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fatos & 

tendências 02

Não falta
criatividade 
na hora de 
apelidar 

Valores exorbitantes lançam 
suspeitas sobre a folha de 
pagamento da Prefeitura
Publicada na internet 

por determinação da 
prefeita Marcia Rosa a 
folha revela pagamen-
tos brutos na casa de R$ 
100 mil reais. 
 A justificativa para 

grandes saltos nos va-
lores é devido ao paga-
mento de licenças-prê-
mio que é um beneficio 
pago a servidores pú-
blicos, não apenas por  
Cubatão mas de outras 

prefeituras e governos 
do Estado e Federal. 
O pagamento é um di-

reito do servidor, porém 
há suspeitas de que foi 
feito sem a observância 
da legislação vigente. 

Para jogar luz sobre as 
suspeitas, Marcia Rosa 
nomeou um comissão 
para analisar os paga-
mentos, caso a caso. 
Disposta a apurar tudo 
a prefeita encaminhou 

o caso à Polícia, devi-
do a suspeitas de falsi-
ficações de assinaturas. 
Outra suspeita é de que 
os pagamentos desobe-
deceram a um decreto 
da própria prefeita, que 

estabelece critérios para 
o pagamento das licen-
ças, tais como ordem 
cronológica, valor má-
ximo e prioridade para 
portadores de doenças 
graves. 02

Marcelo Lobregatt

Vandalismo
Trabalhadores e ho-

mens mascarados im-
puseram verdadeiro ter-
ror no centro da cidade, 
durante a manhã da 
última quarta.  O rastro 
de destruição contabili-
za 5 ônibus queimados, 
lojas fechadas, banca 
de jornais semidestruí-
da, trânsito parado em 
toda a Baixada e muitos 
prejuízos para empresas 
do Polo e do Porto. 05

Incoerência 
marca votação 
de contas
da prefeita

E agora? 
Quem vai deixar 
o PDT

As histórias de 
Junior e Ivaniel
ll 

Meia hora de fila 
para entrar no Itaú
Em Cubatão o sofri-

mento já começa para 
entrar na agência, seja 
para atendimento no 
caixa ou para acessar o 
auto atendimento nos 
caixas eletrônicos. In-
dignados, clientes criam 
grupo em rede social.
Em Santos, demora no 

atendimento persiste 
e agência do Bradesco 
é autuada e obrigada 
a permanecer fechada 
por 24 horas. 03

BANCOS: TÔ NEM AIMarcel Nobrega

MEC confirma faculdade 
de medicina em Cubatão 03

Marcel Nobrega

Último dia da SIPAT Cursan ‘Elogio ao Maluco, Beleza?

NESTA SEXTA SÁBADO, 18

Os funcionários de 
todos os setores da 
Cursan vão poder con-
ferir as palestras ‘Ali-

Uma viagem inspi-
rada na vida de Raul 
Seixas e na obra de 
Erasmo de Rotterdam. 

mentação para Prevenir 
Doenças’, ‘A Importân-
cia da Higiene Pessoal’ e 
‘Ergonomia’ 

A peça, com veteranos 
atores cubatenses, será 
na Estação das Artes 
às 21h. Ingressos serão 

vendidos momentos 
antes do início por R$ 
10,00, limitado a 50 
pessoas. 
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Comissão vai analisar cada pagamento 
de licença-prêmio, desde 2009. 
Polícia também vai investigar o caso 
devido a suspeita de falsificação de 
assinaturas nos processos de pagamentos

fatos & tendências

por Julio César Chaves
jornalacontece@acontecedigital.com.br
WhatsApp: (13) 97404-0834

Macro Região
Neste sábado, os diri-

gentes da Macro Região 
do PT, iniciam um ciclo 
de reuniões em toda a 
Baixada.  O primeiro en-
contro será em Mongaguá 
e Bertioga. Sob o tema  “O 
estado de São Paulo e os 
desmandos tucanos: Um 
desafio para a esquerda e 
o PT” dirigentes e mili-
tância vão discutir estra-
tégias com a participação 
do deputado estadual 
Professor Auriel.

Vem comigo 
O presidente municipal  

do PR, Geraldo Guedes, 
está de braços abertos 
para receber os vereado-
res do PDT. Guedes afir-
ma que fez convite oficial 
para os três vereadores do 
partido. Para Ivan Hil-
debrando e Aguinaldo 
Araújo seria na verdade 
um retorno para a legen-
da onde foram suplentes 
na eleição de 2014. 

Bateu a dúvida 
Na opinião de alguns, 

os vereadores Ivan Hil-
debrando e César Nasci-
mento devem pensar duas 
vezes antes de deixar a 
legenda. O problema ago-
ra é que as batalhas jurí-
dicas do atual presidente 
do PDT, Júnior Passarelli 
vão longe. Assim, é sem-
pre bom olhar para traz 
e analisar as dificuldades 
enfrentadas por quem 
já disputou eleição com 
incertezas jurídicas que 
podem bater a porta dos 
parlamentares devido a 
uma ação de retomada 
das cadeiras do partido. 

Agora são 
flores 
Se, na época, não gos-

tou do apelido dado por 
Ivaniel, agora, Juninho 
Bondade, é só risos. Foi 
do plenário da Câmara, 
enquanto discursava, que 
o então vereador João Iva-
niel se dirigiu ao então 
chefe de gabinete, Júnior 
Passarelli a quem chamou 
de Juninho Malvadeza, 
uma alusão ao lendá-
rio Toninho Malvadeza, 
também conhecido como 
ACM. 

Por falar nisso...
Alguns apelidos andam 

tirando risos da galera 
nos senadinhos da cidade. 
É um  tal de fulano Mole 
pra cá e Beltrano inércia 
pra lá. Só não temos a in-
formação ainda, de quem 
se trata!

Começou a
debandada
O PMDB já começou a 

perder alguns de seus im-
portantes quadros. Antes 
de que se confirmassem  
movimentos para a majo-
ritária, o pré-candidato a 
vereador Tinho, já entre-
gou sua desfiliação para 
seguir outros caminhos. 

O caminho 
de cima 
Gente muito próxima 

ao vereador Doda, possí-
vel prefeiturável do PSB, 
afirma que o parlamentar 
não esconde a irritação 
quando é informado so-
bre tentativas de tirá-lo 
do páreo, via direção es-
tadual. 

Cada um por si 
Por enquanto, ao que 

tudo indica a união não 
será a tônica da próxima 
eleição. Pelo PR, o ex-ve-
reador Geraldo Guedes 
diz que seu caminho é o 
da candidatura mesmo e 
que dificilmente compor 
na condição de vice. Na 
Câmara, parece não haver 
ambiente para construção 
de uma coalizão. Possi-
velmente, do Parlamento 
saiam quatro candidatos 
a prefeito. Não vamos es-
quecer do candidato go-
vernista e do pedetista. O 
saldo geral pode passar de 
seis nomes. Isso é que será 
disputa! 

Queixão 
na Vila
Na última sessão 

(07/07), Ricardo Queixão 
(PMDB) apresentou dois 
requerimentos solicitan-
do algumas melhorias 
para a Vila dos Pescado-
res. O primeiro se refere 
à reforma das avenidas 
Ferroviária I e II. Segun-
do o vereador, é preciso 
providenciar a troca de 
tubos de escoamento de 
água das referidas vias 
públicas.

“Há alguns anos atrás, 
ainda como líder comu-
nitário, ajudei a conseguir 
junto ao Executivo o as-
falto das Avenidas Ferovi-
árias I e II”, disse Queixão.

Marcia Rosa abre 
‘caixa de pandora’

2003

Em 19/12/03 é sancionada 
Emenda Constitucional nº 
41 (EC. 41) que estabeleceu 
teto para remuneração 
dos servidores públicos em 
todos os níveis. Nos mu-
nicípios o valor máximo é o 
salário de prefeito.
Antes, em 15/01/03 a Pre-
feitura publicou decreto 
estabelecendo, como teto 
salarial de seus servidores, 
o vencimento dos Ministros 
do Supremo Tribunal Fed-
eral. Se estivesse valendo 
esse decreto elevaria o 
atual, na faixa de R$ 14 mil 
para mais de R$ 34 mil

2008

Após cinco anos da vigên-
cia da EC nº 41 a Prefeitura 
publicou o Decreto 9282 
de 19/11/08, estabelecen-
do o salário do prefeito 
como teto máximo para 
de salário de servidores cu-
batenses. 
Mesmo com determinação 
do teto, Prefeitura mantém 
pagamentos acima do teto 
baseado em pareceres ju-
rídicos fundamentados em 
outra Emenda Constitucio-
nal, a de número 19, que es-
tabelece a irredutibilidade 
de salários

2011

Publicado novo decreto nº 
9828 de 19/07/11 aplican-
do teto único para todos os 
servidores do município.

A prefeita Marcia Rosa 
sacudiu a cidade ao escan-
carar a folha de pagamen-
to de todos os servidores 
públicos municipais. 

A medida tem amparo 
legal e jurisprudência fa-
vorável do Supremo Tri-
bunal Federal, que julgou 
válido a lei 12.527 (Lei da 
Transparência) que trata 
da publicidade de todos os 
atos e despesas públicas.

Através do portal da 
transparência, disponí-
vel no site da Prefeitura 
qualquer munícipe pode 
ter informações sobre os 
vencimentos dos servido-
res. Para tanto, basta in-
serir na página o período 
de interesse e o nome ou 
o número da matrícula 
do funcionário para saber 
os valores bruto e líquido 
dos salários.

No portal o cidadão 
também pode acompa-
nhar a execução orçamen-
taria,  a arrecadação de 
impostos e os processos li-
citatórios. As informações 
começaram a ser disponi-
bilizadas em 2012 e a ideia 
do governo é que todos os 
atos estejam disponíveis o 
quanto antes. 

Comissão 
Após a publicação da 

folha, foram reveladas 
muitas discrepâncias entre 
os vencimentos de alguns 
servidores.

Para esclarecer melhor 
os fatos e jogar luz sobre 
as suspeitas a prefeita no-

meou uma Comissão para 
analisar caso a caso. 

 O grupo vai analisar 
todos os benefícios pagos 
a título de licenças-prê-
mios, desde 2009. Servi-
dores do Departamento 
de Recursos Humanos e 
das secretarias de Finan-
ças, Gestão, Governo e As-
suntos Jurídicos, além da 
Procuradoria compõem a 
comissão. 

De acordo com o secre-
tário de Governo, Fábio 
Inácio, a primeira tare-
fa do grupo é apontar os 

“responsáveis pela conces-
são dos benefícios”.

Suspeitas 
A suspeita do governo 

municipal é que podem 
ter ocorrido fraudes nas 
assinaturas necessárias à 
liberação dos pagamen-
tos. Por essa desconfian-
ça, o governo  levou o 
caso para ser investigado 
pela Polícia Civil que já 
instaurou um inquérito. 

Valores
Antes mesmo de com-

pletar uma semana de 
consulta, já circulavam 
nas redes sociais e no 
boca-boca várias listas de 
servidores beneficiados 
com pagamentos de licen-
ças prêmio.

Ao mesmo tempo em 
cresce a chamada “elite” do 
funcionalismo, também 
sobem os valores pagos. 
Pagamentos de mais R$ 
150 mil brutos aparecem. 
Outros servidores recebe-
ram tudo o que suposta-
mente tinham direito. 

Fora dos 
padrões 
Além de suspeitar da 

autenticidade nas assina-
turas o governo já sabe que 
os pagamentos pós-análi-
se foram encontrados, de 

acordo com o governo, 
pagamentos que não aten-
dem a regra em vigor.

Ainda não está claro se 
houve ilegalidade na con-
cessão dos benefícios. Isso 
será apurado no decorrer 
dos trabalhos da comissão, 
que não tem prazo para a 
conclusão do levantamento. 

Autorização 
máxima 
Visando maior con-

trole no pagamento das 
licenças-prêmio foi edita-
do novo decreto no último 
dia 15.

A partir de agora, o pa-
gamento só será feito com 
assinatura da prefeita. Até 
então, bastavam as assi-
naturas do Secretário de 
Gestão e de Governo. 

• Licenças pagas em ordem cronológica
• Servidores com doenças graves são prioridade
• Cálculo sobre o salário-base sem as incorpora-

ções e gratificações 
• Limite máximo de R$ 15 mil para pagamento

Regras atuais

4.200
servidores na ativa

48,9 % 
das receitas próprias 
é o percentual da folha

R$ 30 milhões
é a média de custo da 
folha, ao mês

(
Trata-se de um bene-

ficio muito comum  no 
serviço público, em todas 
as esferas e poderes. O di-
ferencial está nos critérios 
de concessão. 

Em Cubatão, por exem-
plo, o benefício é compu-

O que é uma licença-prêmio

tado a cada cinco anos de 
serviço sem registro de fal-
tas não justificadas ou pu-
nições administrativas. O 
servidor pode optar pelo 
gozo do período de três 
meses remunerados ou pa-
gamento de três salários. 

Baixo e 
alto clero
Outra disparidade 

gritante na folha é a di-
ferença de tratamento 
entre os funcionários. 
Enquanto há servidor 
que, com pouco mais de 
15 anos de casa, conse-
guiu a proeza de receber 
três licenças, sabe-se de 
outros que beiram 30 
anos de Casa e não rece-
beram nenhuma. 
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Marcel Nobrega

FILA

Itaú larga clientes 
no sol e na chuva

Conforme matéria pub-
licada em nossa última 
edição do 30 de junho, cli-
entes do banco Itaú sofrem 
para obterem atendimento. 

Desta vez o transtorno 
começa antes mesmo de 
entrar na agência. De baixo 
de sol e de chuva os cor-
rentistas da agência 0097, 
na avenida 9 de abril, che-

gam a esperar mais de 20 
minutos do lado de fora. 

Revoltados, os cor-
rentistas afirmam que a 
coisa piorou ainda mais, 
depois que a agência decid-
iu obriga-los a passar pela 
porta giratória, com detec-
tor de metais, até mesmo 
para acessar a área dos 
caixas eletrônicos. Antes 

da inexplicável mudança 
era possível chegar ao lo-
cal sem entrar passar pela 
revista eletrônica. 

Facebook
Por iniciativa do 

comerciante e ex-
presidente da Câma-
ra, Sebastião Carlos 
Henriques Silva, o 
Tião, a reclamação 

foi parar na rede social. 
Rapidamente outros 

correntistas do Itaú e sim-
patizantes de outros bancos 
aderiram ao grupo, que já 
conta com quase 200 par-
ticipantes. 

Diante das manifesta-
ções negativas por parte 
dos clientes o Banco Itaú se 

manifestou através de sua 
página oficial. A instituição 
se limitou a informar que 
o caso seria direcionado à 
área competente e que re-
tornaria em seguida. Con-
tudo, Tião, administrador 
da página, nenhuma res-

Revoltados, corren-
tistas usam redes 
sociais para pro-
testar. Nem mesmo 
acesso aos caixas 
eletrônicos fica livre 
dos transtornos 

Os ministros da Edu-
cação e da Saúde, Renato 
Janine Ribeiro e Arthur 
Chioro anunciaram, na 
última semana, as institui-
ções vencedoras do pro-
cesso público de escolha 
das instituições que vão 
implantar os cursos de me-
dicina, na Região.

Ao todo foram autori-
zados a criação de 39 fa-
culdades em todo o país. A 
prioridade é para implan-
tação em cidades de mé-
dio porte, que ainda não 
dispõem de cursos na área. 

+ Médicos

MEC confirma faculdade de 
medicina em Cubatão e Guarujá

A abertura de novas vagas 
está relacionadas a outras 
ações do Ministério da 
Saúde para fortalecimento 
e descentralização dos ser-
viços de saúde em todo o 
país, incluindo o Programa 
Mais Médicos.

Hospital 
Municipal 
Serão oferecidas 50 va-

gas. Os alunos vão cumprir 
a residência médica no 
Hospital Municipal, atu-
almente gerenciado pela 
Pró-Saúde. De acordo com 

50 vagas
serão oferecidas na Facul-
dade de Cubatão. Um dos 
critérios avaliados pelo 
MEC foi a oferta de vagas 
para alunos carentes com 
base nos critérios do Enem

A agência Gonzaga do 
Bradesco, que fica nada Av. 
Ana Costa, 480, ficou com 
as portas fechadas nesta 
quarta, dia 15. A medida 
foi tomada porque a Ou-
vidoria da Prefeitura rece-
beu três denúncias contra 
a instituição financeira.

Outras duas agências 
bancárias da cidade já ti-
veram o mesmo destino 
este ano. Itaú e Santander 
também foram alvo de re-
clamações de clientes por 
excessiva demora no aten-
dimento. 

 
Clientes se 
revoltam 
A empresária Ângela 

Carvalho Mastrogiacomo, 
37 anos, disse que o pro-
blema se repete em ou-
tras agências e nos demais 
bancos. “É preciso mesmo 
que eles tomem um susto 
porque tem muito guichê 
e pouco caixa”.

O aposentado Antônio 
Furlan, 86 anos, observou 
que o banco é o único seg-

SANTOS

Fiscalização fecha 
Bradesco do Gonzaga
Reclamação por demora no atendimen-
to gera multa e fechamento temporário. 
Se persistir o alvará pode ser suspenso 

mento da economia que 
não sofre com a crise atual 
e deveria empregar mais. 
“Mesmo no caixa prefe-
rencial o idoso fica mais 
de meia hora esperando. É 
um desrespeito!”

 
Reincidência 
A primeira queixa con-

tra essa agência do Brades-
co foi realizada em 25 de 
fevereiro, devido a espera 
de 50 minutos, o que ge-
rou multa de R$ 5.938,13. 
Asegunda foi em 8 de 
maio com nova multa, no 
valor de R$ 11.876,26 com 
tempo de espera de 43 mi-
nutos. A terceira reclama-
ção chegou à Ouvidoria 
Municipal no último dia 
3 de junho. Desta vez o 
tempo de espera na fila foi 
de 34 minutos. Desta vez, 
a penalidade imposta foi 
de fechamento da agência 
por 24 horas. Se a situa-
ção não for regularizado o 
banco pode ter seu alvará 
de funcionamento cance-
lado. 

a prefeita Márcia Rosa os 
sistemas públicos de Santos 
e São Vicente também vão 
servir de laboratório aos 
alunos. 

“Quero mais uma vez 

agradecer o apoio dos 
prefeitos de Santos e São 
Vicente que endossaram 
nossa proposta. Trata-se 
de um exemplo importante 
de ação metropolitana que 
trará benefícios para toda 
a região”, completou a pre-
feita.

Unoeste vai
tocar curso 
em Guarujá 
Tradicional instituição 

da região oeste do estado 
do Paraná, a Unoeste foi a 
selecionada para oferecer 

Para o Ministro da Saúde a abertura dos cursos de medicina em médias e pequenas cidades, em todo o país, 39 no 
total, também é importante para o fomento de pesquisas científicas e porque possibilita a atualização dos conhe-
cimentos dos profissionais já formados e em atividade

“Todos os equipamentos 
do Hospital Santo Amaro e 
unidades poderão receber 
esses estudantes. Os demais 
profissionais, já formados, 
terão oportunidade de am-
pliar seus conhecimentos. 
A implantação do curso de 
medicina significa um ganho 
para o Guarujá e Região. Hoje, 
por exemplo, faltam pedia-
tras em todo o país. Esse é um 
desafio que todos os prefeitos 
têm de enfrentar”

Maria Antonieta
 prefeita de Guarujá 

“É o resultado de muito 
trabalho e de muita luta por 
parte de nosso Governo e da 
Cidade. A chegada da Facul-
dade de Medicina vai con-
solidar o processo de trans-
formação e crescimento de 
Cubatão. Essa conquista vai 
atrair ainda mais investimen-
tos e melhorias também para 
o nosso sistema de Saúde,  
e se juntar a outras iniciati-
vas que estão melhorando o 
atendimento à população”

Marcia Rosa  
prefeita de Cubatão

55 vagas na Faculdade de 
Medicina.

Bertioga 
 A cidade também será 

beneficiada pela chegadoa-
do curso. 

Os futuros alunos vão 
cumprir o período de re-

sidência médica no Hospi-
tal Santo Amaro, Hospital 
de Vicente de Carvalho e 
também na UPA Matheus 
Santa Maria, em Guarujá. 
Bertioga está colocando o 
seu Hospital Municipal e 
Unidades Básicas para dar 
suporte ao curso. 

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

R$ 5,7 bilhões 
foi o lucro do Itaú apenas nos três 
primeiros meses de 2015

R$ 1,2 bilhão 
foi o ganho da instituição 
em 2014 apenas com a co-
brança de taxas dos clientes

“Mandei e-mail para a gerente do banco e a respos-
ta foi que eles fecham mesmo porque não podem 
ter duas portas de acesso à agência; não dá para 
aceitar essa resposta.Todas as vezes que precisar-
mos sacar dinheiro durante o expediente bancário 
seremos obrigados a acessar a agência. O banco 
que faça uma reforma e melhore sua. Pagamos ta-
xas e merecemos respeito”. 

Sebastião Carlos Henriques Silva – 
Tião, comerciante e ex-presidente 

da Câmara de Cubatão

posta foi enviada até o mo-
mento.

Agências fechadas por 24 horas 
DIA  BANCO AGÊNCIA 
11/03 Itaú  R. General Câmara, 01
28/04 Santander        Rua João Pessoa 147
14/07 Bradesco Av. Ana Costa 480
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Protesto termina 
em selvageria

Sobrou até para o jorna-
leiro. Passava das 10 horas 
da noite quando o proprie-
tário da banca de jornais e 
revistas, instalada em fren-
te o posto Shell e o Senai, 
na avenida 9 de abril, ten-
tava salvar alguma coisa do 
seu pequeno comercio. 

O local ficou destruído 
depois que as chamas de 
um, entre os cinco ônibus 
queimados, se alastraram 
e atingiram a banca. Co-
merciantes do Centro da 
cidade e do Polo Industrial 
contabilizam os prejuí-
zos causados pela onde de 
vandalismo. 

Minoria que fez 
a diferença
Autoridades enxergam 

legitimidade na reivindi-
cação de trabalhadores do 
Polo Industrial que pedem 
preferência nas vagas de 
emprego disponibilizadas 
no PAT Cubatão. Argu-
mentam que toda a alga-
zarra foi causada por um 
pequeno grupo infiltrado. 

De acordo com a asses-
soria da Secretaria de Segu-
rança Pública as ações de 
destruição de patrimônio 
e as tentativas de agressão 
estão registradas e será in-
vestigado pela Polícia Civil.

Perfeccionismo x 
Aperfeiçoamento

Falamos na primeira 
parte deste artigo sobre 
o que é, a meu ver, o per-
feccionismo. Continuarei 
mostrando o que é o aper-
feiçoamento.

 Aperfeiçoamento: Pos-
sibilidade de aprendizado 
e crescimento constantes.. 

Partimos do princípio 
de que somos seres huma-
nos e a nossa premissa é 
poder errar: “Errar é hu-
mano”. Essa afirmação ao 
contrário de ser permis-
siva é o nosso passaporte 
para a evolução: “O erro 
é o caminho do acerto, só 
erra quem tenta fazer algu-
ma coisa.” 

Eu chamo isso de liber-
tação, a possibilidade de 
errar até aprender; e nós 
podemos aprender sem-
pre, sobre tudo, com todo 
mundo.  E aqui vai a mi-
nha dica para que você que 
está lendo este artigo possa 
aplicar mais este aprendi-
zado:

“Concentre-se em acer-
tar, não em não errar”. Pen-
se a respeito e veja como 
são duas coisas opostas, 
completamente diferentes 
e que, portanto, nos levam 
a lugares bem diferentes. O 
aperfeiçoamento é o aqui, 
o presente. Você pensa 
somente naquilo que está 
fazendo, seja comer, falar 
ao celular, preparar uma 
comida, sair para almo-
çar com algum amigo, ver 
televisão ou dirigir. Tudo 

o que for fazer esteja intei-
ro nisso; faça uma coisa de 
cada vez. Não tente sair com 
o carro do semáforo olhan-
do para trás para ver o que 
o outro motorista está pen-
sando de você. Concentre-
-se nos seu pés, na ação que 
você vai desempenhar. Isso 
é se concentrar em acertar. 
Os dois finais são totalmen-
te diferentes. O primeiro 
leva ao erro, à vergonha e 
à frustração; o segundo ao 
acerto pela tentativa, pelo 
treinamento e pela criação 
do hábito (assunto do arti-
go passado). Fico realmen-
te muito triste ao ver o so-
frimento dos meus alunos 
presos no perfeccionismo 
e na ansiedade. Espero ter 
ajudado àqueles que sofrem 
com esse mal a serem mais 
livres, felizes e “presentes”.

Um grande abraço e até 
o próximo artigo.

Continuação

PERCA O

MEDO
DE

DIRIGIR

Olívia Antonio Personal driver 
Facebook: Centro de Treina-

mento Veicular 
3061-1064/98803-6962

Zona de
GUERRA

Saldo do caos: 

25 
milhões

é a estimativa 
de prejuízos 

8 
mil

trabalhadores 
parados

30 
km

5 
de congestiona-
mentos

ônibus 
queimados

6 1suspeitos presos ônibus tombado 

Enquanto o posto físico do Pat está fechado, por tem-
po indeterminado, o cadastramento de vagas continua 
pelo site do sistema Mais Emprego, do Ministério do 
Trabalho: bit.ly/cadastropat.

Marcel Nobrega

Cinco ônibus foram queimados no Centro de Cubatão

Marilia Marcela

Cadastro para vagas na Petrobras
O cadastramento de can-

didatos será apenas em um 
posto móvel dentro da Re-
finaria e somente terá início 
após a assinatura do contra-
to da empresa com as em-

preiteiras, o que deve ocor-
rer nas próximas semanas. 
Todas essas informações 
têm sido divulgadas pela 
Administração com antece-
dência e de forma pública.

Reflexos para outras cidades
Os protestos e atos de 

vandalismo ficaram restri-
tos à Cubatão. Tudo come-
çou com o bloqueio, nos 
dois sentidos, das pistas da 
rodovia Cônego Domênico 
Rangoni. 

Após esgotar todas as 
tentativas de liberar o trá-
fego, a Tropa de Choque 
avançou sobre os manifes-
tantes e conseguiu liberar 
uma das pistas. Enquanto 
isso, homens mascarados 
atravessaram um ônibus da 
EMTU na pista e atearam 
fogo no veículo. 

O congestionamento 

chegou a outras rodovias e 
cidades da Região. As liga-
ções entre Cubatão e San-
tos ficaram completamente 
bloqueadas por toda a ma-
nhã. 

Por volta do meio dia 
os problemas afetaram a 
travessia de balsas entre 
Santos e Guarujá. A fila de 
espera atingiu picos de 1 
hora e 20 minutos. 

A situação obrigou a 
Ecovias a segurar ônibus 
e caminhões no Planalto. 
O Ciesp e as empresas que 
operam no Porto ainda 
calculam os prejuízos. 
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VENDE
Apartamento novo 
02 dorms, 1 vaga. 
Prédio com eleva-
dor, próx. a comér-
cios, hospitais, es-
colas e etc
entrada: 20% res-
tante financiamento
R$ 221.000,00
Apartamento na 
Vila Nova 2 dormi-
tórioss, s/garagem 
- Térreo. Ótimo es-
tado, aceita financ. 
FGTS, CC.
R$ 180.000,00
Apartamento novo 2 
dormitórios. Minha 
Casa Minha Vida úl-
timas unidades.
R$ 190.000,00

VENDE
LANÇAMENTO  - 
AVENIDA 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, banhei-
ro e garagem. 
R$ 350.000,00
Sobrepostas com 3 
dormitórios, 1 suíte, 
sala, cozinha, ba-
nheiro e garagem. No 
bairro Vila Nova, em 

3361-4894
3372-7409

Rua Armando Sales 
de Oliveira, 371 - 
Centro - Cubatão

www.almeidaimoveis.com.br

CRECI 57407

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

3363-2209
Casqueiro

3361-8686
Vila Nova

Casa

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
Apartamento 2 Dor-
ms, 104.75 m² de 
área útil - Padrão, 
Grande - Jardim 
Guassu - São Vicente
R$ 270.000,00
Apartamento 2 Dor-
ms, 1 Suíte, 65 m² 
de área útil - Padrão, 
Médio - Jardim Cas-

3363-2276
99708-9177

rodriguesja@hotmail.com
www.imobiliariacoimbrense.com.br/

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 

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

queiro - Cubatão
R$ 250.000,00
Apartamento 2 Dor-
ms, 56 m² de área 
útil - Padrão, Médio
Jardim Casqueiro - 
Cubatão
R$ 230.000,00
Apartamento - Pa-
drão, Terreo, 2 Dor-
ms, 52 m² de área 
útil - Vila Nova - 
Cubatão
R$ 160.000,00
Casa 1 Dorm 
60 m² de área útil
- Padrão, Sob.Baixa
Vila Nova - Cubatão
R$ 190.000,00
Apartamento Pa-
drão Médio - 2 Dor-
ms, 43.02 m² de 
área útil - Vila Couto 
- Cubatão
R$ 200.000,00

Cubatão
R$ 320.000,00

ALUGA
Casa na Vila Nova 
3 dormitórios, sala, 
cozinha banheiro e 
garagem.
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 

Apartamento no 
Casqueiro 2 dormi-
tórios, em constru-
ção. Entrada: 19 mil 
+ parcelas mensais 
que cabem em seu 
bolso
R$ 200.000,00
Apartamento novo 
no Casqueiro, 2 
dormitórios. grande, 
1 vaga. aceita finan-
ciamento, FGTS, 
CC. 
R$ 240.000,00
Casa Sobreposta 
na Vila Nova 2 
dormitórios. 1 vaga, 
em construção.
R$ 250.000,00
Cotato: 7820-4982 
7806-2562

Carro

3361-7316
id: 129*6500
Vidros e
Tapeçaria
para autos

- Oficina
- Acessórios
- Mecânica

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

Mecânica em 
Geral

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

  3361-8145
98876-7227
98193-2481

Direção: João Carlos (Geladeira) e Paulo

Av. Nações 
Unidas, 90 Vila 
Nova - Cubatão

- Funilaria
- Pintura
- Usinagem de 
Cabeçote

Travessa 
Guarujá, 25 Jd. 
São Francisco  
Cubatão

3361 - 1070
7850 - 4971
id: 41*1671

Parcelamos 
Cheque em até 18x
Cartão de Crédito 
em até 12x

Direção: Junior

Rua Assembléia 
de Deus, 226-Jd 
São Francisco  
Cubatão - SP

www.wddespachantes.com.br
wddespachante@ig.com.br

autovidroscristal@pop.com.br

Direção: Emerson e Emidio

3361-4680
3372-0755

Funilaria 
Pintura e 
Mecânica

Av. Washington 
Luis, 385 - Vila 
Nova - Cubatão

www.oficinanovacubatao.com.br
oficinanovacubatao_sp@hotmail.com

Trabalhamos 
com todas  as 
seguradoras

Especializada 
em:
Injeção Eletrô-
nica de Carros 
Nacionais e 
Importados

3361-3038     
99*9176

Rua Padre 
Primo Maria 
Vieira, 238 
- Jd. São 
Francisco - 
Cubatão - SP

arpcsouza@ig.com.br

3372-5325

- Retoques em 
Geral 
- Polimentos e 
Lubrificação

Rua Heládio Vi-
cente Ferreira, 
888 – Fundos 
– Vila Nova – 
Cubatão 

99727-0280 
98804-6598 
ID: 966*7382

- Elétrica
- Mecânica
- Injeção Ele-
trônica

Nacionais e 
Importadas

Av. Nações 
Unidas, 710 
- Loja - Vila 
Nova - Cubatão

3363-2207

Manutenção 
e revisão de 
motos 

Nacionais e 
importados 

AV. Brasil, 557 
- Jd. Casqueiro 
- Cubatão

3304-0416
ID: 113*101889

- Alinhamento
- Balanceamento
- Câmbio
- Escapamentos
- Filtros

- Injeção Ele-
trônica
-Supensão
-Troca de Óleo

Rua Rio de 
Janeiro, 527
Vila Nova - Cu-
batão

correia-alves2011@hotmail.com
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CARTÓRIO DE REGISTRO 
CIVIL DE CUBATÃO 
Rua São Paulo, 316 - Centro 
Tel.: (13) 3361-7172 casamentoed

it
ai

s 
de

 

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: ADAUTO HILARIO DOS SANTOS e ISABEL CRISTINA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 246802169 - SSP/SP, CPF n.º 24578985873, 
com 41 anos de idade, natural de Santos - SP (São Vicente - SP  Livro nº 81, fls. nº 7, Termo nº 67759), 
nascido no dia seis de abril de mil novecentos e setenta e quatro (06/04/1974), residente na Rua José 
Lopes da Silva, 189, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, filho de VIRGILIO HILARIO DOS SANTOS, 
falecido há 1 ano e de CHRISTINA ELIAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
75 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 233192748 - SSP/SP, CPF n.º 12137617862, com 45 anos 
de idade, natural de Natal - RN, nascida no dia nove de abril de mil novecentos e setenta (09/04/1970), 
residente na Rua José Lopes da Silva, 189, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, filha de FRANCISCO 
PAULINO DA SILVA, falecido há 20 anos e de MARIA DO SOCORRO DA SILVA, de nacionalidade brasilei-
ra, aposentada, com 69 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de LUCIANO REZENDE 
DE PAULA, conforme sentença datada de 29/09/2003, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da 
Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº999/03. 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, 30 de junho 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: DANIEL ROBERTO GNECCO e MICHELE MOURA MARTINS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, empresário, RG n.º 28866019 - SSP/SP, CPF n.º 27459025801, com 
37 anos de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia dezenove de março de mil novecentos e setenta 
e oito (19/03/1978), residente na Rua José Teixeira, 99, Pq. São Luís, Cubatão - SP, filho de MIGUEL AN-
TONIO GNECCO, falecido há 4 anos e de MARIA JOSÉ GNECCO, de nacionalidade brasileira, aposenta-
da, com 72 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Cristina Granato da Silva, conforme 
sentença datada aos 07/07/1999, proferida pelo Juiz de Direito da 3ªVara da Comarca de Cubatão/SP, 
nos autos de nº598/99. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, empresária, RG n.º 
300187749 - SSP/SP, CPF n.º 28585891866, com 34 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos (2º 
Subdistrito)  Livro nº 164, fls. nº 56, Termo nº 32146), nascida no dia sete de outubro de mil novecen-
tos e oitenta (07/10/1980), residente na Rua José Teixeira, 99, Pq. São Luís, Cubatão - SP, filha de JOSÉ 
MARTINS DE JESUS IRMÃO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 64 anos de idade, residente 
em Praia Grande - SP e de MARLUCE MOURA MARTINS, de nacionalidade brasileira, doméstica, 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, 30 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: ANTONIO MARCOS QUIODINE e LIGIA MARIA DOS SANTOS. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador industrial, RG n.º 43922407 - SSP/SP, CPF n.º 
31743424817, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de julho de mil 
novecentos e oitenta e quatro (13/07/1984), residente na Rua Jose Lopes da Silva, 268, Jardim Nova 
Republica, Cubatão - SP, filho de ANTONIO DOS SANTOS QUIODINE, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, residente em Cubatão - SP e de DAVINA DE LOURDES LIMA QUIODINE, de nacionalidade 
brasileira, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, sec-
retaria, RG n.º 40012794 - SSP/SP, CPF n.º 35331880860, com 29 anos de idade, natural de São Gon-
çalo - RJ, nascida no dia trinta e um de maio de mil novecentos e oitenta e seis (31/05/1986), residen-
te na Rua Oswaldo Toschi, 3640, Joquei Clube, São Vicente - SP, filha de VALDINAR LIMA SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, funcionario publico, residente em São Vicente - SP e de MARIA LUCIA DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, falecida. 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, 30 de junho 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: LUIZ DE OLIVEIRA SOARES e JAQUELINE VICENTE DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, mecânico, RG n.º 554318817 - SSP/SP, CPF n.º 60774959568, 
com 44 anos de idade, natural de Santo Estevão - BA, nascido no dia vinte e oito de abril de mil 
novecentos e setenta e um (28/04/1971), residente na Rua 4, 110-A, Cota 200, Cubatão - SP, filho 
de EULINO SOUZA SOARES, falecido há 44 anos e de FRANCELINA DE OLIVEIRA SOARES, falecida há 
14 anosDivorciado de Janete dos Santos Borges, conforme sentença datada aos 30/10/2013, pro-
ferida pelo Juiz de Direito Substituto da Comarca de Santo Estevão/BA, nos autos do proc. de 
nº000115362.2011. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, doméstica, RG 
n.º 26460393x - SSP/SP, CPF n.º 15919865830, com 41 anos de idade, natural de Canhotinho - PE, 
nascida no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e setenta e três (28/08/1973), residente na 
Rua Marina Lourenço de Oliveira, 239, Bolsão 7, Cubatão - SP, filha de JOSÉ VICENTE DA SILVA, fa-
lecido há 11 anos e de ILZA JÚLIO GERMANO DA SILVA, falecida há 3 anos. Divorciada de Francisco 
de Assis Adolfo da Silva, conforme sentença datada aos 26/09/2014, proferida pelo Juiz de Direito 
Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cubatão/SP, 
nos autos de nº0007315-11.2014.8.26.0157. 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, 01 de julho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: ADILTON SILVA FERREIRA e VANESSA APARECIDA FELIS DA SILVA. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 294082499 - SSP/SP, 
CPF n.º 27314444870, com 37 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro 
de junho de mil novecentos e setenta e oito (01/06/1978), residente na Rua Santo Antonio de 
Padua, 55, Vila São José, Cubatão - SP, filho de EDYMARON GUERRA FERREIRA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 61 anos de idade, residente em Praia Grande - SP e de MARIA CELIA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 61 anos de idade, residente em Praia Grande 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 
342494703 - SSP/SP, CPF n.º 30108402843, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nas-
cida no dia nove de dezembro de mil novecentos e oitenta (09/12/1980), residente na Rua Santo 
Antonio de Padua, 55, Vila São José, Cubatão - SP, filha de MANOEL RAMOS DA SILVA, falecido 
há 9 anos e de IRLANEIDE FELIS, de nacionalidade brasileira, agente judiciária, com 60 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, 02 de julho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ADEMIR OLIVEIRA ROCHA e CRISTIANE DE ARAUJO SILVA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, guarda civil municipal, RG n.º 29054548 - SSP/SP, CPF n.º 
16949753802, com 40 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia nove de outubro de 
mil novecentos e setenta e quatro (09/10/1974), residente na Rua João Damaso, 573, Parque Fer-
nando Jorge, Cubatão - SP, filho de ANTONIO DOS REIS ROCHA, falecido há 38 anos e de LOURDES 
MARIA DE CRISTO ROCHA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 70 anos de idade, resi-
dente em Santos - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG 
n.º 22776800 - SSP/SP, CPF n.º 13386705812, com 43 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nas-
cida no dia vinte e seis de abril de mil novecentos e setenta e dois (26/04/1972), residente na 
Rua João Damaso, 573, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de MANOEL ANTONIO SILVA, 
falecido há 4 anos e de MARTA DE ARAÚJO SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 66 
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, 03 de julho 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 ARAUJO DOS SANTOS e LÍVIA TAVARES FERRAZ RAMOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico de farmácia, RG n.º 34509169 - SSP/SP, CPF n.º 36437872861, 
com 28 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 111, fls. nº 58, Termo nº 
67610), nascido no dia vinte e sete de março de mil novecentos e oitenta e sete (27/03/1987), residente 
na Rua XV de Novembro, 361, aptº22, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de GILMAR ANTONIO DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de IEDA MA-
RIA DE ARAUJO SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 55 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 34249323 
- SSP/SP, CPF n.º 33776712856, com 28 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  
Livro nº 108, fls. nº 35, Termo nº 65771), nascida no dia trinta de novembro de mil novecentos e oiten-
ta e seis (30/11/1986), residente na Rua XV de Novembro, 361, aptº22, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de 
WALTER ANTONIO RAMOS, de nacionalidade brasileira, tecnico de edificações, com 58 anos de idade, 
residente em Santos - SP e de MARIA EVENIR FERRAZ RAMOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
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, 03 de julho 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: EDMILSON DA SILVA e TATIANE CRISTINA BRANDÃO SERRA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 396763820 - SSP/SP, CPF n.º 23233876858, com 
26 anos de idade, natural de Craibas - AL (Craibas-AL  Livro nº 12, fls. nº 63, Termo nº 12853), nascido 
no dia trinta de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (30/11/1988), residente na Rua João 
Laercio dos Santos, 192, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de MANUEL FERREIRA DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, agricultor, com 56 anos de idade, residente em Assis - SP e de MARIA DE LOURDES 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, domestica, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, artesã, RG n.º 425669002 - SSP/SP, CPF n.º 
44461981819, com 21 anos de idade, natural de São Luiz - MA (Codó-MA  Livro nº 152, fls. nº 229, 
Termo nº 10386), nascida no dia treze de agosto de mil novecentos e noventa e três (13/08/1993), 
residente na Rua João Laercio dos Santos, 192, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de MÁRCIO ANDREY 
COSTA SERRA, de nacionalidade brasileira, montador de andaime, com 40 anos de idade, residente 
em Santo André - SP e de WACYMONE BRANDÃO MILITÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
41 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de julho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: 
FELIPE AMARAL DE OLIVEIRA e ANDRESSA BATISTA PERDIGÃO. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
op. de pá carregadeira, RG n.º 323783508 - SSP/SP, CPF n.º 
35335434805, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascido no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e oi-
tenta e cinco (18/12/1985), residente na Rua General Osorio, 
220, Jd. 31 de Março, Cubatão - SP, filho de SEBASTIÃO IRINEU 
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 73 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ DO 
AMARAL OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 69 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. administrativa, 
RG n.º 441677344 - SSP/SP, CPF n.º 34910608850, com 31 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e dois 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (22/12/1983), 
residente na Rua Vereador José Marcondes, 43, Vila São José, 
Cubatão - SP, filha de JOÃO BATISTA DE ABREU PERDIGÃO, 
falecido há 16 anos e de CARMELITA FERREIRA BATISTA, de 
nacionalidade brasileira, analista, com 58 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum im-
pedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de julho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: CLAYTON DE CARVALHO RIBEIRO DOS SANTOS e CAMILA MAIRA DA SILVA VIEIRA DE LIMA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, professor, RG n.º 409663360 - SSP/SP, CPF n.º 
37099044800, com 27 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 121, fls. nº 
75, Termo nº 73619), nascido no dia dezesseis de maio de mil novecentos e oitenta e oito (16/05/1988), 
residente na Rua Maria Graziela, 1176, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, filho de LUIZ CARLOS RIBEIRO DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 60 anos de idade, residente na , ‘, em Cubatão - SP 
e de MARIA JOSÉ DE CARVALHO RIBEIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos 
de idade, residente na , ‘, em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar de escritório, RG n.º 531774582 - SSP/SP, CPF n.º 47702122838, com 19 anos de idade, natural 
de Guarujá - SP (Cubatão  Livro nº 178, fls. nº 35, Termo nº 52975), nascida no dia vinte e seis de jun-
ho de mil novecentos e noventa e seis (26/06/1996), residente na Rua José Buculo Sobrinho, 11, Vila 
Couto, Cubatão - SP, filha de SEBASTIÃO VIEIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, encarregado, com 
43 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSELI DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
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, 04 de julho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: IVAN GOMES DE ALMEIDA e CHARLENE GOMES DA CRUZ. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 33877818 - SSP/SP, CPF n.º 30120654822, com 33 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia doze de setembro de mil novecentos e oitenta e um 
(12/09/1981), residente na Eua Manoel Matias de Souza, 100, apt.21, bloco C, Jardim Nova República, 
Cubatão - SP, filho de INACIO GOMES DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 63 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, analista de documentação, RG n.º 29537202 - SSP/SP, CPF n.º 30747620806, com 33 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois 
(04/02/1982), residente na Eua Manoel Matias de Souza, 100, apt.21, bloco C, Jardim Nova República, 
Cubatão - SP, filha de JOSÉ FERREIRA DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 70 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de DERDINA GOMES DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, aposenta-
da, com 65 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, 04 de julho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MESAQUE PEDRO DA SILVA e MARIA JOSÉ DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, operador de empilhadeira, RG n.º 35147204 - SSP/SP, CPF n.º 35331953840, com 29 anos 
de idade, natural de Vicência - PE (Vicência-PE  Livro nº 16, fls. nº 274, Termo nº 18265), nascido no dia vinte 
e quatro de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (24/02/1986), residente na Rua Santa Julia, 99, Vila 
dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de JOSÉ PEDRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
53 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de TEREZA GOMES DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 568632473 - SSP/SP, CPF n.º 01624122400, com 23 anos de idade, 
natural de Vicência - PE (Vicência-PE  Livro nº 22, fls. nº 224, Termo nº 25250), nascida no dia dez de novem-
bro de mil novecentos e noventa e um (10/11/1991), residente na Rua Santa Julia, 99, Vila dos Pescadores, 
Cubatão - SP, filha de MANOEL GERALDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, agricultor, com 50 anos de 
idade, residente em Vicencia - PE e de LINDALVA JOSEFA DA CONCEIÇÃO SILVA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 56 anos de idade, residente em Vicencia - 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, 06 de julho 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 DE SOUZA RODRIGUES e REIZANIA SILVA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, mecanico montador, RG n.º 48575520 - SSP/SP, CPF n.º 42723808858, 
com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 152, fls. nº 86, Termo nº 42678), 
nascido no dia dezenove de março de mil novecentos e noventa e dois (19/03/1992), residente na Av. 
Ferroviaria, 1580, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de MOIZES FERREIRA RODRIGUES, de nacio-
nalidade brasileira, pedreiro, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DO CARMO 
DE SOUZA DANTAS, de nacionalidade brasileira, domestica, com 59 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, RG n.º 53176724 - SSP/SP, 
CPF n.º 38023500813, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 171, fls. nº 
353, Termo nº 50507), nascida no dia três de junho de mil novecentos e noventa e cinco (03/06/1995), 
residente na Av. Ferroviaria, 1580, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de REINATO GARCIA DE SOUZA, 
falecido há 14 anos e de GISELIA ZULMIRA LOPES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 61 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, 06 de julho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: WESLEY ALEXANDRE COSTA e CAROLINE FERREIRA GOES MARIANO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, programador, RG n.º 43477109 - SSP/SP, com 28 anos de idade, 
natural de Guarujá - SP (Vicente de Carvalho (Distrito do Município de Guarujá)  Livro nº 67, fls. nº 337, 
Termo nº 27848), nascido no dia cinco de julho de mil novecentos e oitenta e sete (05/07/1987), residen-
te na Av.Felicia Olivieri Trombino, 577, Ponte Nova, Cubatão - SP, filho de EDMILSON FRANCISCO SANTOS 
DA COSTA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 57 anos de idade, residente em Santos - SP e de 
ZULMIRA ALVES DA COSTA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em Santos 
- SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, advogada, RG n.º 49577809 - SSP/SP, CPF 
n.º 38890079886, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezesseis de janeiro de 
mil novecentos e noventa e um (16/01/1991), residente na Av.Felicia Olivieri Trombino, 577, Ponte Nova, 
Cubatão - SP, filha de ELI DE SOUZA MARIANO, de nacionalidade brasileira, fiscal, com 55 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de IVONETE FERREIRA DE GOES MARIANO, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 48 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, 06 de julho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: FLAVIO CÉLIO DA FONSECA JUNIOR e TAINÁ ALMEIDA SÁ. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de planejamento, RG n.º 46061272 - SSP/SP, CPF 
n.º 37323642833, com 26 anos de idade, natural de Taubaté - SP (Taubaté - 2º Subdistrito  Livro nº 
80, fls. nº 145, Termo nº 47560), nascido no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e nove (31/01/1989), residente na Av. Mychajlo Halajko, 87, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de 
FLAVIO CÉLIO DA FONSECA, de nacionalidade brasileira, agente penitenciário, com 59 anos de idade, 
residente em Tremembé - SP e de MARIA APARECIDA DA FONSECA, de nacionalidade brasileira, pro-
fessora, com 56 anos de idade, residente em Tremembé - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, técnica de planejamento, RG n.º 46626276 - SSP/SP, CPF n.º 36973273807, com 25 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de julho de mil novecentos e oitenta e 
nove (15/07/1989), residente na Av. Mychajlo Halajko, 87, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de MA-
NOEL LUIZ RESENDE DE SÁ, de nacionalidade brasileira, montador de andaime, com 55 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de SEBASTIANA ALMEIDA SÁ, de nacionalidade brasileira, diarista, 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, 06 de julho 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 CARLOS FRANCISCO DO NASCIMENTO e ADRIANA DIOLINDO DA SILVA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 37117023 - SSP/SP, CPF 
n.º 86534947404, com 43 anos de idade, natural de Palmeirina - PE (Palmeirina-PE  Livro nº 4, fls. nº 
169, Termo nº 3689), nascido no dia doze de junho de mil novecentos e setenta e dois (12/06/1972), 
residente na Travessa Santa Filomena, 470, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de JOSÉ FERNANDES DO 
NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente em Palmerina 
- PE e de ANA FRANCISCA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 65 anos de 
idade, residente em Palmerina - PE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 366142264 - SSP/SP, CPF n.º 30841164827, com 33 anos de idade, natural de Garanhuns - PE (São 
Pedro-PE  Livro nº 18, fls. nº 141, Termo nº 4342), nascida no dia vinte e três de abril de mil novecen-
tos e oitenta e dois (23/04/1982), residente na Travessa Santa Filomena, 470, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, filha de PEDRO DIOLINDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 83 anos de idade, 
residente em Garanhuns - PE e de CREUZA ROZENO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
54 anos de idade, residente em Garanhuns - 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, 07 de julho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: EDILSON TAVARES DA SILVA e ANA LUÍSA DO NASCIMENTO LIMA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 480372081 - SSP/SP, CPF n.º 41408492822, 
com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de junho de mil novecentos e 
noventa e um (01/06/1991), residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, Bl.7K, apto.02, Bolsão 7, 
Cubatão - SP, filho de JOSÉ TAVARES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de SEVERINA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, ajudante, RG n.º 496451261 - SSP/SP, CPF n.º 40672659808, com 23 anos de 
idade, natural de Praia Grande - SP, nascida no dia quatro de junho de mil novecentos e noventa e 
dois (04/06/1992), residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, Bl.7K, apto.02, Bolsão 7, Cubatão 
- SP, filha de MARCIA CRISTINA DO NASCIMENTO LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, 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, 08 de julho 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: DERIVALDO RIBEIRO FREIRE e ELISABETH OLIVEIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 143171616 - SSP/SP, CPF n.º 04562782811, 
com 52 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e dois de março de mil novecen-
tos e sessenta e três (22/03/1963), residente na Av. Principal, 4233, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho 
de DETINO RIBEIRO FREIRE, falecido há 22 anos e de JOANNA ROSA FREIRE, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 77 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Elisabeth Oliveira da Silva, 
conforme sentença datada de 18/02/2011, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Judicial desta 
Comarca, nos autos de N°157.01.2011.001007-6/000000-000.. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 182719741 - SSP/SP, CPF n.º 07103250880, com 
48 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezenove de abril de mil novecentos e sessenta 
e sete (19/04/1967), residente na Av. Principal, 4233, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de RAIMUNDO 
OLIVEIRA DA SILVA, falecido há 34 anos e de ZEZITA OLIVEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposen-
tada, com 68 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Derivaldo Ribeiro Freire, conforme 
sentença datada de 18/02/2011, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Judicial desta Comarca, 
nos autos de N°157.01.2011.001007-6/000000-000. 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, 08 de julho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA MACHADO e WANDA DE SOUSA DOS 
REIS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de eletricista, RG n.º 
351474912 - SSP/SP, CPF n.º 30934023875, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido 
no dia três de outubro de mil novecentos e oitenta e dois (03/10/1982), residente na Rua Isabel 
Angelina Gomes, 39, Bolsão Nove, Cubatão - SP, filho de ADEMIR ALVES MACHADO, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
APARECIDA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do larq, com 57 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 
402997980 - SSP/SP, CPF n.º 33191923888, com 30 anos de idade, natural de Juquiá - SP (Juquiá  
Livro nº 26, fls. nº 46, Termo nº 23148), nascida no dia seis de outubro de mil novecentos e oitenta 
e quatro (06/10/1984), residente na Rua Um, 49, Fabril, Cubatão - SP, filha de JOSÉ NIWTON DOS 
REIS, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 55 anos de idade, residente em Itapevi - SP 
e de AMÉLIA MARIA DE SOUSA DOS REIS, de nacionalidade brasileira, costureira, com 53 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 08 de julho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: 
GUILHERME LOPES DOS SANTOS e MARCELLA BARBOSA DO 
NASCIMENTO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de frota, RG n.º 55589762X - SSP/SP, CPF n.º 
44713937827, com 18 anos de idade, natural de Cubatão - SP 
(Cubatão-SP  Livro nº 179, fls. nº 90, Termo nº 53428), nascido 
no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e noventa e 
seis (22/11/1996), residente na Rua Vereador Josafa Balbino dos 
Santos, 124, Jardim Real, Cubatão - SP, filho de VALDECI LOPES 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, operador de máquinas, 
com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ENILDE 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, cozinheiro, com 42 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, RG 
n.º 376510201 - SSP/SP, CPF n.º 42493882806, com 18 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 183, fls. nº 13, 
Termo nº 54943), nascida no dia oito de junho de mil novecentos 
e noventa e sete (08/06/1997), residente na Rua 16, 250, casa G, 
Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de MANASSÉS SILVA DO NASCIMEN-
TO, falecido há 17 anos e de MARIA ROSELI BARBOSA BORGES, 
de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 35 
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, 08 de julho 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 RAMOS NUNES PEREIRA e LIRIA ROSA DE SARON MONSON COSTA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 485644472 - SSP/SP, com 24 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 142, fls. nº 226, Termo nº 38838), nascido no 
dia quinze de agosto de mil novecentos e noventa (15/08/1990), residente na Rua 5 A, 24, Jardim Costa 
Muniz, Cubatão - SP, filho de JORGE NUNES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 51 
anos de idade, residente em Machado - MG e de MARIA AURINDA RAMOS PEREIRA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 556102629 - SSP/SP, com 19 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 177, fls. nº 180, Termo nº 52722), nascida no dia vinte de junho de 
mil novecentos e noventa e seis (20/06/1996), residente na Rua 5 A, 24, Jardim Costa Muniz, Cubatão 
- SP, filha de ADALBERTO COSTA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de CELIA SEREBANDO MONSON, de nacionalidade brasileira, domestica, com 
60 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: REINALDO PEREIRA DA SILVA FILHO e FABIANA DE SOUZA FERNANDES. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, comerciante, RG n.º 19902917 - SSP/SP, 
CPF n.º 12609598807, com 46 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Liv-
ro nº 434, fls. nº 261, Termo nº 175480), nascido no dia vinte e oito de julho de mil novecentos 
e sessenta e oito (28/07/1968), residente na Rua São João, 57, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de 
REINALDO PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 83 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de IDALTINA FONTOURA DA SILVA, falecido há 4 anos . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora de educação física, RG n.º 28300762 - SSP/
SP, CPF n.º 25954715890, com 39 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e 
três de maio de mil novecentos e setenta e seis (23/05/1976), residente na Rua São Paulo, 515, 
Centro, Cubatão - SP, filha de JOSÉ VIEIRA FERNANDES, falecido há 1 ano e de MARIA DE SOUZA 
FERNANDES, falecida há 16 anos. 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, 10 de julho 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: ADRIANO DE LIMA CARAUBA e REGIANE LIMA BEZERRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, divorciado, bombeiro civil, RG n.º 295012031 - SSP/SP, CPF n.º 27652697859, 
com 37 anos de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia trinta e um de março de mil novecentos 
e setenta e oito (31/03/1978), residente na Rua 03, 24, A, Jardim Costa Muniz, Cubatão - SP, filho de 
ADEMAR BATISTA CARAUBA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 61 anos de idade, resi-
dente em São Vicente - SP e de CLEONICE DE LIMA CARAUBA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
60 anos de idade, residente em Santos - SPDivorciado de Sandra Ferreira da Cruz, conforme sentença 
datada de 25/04/2012, proferida pela MM. Juiza de Direito da 1ª Vara da Família e das Sucessões da 
Comarca de Santos-SP, nos autos de N°2513/11.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, técnica em nutrição, RG n.º 47667749X - SSP/SP, CPF n.º 38032241876, com 26 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte de agosto de mil novecentos e oitenta e oito 
(20/08/1988), residente na Rua 03, 24, A, Jardim Costa Muniz, Cubatão - SP, filha de EVANILDO FRAN-
CISCO BEZERRA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 50 anos de idade, residente em Campo 
Grande - MS e de IVONE MARIA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, ajudante de cozinha, com 47 
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, 11 de julho 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: MÁRCIO VALIDO DE SANTANA e ALEXSANDRA SANTOS DA SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico montador, RG n.º 3450272 - SSP/SE, CPF 
n.º 05010836505, com 26 anos de idade, natural de Aracaju - SE (Santo Amaro das Brotas-SE  Livro 
nº 07, fls. nº 223, Termo nº 7029), nascido no dia quinze de junho de mil novecentos e oitenta e 
nove (15/06/1989), residente na Rua do Curtume, 416, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de ROBERTO 
VALIDO DE SANTANA FILHO, de nacionalidade brasileira, encarregado, com 55 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de RENIRE SANTOS DE JESUS, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 
40 anos de idade, residente em Salvador - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, pagen, RG n.º 344486072 - SSP/SP, CPF n.º 27183357856, com 38 anos de idade, natural de 
Londrina - PR (Londrina-PR  Livro nº 016, fls. nº 013, Termo nº 004065), nascida no dia vinte e três 
de novembro de mil novecentos e setenta e seis (23/11/1976), residente na Rua do Curtume, 416, 
Vila Natal, Cubatão - SP, filha de LAZARO FRANCISCO DA SILVA, desaparecido há 35 anos e de NAIRDA 
SANTOS DA SILVA, desaparecida há 35 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, 13 de julho 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: CARLOS ERNANI VIEIRA DOS SANTOS JÚNIOR e MARCIA SILVA DE OLIVEIRA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, RG n.º 329984421 - SSP/
SP, CPF n.º 32601584807, com 29 anos de idade, natural de São Vicente - SP (São Vicente  Livro nº 154, 
fls. nº 62, Termo nº 117490), nascido no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e oitenta e cinco 
(27/07/1985), residente na Avenida Nove de Abril, 3370, apto.06, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de CAR-
LOS ERNANI VIEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, técnico em eletrônica, com 57 anos de 
idade, residente em São Vicente - SP e de ANA MARIA SOUZA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 61 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de cadastro, RG n.º 42439610 - SSP/SP, CPF n.º 34545013856, com 29 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatro de março de mil novecentos e oitenta e seis 
(04/03/1986), residente na Avenida Nove de Abril, 3370, apto.06, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de LUIZ 
CARLOS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 54 anos de idade, residente em São 
Vicente - SP e de MARIA SILVA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, operadora de caixa, com 51 
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, 13 de julho 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: SEBASTIÃO LOPES CRUZ e JACILENE BARBOSA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, feirante, RG n.º 138782015 - SSP/SP, CPF n.º 04298463800, com 
56 anos de idade, natural de Itariri - SP (Itariri-SP  Livro nº 7, fls. nº 165, Termo nº 6076), nascido no dia 
seis de setembro de mil novecentos e cinquenta e oito (06/09/1958), residente na Rua das Violetas, 
358, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de ARGEMIRO CRUZ, desaparecido há 45 anos e de MARIA LOPES, fa-
lecida há 43 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 371173334 
- SSP/SP, CPF n.º 37637586820, com 36 anos de idade, natural de São Lourenço da Mata - PE (São Lou-
renço da Mata - PE  Livro nº 96, fls. nº 216, Termo nº 10445), nascida no dia quatro de setembro de mil 
novecentos e setenta e oito (04/09/1978), residente na Rua das Violetas, 358, Vila Natal, Cubatão - SP, 
filha de BARTOLOMEU BARBOSA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 69 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARLENE JOSÉ DOS SANTOS, 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, 13 de julho 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: JONATHAN FERNANDO NOBREGA DO NASCIMENTO e ILCA ALVES DA COSTA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 486033430 - SSP/SP, CPF n.º 
04181017362, com 24 anos de idade, natural de São Vicente - SP, nascido no dia vinte e um de abril de 
mil novecentos e noventa e um (21/04/1991), residente na Av. Principal, 79, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
filho de JACKSON DO NASCIMENTO, falecido há 6 anos e de FRANCISCA NOBREGA LIMA CARNEIRO, de 
nacionalidade brasileira, manicure, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 2005010448316 - SSP/CE, com 26 anos de 
idade, natural de Fortaleza - CE (Fortaleza-CE  Livro nº 133, fls. nº 140, Termo nº 133334), nascida no dia 
seis de abril de mil novecentos e oitenta e nove (06/04/1989), residente na Av. Principal, 79, Vila Esper-
ança, Cubatão - SP, filha de IVAN SILVA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, mecanico, com 62 anos de 
idade, residente em Fortaleza - CE e de FRANCISCA ALVES BRILHANTE, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 54 anos de idade, residente em Fortaleza - CE. 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 julho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MARCEL DE ARAUJO SANTOS e MICHELLE ALVES DE FRANÇA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, motoboy, RG n.º 44117105 - SSP/SP, CPF n.º 31874885877, com 
28 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 121, fls. nº 69, Termo nº 30324), 
nascido no dia primeiro de maio de mil novecentos e oitenta e sete (01/05/1987), residente na Av. 
9 de Abril, 3010, aptº21, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de JOSÉ ALOIZIO SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, auxiliar administrativo, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARLENE 
DE ARAUJO SANTOS, de nacionalidade brasileira, professora, com 55 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de escritorio, RG n.º 
358614612 - SSP/SP, CPF n.º 37347259843, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  
Livro nº 148, fls. nº 350, Termo nº 41350), nascida no dia sete de fevereiro de mil novecentos e no-
venta e um (07/02/1991), residente na Rua Arthur Bernardes, 281, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, 
filha de JOSÉ PEDRO DE FRANÇA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de ROSA ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
70 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 julho 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: THIAGO FERREIRA AVELINO DA SILVA e IARA ALVES DE JESUS. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista de manutenção, RG n.º 45055194 - SSP/SP, CPF 
n.º 23174211840, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove de março 
de mil novecentos e oitenta e nove (29/03/1989), residente na Rua Dois, bloco 05, casa 01, Parque 
São Luis, Cubatão - SP, filho de IVANILDO AVELINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 
63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, auxiliar de escrita fiscal, RG n.º 47993546 - SSP/SP, CPF n.º 39343123817, 
com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezoito de janeiro de mil novecentos 
e noventa e dois (18/01/1992), residente na Rua Josefa de Araujo, 55, Parque São Luis, Cubatão - SP, 
filha de AILTON BERTOLINO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, pintor, com 46 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de DOMINGAS ALVES DE SOUZA, 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, 13 de julho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: ERINALDO 
GALDINO DA SILVA e CICERA MARIA DA SILVA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, viúvo, aposentado, RG n.º 
52074869 - SSP/SP, CPF n.º 20147457815, com 66 anos de idade, 
natural de Arapiraca - AL, nascido no dia dezesseis de setembro de 
mil novecentos e quarenta e oito (16/09/1948), residente na Rua 
Marechal Costa e Silva, 469, Jd. Costa e Silva, Cubatão - SP, filho de 
JULIO GALDINO DA SILVA, desaparecido há 65 anos e de NELICIA 
SENHORINHA SILVA, falecida há 47 anosViúvo de Maria Lucia de 
Lima, falecida aos 12/01/1991, lavrado no livro C-26, fls.217, sob o 
nº5664, no Cartório de Cubatão/SP. Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciada, doméstica, RG n.º 331732841 
- SSP/SP, CPF n.º 15921105848, com 53 anos de idade, natural de 
Bezerros - PE, nascida no dia vinte e um de abril de mil novecentos 
e sessenta e dois (21/04/1962), residente na Rua Amaral Neto, 
30, Caminho Santa Rosa, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha 
de ROQUE BERNARDO DA SILVA, falecido há 11 anos e de JOSEFA 
MARIA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 65 anos de idade, residente em Bezerros - PE. Divorciada 
de Carlos Miguel de Santana, conforme sentença datada aos 
22/04/02, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara da Comarca de 
Cubatão/SP, nos autos do proc.Nº986/01. 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 julho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os 
documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: BRUNO TIAGO DA SILVA e JOYCE PIRES DA ROCHA 
SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de cilo, RG n.º 48974763 - SSP/SP, CPF n.º 
41843856808, com 22 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascido no dia três de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e três (03/02/1993), residente na Rua Treis, 61, 
Bolsão Nove, Cubatão - SP, filho de WASHINGTON JOSÉ DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 57 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de CREUSA PEREIRA 
TIAGO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, nutricionista, RG n.º 
36255859 - SSP/SP, CPF n.º 40397452802, com 23 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e oito de 
janeiro de mil novecentos e noventa e dois (28/01/1992), re-
sidente na Rua 17 de Outubro, 48, Jd.Costa e Silva, Cubatão - 
SP, filha de ADEILDO ABDIAS DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 52 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de EDINÉIA PIRES DA ROCHA SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documen-
tos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: THIAGO 
RODRIGUES ALVES e THATIANY ARIELE GOMES. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico de planeja-
mento, RG n.º 46017114 - SSP/SP, CPF n.º 36540088876, com 26 
anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 126, fls. nº 243, Termo nº 76940), nascido no dia vinte e um de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (21/12/1988), resi-
dente na Rua Francisco Cunha, 651, Jardim 31 de Março, Cubatão 
- SP, filho de ANTONIO MAURO ALVES, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 57 anos de idade, residente em Santos - SP e de 
MARIA FILOMENA RODRIGUES DA SILVA ALVES, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em Santos - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, promo-
tora de vendas, RG n.º 450933167 - SSP/SP, com 25 anos de idade, 
natural de Conselheiro Lafaiete - MG (Conselheiro Lafaiete-MG  
Livro nº 142, fls. nº 47, Termo nº 31230), nascida no dia dezoito 
de junho de mil novecentos e noventa (18/06/1990), residente na 
Rua Francisco Cunha, 651, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, filha 
de JOSÉ GOMES HONORIO, de nacionalidade brasileira, aposenta-
do, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
APARECIDA GOMES, de nacionalidade brasileira, domestica, com 
65 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 julho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.
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O engº e professor Norberto Bráz é o novo presidente para o ano rotário 2015/2016. 
A posse do novo Conselho Diretor do Rotary Club Jardim Casqueiro contou com a 
presença de diversos rotarianos do Distrito 4420. A grande festiva rotária foi presti-
giada também com a presença da governadora do Distrito Maria Luiza Zago.  
Na foto, o conselho diretor do clube

A Seleção de Futebol sub-
20 de Cubatão treina no Es-
porte Clube Cubatão para a 
disputa dos jogos regionais, 
que se iniciou no último dia 
15. A equipe utiliza as de-
pendências do clube todas as 
terças e quintas, além de jogos 
amistosos, que são realizados 
durante os finais de semana. 

É grande a expectativa 
para a competição do técnico 
da equipe, Edinho, já que há 
atletas que já jogaram por 
clubes profissionais. O grande 
destaque é o jogador Jeffer-

son, que foi campeão paulista 
da segunda divisão pela equi-
pe da Portuguesa Santista.

Area Social – Os sócios 
do clube podem usufruir de 
todas as estruturas do E.C 
Cubatão. Além do campo 
tradicional, tem os campos 
de futebol society e todas as 
dependências do clube. Para 
mais informações sobre alu-
guel de espaço para jogos e 
festas e sobre como se tornar 
sócio do clube, entre em con-
tato pelo telefone (13)  3361-
8125/3361-2511.

Seleção de Cubatão 

O amigo Costa 
soprou mais 

uma velinha. 
Participante 

assíduo do 
Programa Jor-
nal da Cidade, 

comemorou 
junto aos co-

municadores e 
participantes 
do programa

Com um belo trabalho na 
periferia, o Projeto Esperança 
leva, uma nova perspectiva de 
vida para as crianças da Vila 
Esperança. Alem da escolinha 
de futebol, o Projeto realiza 
ações comunitárias nas datas 
comemorativas e conta com 
parcerias para aquisição de 

Projeto Esperança CubatãoHorizontais: 1- (?) Duarte, 
estádio palco da estreia do 
Palmeiras no Brasileirão de 
1972. 3- Márcio (?), presiden-
te do Flamengo, campeão 
brasileiro em 1992. 7- Quarto 
zagueiro do Galo, vencedor 
da “Bola de Prata” da Revista 
Placar, no Brasileirão de 1971. 
9- Osmar (?), técnico do Inter-
nacional na rodada final do 
Brasileirão de 2012. 10- Arena 
(?), palco da goleada (4x1) im-
posta pelo Fluzão ao time do 
Morumbi no Brasileirão/2010. 
11- Apelido do peruano 
Ramirez, campeão brasileiro 
com o Timão em 2011. 14- 
Marco Aurélio (?), superin-
tendente do São Paulo, na 
conquista do Brasileirão em 
2008. 15- Marcelo (?), presi-
dente do Inter na conquista 
do campeonato brasileiro, 
em 1979. 16- “Jogo das (?)”, 
ocorrido no Maracanã envol-
vendo Flamengo e Cruzeiro 
na rodada final do Brasileirão 
2013. 18- Autor do 4º gol do 
Flamengo contra o Coritiba 
(4x3), no Brasileirão de 1980. 
21- (?) Sérgio, técnico do Fura-
cão na vitória diante do Galo 
(1x0), no Brasileirão de 2001. 
25- Artilheiro do Brasileirão 
em 1983, adversário do Brasil 
na Copa de 2006.26- Fez o gol 
de honra do Santos, na der-
rota diante do Bahia (1x5), no 
Brasileirão/88. 28- Em 2012 
comandou o Fluzão na dis-
puta do Brasileirão, terminando a competição como legítimo campeão. 30- Volante do Guarani na conquista do Brasileirão/78, xará do 
lateral-direito do Brasil contra a Holanda na Copa de 1998. 31- Campeão brasileiro em 1977, presente na Copa de 1974. 32- Paulo César 
(?), treinador de goleiros do Corinthians, campeão brasileiro em 1999. 
Verticais 1- Campeão do Brasileirão em 1984, que bebeu água estranha na Copa de 1990. 2- Campeão do Brasileirão em 1979, xará de 
saudoso cantor da MPB. 4- Autor de 5 gols no jogo Cruzeiro x Bahia(7x0), na rodada final. do Brasileirão/2003. 5- (?) Vanderlei Boschilia, 
árbitro na decisão do Brasileirão em 1975. 6- Campeão do Brasileirão/86 pelo Sampa, natural de Monte Sião. 7- Campeão da Copa Jão 
Havelange com o Vasco, revelado no Corinthians 8- Vulgo “Véio”, presente em 21 jogos pelo Flamengo na conquista do Brasileirão de 
1982. 10- Zagueiro do Timão, campeão brasileiro em 1988. 12- (?) Maffia, preparador físico do Palmeiras na conquista do Brasileirão em 
1973. 13- Carlos (?) Simon, árbitro do jogo final do Brasileirão em 2001. 17- Atleta português, campeão brasileiro pelo Vasco em 1974. 19- 
Meio-campista do Corinthians no Brasileirão/2015, presente na Copa América do mesmo ano. 20- Substituído por Celso Roth, no coman-
do técnico do Vasco no Brasileirão de 2015. 22- Zagueiro do Flamengo, campeão brasileiro em 2009, revelado no São Paulo. 23- Campeão 
brasileiro em 1985, cujo xará marcou o último gol da Copa em 1962. 24- Goleiro reserva do Grêmio, na conquista do Brasileirão/1981. 
27- Goleiro do Vasco, campeão brasileiro em 1997, xará de famoso cantor e compositor. 29- Gerente de futebol do Santos, na conquista 
do Brasileirão 2002, bicampeão mundial em 1958/62. 

materiais esportivos. O de-
safio agora é encontrar um 
professor de Educação Física 
e parceiros para colocação de 
telas no campo, e outras ne-
cessidades. Quem quiser par-
ticipar entre em contato com 
Maiko Santana, pelo telefone 
(13) 98820-3247. 

Depois do sucesso do último domingo (12), é 
grande a fila de companheiros que pedem ao 
presidente Almir Moura a reedição do encon-
tro.
Sem os tradicionais e acalorados debates das 
plenárias e reuniões da Executiva e Diretório, 
o clima, na Arena Santa Rosa, foi de muito 
bate
papo e descontração. Tanta era descontração 
que as dietas ficaram de lado. Não sobrou 
nada! 

Feijoada com tempero petista 
Parabéns! 
O diretor-secretário da 
Câmara Áureo Tupi-
nanbá não esconde o 
orgulho pela aprova-
ção da estagiária 
Monalise Fonseca no 
dificílimo exame da 
ordem. 

Quem vai dizer que São João e juventude não combina. 
Está aí! Galera caprichou na vestimenta para comemorar. 

H
O

RIZO
N

TAIS 1- Belfort; 3- Braga; 7- Vantuir; 9- Loss; 10- Barueri; 11- Cachito; 14- Cunha; 15- Feijó; 16- Faixas; 18- Anselm
o; 21- M

ário; 25- Zico; 26-Sócrates; 
28- Abelão; 30- Zé Carlos; 31- M

irandinha; 32- Gusm
ão.  VERTICAIS 1- BRAN

CO
; 2- JAIR; 4- ALEX; 5- D

U
LCÍD

IO
; 6- O

SCAR; 7- VIO
LA; 8- RAU

L; 10- BATATA; 
12- H

ÉLIO
; 13- EU

G
ÊN

IO
; 17- PERES; 19- ELIAS; 20- D

O
RIVA; 22- ÁLVARO

; 24- REM
I; 27- CAETAN

O
; 29- ZITO

.

Rumilson castro

José Mário Alves
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