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Juliana dos Santos 
enche Cubatão de 
orgulho e esperança

Divulgação

Vereador quer CEV
para investigar 
atendimento nas 
agências bancárias

OURO DA CASA

A matéria de capa pu-
blicada por Acontece, se-
mana passada, provocou 
reação de setores da socie-
dade. O vereador Ricardo 
Queixão (PMDB) prepara 
pedido de formação de 
CEV para averiguar recla-
mações de clientes. Moti-
vação é o descumprimento 
da lei que determina prazo 
máximo para atendimento 
e reclamações diárias nas 
portas e filas das agências.  
Conseg também se reuniu 
para discutir o assunto   03

Reforma política 
aprovada não deve 
mudar cenário de 2016

As grandes mudanças 
no regramento eleitoral, 
aprovada pelos deputa-
dos no último dia 14, 
não devem valer para as 
próximas eleições mu-
nicipais. As mudanças 
devem começar a valer 
nas eleições gerais. 

As mudanças mais 
significativas, se forem 
mantidas pelos sena-
dores, vão  diminuir 

drasticamente os cus-
tos das campanhas. 
Começando pelo prazo 
de campanha que caiu 
de 90 para 45 dias.

Outro corte impor-
tante de gastos virá da 
confecção de materiais. 
A partir de 2018 panfle-
tos e santinhos voltam 
à condição de astro na 
hora de pedir o voto. 
Cavaletes, placas, pin-

tura de muros, bonecos 
e grandes adesivos vão 
ser abolidos. Adesivos 
e cartazes poderão ser 
usados, porém a área 
vai cair dos atuais 4m² 
para apenas 0,5 m². 

Para a próxima 
eleição, continuam per-
mitidos o uso de cava-
letes, placas, faixas, 
banner e adesivos em 
carros. 03

Fábrica oferece + 
de 1500 vagas 06

Dissidentes 
do PMDB 
articulam projeto

Estado promete 
entregar viaduto 
em novembro

Licenças - prêmio

Grupo trabalha para construir uma 
nova força política para a disputa da 
Câmara em 2016. O objetivo do gru-
po é articular base de sustentação da 
candidatura governista e conquistar 
apoio para formação de uma chapa 
com lideranças novas. 02

Secretaria de Transportes e Logísti-
ca diz que processo já foi finalizado. 
Detalhes saem nos próximos dias. 
Confira contexto histórico do pri-
meiro viaduto e sobre as circunstân-
cia da mudança de nome. 02

Comissão da Prefeitura terá auxí-
lio de auditores independentes. CEI 
vai colher primeiros depoimentos na 
próxima segunda. 03

Mais uma grande 
conquista internacio-
nal já está eternizada 
nos livros esportivos 
de nossa história. Não 
se trata de qualquer 
feito. 

Nascida em Cu-
batão, moradora da 
Vila Natal, Juliana 
iniciou carreira de ta-
manha envergadura 
na escola do bairro, 
na UME D. Pedro I. 

Juliana nasceu em 

Cubatão no dia 12 de 
julho de 1983. Aos 13 
anos de idade, já fazia 
parte da equipe de atle-
tismo da Cidade, incen-
tivada por professores 
da Escola D. Pedro I, 
onde estudava e treina-
va corrida e salto desde 
os 12 anos.

Da equipe escolar, foi 
logo selecionada para a 
equipe de atletismo da 
cidade. Não demorou 
muito para os resultados 

aparecerem. Campeã 
em várias categorias, 
na velocidade e nas 
grandes distâncias, 
Juliana dos Santos, da 
cidade de Cubatão vai 
com moral para a dis-
puta das Olimpíadas 
do Brasil, no rio de Ja-
neiro em 2016.

Vai lá Juliana, de 
cabeça erguida. Você 
já é nossa grande 
campeã. 

Parabéns! 06

Conferência 
da Juventude 
rola neste 
sábado, 
no Parque 
Anilinas 03

Abono para 
servidor pú-
blico está 
garantido 
para início 
de agosto 03

Reajuste 
de 8,17 é 
alterado e 
pode não sair 
no próximo 
mês 03

Divulgação



As novas regras de tem-
po mínimo de filiação, re-
duzida para seis meses, 
limites para doações de 
empresa, de gasto do pró-
prio candidato e do teto de 
despesas para cada eleição 
não vão atingir os candida-
tos que já se acanham para 

o próximo pleito. 
Para a próxima eleição 

de 2016 valem alguns itens 
da mini-reforma de 2014. 

Está limitado o uso de 
cabos eleitorais a no máxi-
mo 20% do total de gastos. 

Não muda 
para 2016
- Coligações proporcio-

nais não mudam
- Candidatos e partidos 

é quem definem valores do 

Textos modificados, 
aprovados na Câmara : 

Lei dos partidos 
(9.096/95)
• Lei das eleições 
(9.504/97) 
• Código Eleitoral 
(4.737/65)
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Mudanças aprovadas pela Câmara 
dos Deputados ainda precisa 
passar pelo Senado e pela sanção 
presidencial. Novas regras começam 
a valer a partir de 2018

fatos & tendências

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

Poder da 
audição 
Enquanto a Prefeitura 

segue com seus trabalhos 
de apurar os pagamen-
tos de licenças-prêmio, 
com auditores externos, 
a Câmara já convocou os 
primeiros oito depoentes. 
A Comissão especial es-
pera o grupo na próxima 
segunda. A oitiva deve 
durar o dia inteiro. Que 
mandem as quentinhas! 

 
 Telhado
de vidro 
Há quem veja parla-

mentares com telhados 
de vidro e pouco espaço 
para apontar o dedo para 
o lado do governo. O pes-
soal mais atento já identi-
ficou carinhas que apare-
cem muito nos registros 
das campanhas de alguns 
vereadores, cujos respec-
tivos nomes e matrículas 
estão no meio da lista das 
afortunadas licenças. Bai-
ta saia justa!  

Tribuna 
clandestina 
Nada tem haver com de-

mocracia, ou a falta dela. 
O fato é que manifestações 
por parte do público no 
plenário da Câmara não 
são permitidas. Além de 
falta de educação está no 
Regimento Interno. Não 
pode é dura mas é a lei. 

Em Esperanto 
Eis que na última sessão 

da Câmara um exaltado 
protestante, levantou-se e 
esbravejou com olhos es-
bugalhados em direção ao 
vereador Roxinho.

Isso é manobra. Vocês 
querem aprovar o reajuste 
para todos. Subsídios aqui 
não vão aumentar. Sem 
efeito, o recado foi dado, 
a sessão paralisada pelos 
famosos cinco minutos 
na salinha e no final o au-
mento de 8,17% aprova-
do, com emenda supressi-
va do vereador Doda. 

Em Chiconês 
Depois da questão de 

ordem do munícipe, o as-
sunto virou tema de deba-
te lá na Adega do Chico. 
O foco era implantação, 
na Câmara, da Tribuna 
Popular.  

O dono do estabeleci-
mento, com sua peculiar 
memória, opinou que lei é 
lei. Todos precisam cum-
prir. Isso é democrático. 
Se não é adequada vamos 
nos mobilizar para alte-
rar ou revogar, o que não 

pode é entrar na moda da 
arruaça, disse o político 
Francisco. 

E tenho tido 
Finalizou Chico dizen-

do que: Fosse na época de 
um plenário com Rubão, 
Ivaniel, Deodoro, Mes-
sias, Romeu Magalhães e 
Geraldo, por exemplo;  o 
pauteiro bravo escutaria: 
“Rapaz. Dispute a eleição, 
ganhe no voto e aí sim 
você pode vir aqui e dizer 
o que passa ou não passa, 
vota ou não vota”. Eita!

Não que esteja 
reclamando 
Trata-se apenas de uma 

constatação da equipe do 
pré-candidato Cleber do 
Cavaco da Vila dos Pesca-
dores. Via WhatsApp da 
coluna, um assessor diz 
que o rapaz está sofrendo 
grande assédio de vários 
partidos para filiação. Na 
lista estariam PT, PDT, 
PSB, PMDB e Pros. 

Que saibam 
os interessados 
Que a decisão do rapaz 

depende do caminho que 
o vereador Doda, com 
forte base na Vila vai to-
mar, A fonte garante que 
se ele for mesmo o candi-
dato a prefeito do PSB o 
socialismo é o caminho. A 
intenção – nada bobo esse 
menino – é herdar os vo-
tos do atual parlamentar.  

Reforma política 
não vale em 2016

teto de gastos
- Candidatos podem 

usar placas, faixas, adesivos 
e pinturas. No máximo de 
4 m²

- Cavaletes em locais 
públicos e privados permi-
tidos. Não poder atrapa-
lhar o trânsito

- Doações de empresas 
e pessoas físicas, na regra 
atual. 

- Registro de doações en-
tregue junto as declarações 
à Justiça Eleitoral

- Urnas não precisam 

imprimir comprovante
- Prefeitos eleitos para o 

primeiro mandato em 2012 
podem concorrer a reeleição.

Para 2018
Fim da reeleição 
Governadores e presi-

dente eleitos em 2018 cum-
prem apenas um mandato, 
sem possibilidade de ree-
leição. 

Somente quem foi eleito 
para um primeiro mandato 
em 2014 ainda poderá bus-
car sua reeleição.

Prazo de campanha
Período de campanha 

será reduzido pela metade.
Cai dos atuais 90 dias 

para 45 dias.
Os programas de rádio e 

tv também vão enxugar. 

Tempo mínimo de 
filiação partidária  
A partir de 2018 o tempo 

mínimo de filiação partidá-
ria vai diminuir pela meta-
de. Cai dos atuais 1 ano para  
6 meses.

Domicílio eleitoral 
O prazo mínimo para 

disputar eleição por estado 
e municipio continua sen-
do 1 ano. 

Divulgação

Fechadíssimos: Tinho, Anderson de Lana, Jacintinho e Augusto “Rei do X Salada”

Depois de se posiciona-
rem contra as mudanças de 
rumo do PMDB,  que está 
caminhando para quebrar 
a aliança com o PT e lançar 
candidato próprio em 2016 
os suplentes Tinho, Ander-
son de Lana, Jacintinho e 
Augusto Rei do X Salada 
querem ampliar o grupo.

A articulação dos pré-

G4 vi    ando G8R

Grupo deve formar uma 
nova força eleitoral

G4 confirma 
saída do PMDB e 
se mantem unido 
para formar outra 
frente; na bagagem 
mais de 4 mil votos

-candidatos governistas que 
já se desenrolava há mais de 
um mês chegou aos termos 
finais após o expediente da 
última quarta (22). 

Caso tenham êxito em 
articularem todas as nuan-
ces do processo pode estar 
nascendo a segunda ou a 
terceira força da próxima 
eleição. A primeira força, 

já denominada de chapão, 
inevitavelmente será o PT 
com expectativa de eleger 
no mínimo cinco cadeira.

O grupo já prepara o 
próximo encontro com, no 
mínimo, mais 4 fortes pré-
-candidatos a vereador. A 
ideia é formar uma chapa 
que seja capaz de dar sus-
tentação e ajudar a levar a 

campanha governista para 
a rua e a eleger uma boa 
bancada de vereadores. 

Experientes, o grupo 
se articula sem deixar fios 
soltos. Tudo é feito com in-
terlocução simultânea com 
“a pessoa responsável pela 
continuidade do nosso tra-
balho, a quem devemos res-
peito, satisfação e lealdade”, 
fazem questão de esclarecer. 

O G4, futuro G8, ainda 
não definiu para qual legen-
da vão migrar. O certo é que 
será uma decisão conjunta e 
o caminho inequívoco é um 
partido da base. 

02/10/16
primeiro domingo do 

mês é a dia da eleição. 
Data também serve de pa-
râmetro para filiação e do-
micilio eleitoral. O limite 
prudente é  1º de outubro

Novo no 
Ambiente
Eugênio Augusto da 

Silva Junior, servidor de 
carreira da Prefeitura as-
sumiu na  última terça 
(21) a Secretaria de Meio 
Ambiente.

Formado em Engenha-
ria de Produção pela Es-
cola Politécnica da USP,  
é servidor há 31 anos.

Há 12 anos, como autô-
nomo, presta consultoria 
na área de Gestão de Qua-
lidade e Meio Ambiente.

Dúvida familiar 
Eugênio toma posse 

e surge uma dúvida no 
clã Moura. Ligado ao 
vereador Fabio Moura, 
desconfia-se que o ve-
reador do Prós deu um 
empurraozão. E agora, 
os irmãos Moura estarão 
juntos em 2016? Ou vai 
rachar? 

• revoga a exigência de lista com o nome e o CPF de todos os cabos eleito-

rais na prestação de contas;

• permite aos partidos apresentarem documentos para esclarecer ques-

tionamentos da Justiça Eleitoral a qualquer momento enquanto não 

transitado em julgado;

• impõe o voto impresso para conferência a partir das próximas eleições; 

• proíbe o uso de bonecos em bens de uso público

• proíbe faixas, placas, cartazes, pinturas ou inscrições em bens particulares 

ou públicos 

• será permitido o adesivo ou papel de até 0,5 m². O limite atual é de 4 m²;

• emissoras de rádio e TV não poderão, a partir de 30 de junho do ano elei-

toral, transmitir programas apresentados ou comentados por candidatos;

Outras mudanças para 2018 e 2020  
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RECLAMAÇÕES 

Bancos vão 
passar por 
investigação 
Denuncias sobre 
o descaso com os 
clientes cubatens-
es, publicadas por 
Acontece semana 
passada causaram 
reações de diversos 
setores 

Licenças - prêmio

Para o vereador Ricar-
do Queixão (PMDB) a 
quantidade de reclama-
ções de clientes que che-

gam à Secretaria de Finan-
ças, Ouvidoria Municipal 
e ao Procon, não corres-
pondem ao que realmente 
acontece na relação dos 
bancos com os clientes de 
Cubatão. 

Queixão deci-
diu agir após série 
de reportagens 
do jornal Acon-
tecedenunciando 
os abusos e mau 
serviçoes. O foco 
da CEI é obter 
um retrato fiel da 

situação “condizente com 
a quantidade de pessoas 
que, diariamente, se so-
frem com maus serviços 
bancários”.

A proposta de abertura 
da CEI será apresentada 

1ª infração Advertência
 2ª R$ 5 mil 
3ª R$ 10 mil
 4ª R$ 20 mil 
5ª R$ 40 mil 
6ª R$ 80 mil 
7ª Suspensão da licença

A
ut

ua
çõ

es

“Vamos montar barracas 
na frente das agências, en-
trevistar os clientes a fim de 
fiscalizar o cumprimento do 
que é estipulado em leis. O 
atendimento deve ser rápi-
do e com qualidade. Todos 
pagamos taxas elevadas. 
Vamos convocar a direção 
das instituições para exigir 
soluções” 

Marcel Nobrega

di
vu

lg
aç

ão

Diante de tantas reclamações que recaem sobre os bancos, a foto acima poderia 
ser um protesto, como já aconteceu em outras cidades. Mas, a tensão não chegou 
a tanto, a cena é de um acidente de trânsito.  Por sorte nada muito grave

A juventude cubaten-
se está convidada a par-
ticipar, a partir das 9 ho-
ras deste sábado (25) no 
Parque Anilinas da dis-
cussão de temas como; 
Educação; Trabalho; Di-
versidade e Igualdade; 
Saúde; Cultura; Direito 
à Comunicação; Esporte 
e Lazer; Meio Ambiente; 
Território e Mobilidade; 

Mesmo com aprova-
ção dos vereadores, ain-
da é incerto o reajuste de 
8,17% nos salários dos 
servidores públicos. A 
aplicação do percentual, 
neste pagamento do dia 
30 de julho, pode não 
acontecer.  

 Desta vez é a supres-
são do artigo que previa 
que o mesmo percentual 

Aprovado abono para servidores

Juventude em ação

Reajuste salarial

sair no dia 04, segundo 
apuramos.

No início deste mês 
de agosto, os servidores 
municipais receberão de-
pósito de  R$ 435,00 em 
parcela única. Para o mês 
de setembro a expectativa 
é de que o processo de es-
colha da empresa opera-
dora do Cartão Servidor 
já tenha sido escolhida. 

Segurança e Paz. 
Os trabalhos fazem 

parte da agenda da Con-
ferência Municipal de 
Juventude. 

A promoção é da 
Prefeitura de Cubatão, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Assistên-
cia Social e do Departa-
mento de Políticas para 
Juventude.                                                         

fosse aplicados aos subsí-
dios, do vice-prefeito, se-
cretários, presidente das 
autarquias e procuradores 
do município. 

O projeto aprovado 
com as modificações se-
gue para sanção da pre-
feita. Contudo, a prefeita 
pode vetar a supressão, o 
que retornaria o PL à Câ-
mara. 

na próxima sessão ordi-
nária.   Além de dili-
gências e da busca de 
diálogo direto com os 
clientes, o parlamen-
tar vê a necessidade de 
articular com o Poder 
Executivo a adoção de 
novos canais para regis-
tro de reclamações. 

A Comissão formada 
pela Prefeitura para inves-
tigar supostos pagamentos 
ilegais na forma de licen-
ças-prêmio, vai contar com 

reforço de auditores exter-
nos.

A contratação, de acor-
do com a Prefeitura, é mais 
uma demonstração de que 
o atual governo quer jogar 
luz sobre quaisquer paga-
mentos suspeitos na Folha. 

Os procedimentos ad-
ministrativos para a con-
tratação da auditoria ex-
terna serão definidos nos 
próximos dias. 

Descumprimento 
de decreto 
De acordo com decre-

to publicado pela prefeita 
Marcia Rosa, em 2011, as 
licenças-prêmio devem 
ser pagas em ordem cro-

Auditoria externa vai 
auxiliar Comissão 

nológica ou por questões 
especiais (doenças graves, 
por exemplo), tendo como 
parâmetro o salário-base 
do servidor público, até o 
limite de R$ 15 mil. 

Alguns pagamentos 
aparentemente fugiram a 
essa regra, superando os 
R$ 100 mil. 

Além do valor, as infor-
mações indicam que não 
foi observado a ordem cro-
nológica.

Novas Regras 
Desde do último dia 15, 

qualquer liberação para o 
pagamento de licença-prê-
mio precisa de autorização 
expressa da Prefeita.

Antes desta determi-
nação a liberação era feita 
com aval dos secretários de 
Gestão e Governo.

O restante do proces-
so permanece o mesmo, 
iniando-se análise a pedido 
do servidor.

Medida proposta pela 
prefeita após nova sus-
pensão da licitação pelo 
Tribunal de Contas que 
atendeu a mais um ques-
tionamento de uma das 
empresas concorrentes. 
Desta vez a licitante ques-
tiona a quantidade de dí-
gitos da senha para utili-
zação do cartão. 

O pagamento pode 

Manchete de Acontece, 
semana passada, 
o descaso de algumas 
agências bancárias de 
Cubatão com os clientes, 
inclusive com exposição 
de fila à rua, na agência 
do Itaú, foram assuntos 
que pautaram discussões 
durante a semana, em 
toda a cidade.
Nesta quinta, o descaso 
foi pauta da reunião do 
Conselho de Segurança- 
Conseg, na Associação 
Comercial de Cubatão.

Responsabilidade 
dos clientes 
Atualmente para que a 

fiscalização possa atuar em 
casos de descumprimento 
da regra que estipula limite 
máximo de espera, o clien-
te precisa se dirigir à Pre-
feitura com o comprovante 
do horário de entrada na 
agência e o horário em que 
foi atendido.  

Novos canais
Para Queixão os canais 

de registros das reclama-
ções precisam ser mais 
agéis e fáceis, sem mais tra-
balhos para o cidadão.

“Dentro da legalidade, 
a formalização da reclama-
ção, pode se dar através de 
um site, de um e-mail ou 
de um canal em uma das 
redes sociais”. 

VAGAS ABERTAS

A Escola e Faculdade 
Fortec está com vagas aber-
tas para o projeto “Mulhe-
res Empreendedoras”. O 
projeto tem como objeti-
vo capacitar mulheres que 
estão fora do mercado de 
trabalho para produzirem 
materiais que possam ser 
vendidos e assim ajudarem 
na renda familiar.

O primeiro curso, “Arte 
em Mosaico” conta com 
15 vagas e será ministrado 
pela professora Ana Lú-
cia Simões Gonçalves nos 
dias 14 e 21 de agosto, das 
17h30 às 19h, na Unidade 5 
da Fortec, em Cubatão.

Com o objetivo de es-
treitar os laços com as co-
munidades em que são 
localizadas as unidades da 
escola, este ano a Fortec 
criou diversos projetos que 
aproximassem a popula-
ção, a fim de trazer benefí-
cios para a sociedade.

Para se inscrever no cur-
so, basta ir até a Unidade de 
Cubatão com cópia do RG 
e comprovante de residên-
cia. A Unidade 5 da escola 
fica localizada na Avenida 
das Nações Unidas, nº 956 
– Vila Nova, Cubatão. Mais 
informações nos telefones 
(13) 3569-2525.

Fortec lança 
projeto ‘Mulheres 
Empreendedoras’

“Desde que tomamos a iniciativa de tornar públicos os 
salários do funcionalismo, identificamos alguns paga-
mentos que fogem à política do governo de concessão 
do benefício. Começamos imediatamente um trabalho 
transparente e detalhado de apuração. A contratação de 
empresa de auditoria independente corrobora a nossa 
disposição em esclarecer todos os fatos e punir os res-
ponsáveis caso tenha havido alguma infração”, afirmou o 
secretário municipal de Governo, Fábio Oliveira Inácio.

Valor correspondente a 
três salários é pago como 
benefícios aos servidores 
que cumprirem algumas 
regras de assiduidade e 
comportamento a cada 
cinco anos de trabalho
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Retomada das obras é 
prometida para este mês

Marcel Nobrega

Você está presente para o que está presente?

PERCA O

MEDO
DE

DIRIGIR

Olívia Antonio Personal driver 
Facebook: Centro de Treina-

mento Veicular 
3061-1064/98803-6962

Se tudo der certo, conforme 
informou a Secretaria Estadual 
de Transporte e Logística, pasta 
a que o DER (Departamento de 
Estradas de Rodagem), responsá-
vel pela obra, está subordinado, 

Duplicação

Expectativa do Estado é que o novo viaduto fi-
que pronto em até 120 dias, após reiniciado. 
Cronograma será divulgado em poucos dias

os congestionamentos e trans-
tornos diários na entrada e saída 
do Jardim Casqueiro e bairros da 
Região deve chegar ao fim antes 
do final deste ano. 

Prometida para ser inaugura-
da em setembro de 2014 a obra 
diminuiu de ritmo a partir de 
janeiro deste ano até ser comple-
tamente abandonada em meados 
de março. 

Ainda de acordo com a pasta 
dos transportes em poucos dias 
deverá ser divulgado novo cro-
nograma dos trabalhos e demais 
detalhes sobre valor investido e a 
empresa responsável pela finali-
zação do projeto. 

O viaduto, que possibilita 
que motoristas mudem de um 
lado para outro da rodovia An-
chieta, também teve sua pró-
pria mudança de lado. 

Até o ano de 2010 seu nome 
homenageava o Golpe Militar 
de 31 de março de 1964. Por 
isso, se chamava “Viaduto 31 de 
março”. 

Até hoje alguns o chamam 
assim. Porém, a homenagem de 
hoje defende outros princípios, 
mais democráticos. 

Hoje, o correto é “Viaduto 
Rubens Paiva”. Uma homena-
gem da cidade de Cubatão ao 
santista Rubens Beyrodt Paiva. 

Nascido em 26 de dezembro 
de 1929 na vizinha Santos, Ru-
bens Paiva foi  um engenheiro 
civil e deputado federal por São 
Paulo, eleito em 1962 pelo PTB. 
Ousado e combativo, acabou 
pagando com sua própria vida, 
tão somente por defender a de-
mocracia. 

Foi torturado e morto por 
combater uma ditadura perver-
sa e covarde que governava com 
mãos de ferro, paus-de-arara, 
coronhadas e fuzis, o Brasil de 
sua época fazia da jovem guar-
da. 

Mudança de lado: 

Dado como desaparecido 
desde o início de 1971, sua tor-
tura e morte em um dos tantos 
porões da ditadura, vieram à 
tona apenas 40 anos depois, 
através de depoimentos de al-
guns de seus próprios algozes. 

Parabéns para a cidade que 
em 16 de abril de 2010, deci-
diu por fim a uma desonrada 
lembrança. Nossa cidade que 
sofreu diretamente com inter-
venção militar, sendo Área de 
Segurança Nacional e que teve 
filhos seus perseguidos e tortu-
rados, tinha dever de mudar o 
nome do viaduto, instituído na 
inauguração, em 1971. 

Foi o bastante, 39 anos pas-
sando sobre o “31 de março” e 
tudo o que representava. 

Soa melhor, “Viaduto Ru-
bens Paiva”. 

Ao dia 31 de março é o bas-
tante um espasso entre os ou-
tros 364 dias do ano. 

Julio Cesar Chaves 
Jornalista e Editor 

Esta frase é de um cara que eu ad-
miro muitíssimo: o Erico Rocha, pela 
dedicação e carinho com que exerce 
seu trabalho, e esta frase deu origem 
a um video dentre os milhares que 
ele grava com dicas sempre muito 
pertinentes.

Não entendeu nada, não é? Eu 
explico. A grande maioria das pes-
soas hoje em dia vivem como quem 
está sonâmbulo, sim, sendo con-
duzida pelas notícias das midias. 
Levantam e olham o whatsapp, co-
mem olhando o whatsapp, andam 
ou dirigem olhando o whatsapp e 
teclando, etc, tudo mecanicamente 
(e ao mesmo tempo), como se fos-
sem robôs.

Dificilmente a gente encontra al-
guém que saiba falar de si ao invés 
de falar de coisas ou acontecimentos 
ou pior, do tempo.

Augusto Cury que é psicotera-
peuta e escritor, entre outras coisas, 
chama essa síndrome de SPA: Sin-
drome do pensamento acelerado. 
Resumidamente: é não tomar co-
nhecimento do que está passando 
em sua mente.

Eu proponho um desafio: Tente 
ficar cinco minutos em silêncio e 
ouvir seus pensamentos, não tente 
pará-los, ao contrário ouça-os. No 
início pode ser muito difícil, mas 
com um pouco de treino é possível. 

Voce ficará talvez surpreso, talvez 
horrorizado ou quem sabe feliz, 
por que não, quando tomar conhe-
cimento do que acontece na sua 
mente. Esse comportamento tem 
consequências sérias e as pessoas 
não se dão conta dos males que ele 
provoca.

Como meu trabalho é ajudar as 
pessoas a perderem o medo de diri-
gir, nosso foco será investigar como 
esse comportamento influencia, 
prejudica e, muitas vezes, até im-
pede que as pessoas alcancem seu 
sonho de dirigir.

Fique ligado na próxima edição 
com o desfecho deste artigo.

Antes da duplicação outra importante mudança foi de nome. A ditadura deu lugar à democracia

“Resultado de uma soma muito 
grande de esforços. De certa for-
ma várias frentes contribuíram 
para abreviar o sofrimento de 
moradores e trabalhadores que 
utilizam a via diariamente. O 
Poder Executivo cobrou, a Câ-
mara atuou, inclusive através de 
Comissão Especial e também 
tivemos ajuda de deputados, 
como do nosso amigo Paulo Cor-
rea Júnior. Queremos ver logo 
o novo viaduto liberado para o 
tráfego”. 

1971
Ano de inauguração do 1º 
viaduto, construído com 
dinheiro da Prefeitura

120 dias 
é o prazo para conclusão após ser 
retomada. R$ 43,5 milhões já 
foram investidos na obra

Pé da Serra

Ninguém queria ir embora e a 
festa se prolongou pelos primei-
ros momentos da segunda-feira. 
Depois de um mês de atividades, 
o Arraial Pé da Serra, organizado 
pela Secretaria Municipal de Cul-
tura encerrou no último domin-
go, dia 19. Teve a final do Show de 
Calouros, apresentações culturais 
e o show de encerramento com 
a Banda Dona Zaíra, que parti-
cipou este ano do Programa Su-
perstar, da TV Globo.

Um grande público se fez pre-
sente e aproveitou as diversas 
opções de comidas e bebidas ofe-
recidas pelas barracas de entida-
des assistenciais. A criançada se 
divertiu no playground especial 
montado atrás do Centro Multi-
mídia.

No início da noite, a equipe da 
Secretaria de Esportes promoveu 
gincana recreativa. A Quadrilha 
da Tia Valdelice, de São Vicente, 
se apresentou logo em seguida.

Arraial encerra com grande 
público, música e premiações
Final do Show de 
Calouros premiou 
talentos da música; 
Banda Dona Zaíra, do 
‘Superstar’, encerrou 
com chave de ouro
 a programação

Allan Nóbrega

Vencedor do 
Show de Ca-
louros, Lucas 
Brito recebe 
premiação das 
mãos de We-
lington Bor-
ges, secretário 
de cultura do 
município.

Dona Zaíra 
A Banda Dona Zaíra encer-

rou a programação. Naturais de 
Piracicaba, interior do Estado, os 
músicos misturam os ritmos nor-
destinos com ritmos digitais, em 
um show futurista e empolgante. 

O secretário municipal de 
Cultura, Welington Borges, fez 
um balanço positivo do novo 
modelo do tradicional arraial de 
meio de ano na Cidade. “O pú-
blico aprovou esse formato, mais 
confortável e que resgatou as tra-
dições juninas, como os grupos 
de quadrilhas. Os mais velhos 
lembraram que antigamente, a 
quermesse em Cubatão era den-
tro do Anilinas, o que deu um 
saudável tom de nostalgia. Tive-
mos cerca de 5 mil pessoas por fi-
nal de semana, o que é um núme-
ro muito bom e mostra o sucesso 
da festa”, finalizou.

Talentos da 
comunidade
O grande vencedor do concur-

so  foi Lucas Brito, com uma emo-
cionante interpretação do hit “Pais 
e Filhos”, da Legião Urbana. Ele 
ganhou uma guitarra Memphis 
da Tagima . O vice-campeão foi 
Antonio Lucas Gomes dos Santos, 
com a música “Saidera”, do grupo 
Skank; seu prêmio foi um violão 
eletroacústico Memphis Tagima 
Elétrico Aço-Folk. Em terceiro lu-
gar, ficou a Banda Nova Paz, com 
a composição própria “Há pouco 
tempo para sonhar”. Eles recebe-
ram como prêmio uma guitarra 
Strimberg Strato.

 Os dez finalistas fizeram bo-
nito em suas apresentações. De 
clássicos da música sertaneja, 
passando pelo pop e até pelo rock 
autoral, dando muito trabalho 
aos jurados.

PASSARELAS ABANDONADAS O popular Costa, líder comu-
nitário da Cota 200, enviou fotos para a redação. Ele reclama que 
a Ecovias abandonou as passarelas do bairro
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HORIZONTAIS 1- Volante da Portuguesa em 97. 5- (?) Baiano, lateral do Bragantino  em 90/91. 
6- Único tetra campeão brasileiro, Flamengo. 9- Zagueiro da Ponte de 78, reserva da seleção 82. 10- 
Lateral do Sport em 95. 11- Atacante do Mengão de 97, bronze em Atlanta. 13- (?) Júnior, volante do 
Juventude 95. 16- Meio-campista do São Paulo, 08. 17- Volante do Inter 97, depois Atlético e Coxa 
18- Meia argentino do Coritiba  73. 20- (?) Travaglini, técnico do Vasco em 74. 21- Meia Coritiba em  
05, xará do “Rei do Pandeiro”. 23- Rodrigo (?), atacante do Grêmio  97. 26- Meia do Paraná 05  e 
Galo 15. 29- Goleiro do Palmeiras, bi 72/73. 30- (?) Figueiroa, zagueiro do Cruzeiro em 78. 31- Ata-
cante do Corinthians em 73, estava na seleção do “Tri”. 32-Lateral do Coxa em 12, xará de saudoso 
piloto de F1. VERTICAIS 1- Lúcio (?), atacante do Sport em 2008. 2- Bruno (?), lateral do Santos 
em 2013. 3- Anderson (?), lateral do Fla em 15. 4- Goleiro do Náutico em 12, xará de personagem 
bíblico. 7- (?) e Gilson Gênio, irmãos jogaram no Flu de 78. 8- Meia da Ponte em 2012, titular do 
Furacão em 15. 10- Vulgo “Boi Bandido”, do Figueirense de 2012. 12- Paulo (?), zagueiro do CEUB 
no Brasileirão em 1973. 13- (?) Lourenço, técnico do Vasco em 2005. 14- Zé (?), volante do Furacão 
em 2008. 15- Anderson (?), meio-campo do Bahia em 2013. 19- Goleiro do Santos em 95. 22- Felipe, 
(?), Elias e André Santos, titulares do Fla em 2013 24- Técnico do Guarani em 97, dirigiu o Puebla do 
México. 25- Goleiro do Figueira em de 2008, xará de cantor brasileiro. 27- Fez os 5 gols do São Paulo 
sobre o Cruzeiro (5x0) em 97. 28- Clube de Brasília, dirigido por João Avelino em 73.

HORIZONTAIS 1- Capitão; 6- Gil; 6- Júnior; 9- Juninho; 10- Ayupe; 11- Sávio; 13- Dorival; 16- Hugo; 17- Sandoval; 18- Dreyer; 20- Mário; 21- Jackson; 23- Gral; 
26- Maicosuel; 29- Leão; 30- Zezinho; 31- Roberto; 32- Ayrton. VERTICAIS 1- Curió; 2- Peres; 3- Pico; 4- Gideão; 7- Gilcimar; 8- Nikão; 10- Aloísio; 12- Lumumba; 13- 
Dario; 14- Antônio; 15- Taisca; 19- Edinho; 22- Chicão; 24- Muricy; 25- Wilson; 27- Dodô; 28- CEUB.

Divulgação

As manhãs de terça e 
quinta são especiais para 
no E.C. Cubatão. 

São os dias de encontro 
e atividades do pessoal da 
3ª idade, com divertidas 
atividades físicas, focadas 
na prevenção de doenças e 
qualidade de vida. 

As atividades fazem 
parte do Projeto de Pro-
moção e Prevenção da 
Saúde, parceria do clube 

Com uma arrancada 
fulminante, na última 
volta da prova, a atleta 
pulou da  terceira para 
o topo do pódio. Com o 
tempo de 15min45s97, 

Juliana dos Santos 
ganha 1º ouro do 
atletismo brasileiro

Velocista cubatense foi a melhor 
nos 5.000 metros no Pan-Americano 
do Canadá

Juliana garantiu sua se-
gunda medalha em pan-
-americanos. A primeira 
veio no Pan do Rio de Ja-
neiro em 2007.

Guardar energia para 

o fim da prova fazia parte 
do planejamento da atleta, 
que transita bem em com-
petições de velocidade 
e também nas provas de 
profundidade. ”Era a com-
petição que eu queria ver 
a Juliana vencer. Já há al-
gum tempo vinha dizendo 
a ela para se dedicar aos 
5.000m. Até porque, com 
sua atual idade (32 anos), 

é mais difícil ser velocista”, 
comenta o ex-técnico dos 
tempos de Poli Esportivo 
Roberto Dick, Bacalhau. 

O resultado em solo ca-
nadense enche a cidade de 
esperança em ver uma de  
suas filhas ilustres subir 
ao pódio nos Jogos Olím-
picos de 2016, no Rio de 
Janeiro , confirmando a 
vocação de celeiro do atle-

tismo da cidade. 

Carreira
Juliana nasceu em 

Cubatão no dia 12 de ju-
lho de 1983. Aos 13 anos 
de idade, já fazia parte 
da equipe de atletismo 
da Cidade, incentivada 
por professores da Escola 
D.Pedro I, onde estudava 
e treinava corrida e salto 

desde os 12 anos.
 Ficou na equipe até 

os 18 anos. Depois, foi 
treinar no ABC paulista, 
onde deixou o atletismo 
amador e conheceu o con-
sagrado maratonista bra-
sileiro Marilson Gomes 
dos Santos, com quem 
é casada há nove anos e 
quem considera seu ídolo 
no atletismo.

3ª Idade combate o sedentarismo
com a Secretaria de Saúde .

Se antes o grupo tinha 
as ruas e praças como 
ponto de encontro, hoje, 
com apoio do clube, não é 
qualquer garoa que impede 
a realização das atividades. 

“Além do condiciona-
mento físico, os idosos 
melhoram a sua autoes-
tima. O convívio inter-
pessoal trás benefícios 
para o dia a dia dos par-

ticipantes”, afirma Suzana 
Teixeira, profª responsável 
pelo projeto. 

Horários 
As aulas acontecem to-

das as terças e quintas, das 
9h30 às 10h45. 

Para participar basta 
comparcer no horário das 
aulas diretamente no E.C. 
Cubatão e procurar pela 
professora Suzana. 

Além de disputar uma 
vaga no mercado de tra-
balho formal a Fábrica 
também oferece oportu-
nidades de qualificação 
em áreas para prestação 
de serviço e para quem 
pensa em tocar o próprio 
negócio; nas áreas de hi-
giene e beleza; artesana-
to, preparo de alimentos. 

Fábrica oferece 1.530 vagas 
em vários cursos

OPORTUNIDADE

As inscrições 
começam no dia 
27 e vão até o 
31 de julho

Os cursos ministrados 
na Fábrica da Comunida-
de terão suas inscrições 
recebidas no próprio lo-
cal, à Avenida Nove de 
Abril, 1.775, Centro. Os 
demais serão ministrados 
nos centros de referência 
e convivência e Associa-
ções parceiras, nos bair-
ros. Mais informações 
através do telefone 3375-
2715. 

Requisitos 
Idade mínima de 16 

anos. Histórico ou decla-

ração escolar de conclu-
são do Ensino Fundamen-
tal. Cópia de RG. Uma 
foto 3 x4. Comprovante 
de residência

* Para as capacitações 

• Eletricista   
• Encanador industrial    
• Auxiliar de logística    
• Gestão portuária        
• Caldeireiro    
• Controlador de pátio    
• Corte, costura e modelagem

em atividades geradoras 
de renda, basta ter mais 
de 14 anos e apresentar 
cópia de RG e de com-
provante de residência. 
Não há exigência de es-
colaridade.

• Depilação
• Design sobrancelha
• Maquiagem
• Unhas decoradas
• Noções podologia

Capacitação e geração de renda  

• Corte de cabelo 
• Confecção bonecas
• Pintura em tela
• Pães artesanais
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ERRATA

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1525 do Código Civil Brasileiro: BEREMIS ALVES DE ANDRADE e MARIA CLEUZA FERREIRA 
DOS SANTOS. Sendo a pretendente,  filha de ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente em Capitão Enéas - MG e de MA-
RIA FERREIRA DA SILVA, 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, 16 de julho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

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

it
ai

s 
de

 

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA torna público que 
recebeu da CETESB a Licença Prévia e de Instalação N° 25000240 
e requereu a Licença de Operação para Gás carbônico; fabricação 
de à RUA SR. RENE FONSECA S/N, 0, PIAÇAGUERA, CUBATÃO. 

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: JOÃO EUDES FERNANDES RODRIGUES e ROSILENE APARECIDA DA SILVA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, divorciado, pedreiro, RG n.º 370651728 - SSP/SP, CPF n.º 05621467841, 
com 54 anos de idade, natural de Canindé - CE, nascido no dia primeiro de abril de mil novecentos e 
sessenta e um (01/04/1961), residente na Rua Caminho São Cristóvão, 1881, Vila Esperança, Cubatão - 
SP, filho de ANTONIO PINTO RODRIGUES, falecido há 8 anos e de FRANCISCA FERNANDES RODRIGUES, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 67 anos de idade, residente em Canindé - CEDivorciado de 
Maria Erondina Bezerra de Sousa, conforme sentença datada de 01/09/1995, proferida pelo MM. Juiz da 
4ª Vara Familiar do Estado de São Paulo.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aju-
dante de cozinha, RG n.º 238328430 - SSP/SP, CPF n.º 13386407803, com 42 anos de idade, natural de 
São Bernardo do Campo - SP (São Bernardo do Campo - 1º Subdistrito  Livro nº 116, fls. nº 138, Termo nº 
95894), nascida no dia quatorze de outubro de mil novecentos e setenta e dois (14/10/1972), residen-
te na Rua Caminho São Cristóvão, 1881, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de JOSÉ ANTONIO DA SILVA, 
desaparecido há 37 anos e de TEREZINHA MARTINS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
com 72 anos de idade, residente em Campinas - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de 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: ALEX VICTOR DE OLIVEIRA SANTOS e THAMIRES SANTOS DE ALMEIDA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, RG n.º 479940630 - SSP/SP, 
CPF n.º 40752071882, com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 148, 
fls. nº 276, Termo nº 41276), nascido no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e noventa 
e um (28/08/1991), residente na Rua Dom Pedro II, 815, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de ANTO-
NIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 49 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA LENILDE DE OLIVEIRA, falecida há 1 ano . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 403338918 - SSP/SP, CPF n.º 40110182871, 
com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 153, fls. nº 106, Termo nº 
43096), nascida no dia oito de junho de mil novecentos e noventa e dois (08/06/1992), residente 
na Rua João Damaso, 374, Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de JOÃO GOMES DE AL-
MEIDA NETO, de nacionalidade brasileira, operador de muque, com 43 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de ALEXANDRA DOS SANTOS, 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, 14 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: JEFERSON AZEVÊDO DE ABREU e EDILEIA PAULA SIMÃO. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de produção, RG n.º 600488433 - SSP/SP, CPF n.º 94457077291, 
com 29 anos de idade, natural de Manaus - AM (Manaus-AM  Livro nº 360, fls. nº 195, Termo nº 1010), 
nascido no dia onze de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (11/01/1986), residente na Rua Jonatas 
de Souza, bloco 40, aptº404, Bolsão Nove, Cubatão - SP, filho de GELSON MORAES DE ABREU, de nacio-
nalidade brasileira, pedreiro, com 52 anos de idade, residente em Manaus - AM e de EDILENA CAMPOS 
DE AZEVÊDO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em Manaus - AM . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de limpeza, RG n.º 356350484 - 
SSP/SP, CPF n.º 34443887806, com 31 anos de idade, natural de Jequeri - MG, nascida no dia treze de 
julho de mil novecentos e oitenta e quatro (13/07/1984), residente na Rua Jonatas de Souza, bloco 40, 
aptº404, Bolsão Nove, Cubatão - SP, filha de SEBASTIANA LUISA SIMÃO, de nacionalidade brasileira, 
lavradora, com 54 anos de idade, residente em Jequeri - MG. Divorciada de Alexsandro Vrignaud da Ro-
cha, conforme sentença de 29/11/2007, pçroferida pelo Juiz de Direito da 2ªVara de Família da Comar-
ca de Praia Grande-SP, nos autos de nº2088/07. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de 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: CLAUDIO STRAMANDINOLI JÚNIOR e ANGELA CALHAU GRILLO. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 48641758 - SSP/SP, CPF 
n.º 35964866883, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia sete de fever-
eiro de mil novecentos e oitenta e nove (07/02/1989), residente na Rua Paraíba, 356, Vila Nova, 
Cubatão - SP, filho de CLAUDIO STRAMANDINOLI, de nacionalidade brasileira, motorista, com 55 
anos de idade, residente em São Vicente - SP e de GILDA FRANÇA STRAMANDINOLI, de naciona-
lidade brasileira, comerciante, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, fisioterapeuta, RG n.º 41428722 - SSP/SP, CPF 
n.º 34237064816, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e nove 
de julho de mil novecentos e oitenta e seis (29/07/1986), residente na Avenida Joaquim Miguel 
Couto, 205, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, filha de OSWALDO CRUZ GRILLO, de nacionali-
dade brasileira, comerciante, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARISTELA 
APARECIDA VIEIRA CALHAU GRILLO, de nacionalidade brasileira, coordenadora, com 56 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 15 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: BRUNO DA SILVA LEANDRO e RUTE OLIVEIRA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de loja, RG n.º 342496438 - SSP/SP, CPF n.º 41215851863, 
com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia três de maio de mil novecentos e 
noventa e três (03/05/1993), residente na Rua Mato Grosso, 35, Eletropaulo, Cubatão - SP, filho de 
SERGIO LEANDRO, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 50 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP e de ZELIA FERREIRA DA SILVA LEANDRO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
aux. de enfermagem, RG n.º 496112223 - SSP/SP, CPF n.º 43296647805, com 20 anos de idade, natu-
ral de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e noventa e quatro 
(23/10/1994), residente na Rua Mato Grosso, 35, Eletropaulo, Cubatão - SP, filha de MILTON JOSÉ 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pintor, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
ADRIANA APARECIDA JESUS DE OLIVEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aj. de limpeza, 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, 15 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: LEODECIO DA SILVA e ADRIANA NOGUEIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, encarregado, RG n.º 35771412 - SSP/SP, CPF n.º 
23221822812, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de abril de mil 
novecentos e noventa (01/04/1990), residente na Rua Principal, 1530, Cota 200, Cubatão - SP, filho de 
JOSÉ ANTONIO DA SILVA, falecido há 4 anos e de BENICIA AMARA SOUZA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, ajudante cozinha, com 39 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 479937631 - SSP/SP, CPF n.º 40585467862, com 23 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia doze de setembro de mil novecentos e noven-
ta e um (12/09/1991), residente na Rua Principal, 1530, Cota 200, Cubatão - SP, filha de FRANCISCO 
AURISTELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 44 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA LEONICE NOGUEIRA, 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, 15 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: VINICIUS GALVÃO VALVERDE e DRINA DE OLIVEIRA DA SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 483201650 - SSP/SP, com 24 anos 
de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 144, fls. nº 41, Termo nº 87293), 
nascido no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e noventa (25/09/1990), residente na 
Rua Caminho São Jorge, 140, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de LUIZ CARLOS DE QUEIROZ VAL-
VERDE, de nacionalidade brasileira, gráfico, com 48 anos de idade, residente em Santos - SP e de 
MARIA DA GLÓRIA GALVÃO VALVERDE, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, 
residente em Santos - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG 
n.º 42778315X - SSP/SP, CPF n.º 416734148942, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia dezoito de agosto de mil novecentos e noventa e três (18/08/1993), residente na 
Rua Caminho São Jorge, 140, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de JOANECIR FABRICIO DA SILVA, 
falecido há 18 anos e de IVONETE DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, atendente, 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, 16 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: LUIZ CAVALCANTI FREIRE e TATYANA CUPERTINO ADÃO. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, aux. de serviços gerais, RG n.º 42783679 - SSP/SP, CPF n.º 29334685816, 
com 34 anos de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e 
oitenta (16/08/1980), residente na Rua Antonio Simões de Almeida, 80, Jd. 31 de Março, Cubatão - SP, 
filho de SEVERINO CASTOR FREIRE, falecido há 20 anos e de MARIA DO CARMO CAVALCANTI FREIRE, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente em Santos - SPDivorciado de Roseli de 
Oliveira Branco, conforme sentença datada aos 13/06/2014, proferida pela Juíza de Direito da 1ªVara da 
Familia e Sucessões de Santos/SP, nos autos do Processo nº1010658-44.2014.8.26.0562. Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 465441518 - SSP/SP, CPF n.º 39802599867, 
com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e nove de maio de mil novecentos e 
noventa (29/05/1990), residente na Rua Antonio Simões de Almeida, 80, Jd. 31 de Março, Cubatão - SP, 
filha de RICARDO LUIZ JORGE ADÃO, de nacionalidade brasileira, podologo, com 51 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de SILVIA HELENA CUPERTINO ADÃO. Divorciada de Uelton de Andrade, con-
forme sentença datada aos 29/07/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara do Foro de Cubatão/
SP, nos autos de nº3001419-67.2013.8.26.0157. 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, 16 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: ZACHEU QUEIROZ DE SOUZA JUNIOR e MAYARA DA SILVA LAITARTE. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, tec. de segurança, RG n.º 44117003 - SSP/SP, 
CPF n.º 22994668866, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta de 
março de mil novecentos e oitenta e sete (30/03/1987), residente na Rua Estados Unidos, 488, 
casa 2, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filho de ZACHAU QUEIROZ DE SOUZA, falecido há 17 anos e de 
ARANI APARECIDA QUEIROZ DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 69 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. 
administrativa, RG n.º 46015264 - SSP/SP, CPF n.º 37421709886, com 26 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e oitenta e nove (26/06/1989), 
residente na Rua Ana Maria, 441, Jd. Casqueiro, Cubatão - SP, filha de ANTONIO INÁCIO LAITARTE 
BUENO, de nacionalidade brasileira, encanador, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP e de OZANA DA SILVA LAITARTE, de nacionalidade brasileira, aux. de serviços gerais, 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, 17 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: ALEX SOUSA NASCIMENTO e ALINE FERNANDES DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 44396208 - SSP/SP, CPF n.º 34712140895, com 
28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dez de julho de mil novecentos e oitenta e 
sete (10/07/1987), residente na Rua das Acacias, 486, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de CARLOS EDU-
ARDO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 51 anos de idade, residente em 
Vermelho Novo - MG e de EVANI DE JESUS SOUSA NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 44 anos de idade, residente em Vermelho Novo - MG . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 464317198 - SSP/SP, CPF n.º 38493593877, com 25 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(25/11/1989), residente na Rua das Acacias, 486, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de CARLOS ALBERTO 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de FRANCINETE FERNANDES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aux. de serviços gerais, com 44 
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, 17 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: WALLAS NASCIMENTO BORGES e JEDES LAIA NASCIMENTO DOS SANTOS. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 48613135X - SSP/SP, CPF n.º 35909574841, 
com 27 anos de idade, natural de Pau Brasil - BA (Pau Brasil-BA  Livro nº 31, fls. nº 162, Termo nº 12726), 
nascido no dia dois de abril de mil novecentos e oitenta e oito (02/04/1988), residente na Rua Caminho 
Santa Barbara, 485, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de JOSÉ DOS SANTOS BORGES, de nacionalidade 
brasileira, ajudante, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA RITA DO NASCIMEN-
TO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 3531254 - SSP/ES, CPF n.º 23736023855, 
com 19 anos de idade, natural de Pau Brasil - BA (Pau Brasil-BA  Livro nº 38, fls. nº 272, Termo nº 30565), 
nascida no dia onze de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (11/02/1996), residente na Rua 
Caminho Santa Barbara, 485, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de PEDRO APOLINARIO DOS SANTOS, 
falecido há 2 anos e de MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
44 anos de idade, residente em Guarapari - ES.  Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 17 de julho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MÁRLON CORDOVIL RANGEL DE OLIVEIRA e LETÍCIA DOS SANTOS SILVÉRIO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, escrevente, RG n.º 45812363 - SSP/SP, CPF n.º 37320962896, 
com 26 anos de idade, natural de Manhumirim - MG (Manhumirim-MG  Livro nº 65, fls. nº 254, Termo nº 
7591), nascido no dia dezoito de março de mil novecentos e oitenta e nove (18/03/1989), residente na Rua 
Santos, 325, Ap 22, Jd. Francisco, Cubatão - SP, filho de WAGNEN CORDOVIL DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MÁRCIA CELESTE RANGEL, 
de nacionalidade brasileira, doméstica, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, psicologa, RG n.º 466234338 - SSP/SP, CPF n.º 39797408892, 
com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos 
e noventa (23/02/1990), residente na Rua Santos, 325, Ap 22, Jd. Francisco, Cubatão - SP, filha de MARCO 
ANTONIO SILVÉRIO, falecido há 2 meses e de SANDRA GOIS DOS SANTOS, 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, 18 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: ÁLEF LIMA BISPO e LINDAURA OLIVEIRA DE SOUZA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, militar, RG n.º 404425768 - SSP/SP, CPF n.º 41246904870, com 21 
anos de idade, natural de São Miguel dos Campos - AL (Roteiro-AL  Livro nº 11, fls. nº 157, Termo 
nº 11288), nascido no dia doze de setembro de mil novecentos e noventa e três (12/09/1993), resi-
dente na Av. Alaíde Soares de Souza Chaves, 45, Bloco 2, Ap 2, Bolsão Sete, Cubatão - SP, filho de 
MANOEL JOSÉ BISPO, de nacionalidade brasileira, encarregado, com 52 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARILENE LIMA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, ajudante de limpeza, 
com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, estudante, RG n.º 525841714 - SSP/SP, com 16 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e noventa e nove (27/04/1999), residente na 
Av. Alaíde Soares de Souza Chaves, 45, Bloco 4, Ap 11, Bolsão Sete, Cubatão - SP, filha de ADAUTO 
DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
e de MARIENE DOMINGOS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aj. de limpeza, com 54 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 18 de 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: SINVAL FONTES SANTOS e TATIANE EVANGELISTA TEIXEIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 582927699 - SSP/SP, CPF n.º 44144611892, com 
25 anos de idade, natural de Tobias Barreto - SE (Tobias Barreto-SE  Livro nº 19, fls. nº 74, Termo nº 
6944), nascido no dia dezenove de junho de mil novecentos e noventa (19/06/1990), residente na Rua 
Santa Bárbara, 494, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de JOSÉ NETO DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em Tobias Barreto - SE e de JOSEFA GIZELIA 
FONTES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de idade, residente em Tobias Barreto - SE . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 460058149 - SSP/SP, CPF n.º 
39756049804, com 26 anos de idade, natural de São Vicente - SP (Solemar (Distrito do Município de 
Praia Grande)  Livro nº 06, fls. nº 174, Termo nº 3858), nascida no dia dez de junho de mil novecentos 
e oitenta e nove (10/06/1989), residente na Rua Santa Bárbara, 494, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha 
de ELIEZER MORAIS TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 52 anos de idade, residente 
em Praia Grande - SP e de MARIA LUIZA EVANGELISTA TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, 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, 18 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: GILMAR CARIRI DE LIMA e ANDREIA GABRIEL COELHO. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 30662480 - SSP/SP, CPF n.º 27755361829, com 36 anos de 
idade, natural de São Paulo - SP (São Paulo - 16º Subdistrito - Moóca  Livro nº 13, fls. nº 187, Termo nº 75), 
nascido no dia quinze de maio de mil novecentos e setenta e nove (15/05/1979), residente na Rua Mari-
na Lourenço de Oliveira, 55, aptº32, bl.C, Bolsão Sete, Cubatão - SP, filho de GEVASIO CARIRI DE LIMA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 61 anos de idade, residente em Guarujá - SP e de GENILDA DE 
SOUZA LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Guarujá - SP . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 433907265 - SSP/SP, CPF n.º 31108782833, 
com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia nove de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e três (09/01/1983), residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 55, aptº32, bl.C, Bolsão Sete, Cubatão 
- SP, filha de JOSÉ ROBSON FERREIRA COELHO, de nacionalidade brasileira, funileiro, com 53 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de DEBORA ROSILDA GABRIEL, de nacionalidade brasileira, florista, 
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, 18 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: AMADEU MONTEIRO DOS SANTOS FILHO e ELIZABETE LIMA DA SILVA BANDEIRA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, comerciante, RG n.º 18767855 - SSP/
SP, CPF n.º 10847914801, com 46 anos de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia dezenove de 
janeiro de mil novecentos e sessenta e nove (19/01/1969), residente na Avenida Principal, 1983, Vila 
Esperança, Cubatão - SP, filho de AMADEU MONTEIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 70 anos de idade, residente em Santos - SP e de MARIA ROSA ANTONIO DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, com 66 anos de idade, residente em Santos - SP. Divorciado de 
RAQUEL ARAUJO MONTEIRO DOS SANTOS, conforme sentença datada de 06/12/2013, proferida pela 
MMª Juiza de Direito Auxiliar, da 3ª Vara da Família e Sucessões de Santos-SP, nos autos de nº4014796-
37.2013.8.26.0562.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de supermer-
cado, RG n.º 434156164 - SSP/SP, CPF n.º 30343797810, com 32 anos de idade, natural de Caucaia - CE 
(Registro Civil de Caucaia  Livro nº 17, fls. nº 225, Termo nº 18917), nascida no dia onze de novembro 
de mil novecentos e oitenta e dois (11/11/1982), residente na Avenida Principal, 1983, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, filha de JOSÉ BANDEIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 56 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ISABEL LIMA DA SILVA BANDEIRA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 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: EDSON BATISTA DA CUNHA RÊGO e JOSELANE MARIA DA SILVA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar, RG n.º 35041114 - SSP/SP, CPF n.º 31251993877, 
com 32 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 68, fls. nº 144, Ter-
mo nº 42088), nascido no dia vinte de agosto de mil novecentos e oitenta e dois (20/08/1982), 
residente na Av.Ferroviária, 03/A, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de ANTONIO DA CUNHA 
RÊGO, falecido há 10 anos e de AVANI BATISTA DA CUNHA RÊGO, de nacionalidade brasileira, pen-
sionista, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 351471522 - SSP/SP, CPF n.º 34786613827, com 30 anos de idade, 
natural de Lagoa dos Gatos - PE (Lagoa dos Gatos-PE  Livro nº 03, fls. nº 52, Termo nº 1455), nas-
cida no dia quatorze de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (14/04/1985), residente na 
Av.Ferroviária, 03/A, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de ARNALDO SALUSTINO DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
DO SOCORRO DA SILVA, falecida há 22 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, 20 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: ADEILSON MOREIRA PINHEIRO e THAÍS HELENA TOMAZ CALDAS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, contador, RG n.º 472278824 - SSP/SP, CPF n.º 42605085805, com 
24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de dezembro de mil novecentos e no-
venta (01/12/1990), residente na Rua Manoel Jorge, 169, Centro, Cubatão - SP, filho de GABRIEL FELÍCIO 
PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, encarregado, com 50 anos de idade, residente em São Vicente 
- SP e de SONIA RIBEIRO MOREIRA PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, 
residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, manicure, RG 
n.º 497860910 - SSP/SP, com 19 anos de idade, natural de Santa Maria da Boa Vista - PE (Santa Maria da 
Boa Vista-PE  Livro nº 15, fls. nº 217, Termo nº 17007), nascida no dia dezoito de agosto de mil novecen-
tos e noventa e cinco (18/08/1995), residente na Rua Manoel Jorge, 169, Centro, Cubatão - SP, filha de 
IVANILDO DA SILVA CALDAS, de nacionalidade brasileira, pintor, com 42 anos de idade, residente em 
Santos - SP e de MARIA DO SOCORRO DA SILVA TOMAZ CALDAS, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, 
com 40 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, 20 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: ELVES ROZENDO DA SILVA e ALANA LUCAS E SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, operador de cabine 2, RG n.º 46502641 - SSP/SP, CPF n.º 23221786832, 
com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezenove de março de mil novecen-
tos e noventa (19/03/1990), residente na Rua Manoel de Pinho Junior, 77, apto.23, Jardim São Fran-
cisco, Cubatão - SP, filho de ENOS GONÇALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARILI DA SILVA ROZENDO, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 429431466 - SSP/SP, CPF n.º 43698462850, com 19 
anos de idade, natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 301, fls. nº 262, Termo nº 
114282), nascida no dia sete de abril de mil novecentos e noventa e seis (07/04/1996), residente na 
Rua Manoel de Pinho Junior, 77, apto.23, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, filha de JACIEL LOPES 
DA SILVA, falecido há 2 anos e de ROSILENE LUCAS E SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
44 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de 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: JACSON GOMES e LETÍCIA DANIELE DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 50673826 - SSP/SP, CPF n.º 02528468776, com 
39 anos de idade, natural de Carangola - MG, nascido no dia vinte de fevereiro de mil novecentos 
e setenta e seis (20/02/1976), residente na Rua Manoel Ventura Silva, 10, Vale Verde, Cubatão - SP, 
filho de ALBERTINO FERREIRA GOMES, falecido há 09 anos e de HILDA MARIA GOMES, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Rosangela dos 
Santos Souza, conforme sentença de 26/03/2014, proferida pela Juiza de Direito da 2ªVara desta Co-
marca, nos autos de nº3002685-89-2013.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, cabeleireira, RG n.º 49689537 - SSP/SP, CPF n.º 38757956871, com 27 anos de idade, natu-
ral de João Alfredo - PE (Cubatão  Livro nº 167, fls. nº 140, Termo nº 48702), nascida no dia vinte de 
março de mil novecentos e oitenta e oito (20/03/1988), residente na Rua Manoel Ventura Silva, 10, 
Vale Verde, Cubatão - SP, filha de IRACEMA MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, faxineira, 
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, 20 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: JOÃO PAULO BESERRA DA SILVA e NATALY DE SOUZA MOREIRA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, técnico em edificações, RG n.º 8284832 - SSP/PE, CPF n.º 10175893489, 
com 22 anos de idade, natural de Flores - PE (Flores-PE  Livro nº 68, fls. nº 151, Termo nº 17002), nascido 
no dia seis de abril de mil novecentos e noventa e três (06/04/1993), residente na Travessa São Jorge, 
593, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de PAULO BESERRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 63 anos de idade, residente em Flores - PE e de MARIA CELMA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 58 anos de idade, residente em Flores - PE . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciada, Técnica de enfermagem, RG n.º 46822227 - SSP/SP, CPF n.º 34481743867, 
com 29 anos de idade, natural de Nanuque - MG, nascida no dia vinte e um de março de mil novecen-
tos e oitenta e seis (21/03/1986), residente na Travessa São Jorge, 593, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
filha de DELFIM DE SOUZA MOREIRA, falecido há 02 anos e de NEUZA CASSIANO DE JESUS MOREIRA, 
de nacionalidade brasileira, vendedora, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada 
de Agmar Cardoso de Oliveira, conforme escritura pública lavrada em 09/12/2011, pelo 1ºTabelião de 
Notas de Cubatão-SP, no livro 177, pgs.285/286. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 20 de 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: SAIMOM LIMA SILVA e DARLIANE MAITE SEBEM. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, programador, RG n.º 34155152 - SSP/SP, CPF n.º 42709912830, com 
23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 151, fls. nº 179, Termo nº 42373), 
nascido no dia sete de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (07/02/1992), residente na 
Av. Irmã Valderez Correia, 126, Parque São Luiz, Cubatão - SP, filho de MANOEL RAIMUNDO SILVA, 
de nacionalidade brasileira, pintor, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSEFA 
SOUZA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, domestica, com 47 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente comercial, RG n.º 
52527703 - SSP/SP, CPF n.º 40983648832, com 23 anos de idade, natural de Caçador - SC (Calmon-
SC  Livro nº 5, fls. nº 252, Termo nº 1572), nascida no dia onze de janeiro de mil novecentos e no-
venta e dois (11/01/1992), residente na Av. Irmã Valderez Correia, 126, Parque São Luiz, Cubatão - SP, 
filha de DARCI JOSÉ SEBEM, de nacionalidade brasileira, motorista, com 43 anos de idade, residente 
em Caçador - SC e de ELIANE REGINA DA SILVA SEBEM, 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, 20 de julho 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: WENDEL DE SANTANA SANTOS e VANESSA CUNHA DE ASSUNÇÃO. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador, RG n.º 600745818 - SSP/SP, CPF n.º 03595893590, 
com 25 anos de idade, natural de Aracaju - SE (Divina Pastora-SE  Livro nº 09, fls. nº 32, Termo nº 
1060), nascido no dia três de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (03/09/1989), residente 
na Avenida Pedro José Cardoso, 447, casa 02, Vila Paulista, Cubatão - SP, filho de JOSÉ RAIMUNDO 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 44 anos de idade, residente em Laranjeiras 
- SE e de MARIA ANGÉLICA DE SANTANA SANTOS, de nacionalidade brasileira, agente comunitária de 
saúde, com 44 anos de idade, residente em Divina Pastora - SE . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, manicure, RG n.º 353973610 - SSP/SP, CPF n.º 30581901827, com 35 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezoito de julho de mil novecentos e oitenta (18/07/1980), 
residente na Rua Manoel Antonio Silva, 145, bloco 02 casa 12, Parque São Luis, Cubatão - SP, filha 
de OSWALDO JOAQUIM DE ASSUNÇÃO, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 59 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de CLEONILZA CUNHA DE ASSUNÇÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
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, 21 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: ANDRE OLIVEIRA DA NOBREGA e VERONICA BARBOSA DE BRITO. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 421765069 
- SSP/SP, CPF n.º 31085620883, com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia 
três de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (03/12/1982), residente na Rua Olivia de Je-
sus Peralta, 81, APTO.41, Parque São Luis, Cubatão - SP, filho de MARCOS ROBERTO DA NOBREGA, 
de nacionalidade brasileira, caminhoneiro, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
TANIA OLIVEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, secretária, com 56 anos de idade, res-
idente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
434154167 - SSP/SP, CPF n.º 37912759840, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida 
no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (17/01/1987), residente na Rua Ol-
ivia de Jesus Peralta, 81, APTO.41, Parque São Luis, Cubatão - SP, filha de JOVENAL LIMA DE BRITO, 
falecido há 8 meses e de BENEDITA BARBOSA DE BRITO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 56 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 21 de 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 DIVALDO RAMOS RODRIGUES e HELENA MARIA DE SOUZA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 271612022 - SSP/SP, CPF n.º 66811074434, 
com 47 anos de idade, natural de Emas - PB (Emas-PB  Livro nº 1, fls. nº 367, Termo nº 603), nascido 
no dia sete de abril de mil novecentos e sessenta e oito (07/04/1968), residente na Rua 5, 153, bl.3, 
aptº25, Parque São Luiz, Cubatão - SP, filho de MANOEL RODRIGUES FILHO, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 95 anos de idade, residente em Emas - PB e de TEREZINHA RAMOS DA SILVA, falecida 
há 29 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 290545171 - SSP/
SP, com 41 anos de idade, natural de João Alfredo - PE (João Alfredo-PE  Livro nº 40, fls. nº 274, Termo 
nº 22604), nascida no dia dois de julho de mil novecentos e setenta e quatro (02/07/1974), residente 
na Rua 5, 153, bl.3, aptº25, Parque São Luiz, Cubatão - SP, filha de EUFRASIO MANOEL DE SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 94 anos de idade, residente em João Alfredo - PE e de MA-
RIA MARGARIDA DE SOUZA, falecida há 11 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, 21 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: ALDO EIJI HAYAMA e PATRICIA LÚCIA DA SILVA LUZ. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, comerciante, RG n.º 18398852 - SSP/SP, CPF n.º 08048610809, com 48 
anos de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia quatro de março de mil novecentos e sessenta e 
sete (04/03/1967), residente na Rua 15 de Novembro, 261, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de SHIGEHISA 
HAYAMA, falecido há 27 anos e de IVONNE TAKATA HAYAMA, falecida há 5 anosDivorciado de Marilise 
Schmidt, através de Escritura Pública lavrada nas notas do 1ºTabelionato de São Vicente-SP, Lv.819, 
fls.305 aos 22/08/2014. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, técnica de enfer-
magem do trabalho, RG n.º 33173168X - SSP/SP, CPF n.º 21761707841, com 34 anos de idade, natural de 
Santos - SP, nascida no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e oitenta (21/09/1980), residen-
te na Rua 15 de Novembro, 261, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de EDIVALDO SANTOS LUZ, falecido há 34 
anos e de MARIA JOSÉ DA SILVA, desaparecida há 34 anos. Divorciada de Alexsandro da Silva Sá, através 
de Escritura Pública em 01 de novembro de 2012 pelo 1ºTabelião de Notas e de Protesto de Letras e 
Titulos de Cubatão/SP, no livro 186, pags.023/024. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

EXTRATO ATUALIZAÇÃO VALORES IGPM

O ISAMA, nos moldes do artigo 6º, P. Úni-
co, do Regulamento de Contratações e Com-
pras referente ao TP nº 01/2011 e aditivos, 
firmado com a Prefeitura Municipal de Cuba-
tão/SP informa que os valores dos procedi-
mentos para as contratações no período de 
Maio/2015 a Abril/2016 foram devidamente 
atualizados com base no IGPM e encontram-
-se disponíveis no site www.isama.org.br

ANUNCIE AQUI LIQUE

(13) 3361-5212
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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
Apartamento na Vila Nova 3 dorm com 
suíte, cozinha planejada e garagem 
fechada 
R$ 320.000,00
Apartamento 2 dorm V. Nova na Rua 
Frei Damião R$ 200.000,00

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 e Moto

3361-7316
id: 129*6500

Vidros e
Tapeçaria
para autos

- Epecializadas 
em:
- Motores
- Câmbios
- Injeção Ele-
trônica

3361-4252
7807-5768
id: 129*3960

Mecânica em 
Geral

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

3361-8145
98876-7227
98193-2481

Direção: Rubens Alves

Av. Nações 
Unidas, 90 Vila 
Nova - Cubatão

Carros Naciona-
is e Importados     

Rua 1° de Maio, 
130 – Vila Nova 
Cubatão – SP

autovidroscristal@pop.com.br

rsilva1238@ig.com.br

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 

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

3361-5312
id: 45*2*171254

Especializada 
em concertos 
e colocação de 
Máquinas 
De vidros elétri-
cos e manual

 
Colocação de:
- Vidros
- Borrachas 
- Palhetas
- Calhas
- Insulfilm 
- Instalação de 
Som e alarmes 

Rua 1° de Maio,  
702 - Vila Nova 
- Cubatão 

3372-1191
id: 35*32*2829

- Peças Nacionais
- Acessórios em 
geral

Rua 25 de 
Dezembro, 

260 - Vila Natal  
Cubatão

(ao lado do rei 
do X-Salada)

- Oficina
- Peças
- Mecânicas
- Acessórios

Trabalhamos 
com 

SHENERAY

Rua 25 de 
Dezembro, 

260 - Vila Natal  
Cubatão

98838-2872

- Vendas 
de peças e 
Acessórios

- Manutenção

PROMOÇÃO:

- Capacete ................. R$ 65,00 
a partir

- Troca de óleo ........... R$ 65,00
 (Mineral 10W50) a partir

 

3372-6727

Av. Martins Fontes, 
343 - Vila Nova

 Cubatão

ALUGA
Galpões Pq. São Luis 620m²  cada
Casa de 2 dorms na Vila Nova 
R$ 1.203,00
Apartamento de 1 dorm no Jd 
.Casqueiro 
R$ 853,00
Apartamento  térreo 3 dorms com 1 
suíte no Jd. Casqueiro - R$ 1.303,00
Salas para consultório / escritórios na 
Rua Bahia de 41m², com opção de inte-
grar 2 salas a partir de R$ 503,00  
Sobrado (fundos) de 2 dorm no Jd. 31 
de Março - R$ 853,00

VENDE-SE
Casa R$ 85.000.00 Com 2 quartos, Sala, Cozinha, Ba-
nheiro, Área de Serviço e Garagem - Rua Quatro - Cota 
200 - Cubatão/SP
Obs: Casa com cadastro da CDHU e situada em rua que 
já fou Urbanizada. (13) 98876-4588 / 99674-1817

sandrinho-pecas@hotmail.com

ANUNCIE
AQUI

(13)
3361-5212
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social
por Cristina Oliveira

jornalacontece@acontecedigital.com.br
WhatsApp: (13) 97404-6423

ID: 35*18*103161

Sucesso para Norberto Bráz 
e Roberta, novo casal presi-
dente do Rotary Casqueiro/ 
ano rotário 2015/2016

Reunião festiva de transmissão e pos-
se do Rotary Club de Cubatão, ano ro-
tário Presente 2015-2016, cujo lema 
é “Seja um Presente para o Mundo”. 
O casal governador deste ano é: Ma-
ria Luíza Mendaçolli Zago e seu côn-
juge, Cláudio Zago, ambos associados 
do Rotary Club de São Bernardo Nor-
te. Ela é a primeira mulher a gover-
nar o Distrito 4420 de Rotary, um dos 
maiores do Brasil. Na foto ao lado: 
Casal Brilhante Felipe e esposa e o Casal Presente (2015/2016) Sérgio e esposa

Amigos e familiares enviaram 
felicitações para o empresário San-
dro, “Sandrinho Motopeças” que 
comemora mais uma aniversário 
neste domingo 26

Juliana Amorim

O Soroptmist Cubatão promoveu Chá da Tarde, em prol do projeto “Sonhe, Realize” 
e do “Fórum Juvenil de Cubatão”, no último dia 18.
O evento foi um sucesso.

A redação do Acontece 
está em festa.
Jaq Barbosa sopra mais 
uma velinha :
 “tá mais madura”  
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