento novo 
02 dorms, 1 vaga. 
Prédio com elevador, 
próx. a comércios, 
hospitais, escolas e 
etc
entrada: 20% restan-
te financiamento
R$ 221.000,00
Apartamento na Vila 
Nova 2 dormitórioss, 
s/garagem - Térreo. 
Ótimo estado, aceita 
financ. FGTS, CC.
R$ 180.000,00
Apartamento novo 2 
dormitórios. Minha 
Casa Minha Vida úl-
timas unidades.
R$ 190.000,00
Apartamento no Cas-
queiro 2 dormitórios, 
em construção. En-
trada: 19 mil + par-
celas mensais que 
cabem em seu bolso
R$ 200.000,00
Apartamento novo 
no Casqueiro, 2 dor-
mitórios. grande, 1 
vaga. aceita financia-
mento, FGTS, CC. 
R$ 240.000,00
Casa Sobreposta na 
Vila Nova 2 dormi-
tórios. 1 vaga, em 
construção.
R$ 250.000,00
Cotato: 7820-4982 
7806-2562

VENDE
Apartamento na 
Vila Nova 2 dorm 
R$ 180.000,00
Casa na Vila 
Couto de 2 dorm 
R$ 330.000,00
A p a r t a m e n t o 
na Vila Nova 3 
dorm com suíte, 
cozinha plane-
jada e garagem 
fechada 
R$ 320.000,00
Apartamento 2 

VENDE
LANÇAMENTO - 
AV. HENRY BORDEN
Apartamentos de 1 e 
2 dormitórios, sala, co-
zinha, banheiro, área 
de serviço e 1 vaga de 
garagem.
Casa com 6 dormitó-
rios 5 suites, 2 salas, 
cozinha, 2 vagas de 
garagem.
R$ 680.000,00
Apartamento Praia 
Grande 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro 
e garagem. 
R$ 350.000,00
Sobrepostas com 3 
dormitórios, 1 suíte, 
sala, cozinha, banheiro 
e garagem. No bairro 
Vila Nova, em Cubatão
R$ 320.000,00

ALUGA
Casa na Vila Nova 3 
dormitórios, sala, co-
zinha banheiro e ga-
ragem.
R$ 1.300,00
Alojamento com 19 
dormitórios Rua Be-
larmino do Amaral. 
R$ 14.000,00
Apartamento no Cas-
queiro 2 dormitórios, 
sala, cozinha, ban-
heiro e garagem. 
R$ 1.300,00 

3361-4894
3372-7409
Rua Armando 

Sales de Olivei-
ra, 371 - Centro 

- Cubatão
www.almeidaimo-

veis.com.br

CRECI 57407

DIREÇÃO:
WAGNER MOURA. CRECI 41.128
SOLANGE MOURA. CRECI 
47.414

3363-2209
Casqueiro

3361-8686
Vila Nova

Carro

Emprego

Casa

3361 - 1070
7850 - 4971
id: 41*1671

Direção: Emerson e Emidio

3361-4680
3372-0755

3361-7316
id: 129*6500

Vidros e
Tapeçaria
para autos

- Oficina
- Acessórios
- Mecânica

3361-9605

3062-8032
98182-7589 
98882-4475 
99705-1813 
id: 966*17230

Parcelamos 
Cheque em até 
18x
Cartão de Crédi-
to em até 12x

Direção: Junior

Funilaria 
Pintura e 
Mecânica

Trabalhamos 
com todas  as 
seguradoras

3221-5910
São Vicente

CRECI: 46.855-F
João Rodrigues do Nascimento

VENDE
Casa - Geminada, 
Sob.Baixa - Jardim 
Casqueiro - 3 Dor-
ms, 1 Suíte - 84 m² 
de área útil Ref.366

R$ 340.000,00
Apartamento- Pa-
drão, Grande - Jar-
dim Casqueiro - 2 
Dorms, 1 Suíte 81.66 
m² de área útil Ref.354

R$ 275.000,00

3363-2276
99708-9177

rodriguesja@hotmail.com

CRECI: J 20394

3382-2232
Av. D. Pedro I, 
917 - Enseada - 

Guarujá
www.linaimoveisguaruja.

com.br

VENDE
2 sobrepostas altas, com 
2 dormitórios sendo 1 
suíte, sala, cozinha, área 
de serviço, sacada com 
churrasqueira, 1 vaga de 
garagem, ótima localiza-
ção. R$260.000
Sobrados com 2 suítes, 
lavabo, sala 2 ambientes, 
cozinha, área de serviço 
com acesso a área priva-
tiva nos fundos. Vaga de 
garagem. Localizado no 
final da Enseada em rua 
asfaltada de fácil acesso 
a praia.R$290.000

Mecânica em 
Geral

Av. Joaquim Mi-
guel Couto, 185 - 
Jd. São Francisco 
- Cubatão

  3361-8145
98876-7227
98193-2481

Direção: João Carlos (Geladeira) e Paulo

98838-3636
99655-7742  

Estacionamento

Lava Rápido
Lavagem 
Simples
Lavagem Completa 
c/ Cera
Limpeza de 
Motor

Josiel Rodrigues 
de Brito
Advogado 

Consultoria e
Advocacia

josiel@adv.
oabsp.org.br

dorm V. Nova na 
Rua Frei Damião 
R$ 200.000,00

ALUGA
Galpões Pq. São 
Luis 620m²  cada
Casa de 2 dorms 
na Vila Nova 
R$ 1.203,00
Apartamento de 
1 dorm no Jardim 
Casqueiro 
R$ 853,00
Apartamento  té-

rreo 3 dorms com 
1 suíte no Jd. 
Casqueiro 
R$ 1.303,00
Salas para con-
sultório / escritóri-
os 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

EDITAL DE CITAÇÃO

O Sindicato dos Professores Municipais de Cubatão, convoca todos os Pro-
fessores da Rede Municipal de Cubatão/ SP, para participarem da Assem-
bleia Geral, que será realizada em nossa sede, na Rua São Luiz, nº267. 
Vila Nova. Cubatão, no dia 1 de julho de 2015, com a primeira chama-
da às 17h30 e em segunda chamada às 18h, com qualquer número de 
professores presentes. Assunto: Situação do SINDPMC (frente ao Sindi-
cato que apareceu na cidade após receber a Contribuição Confederati-
va/2015 de todos os docentes). Presidente:  Elenízia de Oliveira Garcia; 
Rua: João Carvalhal Filho, nº 189 / 91. Bairro Campo Grande - Santos. 

CPF: 108.304.718-39. PASEP. PIS N°12181034240.

        Cubatão/SP, 19 de junho de 2015.
     Elenízia de Oliveira Garcia

     Presidente SIND.P.M.C

PAT Cubatão 
Av. 9 de Abril, 1.775 - 
Centro - Cubatão/SP
Fone: (13) 3362-6150  
patcubatao@gmail.com

Analista de Marketing - 
Ensino Superior - Inglês 
Fluente – 01 Vaga
Enfermeiro - Ensino Su-
perior – 06 Vagas
Mecânico de Motor a 
Diesel - Ensino Funda-
mental – 01 Vaga 
Operador de Retva -ro-
-Escavadeira - Ensino 
Fundamental – 01 Vaga
Soldador a Oxigás - Ensi-
no Médio – 01 Vaga

PAT Guarujá
Rua Cunhambebe, 500 
- Jardim Cunhambebe, 
Guarujá - SP, 11450-090
Fone: 13) 3341-1134
pat.guaruja@hotmail.com

Auxiliar de Enfermagem - 
10 Vagas
Auxiliar de Almoxarifado - 
01 Vaga

PAT Bertioga
Centro (Avenida 

Anchieta, 392 
Fone 3319-9700
segunda a sexta-feira, 
das 9 às 16 horas.

Recepconista Secretário 
(a) -  01 Vaga

Síndico Profissional - 01 
Vaga

Realce Recursos 
Humanos
(Cubatão)
(13) 3372-6086 e 
3219-2791 (Santos)
www.realcerh.com.br

Ajudante Geral - 01 
Vaga
Consultora de Vendas - 
01 Vaga
Eletromecânico - com 
Curso Profissionalizante 
- 05 Vagas
Garçom – Desejável 
segundo idioma - 01 
Vaga
Mecânico Hidráulico  
com curso Profissionali-
zante - 03 Vagas
Mecânico de Refrigera-
ção - Necessário NR10 
- 01 Vaga

Operadora de Caixa - 
01 Vaga
Operador de Produtor 
(Laboratório) – Técnico 
em Química - 01 Vaga
Serralheiro (Ferro e alu-
mínio) - 02 Vagas

Nurture Recursos 
Humanos
(13) 3329-4262 GUARUJÁ
(13) 359-2914 SÃO 
VICENTE
www.nurturerh.com.br

CUBATÃO
Engenheiro Civil  - 01 
Vaga
GUARUJÁ
Recepcionista Bilíngüe – 
01 Vaga
SANTOS
Vendedor (a) de loja de 
decorações - 01 Vaga
Estágio em Publicidade 
-01 Vaga
Gerente ADM/FIN - 01 
Vendedor Interno Peças 
Automobilísticas 1 Vaga
Representante 
Comercial - 01 Vaga

 SÃO VICENTE -Vende-
dor (a) ótica - 01 Vaga

No artigo passado termina-
mos com um questionamento: 
Os homens pilotam carros; as 
mulheres fogão. Vamos pes-
quisar a origem desse conceito? 

Quando nasce um menino 
seu primeiro presente prova-
velmente será um carrinho. Ele 
vai se acostumar desde peque-
no com os “roncos” do motor, 
com as manobras, com a ima-
gem de ser estar dirigindo, so-
nhando em ser um motorista, 
crescer, fazer 18 anos para po-
der tirar sua habilitação e po-
der enfim realizar esse sonho 
para o qual foi “treinado”.

Quando nasce uma menina 
“tão meiga, bonitinha, com-
portada” ganhará de presente: 
uma boneca para cuidar como 
sua filha, um fogãozinho para 
brincar de cozinhar, uma vas-
sourinha para se acostumar a 
limpar a casa e por aí vai.

Mas o mundo mudou. As 
mulheres tiveram grandes con-
quistas. Hoje podemos votar, 
fazer dupla ou tripla jornada e 
também, por que não, dirigir. 
Afinal é uma necessidade por 
causa do tempo, das distân-
cias e das obrigações. Então, 
encontramos um outro proble-
ma: precisamos ser treinadas 
para dirigir “ao completarmos 
18 anos”, às vezes 30 ou até 50. 
As dificuldades são muitas: 
falta tempo, falta a coragem, 
falta aceitação do processo de 
aprendizagem ( por que dirigir 
se aprende) falta vencer o pre-
conceito, etc.

Eu poderia ainda inumerar 
uma série de problemas que 
me são relatados pelos meus 
alunos ao iniciarem seu treina-
mento ao volante de um carro, 

mas este artigo ficaria mui-
to longo, então resumirei a 
resposta à pergunta inicial 
desta maneira: Eu acredito 
que se você aprendeu a an-
dar, escrever, falar, trabalha, 
estuda e tirou sua habilita-
ção, você é capaz de dirigir.

A menos que a pessoa 
tenha uma deficiência tal 
que a impeça de realizar 
essas “simples” tarefas aci-
ma, ela é totalmente capaz 
de dirigir. E o sucesso do 
meu treinamento se baseia 
principalmente no  fato de 
eu acreditar que quando 
uma pessoa me procura ela 
já passou por todos esses 
aprendizados portanto é 
capaz de executá-los e cabe 
a mim mostrar a ela que ela 
também é capaz de dirigir, 
pilotar ou realizar qualquer 
sonho que ela tenha. Um 
aliado poderoso que desen-
volvemos nesse processo é o 
hábito. Quando alguma coi-
sa se torna um hábito, deixa 
de ser um problema, deixa 
de causar medo e fica auto-
mático. Explicarei mais so-
bre isso no próximo artigo.

Eu acredito em você que 
tem esse sonho e deseja torná-
-lo realidade no seu dia a dia.

Será que eu não 
nasci para dirigir?

Parte 2

www.wddespa-
chantes.com.br
E-mail: wddes-
pachante@
ig.com.br

Rua Assembléia 
de Deus, 226 
- Jd São Francis-
co  Cubatão - SP

josiel@grillodi-
reitodotransito.
adv.br

Rua São José, 
236/238 - Térreo - 
Centro - Cubatão

www.grillodi-
reitodotransito.
adv.br

Buscamos e
levamos no 
local

Expediente:
8h30 às 19h30
Segunda à 
Sábado

Av. Joaquim 
Miguel Couto, 
185 - Jd. São 
Francisco

Av. Washington 
Luis, 385 - Vila 
Nova - Cubatão

www.oficinanova-
cubatao.com.br
E-mail: 
oficinanova-
cubatao_sp@
hotmail.com

vidroscristal@
pop.com.br

Av. Nações 
Unidas, 90 Vila 
Nova - Cubatão

- Funilaria
- Pintura
- Usinagem de 
Cabeçote

Travessa 
Guarujá, 25 Jd. 
São Francisco  
Cubatão

Anuncie
Aqui

3361-5212

Olívia Antonio 
Personal driver

Facebook: Centro de 
Treinamento Veicular

3061-1064/98803-6962
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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: GEOVANE SILVA SANTOS e FERNANDA GOMES DE JESUS. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico montador, RG n.º 471859527 - SSP/SP, CPF n.º 
39749496862, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 142, fls. nº 120, 
Termo nº 38732), nascido no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e noventa (26/07/1990), 
residente na Av. Principal, 805, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de AMBROSIO DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em São Vicente - SP e 
de MARIA DO CARMO SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 68 anos de idade, resi-
dente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, montadora, 
RG n.º 486041517 - SSP/SP, CPF n.º 23283376867, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 145, fls. nº 129, Termo nº 39935), nascida no dia oito de fevereiro de mil no-
vecentos e noventa e um (08/02/1991), residente na Av. Principal, 805, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
filha de VALDENOR DE JESUS, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 54 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de ANA GOMES DE JESUS, de nacionalidade brasileira, domestica, com 55 
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, 09 de junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: FELIPE DA SILVA SANTANA e FRANCIELLY RODRIGUES BARBOSA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em telecomunicações, RG n.º 46404556 - SSP/
SP, CPF n.º 40102739846, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezessete 
de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (17/11/1989), residente na Rua Caminho dos Pi-
lões, 720, casa 02, Pilões, Cubatão - SP, filho de JOSÉ JOAQUIM SANTOS SANTANA, de nacionalidade 
brasileira, ajudante, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA NUNES DA SIL-
VA SANTANA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 485971148 - SSP/SP, CPF 
n.º 40832749800, com 23 anos de idade, natural de Bom Jardim - PE (Bom Jardim - PE  Livro nº 11, 
fls. nº 257, Termo nº 14176), nascida no dia vinte e um de novembro de mil novecentos e noventa 
e um (21/11/1991), residente na Rua Caminho dos Pilões, 720, casa 02, Pilões, Cubatão - SP, filha 
de RUBENS GOMES BARBOSA, de nacionalidade brasileira, pintor, com 40 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de SEVERINA CILENE RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, balconista, com 
43 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 09 de junho 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 APARECIDO ROZA e THALITA CARDOSO DE FREITAS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 40966539 - SSP/SP, CPF n.º 35427993860, com 
28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezenove de agosto de mil novecentos e 
oitenta e seis (19/08/1986), residente na Rua 13 de março, 16, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filho 
de JOEL APARECIDO ROZA, falecido há 24 anos e de NORMA SUELY MOURA BARBOSA, de nacionali-
dade brasileira, diarista, com 55 anos de idade, residente na Rua 13 de março, 16, em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, téc.em logistica, RG n.º 36350889 - SSP/SP, 
CPF n.º 40800596803, com 23 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 
154, fls. nº 95, Termo nº 93372), nascida no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e noventa e 
um (29/08/1991), residente na Av.Tiradentes, 87, Pq.Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de HAROLDO 
FELISBINO DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, aux.de compra, com 49 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ROSEMEIRE CARDOSO VIEIRA DE FREITAS, 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, 09 de junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: LUÍS FERNANDO SANTOS DE OLIVEIRA e VITÓRIA SOARES DE AGUIAR. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 450547802 - SSP/SP, CPF n.º 
38735813881, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 131, fls. nº 154, 
Termo nº 34388), nascido no dia quinze de abril de mil novecentos e oitenta e oito (15/04/1988), 
residente na Caminho dos Pilões, 969, Pilões, Cubatão - SP, filho de MANUEL LUIZ DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, motorista, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANGE-
LA RIBEIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 49 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 494013266 - SSP/SP, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro 
nº 172, fls. nº 102, Termo nº 50654), nascida no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e no-
venta e cinco (27/06/1995), residente na Caminho dos Pilões, 969, Pilões, Cubatão - SP, filha de 
VAGNO BATISTA DE AGUIAR, de nacionalidade brasileira, soldador, com 49 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de OSVANIA SOARES DE AGUIAR, de nacionalidade brasileira, do lar, 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, 09 de junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: ALESSANDRO SILVEIRA BAGGETTO e ANDRÉIA DE OMENA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante de operação, RG n.º 48895136 - SSP/SP, CPF n.º 42855288860, 
com 22 anos de idade, natural de Barroso - MG, nascido no dia dezenove de setembro de mil novecentos e 
noventa e dois (19/09/1992), residente na Rua Caminho São Dagoberto, 368, Vila dos Pescadores, Cubatão 
- SP, filho de FABIANO DA SILVA BAGGETTO, de nacionalidade brasileira, laminador, com 43 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA DO ROSÁRIO SILVEIRA BAGGETTO, de nacionalidade brasileira, pro-
fessora, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Maíza de Souza Antunes, conforme 
sentença datada de 23/02/2015, proferida pela Juíza de Direito da 2ªVara do Foro de Cubatão/SP, nos autos 
de nº0009159-93.2014.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, operadora de 
vendas, RG n.º 360081320 - SSP/SP, CPF n.º 36934964802, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e noventa e três (22/04/1993), residente na Rua Caminho 
São Dagoberto, 368, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de MANOEL HERONIDES DOS SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, carpinteiro, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARLUCE DE OMENA 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, doceira, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorcia-
da de Divino Basilio de Oliveira, conforme sentença datada de 30/11/2011, proferida pela Juíza de Direito da 
3ªVara Cível da Comarca de Cubatão/SP, nos autos de nº995/11. 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, 09 de junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: DANIEL PEREIRA ESENACHER e ANA 
PAULA VIEIRA ALVES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ro, vigilante, RG n.º 33659356 - SSP/SP, CPF n.º 33733777816, com 30 anos de 
idade, natural de São Bernardo do Campo - SP (São Bernardo do Campo - 1º 
Subdistrito  Livro nº 232, fls. nº 204, Termo nº 150789), nascido no dia dois de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (02/02/1985), residente na Rua 
Quatro, 75, Cota 200, Cubatão - SP, filho de RENATO RODRIGUES ESENACHER, 
falecido há 04 anos e de CLEMILDA MENDES PEREIRA, de nacionalidade bra-
sileira, do lar, com 48 anos de idade, residente em São Bernardo do Campo 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
40906841X - SSP/SP, com 32 anos de idade, natural de Recife - PE (Recife-PE 
6ªZona  Livro nº 31, fls. nº 266, Termo nº 39827), nascida no dia vinte e quatro 
de julho de mil novecentos e oitenta e dois (24/07/1982), residente na Rua 
Quatro, 75, Cota 200, Cubatão - SP, filha de MARCIA VIEIRA ALVES, de nacio-
nalidade 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, 09 de junho 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: JORGE FRANCISCO DOS SANTOS e ADRIELLY MANGE DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, balconista de açougue, RG n.º 1648184219 - SSP/BA, com 22 anos 
de idade, natural de Cipó - BA (Cipó-BA  Livro nº 11, fls. nº 149, Termo nº 11148), nascido no dia dezes-
seis de maio de mil novecentos e noventa e três (16/05/1993), residente na Rua José Gonçalves Torres, 
371, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filho de JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 55 anos de idade, residente em Cipó - BA e de TEREZA DANIEL DOS SAN-
TOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista de padaria, RG n.º 48879464X - SSP/SP, 
CPF n.º 39519849882, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e quatro de 
novembro de mil novecentos e noventa e dois (24/11/1992), residente na Rua José Gonçalves Torres, 
371, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de NILSON MARCOS DA SILVA, falecido há 9 anos e de 
VALÉRIA FERNANDES MANGE, falecida há 12 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: MAICON SILVA DE JESUS e PALOMA DA SILVA RODRIGUES. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 48618431 - SSP/SP, CPF n.º 
38336025898, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezenove de agosto 
de mil novecentos e noventa (19/08/1990), residente na Rua São José, 64, Vila São José, Cubatão 
- SP, filho de HUMBERTO LIMA DE JESUS, falecido há 09 anos e de MARIA SUELÍ SIMÕES SILVA, de 
nacionalidade brasileira, copeira, com 51 anos de idade, residente na Rua São José, 64, em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, manicure, RG n.º 42745914 - 
SSP/SP, CPF n.º 42691349845, com 21 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  
Livro nº 174, fls. nº 41, Termo nº 105039), nascida no dia vinte e sete de julho de mil novecentos 
e noventa e três (27/07/1993), residente na Rua São José, 64, Vila São José, Cubatão - SP, filha de 
CELSO DOS SANTOS RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 48 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSE DA SILVA, 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, 09 de junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ROMÁRIO DA SILVA DUTRA e LUANA SANTANA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 39143572 - SSP/SP, CPF n.º 99539543487, 
com 25 anos de idade, natural de Recife - PE (Recife-PE  Livro nº 31, fls. nº 07, Termo nº 35806), nascido 
no dia primeiro de maio de mil novecentos e noventa (01/05/1990), residente na Rua Antonio Ortega 
Domingues, 57, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filho de LUIZ DA SILVA DUTRA NETO, falecido há 22 
anos e de MARIA LÚCIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 45 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar ad-
ministrativa, RG n.º 30663871X - SSP/SP, CPF n.º 32883993858, com 29 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP, nascida no dia treze de março de mil novecentos e oitenta e seis (13/03/1986), residente na 
Rua Antonio Ortega Domingues, 57, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filha de JOSÉ BENEDITO DE SOU-
ZA, de nacionalidade brasileira, encarregado de manutenção, com 52 anos de idade, residente em San-
tos - SP e de ODETE SANTANA ALVES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, 
com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP.  Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de junho 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: LINCOLN RODRIGUES FRANCISCO e INDIRA MARCELA BORGES OLIVEIRA DOS SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico de instrumentação, RG n.º 284858444 - SSP/
SP, CPF n.º 27974055871, com 36 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 144, 
fls. nº 56, Termo nº 20250), nascido no dia sete de março de mil novecentos e setenta e nove (07/03/1979), 
residente na Rua José de Castro, 420, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de ADELINO FRANCISCO, falecido 
há 10 anos e de LUCIA HELENA RODRIGUES FRANCISCO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
56 anos de idade . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, analista de sistemas, RG 
n.º 33877802 - SSP/SP, CPF n.º 34375557826, com 28 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 112, fls. nº 281, Termo nº 68654), nascida no dia dez de junho de mil novecentos e 
oitenta e sete (10/06/1987), residente na Rua José de Castro, 420, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de 
MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 54 anos de idade, residente 
em São Vicente - SP e de MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, professo-
ra, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ROMILDO NOGUEIRA DA FONSECA e JÉSSICA PAULA PROENÇA SILVA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, isolador, RG n.º 52532814 - SSP/SP, CPF n.º 96560401391, 
com 30 anos de idade, natural de Palhano - CE (Palhano-CE  Livro nº A-3, fls. nº 34v, Termo nº 2276), 
nascido no dia seis de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (06/08/1984), residente na Av. 
Ferroviária, 36, Caminho Santa Teresa, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de ADAUTO NOGUEIRA 
DA FONSECA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 58 anos de idade, residente em Palhano - CE 
e de MARIA IZABEL BESERRA DA FONSECA, de nacionalidade brasileira, ajudante geral, com 54 anos 
de idade, residente em Plhano - CE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 35771218 - SSP/SP, CPF n.º 38696839889, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia quatro de maio de mil novecentos e noventa e um (04/05/1991), residente na Rua 
Caminho São Leopoldo, 1181, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de PAULO ROBERTO CALADO SILVA, 
de nacionalidade brasileira, motorista, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de LUCIA 
JANE DE PROENÇA SILVA, 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, 10 de junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo 
artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: DIRCEU DE ASSIS FILHO e ANA CRISTINA MOTA 
SPÓSITO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, motorista, 
RG n.º 28300882 - SSP/SP, CPF n.º 16957793800, com 44 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascido no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e setenta e um 
(19/01/1971), residente na Rua Nicolau Cuqui, 349, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, 
filho de DIRCEU DE ASSIS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DA CONCEIÇÃO DE ASSIS, de naciona-
lidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado 
de Veronica Martins de Souza, conforme sentença datada de 05/08/2011, proferi-
da pelo Juiz de Direito da 1ªVara Judicial da Comarca de Cubatão/SP, nos autos de 
nº522/2011. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, garçone-
te, RG n.º 522777247 - SSP/SP, CPF n.º 53661745549, com 46 anos de idade, natural 
de Laje - BA, nascida no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e sessenta e nove 
(20/02/1969), residente na Rua Larissa Kocner, 145, Ilha Bela, Cubatão - SP, filha de 
FILETO SPÓSITO, falecido há 20 anos e de MARIA JÚLIA MOTA, de nacionalidade bra-
sileira, aposentada, com 74 anos de idade, residente em Santo Antônio de Jesus - BA. 
Divorciada de Elson Antunes Vieira Junior, conforme sentença datada de 07/07/2004, 
proferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara Cível Comercial, Família e Sucessões, Orfãos, 
Interditos e Ausentes da Comarca de Santo Antonio de Jesus/BA, nos autos do proc. 
nº763/03. 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 junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: EVÂNDERSON DA SILVA SANTOS e THALIA TELES DOS SANTOS SOUSA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, RG n.º 43558050 - SSP/SP, CPF n.º 45260493877, com 
19 anos de idade, natural de Bonito - PE (Bonito-PE  Livro nº 50, fls. nº 169, Termo nº 19657), nascido no 
dia dez de março de mil novecentos e noventa e seis (10/03/1996), residente na Rua Nelson Nunes de 
Azevedo, 193, casa 2, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de JOSÉ EDNILSON DOS SANTOS, de nacionali-
dade brasileira, caminhoneiro, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA VALDENE 
DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, professora, com 41 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 540114030 - SSP/
SP, CPF n.º 48581578810, com 16 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 189, fls. nº 
319, Termo nº 57637), nascida no dia sete de julho de mil novecentos e noventa e oito (07/07/1998), 
residente na Rua Nelson Nunes de Azevedo, 193, casa 2, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de LOURI-
VAL VICENTE DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, montador de andaime, com 47 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de DOMINGAS TELES DOS SANTOS SOUSA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
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, 12 de junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS SANTANA e RAFAELA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, técnico em automação, RG n.º 342492068 - SSP/SP, CPF n.º 30058026800, 
com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatorze de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e um (14/12/1981), residente na Rua Carlos Gomes, 552, Ponte Nova, Cubatão - SP, filho de 
LUIZ CARLOS SANTANA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ELISABETE CELESTINO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de 
idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Maria Jaidete da Mata, por Escritura Pública lavrada em 
17/08/2011, pelo 2º Tabelionato de Notas e de Protesto de Letras e Títulos desta Comarca, livro n°122, 
págs.163/166.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 47229735 
- SSP/SP, CPF n.º 23252268833, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatorze 
de setembro de mil novecentos e noventa (14/09/1990), residente na Rua 04, 60, Cota 200, Cubatão - SP, 
filha de JOÃO SIQUEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, operador de maquinas, com 51 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP e de EDJANE MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante de co-
zinha, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ISAAC LIMA CANDIDO e NAYRA CRISTINA DA CONCEIÇÃO SOUZA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 429326208 - SSP/SP, CPF n.º 46002190821, com 
20 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 172, fls. nº 111, Termo nº 50663), 
nascido no dia dezoito de abril de mil novecentos e noventa e cinco (18/04/1995), residente na Rua 
Beira Mar Travessa Santa Filomena, 569, Vila Esperança, filho de MACIEL ROCHA CANDIDO, de nacio-
nalidade brasileira, caminhoneiro, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de DIONÉIA 
MARIA LIMA DA SILVA CANDIDO, de nacionalidade brasileira, auxiliar de enfermagem, com 41 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, estudan-
te, RG n.º 429249512 - SSP/SP, CPF n.º 46950149808, com 17 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 187, fls. nº 41, Termo nº 56563), nascida no dia vinte e seis de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e oito (26/02/1998), residente na Travessa Santa Filomena, 471, B, Vila Espe-
rança, Cubatão - SP, filha de DANÚBIA DA CONCEIÇÃO SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
34 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 junho 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: RODRIGO ALVARENGA REIS e RITA DE CASSIA TEIXEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteiro, empresario, RG n.º 28795277 - SSP/SP, CPF n.º 27705464810, com 39 anos de idade, 
natural de Santos - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 111, fls. nº 114, Termo nº 115800), nascido no dia 
primeiro de novembro de mil novecentos e setenta e cinco (01/11/1975), residente na Rua Manoel Ma-
thias de Souza, 50, aptº13 E, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filho de JOSÉ CARLOS DOS REIS, falecido 
há 11 anos e de ROSA MARIA ALVARENGA REIS, falecida ha 25 anos . Sendo a pretendente, de nacionalida-
de brasileira, divorciada, RG n.º 34508680 - SSP/SP, CPF n.º 31672853893, com 31 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de novembro de mil novecentos e oitenta e três (21/11/1983), re-
sidente na Rua Manoel Mathias de Souza, 50, aptº13 E, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filha de JOSÉ 
CUPERTINO TEIXEIRA, falecido há 8 meses e de GISLENE MARTINS DE LIMA TEIXEIRA, de nacionalidade bra-
sileira, aposentada, com 69 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Alessandro Romualdo 
da Silva, conforme sentença datada de 29/01/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara do Foro desta 
Comarca, nos autos de N°0001519-73.2013.8.26.0157. 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, 13 de junho 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: FÁBIO GOMES DE ANDRADE e POLIANE MÁRCIA ARRUDA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, operador, RG n.º 27660835 - SSP/SP, CPF n.º 26580992824, com 37 
anos de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e setenta 
e sete (17/12/1977), residente na Rua 13 de Março, 43, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filho de JOSÉ 
IVANILDO PIMENTEL DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, re-
sidente em Maceió - AL e de DALVA GOMES DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, do lar, com 69 
anos de idade, residente em Maceió - ALDivorciado de Allyne Ketty Euflosino Bento, conforme sentença 
datada de 11/10/2004, proferida pela MM. Juiza de Direito da 3ª Vara Judicial desta Comarca, nos autos 
de N° 511/04.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, fiscal, RG n.º 28601133 - SSP/
SP, CPF n.º 27347578850, com 39 anos de idade, natural de Ipatinga - MG (Ipatinga-MG  Livro nº 31, fls. 
nº 197, Termo nº 36381), nascida no dia oito de agosto de mil novecentos e setenta e cinco (08/08/1975), 
residente na Rua 13 de Março, 43, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filha de FRANCISCO ARRUDA LOPES, 
falecido há 15 anos e de LIA MARCIA MONTEIRO ROMANO, de nacionalidade brasileira, cuidadora, com 
59 anos de idade, residente em São Vicente - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: LUCAS VIEIRA DOS SANTOS e DAIANE 
GUIMARÃES SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
ajudante, RG n.º 353976180 - SSP/SP, CPF n.º 41765981824, com 22 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 159, fls. nº 71, Termo nº 45449), 
nascido no dia doze de junho de mil novecentos e noventa e três (12/06/1993), 
residente na Rua 13 de Maio, 271, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de JUCENILDO 
CORREIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, lustrador, com 43 anos de 
idade, residente em Santos - SP e de VALDECI VIEIRA DA SILVA SANTOS, de na-
cionalidade brasileira, confeiteira, com 46 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
372098472 - SSP/SP, CPF n.º 44277285880, com 18 anos de idade, natural de 
Santos - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 305, fls. nº 126, Termo nº 116395), 
nascida no dia sete de outubro de mil novecentos e noventa e seis (07/10/1996), 
residente na Rua 13 de Maio, 271, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de JOSIAS JOSÉ 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 44 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de ROSANGELA DE JESUS GUIMARÃES, falecida há 5 
anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. La-
vro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 16 de junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

ERRATA
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: CAIO CÉZAR DE OLIVEIRA SILVA e PÂMELA CRISTINA DOS SAN-
TOS RODRIGUES. Sendo o nome correto do genitor do pretendente, JOSÉ RONALDO GON-
ÇALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, encanador industrial, com 47 anos de ida-
de, 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 junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

ERRATA
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JHONY LAGOS ALVES e TAMIRES ALVES DE MORAES. Sendo o nome correto 
da genitora do contraente ALDILENE LAGOS ALVES, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
45 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

 ERRATA
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: GLAUBER BATISTA DOS SANTOS e PAULA CAROLINE PAZ FERREIRA. Sendo o nome correto da 
genitora da contraente GILZETE DE MIRANDA PAZ FERREIRA, de nacionalidade brasileira, auxiliar adminis-
trativo, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1525 do Código Civil Brasileiro: SÁVIO MAURICIO VERA CRUZ DOS SANTOS e ADRIANA 
MARIA GOULARTE. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico 
em informática, RG n.º 599705796 - SSP/SP, CPF n.º 93631286287, com 26 anos de idade, 
natural de Belém - PA (Belem-PA  Livro nº 326, fls. nº 266, Termo nº 290862), nascido 
no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (26/09/1988), resi-
dente na Rua Francisco Cunha, 295, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de CARMEM NATALINA 
VERA CRUZ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 50 anos de idade, 
residente em Belém - PA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
demonstradora, RG n.º 247507660 - SSP/SP, CPF n.º 14785983876, com 39 anos de ida-
de, natural de São Paulo - SP (São Paulo - 34º Subdistrito - Cerqueira César  Livro nº 81, 
fls. nº 243, Termo nº 181760), nascida no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e 
setenta e cinco (16/08/1975), residente na Rua Francisco Cunha, 295, Vila Nova, Cubatão 
- SP, filha de NEUZA MARIA GOULARTE, de nacionalidade brasileira, babá, com 60 anos de 
idade, residente em São Paulo - SP. Divorciada de Rogério Kazumi Nose, conforme escri-
tura pública lavrada em 14/06/2007, no 25ºSubdistrito de Notas da Capital, São Paulo-SP, 
no Livro 751, fls.278. 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, 10 de junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Marcel Nobrega

Já está programada 
para novembro a entrega 
à comunidade das insta-
lações da nova Unidade 
Básica de Saúde, na Rua 
Salgado Filho. O novo 
prédio segue projeto do 
Ministério da Saúde, e 
receberá as equipes da 
UBS do CSU.  

Com 418,44 m2 de 
área coberta, a nova UBS 
terá consultórios de gi-
necologia, pediatria e 
clínica médica, além de 
dois consultórios odon-
tológicos.  O prédio terá 
acesso para ambulâncias, 
recepção, sala de espera, 

EM NOVEMBRO

Costa e Silva terá nova UBS
Prédio segue padrão definido 
pelo Ministério da Saúde, 
a exemplo da UBS Vila Nova

farmácia, salas para co-
leta, inalação, vacinação, 
medicação e curativos, 
sala para pacientes em 
observação e sanitários. 
Na parte administrativa, 
sala de reunião, almoxa-
rifado, vestiários, sala de 
administração, rouparia 
e áreas de estoque, ex-
purgo e esterilização.

Atendimento 
“O usuário do SUS 

contará com uma estru-
tura física mais adequa-
da, possibilitando me-
lhor acolhimento pelos 
profissionais de Saúde.”, 

lembrou o diretor do De-
partamento de Atenção 
Básica, Leonardo Correia

Obra 
O secretário Antonio 

Carneiro detalhou que a 
portabilidade é uma das 
características: “a cons-
trução é feita em chapas 
revestidas de aço galvani-
zado, com núcleo de es-
puma rígida de poliesti-

reno - também utilizada 
nos forros, preparados 
para retardar chamas. 
Painéis para a área de ra-
diologia, com chapas de 
chumbo, dentro das nor-
mas de proteção”.

Novas UBSs 
Em janeiro, a Prefei-

tura inaugurou a UBS 
da Vila Nova. A unida-
de, com capacidade para 

atender mais de 250 pes-
soas por dia, está loca-
lizada na Rua São João, 
185. Já quem reside na 
Vila Natal contará uma 
nova UBS na Rua das 
Primaveras. A entrega 
das instalações à comu-
nidade está programada 
para setembro.

Centro Esportivo
Leonardo informou 

ainda que o espaço da 
atual UBS/CSU será de-
volvido à Semes. A Pre-
feitura negocia com o 
Governo Federal a cons-
trução do Centro de Ini-
ciação ao Esporte (CIE) 
no local. O projeto prevê 
a edificação de ginásio 
coberto, piscina olímpi-
ca, pista para treinamen-
to de atletismo, setor ad-
ministrativo e vestiários.
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