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fatos & tendências

Vespasiano Rocha/Sintracomos

Policia reprime 
grevistas em passeata

A greve dos 3 mil operários de 18 empreiteiras terceirizadas da Usiminas Cubatão contou com a solidariedade de al-
guns empregados diretos da própria siderúrgica, na manhã desta quinta-feira (3). Sindicato que representa a categoria, 
o Sintracomos recebeu também o apoio de outros sindicatos, durante  passeata na rodovia Cônego Domênico Rangoni, 
entre o centro de Cubatão e a Usiminas. Nem a intervenção da polícia acalmou os ânimos dos grevistas. 03

Pros também 
terá candidato 
a prefeito

SD confirma 
intenção de 
lançar Dinho

Marcia, Lula 
e Fábio Inácio

Esporte da 
Baixada perde 
Manolo

Vereador vai 
deixar o PDT

Na coluna de Cido 
Barbosa uma análise 
sobre o cenário polí-
tico para a sucessão 
municipal 2016 em 
Cubatão. Principais 
peças para a disputa 
começam a se movi-
mentar para suceder 
Marcia Rosa

Quiprocó
Política 02

A foto dos advogados Ana Paula, André Izzi e 
Antônio Sarraino, durante o jantar de gala da 
OAB, é o chamariz para a coluna social de Cris-
tina Oliveira, que tem ainda Festiva do Rotary 
e Fórum Soroptimist. 05

Social

Cubatão no topo da 
Meia Maratona/RJ

O atleta cadeirante 
Heitor Mariano/Semes 
Cubatão venceu a Meia 
Maratona do Rio de Ja-

neiro. Em novembro, 
o ‘orgulho cubatense’, 
campeão da São Silves-
tre, disputará a tradi-

cional Meia Maratona 
de Oita, no Japão.

No Karatê, atleta 
cubatense volta da Bo-

lívia em busca do tri-
campeonato da Copa 
São Paulo e do título 
brasileiro.           07

Mudança na 
Secretaria 
de Finanças

Divulgação 

Começa neste sábado a 
Semana do Desconto, que 
vai oferecer até 50% off, du-
rante uma semana. Veja as 
promoções e a relação dos 
comércios participantes, em 
Cubatão. 08

Ensino Fundamental 
abre inscrições para 

novos alunos
A partir da próxima 

terça (08), alunos que 
não estão inscritos na 
rede pública podem 
pleitear uma vaga na 
rede municipal. 

As vagas são para 

Beira Mar terá 
plantio de 
mudas nativas

Plantio de cerca de 
300 mudas de espécies 
nativas da Mata Atlân-
tica faz parte do proje-
to de recuperação da 
avenida e começam a 
ser plantadas a partir de 
novembro.     03

pré-escola e ensino fun-
damental. Interessandos 
devem procurar a escola 
mais perto da sua casa. 

As inscrições termi-
nam no dia 18 de se-
tembro. 03

Unidade oferece pa-
lestras, atividades e 
orientações sobre seus 
cursos profissionalizan-

Senai abre as portas 
para comunidade

tes e o mercado de tra-
balho nos dias 10 e 11 
de setembro. A entrada 
é gratuita.  03

Aderbau Gama

Teleférico do Anilinas  
volta a funcionar 03

É hora de comprar 
com desconto
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Troca troca
Dos 3 vereadores do PDT só-

ficará no partido o presidente da 
Câmara Aguinaldo Araújo. César 
Nascimento e Ivan Hildebrando 
já disseram ao presidente Pas-
sarelli Júnior que estão de malas 
prontas.

Olha o Juninho!!!
Bondade para uns, Malvadeza 

para outros; não importa. O que 
importa, segundo um fofoqueiro 
de plantão, é que os vereadores 
Ivan, César e WM, só estariam 
esperando para ver se a Lei apro-
vada no Senado, criando a jane-
la partidária, tramita a tempo de 
entrar em vigor para a próxima 
eleição. Neste caso, poderiam 
mudar de partido sem o risco de 
perder o mandato, como prevê a 
atual legislação. Assim estariam 
traquilos, livres das garras de ‘te-
mível Juninho’

Pomba ou tucano?
Durante  o programa do Ra-

posa, na Rádio Rhema, Ivan 
Hildebrando  confirmou que re-
cebeu convite do deputado esta-
dual Caio França, do PSB, para se 
juntar ao partido da pomba. Ivan 
também confirmou que já con-
versou com o vereador Doda. 

O pedetista  também teve rei-
terado o convite de Ademário 
para migrar para o tucanoto.

Olha o Bicudo!
Vazou nos bastidores que o 

PRB nacional quer dar guarita ao 
ex-prefeito Nei Serra para dispu-
tar a sucessão municipal, já que 
seu atual partido, o PSDB, deve 
mesmo indicar o verador Ade-
mário, para a missão. As articula-
ções envolveriam  o homem for-
te do Congresso Nacional Beto 
Mansur e Celso Russomano. 

Para políticos mais visioná-
rios, pode se tratar de pano de 
fundo para justificar um afasta-
mento do PRB da administração 
Municipal, que não teria o apoio 
da Executiva local, afinadíssima  
com a administração. 

Uma fonte que preferiu não se 
identificar garantiu que até uma 
reunião entre Mansur e Alckmin, 
estaria marcada para a definição

Solidariedade
Já é dado como certo o nome 

do vereador Dinho como candi-
dato a prefeito ano que vem.  A 
direção nacional e estadual do SD 
já afiançaram a pré-candidatura. 
Como não há outro nome no 
partido para desafiar, é só espe-
rar o cumprimento do calendário 
eleitoral.

Mais um no balaio
O advogado Daniel Isídio, do 

Pros, é o mais novo prefeiturável. 
O anúncio foi oficializado du-
rante encontro do Partido, com 

apoio do líder Fábio Moura, ve-
reador que é irmão do pré-candi-
dato do (PMDB?) Wagner Moura 
e aliado da prefeita Marcia Rosa, 
que deve indicar alguém do PT, 
para a sucessão.??

Aposentados
e pensionistas
O presidente da Câmara Agui-

naldo Araújo liberou a transfe-
rência de  1 milhão de reais para 
a Prefeitura. Alvo de críticas de 
vereadores oposicionistas a gra-
na será um alívio. Deve ir para os 
cofres da Caixa de Previdência, 
para o pagamento aposentados e 
pensionistas. Ufa!!!

Código vestimenta
É com esta ‘moral’ que o Con-

gresso Nacional está preocupado. 
Já está nas mãos do primeiro se-
cretário da Casa deputado Beto 
Mansur, projeto que regulamen-
ta a vestimenta. O alvo principal 
são as ‘belas pernas expostas em 
saias acima do joelho e decotes 
generosos. Chapeús, tênis e cores 
berrantes também entram na li-
nha de corte.

Manolo
A coluna lamenta o falecimen-

to de Manoel Rodrigues Gonza-
les, o presidente do centenário do 
Jabaquara.  Ele também era presi-
dente da Osan e estava internado 
com câncer no pulmão, no Hos-

pital Albert Einstein, há dez dias. 
Deixa a mulher e dois filhos.

Tião democrático
A convidada da vez foi a pre-

feita Marcia Rosa, que indicará 
sucessor ao cargo. É que o gru-
po político do ex-vereador Tião 
está ouvindo todos os prefeitu-
ráveis, antes de decidirem onde 
vão embarcar para as eleições do 
ano que vem. Já passaram por lá 
Dinho, Ivaniel, Doda, Geraldo 
Guedes e Wagner Moura

Em Finanças
O diretor de Finanças da Pre-

feitura Aguiar assume interina 
mente a Secretaria de Finanças 
no lugar de André Taka, de férias 
por 20 dias. No período, Baldini 
fica na diretoria de Finanças. 

TV Câmara divulga sua 
programação semanal

A Câmara Municipal de 
Cubatão agora tem uma progra-
mação definida para o seu canal 
de televisão. Lançada nesta sema-
na, a programação oficial da TV 
Câmara tem 12 programas sema-
nais. Todos eles voltados para dar 
à população informações úteis ao 
cotidiano, e mostrar o dia a dia 
dos vereadores, além de explicar 

e sanar dúvidas sobre as 
leis municipais e o funcio-
namento do Poder Legisla-
tivo da Cidade. Além dos 
programas, boletins diários 
trazem as notícias do dia. 

A TV Câmara está no ar 
pelo Canal 09 da NET e no 
YouTube (youtube.com/
TVCAMARACUBATAO).

Programação completa

MOMENTO SAÚDE
Segunda - Quarta e Sexta (08:00 ás 08:35)

ESPAÇO CULTURAL
Segunda, Quarta e Sexta (08:35 ás 09:20)

PONTO DE VISTA
Segunda, Quarta e Sexta (09:20 ás 10:10 e 14:15 ás 15:10)

POFISSIONAIS E PROFISSÕES
Segunda, Quarta e Sexta (10:10 ás 11:00)

BOLETINS: Segunda a Sexta (11:00 ás 11:35 e 15:30 ás 16:00)

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
Segunda a Sexta (11:35 ás 12:35)

AGORA É LEI
Segunda a Sexta (12:35 ás 12:50 e 15:10 ás 15:30)

TROCANDO IDÉIAS
Segunda a Sexta (12:50 ás 13:45)

PERFIL: Segunda a Sexta (13:45 ás 14:15)

CAFÉ COM PRESIDENTE: Terça e Quinta (08:00 ás 08:30)

NOBRES PARES: Terça e Quinta (08:30 ás 09:20)

EM PAUTA: Terça e Quinta (10:10 ás 11:00)

QUESTÃO DE ORDEM: Terça e Quinta (14:15 ás 15:10)

*Aos sábados e domingos reprises da semana de todos os progra-
mas, exceto boletins.

Quiprocó

Cido Barbosa
relações públicas, jornalista e 

administrador de empresas 
diretor presidente do

 Jornal Acontece

2016, com certeza, será um 
ano de 100% de renovação na 
política cubatense. Como todos 
já sabem, a prefeita, que está no 
segundo mandato, não pode 
concorrer e Donizete não vai 
disputar novamente a vice. 

A Câmara que atualmente 
tem 11 vereadores, elegerá 11 
novatos, em 2016. Como expli-
cado na coluna política, semana 
passada, a conta é simples: Pelo 
menos 4 vereadores vão se can-
didatar ao Executivo; sobram 
7 para a disputa, dos quais não 
se reelegerão mais de 4. Como 
a Câmara aumentará o número 
para 15; teremos 11 novos ve-
readores. Portanto para cada 1 
dos 11 vereadores, 1 prefeito e 1 
vice que temos hoje; assumirão 
novos nomes – uma renovação 
de 100%.

O quiprocó vai começar 
pela Câmara. Com o aumento 
do número de cadeiras, vai ser 
preciso menor número de votos 
para se eleger vereador. Assim, 
antigos políticos que já estavam 
fora do cenário, como o vere-
ador Tião, por exemplo, já se 
assanham para voltar à cadeira. 
Quem estava pensando em de-
sistir, renovou as esperanças.

Mas o balaio de gato mesmo 
se dará na disputa pela cobiçada 
cadeira de Marcia Rosa. Quatro 
vereadores já estão na dispu-
ta. Doda (PSB), Dinho (SD), 
Wagner Moura PT (PMDB?) e 
Ademário (PSDB). É imprová-

vel que algum deles desista, mas 
mesmo se isso acontecer com al-
gum, é difícil que volte à verean-
ça; mais provável virar vice. 

Na semana passada foi pos-
sível observar a força interna do 
vereador Ademário no PSDB; 
ninguém duvida que ele terá a le-
genda prefeiturável do tucanato. 
Presente ao evento, Nei Serra dis-
se ser ‘soldado do Partido’, mas há 
quem garanta que ele vai mesmo 
é marchar em outras fileiras. Um 
dos destinos poderia ser o PRB, 
numa articulação a nível federal, 
mas que encontra forte resistên-
cia local; Nei foi prefeito 3 vezes 
e  segundo colocado nas últimas 
eleições que disputou. O mais 
recente 2º colocado foi João Iva-
niel, em 2004. O ‘vote no 12’ de 
2004 se prepara para voltar com 
força total. Seu candidato a vice, 
à época, Wagner Moura é outro 
que será prefeiturável este ano, 
provavelmente pelo PMDB. Atu-
almente no PSC, o vice Donizete, 
também é prefeiturável. O ex-
-presidente da Câmara Geraldo 
Guedes, ficou em segundo na úl-
tima eleição, na dobradinha com 
Nei Serra: este ano vai de carreira 
solo, pelo PR. Ainda tem o Pedro 
de Sá do PTB, terceiro na última, 
o recém anunciado Dr Daniel do 
Prós e o candidato do Psol, parti-
do que se reorganiza em Cubatão 
e, como costumeiramente não faz 
alianças, certamente lançará can-
didatura própria; nomes notáveis 
no quadro de filiados os advo-

gados Manoel Herzog e André 
Louro, poderiam encarar. 

Ainda tem o candidato go-
vernista; o nome que receberá o 
apoio da atual prefeita, disposta 
a fazer o sucessor.

Antes da total renovação 
(pelo menos de nomes) Cuba-
tão assistirá um duro embate 
nas ruas, que já começou. Fogo 
cruzado entre partidos e la-
vagem de roupa suja entre ex- 
amigos. E a briga começa este 
mês. A Legislação exige filiação 
partidária um ano antes da elei-
ção, para se candidatar. Então 
até o fim deste mês políticos 
definem seus partidos e a con-
juntura política toma forma. 
Em Cubatão, este momento 
funciona como uma espécie de 
primeiro turno. Resta saber se 
a janela partidária aprovada no 
Senado, valerá para esta eleição. 
E é justamente esta definição 
que vereadores estão esperando 
para mudar de partido, sem o 
risco de perderem seus manda-
tos. Por isso o troca troca parti-
dário ainda não começou.

Saindo da toca
Lula vai às ruas ‘pregar contra 

o ódio’ e defender o Parti-
do. E na semana passada 
recebeu o apoio da com-
panheira Marcia Rosa que 
começa a se destacar e, re-
centemente, foi indicada 
pela cúpula nacional do 
Partido para protagonizar 
campanha, em rede esta-
dual. “Fui acompanhada 
do secretário de Educação, 
para visitar o presidente 
que mais fez pela Educação 

Chá das meninas
O Departamento de Políticas 

Públicas para Mulheres realiza 
nesta sexta feira (04), às 15 horas, 
no Centro de Referência da Mu-
lher, na Rua Salgado Filho,227, 
no Jardim Costa e Silva.

No Chá da Tarde serão home-
nageadas  lideranças femininas de 
Cubatão, que se destacam como 
são esperadas a prefeita Marcia 
Rosa e o deputado estadual Mar-
cos Martins (PT), que tem como 
uma de suas principais atividades 
a campanha “Mercúrio Zero “, 
para a eliminação progressiva do 
uso de equipamentos hospitala-
res com mercúrio nas unidades 
de saúde pública paulistas, bem 
como acompanha a contamina-
ção de rios e mangues da Baixada 
Santista por mercúrio despejado 
pelas indústrias.

Divulgação
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2016

Crianças em idade es-
colar podem se inscrever 
para o ano letivo de 2016 
na rede municipal de ensi-
no a partir do próximo dia 
08. A inscrição vale para 
alunos que não estejam 
na rede pública de ensino 
atualmente. As classes que 
abrirão vagas são de Edu-
cação Infantil II (crianças 
que completem 4 e 5 anos 
até dia 31/03/2016) e tam-
bém para o Ensino Funda-
mental de 1º ano (crianças 

Infantil e Fundamental 
abrem inscrições 2016

com 6 anos completos até 
31/03/2016) ao 9º ano.

Para efetuar a inscrição, 
o pai ou responsável deve 
procurar a escola de Edu-
cação Infantil II ou de En-
sino Fundamental mais 
próxima de sua residência 
até o dia 18 de setembro, 
no horário de atendimento 
da unidade educacional. 
Os documentos necessári-
os são os seguintes: origi-
nal e cópia da Certidão de 
Nascimento e do compro-

vante de residência atual 
em nome de um dos pais 
ou responsável. Para va-
gas de 2º a 9º ano será ne-
cessário ainda apresentar a 
declaração de escolaridade 
do aluno.

De acordo com a Cen-
tral de Vagas da Seduc, 
as vagas serão preenchi-
das obedecendo-se o zo-
neamento escolar, com o 
atendimento dos alunos 
na escola municipal mais 
próxima de sua residência.

Senai abre as portas para 
visitação da comunidade
‘Mundo Senai 2015’ acontece nos dias 
10 e 11 de setembro e terá palestras e 
diversas atividades gratuitas

O Senai de Cubatão será 
palco de uma série de ativi-
dades e palestras gratuitas 
nos dias 10 e 11 desse mês. 
É o programa ‘Mundo Se-
nai’ desenvolvido pela es-
cola e que será realizado 
em todas as unidades do 
estado. A ação, que ocor-
re das 9h às 20h, tem por 
objetivo divulgar as opções 

de capacitação profissional 
para os estudantes de esco-
las públicas e particulares 
e também apresenta às in-
dústrias os serviços técni-
cos e tecnológicos ofereci-
dos pela entidade.

Toda a estrutura físi-
ca da unidade de Cubatão 
será apresentada aos parti-
cipantes pelos professores 

e profissionais da unidade. 
Palestras sobre o merca-
do de trabalho, perfil dos 
profissionais requisitados 
atualmente e os segmentos 
industriais atendidos se-
rão dadas gratuitamente a 
quem comparecer.

A programação de cada 
unidade que participa do 
Mundo SENAI pode ser 
consultada nos sites das es-
colas. 

Serviço – A escola Senai 
“Hessel Horácio Cherkas-
sky” fica na Praça da Bí-
blia, 01 Centro.

Casqueiro

Recuperação da Beira Mar 
prevê plantio de árvores

 300 mudas de espécies nativas da Mata 
Atlântica serão plantadas em novembro

A vegetação original 
da região que hoje abriga 
a Avenida Beira Mar não 
foi esquecida no projeto 
de recuperação. As obras, 
que começaram na se-
mana passada, também 
contam com um plantio 
de 300 mudas de espécies 
nativas da Mata Atlântica 

e manguezal.
As espécies ainda estão 

sendo escolhidas e devem 
começar a ser plantadas 
até o início de novembro, 
conforme indicação da Ce-
tesb para liberar o início 
da obra, em 14 de agos-
to. A obra também conta 
com aprovação do Serviço 

do Patrimônio da União 
(SPU).

O plantio deverá ser re-
alizado no trecho entre a 
Rua São Vicente e a Praça 
do Jamboleiro, mas a inten-
ção da Secretaria de Meio 
Ambiente é expandir a 
área e, além disso, promo-
ver uma série de atividades 
educativas no local para 
fazer a população ocupar 
a área envolvendo, por 
exemplo, escolas munici-
pais e grupos de escoteiros.

Grevistas fazem passeata 
do Centro ao Polo

Sem acordo

Houve desentendimento entre polícia e 
grevistas, congestionamento e adesão 
de funcionários da própria Usiminas

Nesta sexta, (04) com-
pletou 17 dias, a greve dos 
3 mil trabalhadores de 18 
empreiteiras da Usiminas, 
em Cubatão. Eles fizeram 
passeata do Centro de 
Cubatão ao Polo Indus-

Nova assembleia nesta sexta define próximos passos do movimento

“Se oferecem 10% e paga-
mento dos dias paralisa-
dos, a greve para”
Macaé, presidente do Sintracomos

trial, para reivindicar. A 
Policia Militar foi acionada 
para desobstruir a rodovia 
e houve desentendimento 
com os trabalhadores. O 
presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores na Constru-
ção Civil (Sintracomos), 
Macaé Marcos Braz de 
Oliveira, que representa os 

grevistas, reclamou da ação 
da polícia que, segundo ele 
usou de truculência, che-
gando a detonar bombas 
de efeito moral para inti-
midar os manifestantes.

 A passeata teve a pre-
sença e apoio do presidente 
do sindicato dos metalúr-
gicos, ‘Sassá’ Florêncio Re-
sende de Sá. Na portaria da 
empresa, as duas categorias 
receberam apoio de outros 
sindicatos, inclusive dos 
metalúrgicos de São Paulo, 
um dos maiores da Améri-
ca Latina, e dos estivadores 
de Santos e região. 

O presidente, Rodnei 
Oliveira da Silva, discur-
sou na assembleia. Outra 
adesão importante foi a de 
centenas de funcionários 
da Usiminas, que aderiram 
a manifestação durante a 

manhã em apoio aos fun-
cionários das empreiteiras; 
à tarde voltaram ao traba-
lho

Nesta sexta-feira (4), a 
partir das 7 horas, como 
acontece diariamente, 
nova Assembleia define os 

próximos passos do mo-
vimento. O Sintracomos 
aguarda que o Tribunal Re-
gional do Trabalho (TRT) 
marque o julgamento da 
greve.

Macaé diz que se as em-
presas oferecerem 10% nos 

salários, R$ 200 no tíquete 
alimentação, participação 
nos lucros ou resultados 
(plr) de R$ 1.100 e paga-
mento dos dias paralisa-
dos, os trabalhadores en-
cerram a greve.

No começo da parali-

sação, os trabalhadores re-
jeitaram reajuste salarial de 
8%, mas aceitaram a ‘plr’ 
de R$ 1.100 e vale-alimen-
tação de R$ 200. Antes, 
as empreiteiras ofereciam 
7,04% nos salários, nada de 
‘plr’ e vale de R$ 180.

Vespasiano Rocha

Teleférico do Anilinas volta 
a funcionar em setembro

O teleférico do Par-
que Novo Anilinas volta a 
funcionar  após um perí-
odo de manutenção.

A empresa B,R, da Sil-
va Pinto Construções, 
vencedora da licitação re-
alizada pela Cursan para 

recuperação e manuten-
ção do equipamento, ga-
rante que ele estará em 
funcionamento pleno até 
o final de setembro. 

Foram feitos diversos 
serviços como: reparo 
do sistema elétrico, esti-
camento dos cabos, me-
lhoria nas plataformas de 
embarque e desembarque, 
pintura e eliminação da 
ferrugem.

Além disso, a empresa 
realizará manutenção no 
equipamento a cada 15 
dias.
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Glamour e elegância. Um ‘arraso’ o Baile 
dos Advogados de 2015, na Acic, dia 28. A 
animação ficou por conta da Banda Broadw. 
O presidente Luiz Marcelo agradece a todos 
pela presença

Comissão de eventos - Arlete Coutinho, Fabiana Pucciariello, 
Sandra Riva, Sandra Menezes, Débora Matias e Rejane Brasileiro. 

Aderbau Gama

Os planos de saúde es-
tão caros, mas é pior ficar 
sem. Existem algumas al-
ternativas que podem bara-
tear o custo. A consultora e 
corretora Helenilde Santos, 
da VIPLAN Planos de Saú-
de,  apresenta uma delas; o 
plano de adesão 

Esse tipo de plano fun-
ciona através de uma enti-
dade de classe. “A pessoa 
pede um documento para 
o Sindicato que representa 
a sua categoria, pode ser 

uma comprovação de que 
trabalha no comércio, por 
exemplo. Com este docu-
mento é possível aderir 
ao plano de saúde pagan-
do menos. Um plano para 
uma pessoa com até 18 
anos pode cair de R$ 151,35 
para R$ 98,78; uma econo-
mia de aproximadamente 
35%” explica a consulto-
ra. O que quase ninguém 
sabe e´ que esta adesão, 
mais econômica também 
se aplicar às crianças, que 

Helenilde Santos
Proprietária da Viplan, na Redação

apenas comprovando 
a matrícula da criança 
em uma escola. Além 
da parte financeira, tem 
uma série de dúvidas 
em relação aos planos de 
saúde que as pessoas tem 
e que nem sempre sabem 
como sanar. A primeira 
a mais popular delas é a tal 
da carência. Quem nun-
ca ouviu falar sobre isso?  
A carência é o tempo que 
é estabelecido no contra-
to  para o cliente começar 
a ter direito à prestação 
de determinados serviços. 
Segundo Helenilde, esses 
prazos são estabelecidos 
pela ANVISA e são pa-
drões para qualquer opera-
dora. Por exemplo, o prazo 
mínimo para consultas di-
ferente dos atendimentos 
de urgência e emergência, 

que é de apenas 24 horas, 
após a assinatura.

Outra dúvida comum 
é sobre a abrângencia do 
plano. “Há planos regio-
nais e nacionais, mas a di-
ferença de valores é signi-
ficativa. Para recomendar 
uma abrângencia é impor-
tante analisar o perfil do 
cliente. Para quem viaja 
muito, por exemplo, com-
pensa pagar mais por um 
plano de maior abrângen-
cia”, considera a corretora 
da VIPLAN.

Candidato à presidência do Rotary Internacional José Alfredo Pretone 
esteve em festiva na sede do Rotary Cubatão para uma produtiva pa-
lestra. Na foto, Felipe Ribeiro, o presidente Cubatão, Sérgio Oliveira e o 
fundador Mario Canelas

Economize no Plano de Saúde

Renan Pereira, do CAMP Cubatão, recebe o prêmio da etapa re-
gional do X Fórum Juvenil Soroptimist, realizado em São Vicente no 
último sábado (29). O evento traz os jovens para o debate de temas 
da atualidade. A etapa final será em Catanduva (SP), em outubro

Célio Lacerda sopra velinhas 
sempre charmoso

Eder Araújo não revela a 
idade; diz que tinha 23

15 anos
A data coincide com a beleza 
exuberante da jovem Ana Cristina 
de Oliveira Carmelindo; Aninha, 
filha desta colunista.
Recebe os ‘beijinhos’ de toda a 
equipe do Jornal

A diretoria da OAB-Cubatão: Milton Rabelo, 
Débora Matias, Luiz Marcelo-presidente, San-
dra Riva e Frederico Natal. 
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Marcel Nobrega

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
Sala Comercial no Centro
R$ 160.000,00

CRECI: 46.855-F
João Rodrigues do Nascimento

VENDE
Casa - Geminada, Sob.
Baixa - Jardim Casquei-
ro - 3 Dorms, 1 Suíte - 
84 m² de área útil Ref.366

R$ 340.000,00
Apartamento- Padrão, 
Grande - Jardim Cas-
queiro - 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 Dorms, 
1 Suíte, 65 m² de área 
útil - Padrão, Médio 
- Jardim Casqueiro - 

3363-2276
99708-9177

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

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 Padrão 
Médio - 2 Dorms, 
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, 
cozinha, 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 dormitó-
rios, sala, cozinha, 
banheiro e garagem. 
R$ 350.000,00
Sobrepostas com 3 
dormitórios, 1 suíte, 
sala, cozinha, ba-
nheiro e garagem. 
No bairro Vila Nova, 

3361-4894
3372-7409

Rua Armando Sales 
de Oliveira, 371 - 
Centro - Cubatão

www.almeidaimoveis.com.br

CRECI 57407

em 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 
Belarmino do Ama-
ral. 
R$ 14.000,00
Apartamento no 
Casqueiro 2 dormi-
tórios, sala, coz-
inha, banheiro e 
garagem. 
R$ 1.300,00 

VENDE
Apartamento novo 
02 dorms, 1 vaga. 
Prédio com elevador, 
próx. a comércios, 
hospitais, escolas e 
etc
entrada: 20% restan-
te financiamento
R$ 221.000,00
Apartamento na Vila 
Nova 2 dormitórioss, 
s/garagem - Térreo. 
Ótimo estado, aceita 
financ. FGTS, CC.
R$ 180.000,00
Apartamento novo 2 
dormitórios. Minha 
Casa Minha Vida últi-
mas 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 Cas-
queiro 2 dormitórios, 
em construção. Entra-
da: 19 mil + parcelas 
mensais que cabem 
em seu bolso
R$ 200.000,00
Apartamento novo no 
Casqueiro, 2 dormitó-
rios. grande, 1 vaga. 
aceita financiamento, 
FGTS, CC. 
R$ 240.000,00
Casa Sobreposta na 
Vila Nova 2 dormitó-
rios. 1 vaga, em cons-
trução.
R$ 250.000,00
Cotato: 7820-4982 
7806-2562

ALUGA
Apartamento 2 dorm na Rua XV de Novem-
bro - Vila Nova - R$ 883,00 mais condomínio
Apartamento de 1 dormitório no Jardim 
Casqueiro - R$ 853,00
Apartamento 3 dormitórios no Jardim 
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
Apartamento 2 dorms. Jd. Paulista - 803,00

Carro e Moto

- Suspensão
- Freio
- Troca de óleos- 
- Mecânica em 
Geral

Na compra do 
óleo a troca é 

gratis

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

3361-8145
98876-7227
98193-2481

3361-7316
id: 129*6500

- Para-brisas,
- Vidros
- Kit elétrico
- Acessórios
- Alarmes
- Insulfilm
- Travas elétricas
- Borrachas
- Tapeçarias para 
autos

Venha fazer um 
orçamento com 
a gente!

Av. Nações 
Unidas, 90 Vila 
Nova - Cubatão

autovidroscristal
@pop.com.br

Especializada 
em:

- Injeção Eletrô-
nica de Carros 
- Nacionais
- Importados

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

3361-3038     
99*9176

arpcsouza@
ig.com.br

3363-2207

- Manutenção

- Revisão de 
motos 

- Nacionais e 
importados 

Av. Brasil, 557 
- Jd. Casqueiro - 
Cubatão

m a u r i c i o m o -
tos@live.com

3304-0416
id: 113*101889

- Alinhamento
- Balancea-
mento
- Câmbio
- Escapamentos
- Filtros
- Injeção Ele-
trônica
-Supensão
-Troca de Óleo

Rua Rio de 
Janeiro, 527
Vila Nova - 
Cubatão

correia-
alves2011@
hotmail.com

Epecializada 
em:

- Motores
- Câmbios
- Injeção Ele-
trônica
- Carros Nacio-
nais e Importa-
dos     

Rua 1° de Maio, 
130 - Vila Nova 
Cubatão 

3361-4252
7807-5768

id: 129*3960

Direção: 
Rubens Alves

rsilva1238@
ig.com.br

3361-5312
id: 45*2*171254

Especializada 
em consertos 
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

- Óleo Mineral 
 R$ 12,50 Litro
- Óleo Semi Sinté-
tico R$ 18,00 Litro
 - Óleo Sintético 
R$ 20,00 Litro

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  Cu-
batão

98838-2872

Vendas de peças 
e Acessórios
Manutenção

3372-6727
Av. Martins Fontes, 343 

Vila Nova - Cubatão
sandrinhomoto-pecas@hotmail.com

PROMOÇÃO:
Capacete a partir  R$ 65,00 

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

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

99727-0280 
98804-6598 ID: 

966*7382

- Elétrica
- Mecânica
- Injeção Ele-
trônica

Nacionais e Im-
portadas

Av. Nações Uni-
das, 710 - Loja - 
Vila Nova - Cu-
batão
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CARTÓRIO DE REGISTRO 
CIVIL DE CUBATÃO 
Rua São Paulo, 316 - Centro 
Tel.: (13) 3361-7172 casamentoed

it
ai

s 
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JOSÉ ELIO VIEIRA e JOSENILDE MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, viúvo, eletricista, RG n.º 11736760 - SSP/SP, CPF n.º 97262021834, com 
62 anos de idade, natural de Neópolis - SE, nascido no dia trinta e um de agosto de mil novecen-
tos e cinquenta e dois (31/08/1952), residente na Rua Caminho São Bartolomeu, 226, Vila Es-
perança, Cubatão - SP, filho de FLAVIO VIEIRA, falecido há 45 anos e de MARIA JÚLIA DA CON-
CEIÇÃO, falecida há 12 anosViúvo de  Marlene da Silva Vieira, falecia aos 06/03/2007, no livro 
C-190, fls.219 V, sob o n°123232, no Cartório do 1º Subdistrito de Santos-SP. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 561234140 - SSP/SP, CPF n.º 26634723877, 
com 39 anos de idade, natural de Riachão do Dantas - SE (Riachão do dantas-SE  Livro nº 5, 
fls. nº 176, Termo nº 53), nascida no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e setenta e 
cinco (16/09/1975), residente na Rua Caminho São Bartolomeu, 63, Vila Esperança, Cubatão 
- SP, filha de MARIA ELIONICE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 68 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, 26 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: SILVIO DA LUZ FERREIRA e FRANCIMEIRE TEIXEIRA RODRIGUES. Sen-
do o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, administrativo, RG n.º 32614841 - SSP/
SP, CPF n.º 35391024854, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (20/12/1985), residente na Rua São José, 41, 
Vila São José, Cubatão - SP, filho de JOSÉ JOÃO FERREIRA, falecido há 06 anos e de LUZIA INÁ-
CIO DA LUZ FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administartivo, 
RG n.º 360080297 - SSP/SP, CPF n.º 40088862810, com 24 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia quinze de abril de mil novecentos e noventa e um (15/04/1991), residente 
na Av.Cruzeiro do Sul, 147, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de FRANCISCO TEIXEIRA RODRIGUES, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 55 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARIA ALVINA TEIXEIRA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, aposentada, 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, 26 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: EDSON DA SILVA JÚNIOR e MICHELE RIBEIRO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 48921511 - SSP/SP, CPF n.º 41498482899, com 
23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e um de julho de mil novecentos e 
noventa e dois (21/07/1992), residente na Rua Amaro Manoel dos Santos, 344, Bolsão 8, Cubatão - SP, 
filho de EDSON DA SILVA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 49 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ROSELI PEREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 36 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, agente comunitária de 
saúde, RG n.º 488913330 - SSP/SP, CPF n.º 41586364855, com 23 anos de idade, natural de Santos 
- SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 164, fls. nº 106, Termo nº 99370), nascida no dia dezesseis de 
julho de mil novecentos e noventa e dois (16/07/1992), residente na Rua Vicente Latrova, 77, Blo-
co C, Ap 22, Bolsão 7, Cubatão - SP, filha de EDNALDO JOSE DOS SANTOS, falecido há 20 anos e de 
REGINA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, agente comunitária de saúde, com 
46 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 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: FERNANDO HENRIQUE DIAS SILVA e LIDIA RAMOS DA SILVA PRADO. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, promotor de vendas, RG n.º 17229274 - SSP/
MG, CPF n.º 10701412674, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia onze 
de setembro de mil novecentos e noventa e dois (11/09/1992), residente na Av. Henry Borden, 
255, casa 5, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, filho de LUIS CARLOS NONATO SILVA, de nacionalidade 
brasileira, mecânico industrial, com 44 anos de idade, residente em Uberaba - MG e de ROSA-
NA MARIA DIAS SILVA, de nacionalidade brasileira, aux. de limpeza, com 42 anos de idade, resi-
dente em Uberaba - MG . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, Técnica de 
enfermagem, RG n.º 463548905 - SSP/SP, CPF n.º 37199023820, com 25 anos de idade, natural 
de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 138, fls. nº 82, Termo nº 83789), nascida no dia 
vinte e três de fevereiro de mil novecentos e noventa (23/02/1990), residente na Av. Henry Bor-
den, 255, casa 5, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, filha de JOSE RIBEIRO DO PRADO, falecido há 15 
anos e de IVONEIDE RAMOS DA SILVA PRADO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 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, 26 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: FABIO BORGES SILVA e ÉRIKA CHRISTINE RODRIGUES SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, policial militar, RG n.º 24959323 - SSP/SP, CPF 
n.º 26326806895, com 40 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e sete de 
abril de mil novecentos e setenta e cinco (27/04/1975), residente na Rua São Paulo, 197, Casa 1, 
Centro, Cubatão - SP, filho de JOÃO DE OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 75 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA INEZ BORGES SILVA, falecida há 
7 anosDivorciado de Érika Christine Rodrigues Silva, conforme sentença datada aos 11/11/2011, 
proferida pela Juíza de Direito Substitura da 2ªVara Judicial da Comarca de Cubatão/SP, nos autos 
de nº1155/2011. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, assistente admin-
istrativa, RG n.º 305262385 - SSP/SP, CPF n.º 215613568, com 36 anos de idade, natural de Santos 
- SP, nascida no dia dezoito de julho de mil novecentos e setenta e nove (18/07/1979), residente na 
Rua São Paulo, 197, Casa 1, Centro, Cubatão - SP, filha de OMAR RODRIGUES DOS SANTOS, falecido 
há 2 anos e de ELIZETE DOS SANTOS CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 72 
anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Fabio Borges Silva, conforme sentença 
datada aos 11/11/2011, proferida pela Juíza de Direito Substitura da 2ªVara Judicial da Comarca de 
Cubatão/SP, nos autos de nº1155/2011. 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, 26 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: JORGE LUÍS SANTOS RAMOS e 
LARISSA PINTO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, operador de equipamentos, RG n.º 0383961020099 - SSP/MA, CPF 
n.º 60488500346, com 22 anos de idade, natural de Codó - MA (Codó-MA  
Livro nº 153, fls. nº 299, Termo nº 11918), nascido no dia oito de agosto de 
mil novecentos e noventa e três (08/08/1993), residente na Rua das Flores, 
105, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de LUÍS CARLOS DA SILVA RAMOS, de 
nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 45 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA RITA SANTOS RAMOS, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 40 anos de idade, residente em Codó - MA . Sendo a pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 584380124 - SSP/
SP, CPF n.º 07613872424, com 18 anos de idade, natural de Palmeira dos 
Índios - AL (Palmeira dos Índios-AL  Livro nº 59, fls. nº 231, Termo nº 67726), 
nascida no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e noventa e 
seis (28/11/1996), residente na Rua Larissa Cocner, 119, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, filha de MANOEL MAURÍCIO BARBOSA DA SILVA, de nacionali-
dade brasileira, ajudante, com 45 anos de idade, residente em Palmeira dos 
Índios - AL e de VERENILDA PINTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
comerciante, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 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: EMERSON LEANDRO DE GOUVEIA KOIKE e MARIA CRISTINA TORRES DE SOUZA PINTO. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 29054175X - SSP/SP, CPF n.º 
36578866809, com 28 anos de idade, natural de Guarujá - SP (Guarujá-SP  Livro nº 34, fls. nº 99, Termo nº 
26296), nascido no dia onze de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (11/08/1987), residente na Rua 
Quinze de Novembro, 731, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de ANTONIO MASSAO TAVARES KOIKE, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 59 anos de idade, residente em Guarujá - SP e de IRACEMA GOMES 
DE GOUVEIA KOIKE, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Guarujá - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, advogada, RG n.º 268425085 - SSP/SP, CPF n.º 
32093170892, com 28 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 113, fls. nº 122, 
Termo nº 68934), nascida no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e oitenta e sete (25/06/1987), 
residente na Rua Quinze de Novembro, 731, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de SEVERINO DE SOUZA PINTO, 
de nacionalidade brasileira, corretor de imóveis, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de ELIANE MENESES TORRES, falecida há 2 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, 29 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: JOSÉ DAVID PEREIRA SILVA e LÍVIA SACRAMENTO LEITE. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, instrumentista, RG n.º 35146679 - SSP/SP, CPF n.º 33790902802, com 30 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 110, fls. nº 48, Termo nº 25925), nascido no dia vinte e três de 
agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (23/08/1985), residente na Rua Maria do Carmo, 1235, Jardim 
Casqueiro, Cubatão - SP, filho de JOSÉ CUSTÓDIO MARQUES SILVA, de nacionalidade brasileira, instrumen-
tista, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA PEREIRA MARQUES SILVA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, contadora, RG n.º 36350891 - SSP/SP, CPF n.º 40293736820, com 23 anos de idade, natural de Cu-
batão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 151, fls. nº 356, Termo nº 42550), nascida no dia dezessete de março de mil 
novecentos e noventa e dois (17/03/1992), residente na Rua Mercedes Cunha Evangelista, 99, Jardim Costa 
e Silva, Cubatão - SP, filha de JOSÉ APARECIDO LEITE, de nacionalidade brasileira, encanador, com 50 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de SANDRA HELOISA SACRAMENTO LEITE, de nacionalidade brasileira, 
do lar, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 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: FABRÍCIO BATISTA BUENO e RITA LUCIANA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, divorciado, eletricista de manutenção, RG n.º 43895789 - SSP/SP, CPF n.º 33436420883, 
com 30 anos de idade, natural de Guarujá - SP, nascido no dia vinte de setembro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (20/09/1984), residente na Rua João Damaso, 63, Pq. Fernando Jorge, Cubatão - SP, 
filho de BENILDE BATISTA BUENO, de nacionalidade brasileira, aux. de serviços gerais, com 55 anos de 
idade, residente em Guarujá - SPDivorciado de Érica Rodrigues Moreira, conforme sentença datada aos 
29/07/2015, proferida pela Juíza de Direito do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, Co-
marca de São Vicente/SP, nos autos de nº287/2015. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, aux. administrativa, RG n.º 34449051 - SSP/SP, CPF n.º 33123529835, com 33 anos de idade, natu-
ral de Cubatão - SP, nascida no dia quatorze de abril de mil novecentos e oitenta e dois (14/04/1982), 
residente na Rua João Damaso, 63, Pq. Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de GERALDO ANTONIO DOS 
SANTOS, falecido há 12 anos e de ZILDA LUCIANA DOS SANTOS, 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, 31 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: EDISON FERREIRA DA SILVA e AUBECIR SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, analista/assistente administrativo, RG n.º 8405474 - SSP/SP, CPF n.º 
78363993891, com 62 anos de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia vinte e três de julho de mil 
novecentos e cinquenta e três (23/07/1953), residente na Rua Maria Graziela, 1010, apto.24, Jardim 
Casqueiro, Cubatão - SP, filho de MANOEL VICENTE FERREIRA, falecido há 15 anos e de ELISABETE DA 
SILVA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 73 anos de idade, residente em Cubatão - SP-
Divorciado de Rita de Cassia da Silva Coraça, conforme sentença datada de 10/10/1990, proferida pelo 
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº414/90.. Sendo a pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, RG n.º 169586856 - SSP/SP, CPF n.º 
09127409813, com 51 anos de idade, natural de Carmópolis - SE (Carmópolis - SE  Livro nº 08, fls. nº 12, 
Termo nº 4003), nascida no dia quinze de dezembro de mil novecentos e sessenta e três (15/12/1963), 
residente na Rua Maria Graziela, 1010, apto.24, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de MIGUEL SANTOS 
FILHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 anos de idade, residente em Carmópolis - SE e 
de JANETE DA SILVA SANTOS, falecida há 25 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, 31 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: RAMON LEAL LIMA e GABRIELLE CRISTINE DA SILVA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, aux. de serviços gerais, RG n.º 465495953 - SSP/SP, CPF 
n.º 39514783816, com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia três de julho de 
mil novecentos e oitenta e nove (03/07/1989), residente na Rua 5, Bloco 217, Casa 12, Bolsão 9, 
Cubatão - SP, filho de RUY SANTOS LIMA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de 
idade, residente em Santos - SP e de MARILZA PIRES LEAL, de nacionalidade brasileira, aj. de cozinha, 
com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, garçonete, RG n.º 17821820 - SSP/MG, CPF n.º 11240772602, com 24 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia dezessete de setembro de mil novecentos e noventa (17/09/1990), 
residente na Rua 5, Bloco 217, Casa 12, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de CLAUDIO JOAQUIM DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, op. de máquinas, com 46 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARIA JÚLIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aux. de limpeza, com 58 anos de 
idade, residente em Olímpio Noronha - MG. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 31 de agosto de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: DIEGO DOS SANTOS DU-
ARTE e JAQUELINE SOUSA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de rigger, RG n.º 465020537 - SSP/SP, CPF n.º 
38779659896, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no 
dia dezesseis de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (16/10/1989), 
residente na Rua Onze, 41, Cota 200, Cubatão - SP, filho de SEBASTIÃO 
ATAIDE DUARTE, de nacionalidade brasileira, motorista, com 50 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de JUDITH ALEIXO DOS SANTOS DUARTE, 
de nacionalidade brasileira, secretária, com 52 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar de escritório, RG n.º 424609794 - SSP/SP, CPF n.º 42778920862, 
com 21 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 175, fls. nº 85, Termo nº 105739), nascida no dia dez de outubro de mil 
novecentos e noventa e três (10/10/1993), residente na Rua Cinco, 153, 
bl.01, aptº31, Pq.São Luis, Cubatão - SP, filha de ANTONIO SANTOS SILVA, 
de nacionalidade brasileira, faxineiro, com 45 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA SILVANIA SANTOS DE SOUSA, de nacionalidade 
brasileira, doméstica, 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, 31 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: LAERTE SILVA DE FREITAS e ERICA MARIA GOMES DA SILVA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, operador de máquinas, RG n.º 541623849 - SSP/SP, CPF n.º 06867058400, 
com 28 anos de idade, natural de Palmeira dos Índios - AL (Palmeira dos Índios-AL  Livro nº 41, fls. nº 66, 
Termo nº 45468), nascido no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e oitenta e sete (27/06/1987), 
residente na Rua Elias Zarzur, 142, Água Fria, Cubatão - SP, filho de JOSÉ MEIRELES DE FREITAS, de na-
cionalidade brasileira, aposentado, com 52 anos de idade, residente em Palmeida dos Indios - AL e de 
ANTONINA SILVA DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em 
Palmeida dos Indios - AL . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 
574586696 - SSP/SP, CPF n.º 05928200412, com 27 anos de idade, natural de Maceió - AL (Palmeira dos 
Índios-AL  Livro nº 47, fls. nº 91vº, Termo nº 52769), nascida no dia cinco de junho de mil novecentos e 
oitenta e oito (05/06/1988), residente na Rua Elias Zarzur, 142, Água Fria, Cubatão - SP, filha de BENILDO 
GOMES DA SILVA, falecido há 20 anos e de ZENILDA MARIA DA SILVA, 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, 31 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: LUIZ CARLOS EDUARDO DA CONCEIÇÃO e FERNANDA DA SILVA COSTA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 300721201 - SSP/SP, com 37 
anos de idade, natural de Santo André - SP (Santo André - 1º Subdistrito  Livro nº 40, fls. nº 320, Termo 
nº 27484), nascido no dia dez de março de mil novecentos e setenta e oito (10/03/1978), residente 
na Rua Caminho Santa Bárbara, 511, Sítio Novo, Cubatão - SP, filho de CLAUDIO DA CONCEIÇÃO, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de FATIMA 
BARGAM, de nacionalidade brasileira, boleira, com 55 anos de idade, residente em Campinas - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 455783433 - SSP/SP, CPF n.º 
34168599876, com 30 anos de idade, natural de Guarujá - SP (Vicente de Carvalho (Distrito do Mu-
nicípio de Guarujá)  Livro nº 52, fls. nº 268, Termo nº 21812), nascida no dia vinte e nove de outubro 
de mil novecentos e oitenta e quatro (29/10/1984), residente na Rua Caminho Santa Bárbara, 511, 
Sítio Novo, Cubatão - SP, filha de JOSÉ MARIA FERNANDES COSTA, desaparecido há 6 anos e de LUCI-
NEIDE PEREIRA DA SILVA, falecida há 12 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 31 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: SERGIO LIMA DE SOUZA e CLEUNICE AMANCIO. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brassileira, divorciado, caminhoneiro, RG n.º 944961 - SSP/SC, CPF n.º 74615157991, com 
55 anos de idade, natural de Vacaria - RS, nascido no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos 
e sessenta (25/04/1960), residente na Rua Santa Terezinha, 58, Vila São José, Cubatão - SP, filho de 
CLARO JOSÉ DE SOUZA, falecido há 18 anos e de ROSALINA LIMA DE SOUZA, falecida há 02 anos-
Divorciado de Isaura Alves Batista, conforme sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ªVara de 
Cubatão-SP, datada de 18/11/2014, proc.nº0009802-51.2014.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 389140016 - SSP/SP, CPF n.º 68274815904, com 46 
anos de idade, natural de Concórdia - SC (Concórdia-SC  Livro nº 36, fls. nº 126, Termo nº 29924), 
nascida no dia dois de fevereiro de mil novecentos e sessenta e nove (02/02/1969), residente na Rua 
Santa Terezinha, 58, Vila São José, Cubatão - SP, filha de VALDEVINO DA SILVA AMANCIO, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, com 78 anos de idade, residente em Canoinhas - SC e de MATHIL-
DE KADES AMANCIO, falecida há 19 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, 31 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: FABIO FARIA BIZERRA e ANNA FLÁVIA GOMES DE FARIA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, divorciado, operador industrial, RG n.º 226814762 - SSP/SP, CPF n.º 
15899172860, com 42 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia treze de agosto de mil 
novecentos e setenta e três (13/08/1973), residente na Rua Dom Pedro I, 601, aptº2, Vila Nova, Cu-
batão - SP, filho de EDVALDO DE ANDRADE BIZERRA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 61 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELZA FARIA, falecida há 3 anosDivorciado de Edlaine 
Fonsêca Guimarães, conforme sentença datada de 13/08/2008, proferida pela MM. Juiza de Direiro 
da 3ª Vara da Família e das Sucessões da Comarca de Santos-SP, nos autos de N°1718/2008.. Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, analista de RH, RG n.º 306636876 - SSP/SP, CPF n.º 
32591050856, com 31 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 84, fls. nº 
204, Termo nº 51764), nascida no dia sete de julho de mil novecentos e oitenta e quatro (07/07/1984), 
residente na Rua Dom Pedro I, 601, aptº2, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de JOSÉ ISMAEL DE FARIA, 
falecido há 19 anos e de FATIMA SILVA GOMES DE FARIA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
58 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de setembro 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: MOISÉS FERREIRA e MÔNICA NOGUEIRA FERREIRA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, motorista, RG n.º 27879575 - SSP/SP, CPF n.º 26515657846, com 38 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia onze de janeiro de mil novecentos e setenta e 
sete (11/01/1977), residente na Avenida Henry Borden, 420, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, filho de JU-
LIO FERREIRA, falecido há 12 anos e de MARIA REGINA FERREIRA, falecida há 27 anosDivorciado de 
Mônica Nogueira Ferreira, conforme sentença datada de 29/08/2014, proferida pela MM. Juiza de Di-
reito do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Itanhaém/SP, nos autos de 
nº0006707-74.2014.8.26.0266.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, balconista, 
RG n.º 460746443 - SSP/SP, CPF n.º 37433590811, com 28 anos de idade, natural de Itanhaém - SP, nas-
cida no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e oitenta e sete (29/07/1987), residente na Avenida 
Henry Borden, 420, Vila Santa Rosa, Cubatão - SP, filha de SERGIO ANTONIO RAMOS FERREIRA, de na-
cionalidade brasileira, motorista, com 56 anos de idade, residente em Itanhaém - SP e de MARIA APA-
RECIDA NOGUEIRA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 46 anos de idade, residente 
em Itanhaém - SP. Divorciada de Moisés Ferreira, conforme sentença datada de 29/08/2014, proferida 
pela MM. Juiza de Direito do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Itan-
haém/SP, nos autos de nº0006707-74.2014.8.26.0266. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 01 de setembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: JUNIOR CÉSAR DA SILVA LOBO e 
JOISSY DA SILVA LOPES. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, armador, RG n.º 46013873 - SSP/SP, CPF n.º 37231334873, com 
26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e oito de 
março de mil novecentos e oitenta e nove (28/03/1989), residente na Rua 
Maria José de Mendonça Correia, 59, Costa Muniz, Cubatão - SP, filho de 
JAELSON DA SILVA LOBO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 50 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CARMELICE RAMOS DA SILVA 
LOBO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 425433468 - SSP/SP, CPF n.º 39944942812, com 21 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia trinta e um de agosto de mil 
novecentos e noventa e quatro (31/08/1994), residente na Rua Maria José 
de Mendonça Correia, 59, Costa Muniz, Cubatão - SP, filha de JEFERSON 
RIGATO LOPES, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 42 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MAGNA GLEINE DA SILVA LOPES, de nacio-
nalidade 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, 01 de setembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: JOSÉ EDINALDO DE LIMA 
CABRAL e MARCIA DA SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteiro, operador, RG n.º 38323926 - SSP/SP, CPF n.º 
04225809455, com 32 anos de idade, natural de Bom Conselho - PE (Bom 
Conselho-PE  Livro nº 74, fls. nº 24, Termo nº 13554), nascido no dia vinte 
e cinco de setembro de mil novecentos e oitenta e dois (25/09/1982), 
residente na Rua Darci Moreira Cesar, 303, Ap 24, Pq. São Luís, Cubatão 
- SP, filho de SEBASTIÃO CABRAL DE MELO, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 61 anos de idade, residente em Bom Conselho - PE e 
de CREUSA DE LIMA CABRAL, de nacionalidade brasileira, merendeira, 
com 55 anos de idade, residente em Bom Conselho - PE . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, fisioterapeuta, RG n.º 
29408584 - SSP/SP, CPF n.º 27805080860, com 37 anos de idade, natu-
ral de Cubatão - SP, nascida no dia quatro de dezembro de mil novecen-
tos e setenta e sete (04/12/1977), residente na Rua Dom Pedro I, 878, 
Vila Nova, Cubatão - SP, filha de MANOEL DA SILVA SANTOS, de naciona-
lidade brasileira, comerciante, com 84 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP e de GERTRUDES DE SÁ SANTOS, falecida há 4 dias. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 01 de setembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Cubatão no topo da Meia 
Maratona do Rio de Janeiro

ESPORTE

Cadeirante venceu prova na sua catego-
ria e se prepara para a Meia Maratona de 
Oita, no Japão

58 minutos cravados. 
Foi esse o tempo que Hei-
tor Mariano, da equipe  Se-
mes Cubatão, levou para 
completar os 21 quilôme-
tros da Meia Maratona do 
Rio de Janeiro, no último 
dia 30. Mariano competiu 
com outros oito cadeiran-
tes, de todo o país. 

Destaque da cidade nos 
Jogos Regionais de São 
Bernardo, Mariano já se 
prepara para os próximos 
desafios. 

Em outubro, disputa 
os Jogos Abertos do Inte-
rior na cidade de Ribeirão 
Preto. Em novembro vai 

ao Japão para a  
Meia Maratona 
de Oita. E na vi-
rada de ano ten-
ta o bicampeo-
nato da Corrida 
de São Silvestre, 
em São Paulo.

Karateca cubatense participa 
do Pan Americano na Bolivia

Aos 12 anos, Sabrina Ferreira já demons-
tra talento na arte marcial japonesa

A cubatense Sabrina 
de Paula Ferreira deu um 
grande passo na carreira 
esportiva na última sema-
na. Durante sete dias, a ka-
rateca esteve na cidade de 
Santa Cruz de la Sierra, na 
Bolívia, para a disputa do 
Campeonato Pan-Ame-
ricano de Karatê. A atleta 
da Associação Unidos do 
Karatê de Cubatão, se clas-
sificou para a competição 
em julho, durante a seleti-
va realizada em Rondono-
polis, no estado do Mato 
Grosso.

Essa é a primeira expe-
riência na Seleção Brasilei-
ra e o primeiro campeona-
to fora do país. “Eu fiquei 
bastante nervosa por es-
tar longe de casa. Mas foi 
uma experiência bastante 
construtiva, aprendi muita 
coisa lá nesses dias”, conta 
a atleta, que já se prepara 

para os próximos desasfios. 
O sensei Antonio Ferreira, 
que também é pai da atle-
ta, teve que ficar no Brasil 
e contou como foi a expec-
tativa de deixar a filha ir 
competir sozinha 
e tão longe. “Es-
tou acostumado a 
acompanhar em 
todas as viagens, 
dessa vez foi bem 
angustiante espe-
rar por notícias”.

Sabrina já se 
prepara para dois 
grandes torneios 
em outubro. No 
dia 03, ela vai em 
busca do tricam-
peonato da Copa 
São Paulo de Ka-

ratê, que será realizado no 
Parque do Ibirapuera, na 
capital. Já no dia 16, a atle-
ta viaja para Santa Catarina 
para a disputa da final do 
Campeonato Brasileiro. 

DIVULGAÇÃO

ARQUIVO PESSOAL
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Semana do desconto 
começa neste sábado, 05

- 100% Distribuidora de  
Água Mineral
- Acrijur Bazar
- Agua de Cheiro 
- Anjos Hair 
- Art Pés Clinica de 
Podologia
- Atitude Modas
- Avicultura e Bazar 
Azulão
- Baby Star Modas
- Balula Chaveiro Carim-
bos e Ferragens
- Banca do Comércio
- Bazar Acrijur
- Bco
- Belissima Calçados
- Belliótica
- Bolotique Cafeteria e 
Lanches
- Bom Apetite
- Boutique D’ Alê
- Brasil Street
- Camila Modas
- Cartucha Informática 
Ltda
- Casa Dorinha Comercio 
de Roupas
- Chaveiro Universal Balu-
la Ltda
- Chicbella Bijus e Moda 
Feminina
- Chume Lume Moda In-
fantil
- Clínica dos Pés
- Comercial Casa Real de 
Cubatão
- CTC - Centro de Treina-
mento Veicular
- Danny Modas
- Dedo de Moça
- Delcio Joias (Avenida)
- Delcio Joias
- Dellicata Bijouterias e 
Roupas (Galeria Center 
Lopes)
- Diferencial Moda Mascu-
lina
- Duda Modas
- Elegance Moda Feminina
- Fany Modas

- Fio e Arte Moda Feminina
- Floricultura Central
- Glitter Moda Feminina
- Globalfisio Centro de 
Fisioterapia Integrada
- Grillo Direito do Trânsito
- Implantes Dentários 
Cubatão
- Instituto Dra. Juliana 
Camargo
- Instituto Embelleze
- Itamar Reformas e Cons-
truções
- Ivan Modas
- Kakal Vestuário
- KidStok
- Livraria Brasil Vida
- Loja do Robinho
- Loja João & Maria
- Loja MIX
- Lolla Shoes
- M.A Cosméticos
- Manzana Refeições
- Marcenaria Carvalho
- Marilza Dantas Gonçal-
ves ME
- Modas Charmosas
- Moto Peças
- MTV Mattos
- Óptica Miguel Couto
- Óptica Santista
- Organização São Lazaro
- Perfumaria Florence
- Pernambucanas
- Pés e Cia (Galeria 09 de 
Abril)
- Poderoso Timão
- Ponto Fino
- Perfumes Importados
- Portlife
- Raizes Farmacia de Ma-
nipulação
- Rosa Chicletes Esmaltes
- RR Cerimonial e Asses-
soria de Eventos
- Scamboo Calçados
- Scamboo Kids
- Sergio Calçados 
- Sonho de Criança
- Soumaya Móveis
- Souza Dantas Materiais 
para Construção
- Stilo Móveis
- Street Point
- Summer Modas
- SW Ateliê
- Top Dez Moda Feminina
- TS Vidros
- Unicatelier
- Vidraçaria Real
- Villa Orange
- Viplan A. Seguros
- Visual Modas
VM Vivian Moia
Zuzu Móveis e Colchões

Comércios da Baixada vão oferecer até 70% de desconto durante os dias 05 e 12 de setembro. A realização do pro-
jeto é do Comércio Varejista de Santos, com participação da TV Tribuna. Em Cubatão o projeto conta com apoio 
do Jornal Acontece. Todas as lojas da relação ao lado estão participando. Confira e e aproveite as oportunidades!!!
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