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Conseg mira clandestinos 
e fiscalização das 50cc

Reclamação antiga de 
comerciantes regular-
mente instalados, a con-
corrência clandestina 
também está na pauta 
do Conselho Comunitá-

rio de Segurança (Con-
seg Cubatão). O grupo 
discute formas de com-
bater o problema. 

Outra farra que pode 
estar com os dias con-

tados é o uso indiscrimi-
nado das motocicletas 
de até 50 cilindradas. 

Desde a semana pas-
sada a categoria é obri-
gada a seguir as mes-

mas regras dos demais 
veículos automotores. 

Quem já possui a 
‘“motinho” terá que pro-
curar o Detran para o 
emplacamento e demais 

obrigações. Para quem 
desejar ter uma dessas, 
terá, primeiro que regu-
larizar tudo e arcar com 
licenciamento, IPVA, se-
guro obrigatório e em-

placamento. Outra exi-
gência é possuir Carteira 
Nacional de Habilitação, 
categoria A. O Detran 
está se preparando para 
cumprir a nova lei. 03

ADERBAU GAMA

Beira Mar começa 
a ser repaginada

Se nenhum impre-
visto atrapalhar, os pri-
meiros equipamentos 
esportivos deverão ser 
entregues em seis me-
ses, segundo expecta-
tiva da Prefeitura e da 
empresa responsável.

Uma das promes-
sas de campanha da 
prefeita Marcia Rosa 
e compromisso do 
‘Cubatão Mais Bela’, o 
empreendimento que 
vai transformar a orla 
do Casqueiro, deve ser 
referência na região. 05 

MARCEL NOBREGA

Acontece reúne clientes 
para discutir projetos
Ao entrar no ano 

16, o Jornal Acon-
tece, abriu sua sede 
para inaugurar mais 

um projeto, visando  
promover o desenvolvi-
mento e valorização da 
Cidade.                      

O networking, Mee-
ting do Comércio, é um 
encontro mensal que 
reúne clientes e parcei-

ros do Jornal para o 
fortalecimento so-
cial  e empresarial 
da cidade 02 e 08

Sucesso no início dos 
anos 80, o movimento 
‘Democracia Corinthia-
na’, pode voltar à cena. 
Desta vez os alvinegros 
do Parque São Jorge 
querem atuar na políti-
ca fora dos gramados. 

Os primeiros passos 

Considerado espa-
ço nobre do governo, 
a empresa passa a ser 
comandada pelo gru-
po ligado ao presiden-

LOUCOS NA POLÍTICA

GOVERNABILIDADE

Mano, aqui o partido é 

CORINTHIANS

Articulação leva grupo 
político do presidente da 
Câmara ao comando da CMT

nesse sentido já foram 
dados e a documenta-
ção foi protocolada e 
está sendo analisada 
no Tribunal Superior 
Eleitoral. Outras 11 le-
gendas aguardam aval 
do Tribunal para entra-
rem no jogo.  02

te da Câmara Aguinal-
do Araújo, que volta a 
compor a base aliada, 
após um ano de afasta-
mento  03

Milhares de fiéis na 
Procissão de Fátima 07
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O sistema democrático que 
permite aos partidos políticos 
lançarem candidatos e ir para 
a rua em busca do voto não é 
muito popular quando a ques-
tão é determinar o comando na 
cidade. 

No lugar de diretórios e co-
missões executivas, entram as 
comissões provisórias. Embora 
antidemocrático, a indicação de 
provisórias é aceita pela Justiça 
Eleitoral. A indicação das di-
retivas nas cidades cabe ao co-
mando estadual. 

Nos bastidores, comenta-se 

Partidos se alinham ao 
estilo de ditaduras para 
escolher dirigentes 
Cerca de nove em cada 10 direções partidárias, na 
cidade, não receberam voto dos filiados. São 27 
Comissões Provisórias, decididas através de con-
chavos nas esferas Estadual e Federal

que essas indicações nem sem-
pre prezam por  critérios éticos. 
Em alguns caso, o que se co-
menta, é que algumas legendas 

tem preço. Em outros, valem as 
relações nos governos do Esta-
do e Federal. 

Dados disponíveis no site 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) demonstram que algu-
mas legendas funcionam há 
mais de 20 anos com Comis-
sões Provisórias. 

Com o ‘partido 
debaixo do braço’ 
O termo ‘andar por aí com 

o partido debaixo do braço’ não 
tem nada de ambiguidade. A 
fama é literal mesmo. 

O fato é que, dos 31 partidos 
registrados no Cartório Eleitoral, 
apenas 5 (PT , PSDB, PR, PV e 
PTB) tem sedes em funciona-
mento. 

Dados do TSE indicam que, 
nas demais 27 legendas, o ende-
reço de registro é da residencia,  
estabelecimento comercial ou o 
escritório do presidente. 

Olhando 
de cima
O vereador Dinho preferiu fi-

car distante das demais autorida-
des durante a celebração da mis-
sa em homenagem a padroeira, 
realizada no último sábado (15) 
no Centro Esportivo Romerão. 
Um observador atento garante 
que o sangue corinthiano do edil 
falou mais, daí a preferência pela 
“geral” .  

Lado a lado
Enquanto isso, seu colega de 

parlamento Wagner Moura sen-
tou ao lado da prefeita Marcia 
Rosa. Quer dizer, mais ou menos 
ao lado. 

No meio
Coincidência, ou não, entre o 

vereador e a prefeita estava sen-
tado Fábio Inácio. Um dos apoia-
dores mourista não deixou bara-
to. “Tá vendo. o Wagner não é o 
preferido”. Calma gente! 

Ainda há 
esperança 
Gente da cúpula petista ga-

rante que Moura ainda está na 
lista de opções para a disputa 
eleitoral do próximo ano. 

A fonte garante que por en-
quanto a estratégia é deixar que o 
prefeiturável se articule e ganhe 
musculatura. Então tá, entendi-
do!

Olha a 
contradição 
Contudo, o mesmo observa-

dor que nutri esperança de ver 
WM disputando a eleição pelo 
PT, disse em alto e bom som: 
“Estava até agora com o meu pre-
feito Donizete”;  Questionado, 
emendou perguntando: “Ora. 
Quem é o prefeito em exercício? 
Não é o Donizete? Enquanto mi-
nha prefeita não volta…

Mudança é 
com ele 
Por enquanto o ex-vereador 

Billa não cogita disputar uma ca-
deira na próxima legislatura.  

Assim, os adesivos que circu-
lam pela cidade com “Mudança 
é com Billa”, não tem qualquer 
relação com a disputa eleitoral. 
Trata-se da oferta do serviço de 
mudança. 

Qualquer dúvida é só ligar no 
número de telefone abaixo do 
slogan para conferir. 

Pesquisa 
para todos 
Oficialmente não foi divulga-

da nenhuma pesquisa de inten-
ção de voto para 2016. Porém, 
nos bastidores, em  agendas e 
pastinhas o que não falta é pes-
quisa de opinião. 

Tem pra tudo quanto é gosto. 
Até o governo teria sua própria 
pesquisa que, segundo um ob-
servador, deixou muita gente do 
governo de cabelo em pé. 

Vermelho aceso
A tal pesquisa acendeu a luz 

vermelha no Piaçaguera, já que  
mostraria estabilidade na avalia-
ção de desempenho do governo e 
um certo vereador desafeto que, 
não teve o nome revelado, como 
o líder. Nossa fonte disse apenas 
que não é um tucano, não é um 
socialista e nem tão pouco petis-
ta-futuro-peemedebista. Quem 
será o cabra? 

Próximo da lista 
Depois de reconquistar o 

apoio de Aguinaldo Araújo, 
emissários do governo trabalham 
para trazer César Nascimento 
de volta à base. Por enquanto, o 
parlamentar não cedeu aos as-
sédios. Resta saber se resistirá a 
tentação. Em tempos de vacas 
magras e sob pressão de aliados 
por cargos, um pouco de espaço 
no governo pode fazer muita di-
ferença. 

Feliz aniversário  
Nossos parabéns para a líder 

comunitária Maria, da Vila Espe-
rança, que comemora mais uma 
primavera nesta sexta (21). 

Paraibana de sangue quente, 
Maria também é, segundo co-
mentário do “ministro da educa-
ção, Nilei”, do Lica’s Bar, sócia de 
carteirinha do local. 

Palavra do ministro 
O ministro garante que o tí-

tulo de sócia foi concedido pe-
los amigos e amigas de Maria.  
Contudo, parece que nesta sexta 
Maria não vai aparecer no Lica’s, 
já que deve cumprir agenda com 
sua família. 

Política com futebol
Pode não ser mera coinci-

dência. Enquanto o TSE recebia 
o pedido de registro do Partido 
Nacional Corinthiano, na Ade-
ga do Chico, tradicionalíssimo 
reduto político da cidade, estava 
sendo preparada um telão para o 
jogo Santos x Corinthians.

Articulação
Segundo Henrique Marcelo, 

a ideia é convencer o também 
corinthiano Chico a passar os 
jogos do Timão. Se vingar, po-
dem aproveitar e articularem a 
instalação do partido alvinegro 
no local.  

Quem dá mais? 
 Prudência e caldo de galinha 

nunca são demais. 
Dito isso, observadores das 

movimentações de bastidores 
enxergam risco iminente de bai-
xa na chapa tucana, dado o assé-
dio de outras legendas. .

Com um caminhão de garra-
fas no estoque governista e dian-
te da sede dos pré-candidatos por 
cargos e atendimento de deman-
das, não será nenhuma surpresa 
se o ninho ficar sem dois ou três 
nomes da pré-chapa. 

Comissões   Presidentes 
Provisórias  
DEM   Nelson Reis    
PC do B  Roberto Soares Cretela 
PCB  Fabrício Vieira de Camargo 
PCO   Julio Marcelino de Sousa 
PDT  José Osvaldo Passarelli Júnior
PEN   Wellington Machado de Mendon-
ça
PMDB   Fábio Alves de Moreira 
PMN   Luzimar dos Reis
PP   Raquel Reis Gonçalves Peralta
PPS   Adesimar de Lima Santos
PR   Geraldo Cardoso Guedes
PRB   Edson Joaquim de Freitas
Pros  Fábio Moura dos Santos 
PRP   Valdir Laurindo Martins
PRTB   Silvio Alvarez Junior
PSB   Heloísa Helena França Gomes 

O TSE recebeu, na tarde des-
ta quarta (19), os documentos 
para criação do  PNC (Partido 
Nacional Corinthiano). A soli-
citação passará por análise de 
uma comissão técnica do Tri-

bunal e em seguida será sub-
metida à analise do ministro 
Henrique Neves. 

Tradição política 
Não é a primeira vez que o 

tradicional clube de futebol 

TSE analisa criação de mais 11 legendas

ESPETO DE PAU

A mais recente iniciativa partiu de 
Corinthianos que querem o próprio partido 

transita no campo da política 
. Há cerca de 30 anos surgiu o 
movimento denominado ‘De-
mocracia Corinthiana’, no iní-
cio da década de 80. 

Como nasce 
um partido 
O primeiro passo para se 

criar um partido é obter a assi-
natura de 101 fundadores, dis-

27,3 milhões 
de brasileiros se declaram 

corinthianos  e a criação do PNC 
precisa de um, algo em torno de 
2% dos torcedores, já que são 
exigidos pouco mais de 400 mil 
eleitores em seis estados para 
criar um partido 

PSC   Donizete Tavares do Nascimento
PSD   Paulo Marcos Tavares
PSDC   Manoel Deodoro de Almeida Chagas
PSL   Carlos Alberto da Cruz 
Psol   José Antônio de Araújo Pereira 
PTB   Pedro de Sá Filho 
PT do B  Edmilson Moreno de Souza 
PTC   João das Graças Pereira  - 
PTN   Armando Campinas Reis
PV   Ana Maria Rodrigues de Oliveira 
Solidariedade  Adeildo Heliodoro de Souza

Diretórios eleitos pelos filiados 
PHS   Silvio Soares
PPL   Claudionor Ribeiro da Silva Filho
PT   Almir Moura 
PSDB   Ademário da Silva Oliveira 

Novos partidos em análise pelo TSE
PMB – Partido da Mulher Brasileira 

PDN – Partido do Desenvolvimento Nacional 

PMA – Partido do Meio Ambiente

PCN – Partido Cristão Nacional 

PC – Partido Cristão 

Rede Sustentabilidade 

PMP – Partido da Mobilização Popular 

PCI  - Partido da Cidadania

IDE – Partido da Igualdade 

PL – Partido Liberal 

PNC – Partido Nacional Corinthiano 

tribuídos em pelo menos nove 
estados. Em seguida, deve-se 
registrar a legenda no TSE. 
Esse registro é provisório e se 
concretiza com o apoio formal 
da quantidade de eleitores cor-
respondente a 0,5% dos votos 
dados na última eleição a toda 
a Câmara dos Deputados. São 
necessários cerca de  430 mil 
eleitores para o registro. Cum-
pridas ainda outras formalida-
des, o partido participar de elei-
ções, receber dinheiro do fundo 
e ocupar o horário no rádio e na 
TV.
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O Meeting do Comér-
cio é a mais nova inicia-
tiva do Jornal Acontece, 
em Cubatão (veja na pág 
8). Realizado nesta quin-
ta-feira, mês em que co-
memoramos os 16 anos 
do Jornal, o evento tem a 
proposta de ser um espa-
ço de encontro e debates 
entre empreendedores 
da cidade. Além da opor-
tunidade de networking, 

os empresários serão esti-
mulados a buscar iniciati-
vas que fortaleçam o am-
biente empresarial, bem 
como, o desenvolvimento 
social e a saudável relação 
com a comunidade. 

O evento se junta a ou-
tros tradicionais, promo-
vidos por Acontece, em 
Cubatão: Fórum de Sus-
tentabilidade, Acontece 
no Mangue, Caminhada e 

Baile de gala. Todas as ini-
ciativas visam promover o 
desenvolvimento sustentá-
vel, valorizando a comuni-
dade local.

O Meeting é um evento 
mensal com a proposta de 
reunir, na sede do Jornal 
Acontece, todos os par-
ceiros, anunciantes e co-
laboradores, considerados 
alicerces deste projeto que, 
há 16 anos, ininterruptos, 

Café sem crise
leva a notícia a todos os 
cantos da cidade, promo-
vendo-a além das fron-
teiras. Cabe ocupar este 
espaço para agradecer aos 
parceiros que nos incenti-
varam nesta iniciativa, que 
se repetirá mensalmente.

Do café de hoje uma 
lição: Em tempos de crise 
ou você se junta aos que 
choram ou trata de criar e 
vender lenços para quem 

Cido Barbosa
relações públicas, jornalista e 

administrador de empresas 
diretor presidente do

 Jornal Acontece

quer enxugar as lágrimas. 
Percebi que os empresários 
cubatenses que participa-
ram deste encontro conos-
co escolheram a segunda 
opção. Todos animados na 
busca de alternativas para 
melhorar serviços e pro-
dutos, promovendo o de-
senvolvimento da cidade. 
Então até o próximo en-
contro para celebrarmos 
os resultados positivos. 

A prefeita Marcia Rosa 
anunciou, na última se-
gunda (17), que vai enviar 
proposta de alteração da lei 
municipal 2.366, de 28 de 
junho de 1996; O anúncio 
foi feito durante a entrega 
oficial, pela Câmara, do 
relatório final da Comis-
são Especial de Vereado-
res (CEV) que colheu de-
poimentos de perseguidos 
políticos no Município de 

ANOS DE CHUMBO

APERTO 

Nova lei vai anistiar 
servidores perseguidos
Sugerida por Comissão Especial da 
Câmara, alteração pretende retroagir 
os efeitos da lei a 09 de abril de 1949

1964 a 1988. 
Pelo texto atual, a Ad-

ministração concede anis-
tia aos servidores públicos 
da Administração Direta 
de 1/1/1989 a 31/12/1992. 
A ideia da nova propos-
ta é retroagir os efeitos da 
lei para o intervalo entre 
9/4/1949 (data da eman-
cipação político-admi-
nistrativa da Cidade) e 
5/10/1988. 

Depoimentos 
Presidente da comissão 

de vereadores que colheu 
os depoimentos, Fábio 
Moura informa que foram 
ouvidas 22 pessoas, em 
nove sessões, resultando 
num trabalho de 440 pá-
ginas. 

Um dos depoentes é o 
ex-vereador Florisvaldo de 
Oliveira Cajé, da 8ª Legis-
latura (1977-1983). O par-
lamentar foi vítima de tor-
turas no Destacamento de 
Operações de Informações 
- Centro de Operações de 
Defesa Interna (DOI-CO-

DI), órgão de repressão da 
Ditadura. 

Democracia 
Luiz Marcelo Moreira, 

presidente da OAB, lem-

Comerciantes, profis-
sionais liberais, lideran-
ças da sociedade civil e 
representantes das forças 
de segurança buscam al-
ternativas para combater a 
crescente violência. 

Na pauta da reunião 
mensal, realizada nesta 
quinta (20), foram discuti-
dos aspectos de segurança 
relacionados a prolifera-

Comércio clandestino 
está na mira do Conseg
Conselho também vai cobrar mais rigor 
na fiscalização do uso de motocicletas de 
até 50 cilindradas que viraram verdadeira 
febre, sem qualquer respeito ao Código 
Brasileiro de Trânsito (CBT)

ção de pontos de comércio 
clandestino; uso indiscri-
minado de motocicletas 
de até 50 cilindradas, a im-
plantação de medidas para 
diminuir a ocorrência de 
crimes e a regulamentação 
do plano de ação do muni-
cípio. Mesmo apresentan-
do ligeira queda, indices 
das cidades são considera-
dos muito altos.

Comércio 
clandestino 
Reclamação antiga de 

comerciantes e de morado-
res, a proliferação de pon-
tos comerciais em áreas de 
invasão, em diversos pon-
tos da cidade, virou tema 
de segurança pública. 

Na avenida Henry Bor-
den, por exemplo, no lu-
gar da calçada, surgiu um 
restaurante. O negócio 
começou com uma barra-
quinha e foi crescendo, e 
crescendo.

Ferros velhos também 
ocupam extensas áreas nos 
arredores dos Bolsões 7, 8 

e 9 e também entre a Vila 
São José e rodovia Anchie-
ta. A invasão de comér-
cios clandestinos é ainda 

mais agressiva nos bairros 
periféricos. Próximos as 
malhas ferroviárias parece 
surgir um a cada dia.  

ADERBAU GAMA

Vice-prefeito Donizete Tavares e ex-vereador Florisvaldo Cagé (tortu-
rado durante a ditadura) observam entrega de relatório da Comissão

brou da participação da 
entidade na luta pela rede-
mocratização do País e na 
defesa dos perseguidos po-
líticos, encampando lutas 
como a recuperação am-

biental de Cubatão e a pu-
nição aos responsáveis pelo 
incêndio na antiga Vila 
Socó em 1984, a maior tra-
gédia da história da Cidade, 
com dezenas de mortos.

MARCEL NOBREGA

O que era apenas uma barraquinha, aos poucos foi ocupando espaço e 
hoje é um restaurante com movimento e área de quase 100 m²

Regulamentação 
de motocicletas
A farra das motocicle-

tas sem placa, liberadas do 
Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículos 
e da Carteira Nacional de 
Habilitação, está próxima 
do fim. A mudança surge 
de uma alteração no Có-
digo Brasileiro de Trânsito, 
publicado no último dia 05, 
no Diário Oficial da União.

Com a mudança, pro-
prietários de ciclomotores 
de até 50 cilindradas são 
obrigados a se adequar à 
nova regra. 

Novas motocicletas de-
verão sair das lojas docu-
mentadas e emplacadas. 
Além disso, o motociclista 
precisa de CNH.

HOMICÍDIO DOLOSO (2)   1 2 1 1 2 1 8 9

HOMICÍDIO CULPOSO POR 

ACIDENTE DE TRÂNSITO   2 3 4 1 0 1 11 15

HOMICÍDIO CULPOSO OUTROS  1  0 0 0 1 1 3 1

TENTATIVA DE HOMICÍDIO   1 5 1 7 8 5 27 22

LESÃO CORPORAL DOLOSA  39 32 22 20 14 18 145 200

LATROCÍNIO    0 0 0 1 0 1 2 0

ESTUPRO    2 1 0 2 0 1 6 14

ROUBO - OUTROS (1)   92 90 117 104 129 110 642 662

ROUBO DE VEÍCULO   42 36 49 45 29 25 226 199

ROUBO A BANCO 0   0 1 0 0 0 1 1

ROUBO DE CARGA   5 1 4 1 1 0 12 22

FURTO - OUTROS 98   95 112 103 95 98 601 712

FURTO DE VEÍCULO   16 14 10 14 15 13 82 99

Natureza da ocorrência   Jan Fev Mar Abr Mai Jun Total 1º     1º sem./ 
           sem./     2014
           2015 

“Mudamos o modo de trabalho 
para aproximar a população da 
delegacia. Em  todos os aspectos, 
a população é fundamental para 
trazer informações para a PM.” 
Angel Martinez, delegado que 
assumiu recentemente o 2º DP
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ANUNCIE AQUI
LIGUE (13) 3361-5212

04 digital.com.br21 de agosto de 2015



Fases 1, 2 e 3

Confirmando as ma-
térias publicadas em pri-
meira mão pelo Jornal 
Acontece, começaram, na 
última segunda (16), as 
obras de  remodelação da 
avenida Beira Mar, no Jar-
dim Casqueiro.

Primeira etapa do pro-
cesso, o trecho entre as 
ruas São Vicente e  Jorna-
lista Donato Ribeiro ainda 
compreende as fases dois e 
três de um total de seis fa-
ses. As três primeiras fases 
serão tocadas pela empresa 
Perfecta, vencedora da lici-
tação. 

Estão previstas, nesse 
primeiro trecho, a constru-
ção de novas quadras, de 
tênis, futebol society e fute-
vôlei, minicampo de areia, 
pista de caminhada, ciclo-
faixa, academia de saúde 
e cardiocircuito, além de 

Começam 
obras da 
Beira Mar

paisagismo e iluminação. 
O padre Eniroque Bal-

lerini abençoou as obras, 
lembrando a importância 
de se viver em ambientes 
organizados, como escolas, 
praças e áreas desportivas, 
dada a importância de qua-
tro pontos essenciais: fé, 
educação, trabalho e lazer.

Máquinas e homens da empresa Perfecta começaram a montar o canteiro. Expectativa da
Prefeitura é que em seis meses estejam prontos os primeiros equipamentos esportivos 

Satisfeita em ‘cumprir mais uma promessa 
de campanha, Marcia Rosa acerta os detalhes 
com os técnicos da Prefeitura e empreiteira

ADERBAU GAMA
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ANUNCIE

AQUI

(13)
3361-5212

Imóveis
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

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/

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

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

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 

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

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

3363-2209
Casqueiro

3361-8686
Vila Nova

3221-5910
São Vicente

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

ALUGA
Apartamento 2 dorm na Rua XV de No-
vembro - Vila Nova - 
R$ 883,00 mais condomínio
Apartamento de 1 dorm no Jd .Casqueiro 
R$ 853,00
Apartamento 3 dorms no Jd. Casqueiro 
R$ 1.303,00
Casa de 3 dorms na Vila Nova - R$ 
1.103,00
Comercial - Galpão no Pq. São Luis 
620M² 
Comercial - Salão na Pça dos Andradas 
(Santos)
Comercial - Salão no Jd. São Francisco
Comercial - Salas a apartir de R$ 703,00

ALUGA-SE PARA CRECHE
Ou outros fins comerciais

Avenida Nossa Senhora da Lapa, 909
Vila Nova – Cubatão.

Telefones: 3361-4944/99741-0514

Carro e Moto

Mecânica em 
Geral

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

3361-8145
98876-7227
98193-2481

3361-7316
id: 129*6500

Vidros e
Tapeçaria
para autos

Av. Nações 
Unidas, 90 Vila 
Nova - Cubatão

autovidroscristal@pop.com.br

Especializada 
em:
Injeção Eletrô-
nica de Carros 
Nacionais e 

3361-3038     
99*9176

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

arpcsouza@ig.com.br

3363-2207

Manutenção 
e revisão de 
motos 

Nacionais e 
importados 

AV. Brasil, 557 
- Jd. Casqueiro 
- Cubatão

3372-5325

- Retoques em 
Geral 
- Polimentos e 
Lubrificação

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

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

3361-4252
7807-5768
id: 129*3960

Direção: Rubens Alves

trônica
Carros Naciona-
is e Importados     

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

rsilva1238@ig.com.br

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

- kit Relação Titan 150 colocado 
a partir de .................. R$ 60,00
Obs.: Oferta somente até durar 
o estoque (25 peças) 

- Troca de óleo Mineral 10W50 
a partir de .................. R$ 15,00

3372-6727

Av. Martins Fontes, 
343 - Vila Nova

 Cubatão

sandrinhomoto-pecas@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 
Código Civil Brasileiro: LUIS CARLOS DOS SANTOS e MARIA CRISTINA DE PINHO VICENTE. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 25489414 - SSP/SP, CPF n.º 
09799607892, com 42 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezessete de no-
vembro de mil novecentos e setenta e dois (17/11/1972), residente na Rua Michajlo Halajko, 65, 
Jd.Caraguatá, Cubatão - SP, filho de VALDEMIR FIRMINO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSEFA LOPES DOS SANTOS, 
falecida há 02 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
284858341 - SSP/SP, com 41 anos de idade, natural de Santos - SP (Cubatão  Livro nº 53, fls. nº 39vº, 
Termo nº 2547), nascida no dia dezesseis de abril de mil novecentos e setenta e quatro (16/04/1974), 
residente na Rua Michajlo Halajko, 65, Jd.Caraguatá, Cubatão - SP, filha de JOSE VICENTE FILHO, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em São Vicente - SP e de 
ROSA DE PINHO VICENTE, falecida há 01 ano. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de agosto de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: LEANDRO MACIEL DE FIGUEIREDO e LIDIANE CARDOSO SILVIO. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, porteiro, RG n.º 33494784 - SSP/SP, CPF n.º 
40765851865, com 24 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 153, 
fls. nº 277, Termo nº 93139), nascido no dia cinco de agosto de mil novecentos e noventa e um 
(05/08/1991), residente na Av. João Mendes Junior, 1108, Tude Bastos, Praia Grande - SP, filho de 
JOSÉ ANTONIO DE FIGUEIREDO FILHO, de nacionalidade brasileira, garçom, com 55 anos de idade, 
residente em Praia Grande - SP e de SHYRLEY APARECIDA MACIEL, de nacionalidade brasileira, 
doméstica, com 57 anos de idade, residente em Praia Grande - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 33173367 - SSP/SP, CPF n.º 37356929821, com 26 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e nove (28/02/1989), residente na Rua das Rosas, 721, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de JOSÉ 
SILVIO PACHECO, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 64 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de MARIA LUCIA CARDOSO PACHECO, de nacionalidade brasileira, fisioterapeuta, com 62 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 de agosto 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 DA SILVA SANTOS e GISLAINE BATISTA DOS SANTOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, viúvo, pintor de autos, RG n.º 39004460 - SSP/SP, CPF 
n.º 37629752806, com 27 anos de idade, natural de Girau do Ponciano - AL, nascido no dia vinte 
e três de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (23/08/1987), residente na Rua Santa Mônica, 
166, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de PEDRO FREITAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasi-
leira, funileiro, com 50 anos de idade, residente em Campos dos Goytacazes - RJ e de LINDAU-
RA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 48 anos de idade, residente 
em Cubatão - SPViúvo de Bianca Barbosa de Moraes da Silva, falecida aos 22/05/2011, no livro 
C-56, fls.17, sob. nº17404, no cartório de Cubatão/SP.. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, RG n.º 507519589 - SSP/SP, com 19 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco (17/12/1995), 
residente na Rua Santa Mônica, 166, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de GILSON BATISTA 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, soldador, com 45 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de ROZANGELA SANTOS DE JESUS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 34 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, 13 de agosto de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: AMARO LOPES OLIVEIRA e EDCLEIDE DE OLIVEIRA ASSIS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 520641334 - SSP/SP, CPF n.º 39696475845, 
com 26 anos de idade, natural de Maragogi - AL (Maragogi-AL  Livro nº 4, fls. nº 172, Termo nº 3142), 
nascido no dia oito de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (08/11/1988), residente na Rua 
Marginal Imigrantes, 560, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de AMARO BELARMINO DE OLIVEIRA FI-
LHO, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 44 anos de idade, residente em Maragogi - AL e 
de MARIA JOSÉ ACIOLI LOPES, de nacionalidade brasileira, auxiliar de cozinha, com 43 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, ajudante, RG n.º 
596074918 - SSP/SP, CPF n.º 01618907506, com 29 anos de idade, natural de Salvador - BA (Salvador-BA  
Livro nº 147, fls. nº 281, Termo nº 110237), nascida no dia doze de junho de mil novecentos e oitenta e 
seis (12/06/1986), residente na Rua Marginal Imigrantes, 560, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de JU-
LIO FERREIRA DE ASSIS, de nacionalidade brasileira, encarregado de mecanica, com 60 anos de idade, 
residente em Salvador - BA e de ELZA MARIA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, coopeira, com 
53 anos de idade, residente em Candeiros - BA. 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 agosto de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: CLAUDINEI SODRÉ LOPES e CLAUDIA EUGENIA APARECIDA MARQUES. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, vigilante, RG n.º 30141676 - SSP/SP, CPF n.º 26671954852, 
com 39 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dez de janeiro de mil novecentos e setenta 
e seis (10/01/1976), residente na Rua Manoel Mathias de Souza, 50, bloco E apto.41, Bolsão 7, Cubatão - 
SP, filho de ISRAEL LOPES, falecido há 10 anos e de LUCIA SODRÉ LOPES, de nacionalidade brasileira, apo-
sentada, com 61 anos de idade, residente em Praia Grande - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, vigilante, RG n.º 288655655 - SSP/SP, CPF n.º 24597882820, com 42 anos de idade, 
natural de Rio Grande da Serra - SP, nascida no dia vinte e seis de março de mil novecentos e setenta e três 
(26/03/1973), residente na Rua Manoel Mathias de Souza, 50, bloco E apto.41, Bolsão 7, Cubatão - SP, filha 
de GETULIO MARQUES, falecido há 5 anos e de MARLENE APARECIDA DE JESUS, de nacionalidade brasilei-
ra, ajudante de cozinha, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Adilson Pereira 
Mesquita, conforme sentença datada de 30/09/2002, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Judi-
cial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº908/02.Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de agosto 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: THALES GOMES DOS SANTOS e THAYANE CAROLINE DA SILVA AGUIAR TELES. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 457786607 - SSP/SP, 
CPF n.º 0138379955, com 19 anos de idade, natural de Salvador - BA (Salvador-BA  Livro nº 160, fls. 
nº 111, Termo nº 175437), nascido no dia quinze de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco 
(15/12/1995), residente na Rua das Acacias, 835, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de JOSÉ GOMES DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 50 anos de idade, residente em Barreiros - BA e 
de MARIA MARINALVA GOMES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, monitora, com 43 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, ope-
radora de caixa, RG n.º 404507980 - SSP/SP, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cuba-
tão  Livro nº 169, fls. nº 127, Termo nº 49485), nascida no dia cinco de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e cinco (05/02/1995), residente na Rua Santa Terezinha, 531, Vila São José, Cubatão - SP, 
filha de VALDIR AGUIAR TELES, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 48 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de VARELIANA CARLOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 42 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de agosto 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: MARINALDO VICENTE MARQUES DA SILVA e MARIA DE FÁTIMA RAMOS. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, encarregado de açougue, RG n.º 30006958 - SSP/
SP, CPF n.º 26264169838, com 39 anos de idade, natural de João Pessoa - PB, nascido no dia vinte e 
um de junho de mil novecentos e setenta e seis (21/06/1976), residente na Rua das Acacias dos Santos 
Pereira, aptº201, bl.640, Bolsão Nove, Cubatão - SP, filho de MANOEL VICENTE DA SILVA, falecido há 
05 anos e de MARIA JOSÉ MARQUES DA SILVA, falecida há 03 anos. Divorciado de Joselice Maria de 
Souza Marques da Silva, conforme sentença de 22/06/2015, proferida pela Juiza de Direito da 2ªVara 
desta Comarca, nos autos de nº0002224-03.2015.8.26.0157. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, balconista de açougue, RG n.º 569306917 - SSP/SP, CPF n.º 85589691591, com 
39 anos de idade, natural de Propria - SE, nascida no dia vinte e nove de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e seis (29/02/1976), residente na Rua das Acacias dos Santos Pereira, aptº201, bl.640, Bolsão 
Nove, Cubatão - SP, filha de OSVALDO RAMOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 84 anos 
de idade, residente em Propria - SE e de MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS, de nacionalidade brasilei-
ra, aposentada, com 77 anos de idade, residente em Propria - SE. Divorciada de José Ferreira Filho, 
conforme sentença de 14/05/1998, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara Judicial desta Comarca, 
nos autos de nº0000646-98.1998.8.26.0157. 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, 17 de agosto 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 MIRANDA DE ARAUJO e THAINÁ BORGES JAKUBOWICZ. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, barbeiro, RG n.º 48052581 - SSP/SP, CPF n.º 41050454820, 
com 23 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 155, fls. nº 158, Ter-
mo nº 94097), nascido no dia quatorze de outubro de mil novecentos e noventa e um (14/10/1991), 
residente na Rua João dos Santos Custodio, 89, Vale Verde, Cubatão - SP, filho de FRANCISCO DAS 
CHAGAS DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 53 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de EDNA APARECIDA MIRANDA DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, recepcionista, RG n.º 432830649 - SSP/SP, CPF n.º 43669348840, com 19 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e seis de março de mil novecentos e noventa e seis 
(26/03/1996), residente na Rua Floresta, 772, Vale Verde, Cubatão - SP, filha de WAGNER DE OLIVEI-
RA JAKUBOWICZ, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 47 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de EDILEUSA MARIA BORGES JAKUBOWICZ, de nacionalidade brasileira, costureira, com 
42 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MARCOS ROBERTO AURELIANO e MARIA DO SOCORRO FERREIRA DO NASCIMENTO. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 271609783 - SSP/SP, CPF n.º 
16950853882, com 40 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove de novembro 
de mil novecentos e setenta e quatro (29/11/1974), residente na Rua Antonio Cunha, 73, Jd. Costa e Silva, 
Cubatão - SP, filho de JOSÉ AURELIANO FILHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DA CONCEIÇÃO AURELIANO, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 72 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, balconista, RG n.º 550862067 - SSP/SP, CPF n.º 04432847417, com 35 anos de idade, natural de 
Flores - PE (Flores-PE  Livro nº 58, fls. nº 162, Termo nº 6248), nascida no dia vinte e três de novembro de 
mil novecentos e setenta e nove (23/11/1979), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, Bloco 100, Ap 33A, 
Vila Natal, Cubatão - SP, filha de ANTONIO JERONIMO NASCIMENTO, falecido há 10 anos e de RAIMUNDA 
FERREIRA DO NASCIMENTO, falecida há 32 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, 18 de agosto 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: MARCELO SILVA PANDINI ALVES e DANIELA PICADO BALULA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, empresario, RG n.º 33575675X - SSP/SP, CPF n.º 31722606827, 
com 32 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 72, fls. nº 268, Termo nº 
44728), nascido no dia dois de março de mil novecentos e oitenta e três (02/03/1983), residente na Rua 
João Martins Sobrinho, 196, Parque São Luiz, Cubatão - SP, filho de JOSÉ LUIZ PANDINI ALVES, falecido 
há 25 anos e de LUCIMEYRE DE OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, professora, com 53 anos de 
idade, residente em Santos - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, 
RG n.º 441679961 - SSP/SP, CPF n.º 32902304811, com 31 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos 
- 2º Subdistrito  Livro nº 204, fls. nº 192, Termo nº 56248), nascida no dia vinte e quatro de novembro de 
mil novecentos e oitenta e três (24/11/1983), residente na Rua João Martins Sobrinho, 196, Parque São 
Luiz, Cubatão - SP, filha de SERGIO BALULA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 56 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de LEYLA PICADO BALULA, de nacionalidade brasileira, comerciante, 
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, 18 de agosto 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: FRANCISCO ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA e ELIZANDRA FERREIRA DA SILVA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 450548673 
- SSP/SP, CPF n.º 34421434892, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dez 
de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (10/08/1988), residente na Rua Sambaiatuba, 150, 
casa 07, Joquei Clube, São Vicente - SP, filho de JOSÉ CARLOS FERREIRA, falecido há  21 anos e de 
MARINALVA SEVERINA DOS SANTOS FERREIRA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 
50 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, auxiliar administrativo, RG n.º 45788132X - SSP/SP, CPF n.º 44941010876, com 19 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia onze de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
seis (11/02/1996), residente na Rua Caminho Silvio Santos, 160, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha 
de EDIVALDO FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 47 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA ZENILDA 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, 18 de agosto 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: DIEGO ALENCAR FERREIRA e ANITA OLIVEIRA DANTAS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, laboratorista, RG n.º 35139326 - SSP/SP, CPF n.º 36357943843, com 
32 anos de idade, natural de Rancharia - SP (Rancharia  Livro nº 48, fls. nº 127, Termo nº 6541), nascido 
no dia vinte e três de maio de mil novecentos e oitenta e três (23/05/1983), residente na Avenida Nove 
de Abril, 2576, fundos, Centro, Cubatão - SP, filho de LAÉRCIO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, 
encarregado geral, com 56 anos de idade, residente em Avaré - SP e de JOSEFA APARECIDA SEBASTIÃO 
FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 53 anos de idade, residente em Avaré - SP . Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, gerente, RG n.º 271612277 - SSP/SP, CPF n.º 
28109629873, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de abril de mil nove-
centos e oitenta e um (15/04/1981), residente na Avenida Nove de Abril, 2576, fundos, Centro, Cubatão 
- SP, filha de JOSE AMÉRICO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 68 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP e de MARIA EDITE OLIVEIRA DANTAS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
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, 18 de agosto de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RICARDO CARVALHO MATOS e ELAINE SILVA DE REZENDE. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, marceneiro, RG n.º 32347537 - SSP/SP, CPF n.º 28125496882, com 36 anos 
de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e setenta e 
oito (24/08/1978), residente na Rua Machado de Assis, 280, Joquei Clube, São Vicente - SP, filho de JOSÉ 
CARVALHO MATOS, de nacionalidade brasileira, marceneiro, residente em São Vicente - SP e de JOSEFA 
EREMITA MATOS, de nacionalidade brasileira, diarista, residente em São Vicente - SP . Sendo a preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, RG n.º 29160040 - SSP/SP, CPF n.º 
27610949809, com 38 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e nove de abril de mil 
novecentos e setenta e sete (29/04/1977), residente na Rua josé Querino Dantas, 226, Jardim Nova Re-
publica, Cubatão - SP, filha de FRANCISCO RODRIGUES DE REZENDE, de nacionalidade brasileira, falecido 
e de MARIA MADALENA SILVA DE REZENDE, 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, 04 de agosto de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: DOUGLAS DANTAS DOS SANTOS e GILMARA DOS SANTOS RODRIGUES 
DE SOUZA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 1/2 oficial de mecanica, RG 
n.º 437594026 - SSP/SP, com 34 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 78, 
fls. nº 129, Termo nº 13271), nascido no dia seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e um 
(06/02/1981), residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 340, bl. K12, aptº22, Bolsão 7, Cubatão 
- SP, filho de IVO COSTA DOS SANTOS, falecido há 32 anos e de IVONETE DANTAS DE ARAUJO, faleci-
da há 18 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, ajudante de cozinha, 
RG n.º 349615019 - SSP/SP, CPF n.º 34158681847, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia sete de junho de mil novecentos e oitenta e quatro (07/06/1984), residente na Rua 
Marina Lourenço de Oliveira, 340, bl. K12, aptº22, Bolsão 7, Cubatão - SP, filha de SALUSTIANO RO-
DRIGUES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ANGELA MARIA MOREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
58 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Bruno da Silva Raizer, conforme sen-
tença datada de 26/09/2013, proferia pela MM. Juiza de Direito da 3ª Vara do Foro desta Comarca, 
nos autos de N°3003291-20.2013.8.26.0157.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, 05 de agosto de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

O busto de Ayres 
HOMENAGEM

Historiador e colunista do Jornal 
Acontece, Ayres deixou seu nome 
na história cubatense

O memorialista Ayres 
Araújo Coutinho, falecido 
em 2014, foi homenage-
ado na manhã do último 
domingo (16) com um 
busto instalado em frente 
à réplica da Capela de São 
Lázaro, no Novo Anilinas. 

Ayres nasceu em 1924 
em Portugal e chegou ao 

Brasil aos três anos de ida-
de. Iniciou seus estudos 
em 1934 na primeira esco-
la mista urbana de Cuba-
tão, onde hoje funciona a 
Biblioteca Municipal. 

Em 1940, passou a atu-
ar como aprendiz de me-
cânica na fábrica Anilinas, 
chegando a encarregado. 

Com o fechamento da 
companhia em 1965, co-
meçou a trabalhar com o 
famoso Chevrolet Brasil 
66, azul-marinho, reali-
zando fretes.

Ele também atuou 
como uma espécie de 
guardião da Capela de 
São Lázaro, uma répli-
ca da que existia na área 
atualmente ocupada pela 
Refinaria Presidente Ber-
nardes. 

“Com certeza ele deveria 
ser reconhecido como o 11º 
emancipador de Cubatão”, 
afirmou, emocionado, o ami-
go e também memorialista, 
Arlindo Ferreira. “Participou 
ativamente do processo que 
emancipou Cubatão de San-
tos, conversando com os mo-
radores sobre a importância 
de nos tornamos uma cidade. 
Também se dedicou muito ao 
esporte e à cultura, zelando 
pela história do município”.

Arlindo Ferreira

Vinda diretamente do San-
tuário de Fátima, em Portugal, 
a imagem de Nossa Senhora de 
Fátima fez sua passagem por 
Cubatão. Sua estada começou 
na Igreja Matriz de Nossa Se-
nhora da Lapa, onde ficou du-
rante toda a quarta (19), seguin-
do para a Igreja São Francisco 
de Assis, onde ficou até a noite 
desta quinta (20). Após a missa 
das 19 horas, a imagem foi para 
a cidade de Santos, seguindo pe-
regrinação até retornar à Portu-
gal.

A UME Lorena reali-
zou a Semana da Famí-
lia. Houve degustação 
de receitas produzidas 
pelas famílias do Proje-
to de Alimentação Sau-
dável. Na foto, a aluna 
Leticia Melo dos San-
tos, do 3º ano do perío-
do matutino com seus 
pais e irmã.

M
arcel N

obrega

Aderbau Gama
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Nesta quinta-feira, (20) o Jornal Acontece recebeu, em sua sede, empresários e autoridades no primeiro 
Meeting do Comércio. O evento será mensal, com a proposta de ser um espaço de encontro e debates entre 
empreendedores, clientes e parceiros do Acontece, imbuídos em promover o desenvolvimento da cidade. 
Agradecemos aos nossos parceiros Tivilá Acessórios e Festas, Café Novo Sabor de Minas, Buffet e Restaurante 
Vovó Mafalda, Floricultura Central e Doceria La Vivian.

Semana do desconto

Larissa Forjanes entusiasmou o público evidenciando 
as vantagens de participar da promoção

Sindicato apresentou detalhes da promoção que acontece entre os dias 5 e 12 de 
setembro. Comerciantes interessados ainda podem participar

Durante o evento, La-
rissa Forjanes (foto) e An-
drea Mano atenderam os 
comerciantes que se mo-
tivaram com a promoção, 
do Sindicato do Comércio 
Varejista de Santos. 

O Sindicato também 
comemorou as novas par-
cerias, entre elas, a parce-
ria com o Jornal Acontece. 
Com o expressivo aumento 
de comércios participantes 
este ano, Cubatão deixará a 
lanterna da região, passan-
do a ter uma participação 
significativa na promoção. 

A Semana do Desconto 
tem por objetivo aquecer 

Cido Barbosa (centro) com 
Andréa Mano, do Sindicato do 
Comércio Varejista da Baixada 
e o vice Prefeito Donizete 
Tavares  

Vanilson Matos/Poderoso Timão e Street Point, Robson 
Pinho, Banco Sicred, Celso da Água, Dr Edson Cam-
bauva, Célio Lacerda/Cesla, representante o Crea-SP e 
Josiel Rodrigues/Grillo Consultoria e Advocacia

Monique Ferrão Sanchez/ Oficina Nova e as sócias 
Patrícia Ferrão e Vera Lúcia Oliveira/ Global Fisio Marcos Spolaor/Contabilidade e Nova Imobiliária, 

representante do CRC-Baixada

José Eduardo, apresentou o 
Café Novo Sabor de Minas,
novidade na região. 
Aprovado!

Ricardo Soares Cretella, 
da Prefeitura, trouxe 
detalhes do projeto da 
Av. Beira Mar

Elza/ Funerária São Lázaro e  Olivia/ CVT - Centro 
de Treinamento Veicular

Dina Célia/ Clínica dos Pés e Magaly/ Arte Pé Célio Lacerda, José Eduardo, João Carlos (Geladeira)/ Mile-
nium Car e Almeida/Almeida Imóveis.

Celso da Água, Petherson Scheffmacher e Robson Pinho/Ban-
co Sicred, drº Edson Cambauva, Josiel Grillo e Lourival

Juliana Alburqueque, SOS Reparos e Reformas, 
Jacaré/ Equipe Acontece, Cristina Oliveira/ 
comercial Acontece e doutora Juliana Camargo/ 
Institulo Juliana Camargo

Charles/ Marcenaria Carvalho, e os assessores 
políticos Rico e Beto Amaral

as vendas em toda a região, 
durante o mês de setem-
bro, considerado fraco pela 
ausência de datas come-
morativas. 

O comércio participa 
oferecendo atrativos e des-
contos aos clientes.

Os comerciantes que 
ainda não se cadastraram 
têm até esta terça (25). 
Informações pelo tel (13) 
2101-2881. A adesão é gra-
tuita, e podem participar 
da Semana empresas de 
todos os portes (associadas 
ou não ao Sindicato) que 
queiram oferecer descon-
tos em produtos. 

Fotos Marcel Nobrega
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