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População não 
aguenta mais descaso 
da concessionária de 
trens. Obras começam e 

Vila Esperança ‘de saco 
cheio’ da ALL

não terminam. Buracos 
e transtornos atormen-
tam a vida da popula-
ção que já fez manifes-

tações recentemente. 
Esta semana, reunião 
na Câmara discutiu as-
sunto. 05

Desde o começo do ano, 
a reportagem de Acontece 
acompanha a mobilização 

dos moradores da Vila 

Divulgação

Mobilização 
vai resolver 
problemas 
de manutenção 
nos bairros

Projeto Prefeitura 
em Ação vai colocar 
‘um exército nas ruas’, 
com mutirões perma-
nentes para resolver 
todos os problemas de 
manutenção urbana, 
considerados urgentes, 
segundo reclamações 
dos munícipes. Entre as 
principais ações serão 
realizados serviços de-

limpeza, reforma, tapa 
buraco, pintura e pai-
sagismo.

O projeto é lança-
do oficialmente nesta 
sexta, (11), pela pre-
feita Marcia Rosa.

 O coordenador do 
programa Fábio Iná-
cio dá detalhes de 
como os trabalhos se-
rão intensificados. 05

Começou a ‘política’!
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Pré-candidatos do 
PRB saem na frente, se 
antecipam e vem à re-
dação do Acontece para 
anunciar que estarão 
entre as maiores ban-
cadas de vereadores em 
2016. 03

Dizem por aí que o Tião já tem lado

Tinho, destaque na nova safra 
de articuladores

Tico Barbosa ‘balança’. Cai ou 
não cai?

Chama o Ibama: Tão querendo 
catar o Jacaré

Fofoqueiro põe Chico da Adega no 
alto escalão

Passagens ficam mais 
caras neste domingo 05

Dr Edson Cambaúva 
e notáveis profissionais 
da saúde receberam 
prêmio na Câmara, ‘Me-
dalha de Honra ao Mé-
rito à Saúde Pública’. A 
foto do renomado den-
tista, que também é au-
toridade rotária, convi-
da para a coluna social 
de Cristina Oliveira. 04

Social

‘Querô na Escola’ premia 
alunos da rede municipal 06

Semana do 
Desconto vai 
até sábado

Começa 
o Refis 
2015 05

Cubatão também 
participa da Semana do 
Desconto, promovida 
pelo Sindicato do Co-
mércio Varejista da Bai-
xada Santista. Confira a 
lista de comércios cuba-
tenses. 10

Instituto Querô
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Articulador
Ele foi um dos principais res-

ponsáveis pela recente debanda-
da de notáveis pré-candidatos do 
PMDB e, agora, papel importan-
te na articulação que fortaleceu 
o PRB. Candidato a vereador na 
última eleição, quer retomar a 
empreitada: se vai ter sucesso só 
as urnas dirão. Porem no campo 
da articulação política das elei-
ções 2016, o fiel aliado da prefei-
ta Marcia Rosa, já tem papel de 
destaque

Biro Biro
Natural das cotas, Antonio 

Biro-Biro, está determinado a ter 
seu nome nas urnas, em 2016. 
Ele aumenta a fileira de prefeitu-
ráveis. Na última eleição Biro al-
cançou 847 votos na candidatura 
a deputado estadual: “excelente 
votação, considerando a campa-
nha sem dinheiro e feita só com 
os amigos em Cubatão”. O PMN 
local é dirigido por Luzimar Reis

Malas prontas
Notável nome do PMDB, 

Paulo Skaff virá a Cubatão para 
abonar a ficha de filiação do ve-
reador Wagner Moura. Então a 
definitiva ida do petista depen-
deria agora, exclusivamente da 
agenda do medalhão. 

Conforme antecipado em 
Acontece, César Nascimento e 
Ivan Hildebrando (ambos PDT) 
anunciarão seus novos destinos 
nas próximas semanas.

Chico Secretário
Corre pela cidade o boato 

de que Chico da Adega estaria 
prestes a assumir cargo no alto 
escalão na administração muni-
cipal. Importante reduto políti-
co da cidade, em seu comércio, 
costumeiramente se encontram 
mandatários da cidade e prefei-
turáveis. Como ‘onde há fumaça 
há fogo’...

Invasão na Light
Foi frustada pelo Baep a ação 

de invasão às casas abandonadas 
da Usina Henry Borden. A ação, 
que por pouco não logra êxito, 
foi o principal assunto na cida-
de durante as comemorações de 
7 de setembro. A tentativa reas-
cende o debate sobre a destina-
ção das residências. 

Turismo balança
O secretário de Turismo Tico 

Barbosa, que entrou no alto es-
calão municipal, como chefe de 
gabinete do então prefeito Wag-
ner Moura, estaria na berlinda? 
Esta semana a secretaria quase 
teria ido para o controle de Ar-
mandinho Campinas e também 
estaria sendo rondado pelo ve-
reador do Prós, Fábio Moura. A 
informação é de um fofoqueiro 
de bom trâmite no governo, que 
pediu para não se identificar, 
mas pergunta: balança mas não 
cai, ou balança e cai? 

De olho no Jacaré
Nivaldo Pereira, o popular 

Jacaré, conhece todo mundo na 
cidade, mas não será candidato a 
vereador. Desta forma está sen-
do assediado por alguns fortes 
candidatos, inclusive à reeleição. 
Sabe-se do pré compromisso de 
Jacaré com Neco da Farmácia: 
mas como ‘pré-compromisso 
não é casamento’, o assédio con-
tinua.

Tião 14
O ex-presidente da Câmara 

Sebastião Carlos Henriques, o 
Tião, recebeu esta semana a vi-
sita do pré-candidato Pedro de 
Sá, que no dia 14 realiza evento 
no mini auditório da Câmara, 

para ato de filiações partidárias. 
Segundo um aliado de primeira 
hora, o petebista já teria con-
quistado o coração da maio-
ria do grupo do ex-presidente. 
Resta esperar para confirmar se 
Tião estará mesmo entre os con-
vidados de honra, na mesa pete-
bista, ou é só boato.

Novo opositor
Eleito na base de apoio da pre-
feita Marcia Rosa e alternando 
posicionamento de independên-
cia, contrário e a favor do gover-
no, Roxinho (PMDB) se decidiu: 
assume definitivamente posição 
contrária ao governo Municipal. 
“Minha atuação como vereador 
continuará sendo pautada pela 
prioridade de votar com a popu-
lação cubatense que me elegeu, 
como tenho feito desde 1º de ja-
neiro de 2013 sem se omitir em 
seus posicionamentos, sempre 
cobrando os benefícios para os 
bairros da cidade e seus habi-
tantes”, diz a justificativa ofi-
cial. Ex-aliado de Marcia Rosa, 
o vereador, agora de oposição,  
tem o comando da Secretaria de 
Esportes.

Troca troca
Zé Carlos, que recentemente 

deixou a CMT para o comando 
de Airton Batista dos Santos re-
assumiu a Secretaria de Manu-
tenção e Serviços Públicos, onde 
estava o secretário Pedro Hil-

debrando da Silva, que foi para 
Obras, de onde saiu o engenhei-
ro Antonio Domingos Carnei-
ro. Em Finanças, Aguiar está no 
lugar de André Taka, de férias. 
Baldini trocou com Aguiar.

Novo secretário
O coronel PM aposentado 

Luiz Antonio de Lara é o novo 
secretário municipal de Segu-
rança Pública e Cidadania. Com 
muitos amigos em Cubatão, ele 
tem 38 anos de atividades com 
serviços de relevância na área, 
em toda a Baixada. 

Entre seus desafios está a 
Operação Delegada, entre outras 
ações, especialmente as relacio-
nadas ao monitoramento, com-
plementando assim o trabalho 
realizado pelo seu antecessor, 
Armando Campinas Reis Jú-
nior “filho de um de seus amigos 
cubatenses”, ressaltou o sucessor. 

Segundo informações de bas-
tidores, Armandinho Campinas 
continuará atuando na Admi-
nistração Municipal. 

Amor, Ordem e Progresso

Cido Barbosa
relações públicas, jornalista e 

administrador de empresas 
diretor presidente do

 Jornal Acontece

Na semana da Indepen-
dência, a prefeita de Cuba-
tão Marcia Rosa reascen-
deu uma discussão sobre 
o ‘imperativo’ Ordem e 
Progresso’, na bandeira na-
cional. Foi durante reunião 
para promover discussão 
sobre a situação das famí-
lias desalojadas dos bairros 
Pilões, Fabril e Água Fria.

Em determinado mo-
mento a prefeita posicio-
nou sua opinião sobre 
‘Ordem e Progresso’ (da 
qual alguns consideram 
que fora excluída a pala-
vra Amor). Esta discussão 
é antiga, mas nunca gerou 
tanta polêmica. 

Como costumeiramen-
te o faz, Rosa manifestou 
com contundência seu po-
sicionamento ideológico, 
o que deu margem a uma 
ampla discussão política, 
amplificada pelo intenso 
momento político que vive 
o País.

De um lado, muitos se 
posicionam de maneira 
sensata, considerando a 
relevância do tema e ins-
tigando o debate a nível 

nacional, tendo por base os 
parâmetros democráticos.

De outro lado, posiciona-
mentos calorosos, que põe 
à margem a relevância do 
assunto. São fãs de Marcia 
Rosa que parecem aplau-
dir efusivamente a postu-
ra da prefeita, mas sem se 
aprofundar na riqueza que 
o tema propõe. E de outro, 
oposicionistas que se apro-
veitam, inclusive de frase 
fora do contexto, para pro-
por até a cassação da pre-
feita; o que soa, no mínimo, 
estranho, considerando a 
consolidação da democra-
cia no nosso País e a liber-
dade de expressão, assegu-
rada constitucionalmente.

Posicionamentos impul-
sivos à parte, o fato é que o 
assunto já está na casa dos 
milhões de acessos e visu-
alizações nas redes sociais, 
estabelecendo um debate a 
nível nacional, protagoniza-
do por uma liderança políti-
ca da nossa região.

A expressão Ordem e 
Progresso, deriva do lema 
de autoria do positivista 
francês Auguste Comte: 

“O Amor por princípio e a 
Ordem por base; o Progres-
so por fim”. O positivismo 
possui ideais republicanos, 
como a busca de condições 
sociais satisfatórias, atra-
vés do respeito às pessoas, 
como forma de sustentar o 
progresso tido como a gran-
de saída para o desenvolvi-
mento da sociedade.

Para alguns críticos, en-
tre eles a prefeita em ques-
tão, nos dias de hoje, a Or-
dem sem estar precedida 
de Amor, lembra a época 
da ditadura, onde a ordem 
era imposta pela força, sob 
comando e hierarquia, ge-
rando obediência e subser-
viência, na contra mão dos 
princípios democráticos 
atuais. O tema já foi alvo de 
posicionamentos de reno-
mados escritores, jornalistas 
e políticos, desde o começo 
do século, no País - debate, 
um pouco silenciado du-
rante o regime militar. Na 
época era “Ame-o ou deixe-
-o”. Muitos consideram que 
o lema Ordem e Progresso é 
ultrapassado, remanescen-
te de um ideal político de 

tempos passados e incom-
patível com os nossos dias, 
onde predomina a carência 
por igualdade e justiça so-
cial. “Em 1889, não era des-
se tipo de ordem que o país 
precisava. Quase 126 anos 
depois, ela é menos adequa-
da ainda”, diz a prefeita.

A discussão não é novi-
dade. Novidade apenas a 
capacidade da prefeita de 
chamar atenção para um 
assunto que muitos discor-
reram sobre, mas de forma 
quase desapercebida. 

O discurso de Rosa en-
contra conformidade com 
suas ações de governo. Para 
ela a Ordem assume valo-
res diferentes, dependendo 
da forma como se concre-
tiza. Substituir o nome do 
Centro Esportivo Castelão 
(Humberto de Alencar Cas-
telo Branco) por Romeirão, 
talvez tenha sido a principal 
simbologia. A homenagem 
ao general que retrata a im-
posição da ordem pela força, 
substituída pela imposição 
da ordem através do amor, 
como fazia o nosso querido 
professor Romero. A jovem 

professora que não se con-
formava com o longo en-
fileiramento de alunos por 
ordem de altura; um dos 
últimos resquícios do mo-
delo didatorial, mandou 
derrubar os ‘muros’ das es-
colas, substituindo pela vi-
sibilidade das grades, assim 
que virou prefeita.

Sem entrar no mérito da 
questão, considero salu-
tar a crítica fundamentada 
contra o posicionamento 
da prefeita cubatense, pois 
engrandece o debate pro-
posto sobre o tema’. Porém 
não é salutar para a demo-
cracia atentar contra o legí-
timo direito à liberdade de 
expressão e tentar denegrir 
ou censurar qualquer pes-
soa por causa de seu posi-
cionamento ideológico.
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Mulher

Chá da Tarde homenageia 
lideranças femininas

PRB fecha grupo para 2016
Vanguarda

Aliado à prefeita Marcia Rosa, Partido sai 
na frente e promete ser a sensação de 
2016, dando o start na disputa à Câmara 
de vereadores

“O grupo está unido e 
quer lutar por espaço e em 
prol da cidade”. As palavras 
do presidente da Executiva 
Municipal Edinho, definem 
o sentimento do grupo de 
pré-candidatos a vereador 
pelo Partido Republicano 
Brasileiro, em Cubatão, for-
mado por novas lideranças, 
consideradas entre as prin-
cipais promessas políticas, 
para o próximo pleito Le-
gislativo.

Com 13 nomes já defini-
dos e outros 10 por definir 
nos próximos dias, o Parti-
do passa de coadjuvante a 
referência nas articulações 
que visam a formação de 
chapa para concorrer ao Le-
gislativo em 2016. O PRB é 
o primeiro a praticamente 
selar a chapa que vai con-

Time do PRB, na área de lazer do Jornal Acontece. Baterias ‘carregadas’ para 2016

correr as 15 cadeiras do le-
gislativo cubatense; o prazo 
para filiação de quem quer 
se candidatar termina em 2 
de outubro.

Segundo o grupo, que 
esteve em visita à redação 
do Acontece na tarde da 
última quarta, eles irão ca-
minhar junto com o grupo 
político da prefeita Marcia 
Rosa, mas não descartam a 
possibilidade de lançar can-
didatura ao poder Executi-
vo. “Sempre há a possibili-
dade, no momento estamos 
focados na formação da 
chapa de vereadores, mas 
nada está descartado”, afir-
ma o presidente, Edinho.

Estreantes 
Dos nomes já defini-

dos, alguns dos candidatos 

Marcel Nobrega

Uma surpreendente articulação de bastidores 
colocou o PRB (até então sem nenhuma
expressão política em Cubatão) entre os 
protagonistas pela disputa à Câmara de 
vereadores, na eleição do ano que vem. Se o 
projeto continuar firme, o Partido terá 
musculatura para eleger, ao menos, dois 
vereadores e se posicionar entre os principais 
partidos da Cidade em 2016

Mulheres engajadas e 
em busca de uma socieda-
de melhor. Esse é o perfil 
das lideranças femininas 
que foram homenageadas 
na última sexta (04), no 
Centro de Referência da 
Mulher. A celebração foi 
organizada pelo Departa-
mento de Políticas Públi-
cas para Mulheres e pre-
senteou as homenageadas 
com uma rosa em agra-
decimento pelo papel que 
representam na sociedade.

“Este chá é uma forma 
de agradecer às mulheres 
da nossa cidade que, de al-
guma forma, se preocupam 
com o bem estar do pró-
ximo. É uma homenagem 
merecida”, comenta Célia 
Azevedo, diretora do De-
partamento de Políticas Pú-
blicas para Mulheres. 

Cenira Bueno foi uma 
das homenageadas, repre-
sentando a ONG Mulheres 
de Voz. Também recebe-
ram homenagens Fátima 

caminham para o seu pri-
meiro pleito. É o caso dos 
comerciantes Allan Matias 
e Ricardo Nobrega e do bar-
beiro Marcelo Lucena. Am-
bos ressaltaram a união do 
grupo e a vontade de oxige-
nar a política local com no-
vos nomes e novas ideias. 
“Trazer um olhar novo e 
diferente é a nossa vontade. 
A política precisa de novos 
rumos e de novas cabeças 
trazendo novas ideias” co-
mentou Ricardo Nobrega.

Os nomes definidos são 
o de Edinho Freitas, pre-
sidente do partido; Pastor 
Valdecir, da igreja Univer-
sal; Pastor Carlos Lages, da 
igreja Poder da Palavra; Dr. 
Anderson de Lana, veteri-
nário; Jacintinho da Café 
Veículos; Gilberto Vitor, 
radialista; Gaguinho da 
cooperativa de taxis; Au-
gusto Rei do X-salada; Ti-
nho, funcionário público 
e esportista e Joziel Lima, 
cantor gospel. Além desses, 

tem os debutantes Allan 
Matias, comerciante; Ricar-
do Nobrega, também co-
merciante; o barbeiro Mar-
celo Lucena, da Vila Natal 
e Elisângela do Conjunto 
Rubens Lara.

NEI SERRA 
O presidente também fez 

questão de esclarecer que 
não procedem os boatos 
que ligam o ex-prefeito Nei 
Serra ao partido. O assunto 
teve destaque em Acontece, 

semana passada. Segundo 
ele a Executiva Municipal 
está definitivamente alinha-
da com a Estadual e Federal 
“Surgiu esse boato nos úl-
timos meses, mas esse não 
é nosso foco. Inclusive, há 
alguns dias atrás, o próprio 
ex-prefeito declarou apoio 
ao PSDB. Estamos focados 
em montar uma forte chapa 
para vereadores. Composi-
ção majoritária discutire-
mos em outro momento”, 
finalizou o presidente.

Neves da ONG Natal Sem 
Fome; Sarita, líder co-
munitária; Maria Helena 
Barros, Marli Vicente e 
Dona Santina, professoras 
voluntárias; a professora 
aposentada Wilma Apare-
cida Guimarães e a prefei-
ta Marcia Rosa.

“Fico muito feliz em 
ver tantas mulheres de 
luta sendo homenage-
adas. Vamos continuar 
lutando por tudo aquilo 
que acreditamos”, disse a 

Leci Brandão 
na Conferência 
da Mulher

Deputada do PCdoB vem à cidade, no 
próximo dia 25, falar sobre direitos e 
participação da mulher na sociedade

A deputada estadu-
al Leci Brandão (PCdoB)   
vem a Cubatão, no próxi-
mo dia 25, no Bloco Cultu-
ral das 9h às 18h para falar 
com as mulheres da cidade 
sobre inclusão social, con-
dição da mulher, igualdade 
racial e políticas culturais. 
O encontro faz parte da 
sexta edição da Conferên-
cia de Políticas Públicas 
para as Mulheres. 

Outras personalidades 
que se ocupam de causas  
femininas também foram 
convidadas para o evento.

 O tema do evento esse 
ano será “Mais Direito, 
Participação e Poder para 
as Mulheres”, As informa-
ções são da diretora do 
Departamento de Políticas 
para as Mulheres, Célia 
Azevedo, que participa da 
organização do evento jun-
tamente com a  presidenta 
do Conselho da Condição 

Feminina de Cubatão, Dal-
va de Araújo Nascimento.

O Município e o Con-
selho realizaram cinco 
pré-conferências: Ilha Ca-
raguatá; Bolsão; Vila Espe-
rança; Mantiqueira e Cas-
queiro. Neste bairro, teve 
lugar a conferência que 
atraiu, sobretudo o para o 
segmento social da juven-
tude, de acordo com ela. 
Na 6ª Conferência, eixos 
temáticos serão discutidos 
em grupos de trabalho, de 
modo a contemplar assun-
tos de todos os segmentos 
sociais, alusivos à mulher.  

prefeita. 
O deputado estadual 

Marcos Martins (PT) es-
teve presente na homena-
gem e salientou a impor-
tância das mulheres na 
sociedade. “As mulheres 
conseguiram mudar a so-
ciedade com a luta pelos 
seus direitos. Estão sem-
pre estimuladas a realizar 
novas ações. Esta home-
nagem é mais que mere-
cida. Parabéns a todas as 
mulheres de luta”.

Aderbau Gama
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Aconteceu no último domingo, (06) o Torneio de Futebol Colonia no Morro do Índio. A equipe Apocalipse foi a 
campeã e o time Roma faturou o vice campeonato. Afonsinho prestigiou a festa e pousou com as equipes vence-
dores e o popular Indio, organizador do torneio

Parabéns para Maria 
José, do Salão Equipe 
II. Nossa cabeireira 
sempre nos deixa mais 
lindas e elegantes

Sempre sorridente e 
simpática, dona Darcy, 
presidente do FSS 
Cubatão, celebra mais 
uma primavera

No último dia 03 de setem-
bro, no plenário da Câmara-
aconteceu  a Sessão Solene  
para outorga da ‘Medalha 
de Honra ao Mérito da Saúde 
Pública’. 
Parabéns ao 
homenageados:dr. Edson 
Joaquim de Jesus Cambaúva; 
sra. Domingas Vitorino Trin-
dade; dr. Antonio Carlos Fer-
reira Castro; dr. João Antonio 
Stamato Filho; dr. Roberto 
Kazuyassu Oshiro; dr. Paulo 
Fernando Rosa e dr. Eduardo 
Falcão Paiva Magalhães, pela 
merecida honraria

Douglas Neves e Fran Santos, comemoram a 
inauguração da mais nova loja de Lingerie e 
Moda Fitness “Clover Woman” que abriu as 
portas no último sábado, (05), na galeria Ange-
lina - Loja 12 - ao lado do Sex Shop Fetiche. 
Parabéns e sucesso aos empreendedores!

Depois de jurar amor 
eterno, Cristiane e 
Willians já estão ca-
sados. Na foto com os 
padrinhos Cido Barbosa 
e Deise

É tarde de sábado. Então 
a galera se reuniu para 
colocar a conversa em 
dia no Restaurante do 
Raul; O Executivo

Esbanjando alegria, Jô 
Gatinha está contente 
com a chegada de mais 
um aniversário. Cadê o 
churrasco, Jô?

O Ato Solene dedicado 
ao Dia do Círculo de Ora-
ção, na Câmara, se trans-
formou num grande tribu-
to à fé. A oradora oficial foi 
a pastora Helena Maria dos 
Santos Oliveira, fundadora 
da Assembleia 
de Deus - Mi-
nistério Vida 
Nova.  Ela tes-
temunhou o 
milagre, quan-
do seu marido, 
o pastor Anto-
nio Carlos so-
freu um gravís-
simo acidente, 
em que oito 

Círculo de oração

pessoas morreram, e ele 
sobreviveu

O Ato Solene, foi con-
duzido pelo presidente 
Aguinaldo Araújo, e con-
tou com a presença, na 
mesa de autoridades, da 

prefeita Marcia Rosa, do 
deputado estadual Paulo 
Corrêa Jr e do presidente 
da UNIPEC, Oziel Gon-
çalves da Silva. 

O Ato homenageou 
ainda: Ana Maria do Li-

vramento, Jan-
dira Nunes dos 
Santos, Maria de 
Fátima Concei-
ção Silva, Marize-
te Gomes Santos, 
Quitéria Maria 
da Silva, Tereza 
Santana de Jesus, 
Verônica Martins 
do Nascimento e 
Maria Anuciada 
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Refis 2015:
nova chance 
ao contribuinte

O contribuinte tem 
uma chance de quitar seus 
débitos com a Prefeitura 
a partir de agora. O Pro-
grama de Recuperação Fis-
cal – Refis 2015 – permite 
parcelar os débitos em até 
40 vezes, obtendo descon-
tos de multas moratórias 
e juros. Em caso de paga-
mento dos débitos a vista, 
a isenção de juros é total. 
É o que determina a Lei 
Complementar 81, san-
cionada no dia 25/08 pela 
prefeita Marcia Rosa e que 
institui o Programa de Re-
cuperação Fiscal (Refis) do 
município.

Os parcelamentos e is-
enções beneficiarão pes-
soas físicas e jurídicas cujas 
dívidas tributárias ou não 
tributárias venceram até 
o dia 31 de dezembro de 
2014. O prazo para adesão 
ao programa é de 90 dias e 
o contribuinte poderá faz-
er o acordo com a Prefei-
tura mesmo que seu débito 
já esteja sendo cobrado ju-
dicialmente (dívida ativa), 
ajuizado ou não ajuizado.

Os débitos cobrados 
judicialmente podem ser 
pagos em até 40 meses e 
os descontos de juros de 
mora e multas moratórias 
serão de 50%, nos casos de 
pagamentos em 12 vezes; 
25% (24 meses) e 10% (40 

Programa já está em vigor e dá isenção 
de juros e parcelamento em até 40 vezes

meses). Nestes casos, o 
contribuinte paga, tam-
bém, as custas processuais 
e honorários advocatícios.

Se o débito ainda não 
estiver sido ajuizado, o 
contribuinte, além de não 
arcar com custas e hon-
orários, poderá quitá-
los em até 12 vezes, com 
desconto de 25% nos juros 
e multas moratórias. Este 
desconto chegará a 50%, se 
o parcelamento for em seis 
vezes.

O valor mínimo das 
prestações é R$ 100,00. 
Mesmo o contribuinte que 
tenha feito um parcela-
mento anterior, mas não 
conseguiu quitá-lo inte-
gralmente - tendo o acor-
do sido cancelado - poderá 
aderir ao Refis 2015. 

Os contribuintes inter-
essados no Refis devem 
procurar a Procuradoria 
Fiscal, no prédio da Pre-
feitura (Praça dos Eman-
cipadores s/nº, Centro) 
- munidos de RG, CPF, 
comprovante de residên-
cia - para obter informa-
ções mais detalhadas e/
ou assinar o termo de ad-
esão ao programa, quando 
serão definidos os débitos 
a serem incluídos, a forma 
de pagamento, os descon-
tos e os valores correspon-
dentes.

Prefeitura em AçãoComeçou

Mobilização vai 
revitalizar os bairros 
Dezenas de ho-
mens e máquinas 
já estão nos bair-
ros da Cidade com 
o objetivo de sanar 
todos os proble-
mas urgentes de 
manutenção urba-
na como limpeza, 
reforma, tapa bu-
raco, pintura e pai-
sagismo.

‘Um exército nas ruas’. 
É assim que o comando 
da administração define a 
ação que envolve  dezenas 
de funcionários de quase 
todas as secretarias muni-
cipais. Equipamentos e má-
quinas, entrarão nos bairros 
da Cidade para sanar todos 
os problemas urgentes de 
manutenção urbana, como 
limpeza, reforma, tapa bu-
raco, pintura e paisagismo. 
É o projeto “Prefeitura em 
Ação”, lançado pela prefeita 

“Atentos às reclamações 
dos moradores à Ouvidoria 
realizamos um mapa de 
intervenções em toda a 
cidade”

Fábio Inácio
Chefe de Governo

Marcia Rosa nesta sexta-fei-
ra, (11), em seu gabinete, na 
Prefeitura.

Os mutirões serão per-
manentes e acontecem 
conforme uma lista de 
prioridades apontada pela 
Ouvidoria Municipal. “Com 
auxílio da Ouvidoria, reali-
zamos um mapa das ne-
cessidades de intervenção 
em toda a Cidade, que vai 
sendo atualizado conforme 
a demanda da população”, 
explica o secretário de Go-
verno, Fábio Inácio, coorde-
nador do Programa.

Para incentivar esta inte-
ratividade com os morado-
res, a Prefeitura criou ainda 
um hotsite, onde é possível 
acompanhar o que está 
sendo feito em cada bair-
ro e ainda solicitar servi-
ços. O acesso é pela página 
oficial da Prefeitura (www.
cubatao.sp.gov.br), no link 
“Prefeitura em Ação”. O 
objetivo é atingir a tota-

lidade dos bairros.  Além 
dos serviços de reparos, 
ações de conscientização 
também serão realizadas 
nos bairros nestes dias. O 
“Prefeitura em Ação” tem 
a parceria das concessioná-
rias de serviços públicos, 
como CPFL e Sabesp, que 
serão acionadas sempre 
que algum serviço for de 
suas responsabilidades.

Onde
Na prática, o projeto já 

está acontecendo. A primei-
ra experiência aconteceu 
no final de agosto no bairro 
Vila Nova, com serviços de 
recuperação do calçamento 
da Avenida Nossa Senhora 
da Lapa e manutenção da 
Unidade Municipal de Ensi-
no (UME) Lorena. Na pró-
xima semana, os serviços 
seguem para a Avenida Tan-

credo Neves e o Vale Verde. 
Uma equipe exclusiva de 
tapa buracos também atua-
rá em pontos mais críticos.

Link na página oficial da 
Prefeitura permite o acom-
panhamento do que está 
sendo feito nos bairros e 
solicitação de serviços

Serviço 
Para solicitar ações de 

reparos e manutenção, en-
tre em contato com a Ou-
vidoria Municipal, pelo 
telefone 0800-772-6451 
(ligação gratuita). Ou pres-
encialmente, de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 16h, na 
Prefeitura (térreo) Na inter-
net www.cubatao.sp.gov.br 
– link Prefeitura em Ação

Câmara realiza reunião 
para ouvir reclamações

Na tarde desta quartafei-
ra, (9), a Câmara Municipal 
realizou uma reunião para 
tratar dos problemas  na ave-
nida principal da Vila Espe-
rança. Desde o começo do 
ano, o Jornal Acontece vem 
acompanhando a revolta da 
comunidade local com o des-
mazêlo e os prejuízos causa-
dos pelas obras da ALL. Já 
houve até protesto por causa 
dos buracos e acidentes cau-
sados no bairro. A reunião 
contou com a presença dos 
onze vereadores e do enge-
nheiro Luan Pereira, repre-
sentante da empresa Rumo 

ALL

Moradores foram ao plenário da Câmara

ALL, do engenheiro William 
Limoeiro, da Sabesp, e de  
Pedro Hidelbrando, secretá-
rio de Obras da Prefeitura, 
além de representantes dos 
moradores da Vila. Os verea-
dores e os moradores cobra-

ram do representante da ALL 
e da Prefeitura providências 
urgentes visando solucio-
nar os problemas que estão 
sendo enfrentados rotineira-
mente no bairro. Sairam com 
o compromisso que serão re-
alizadas ações no intuito de 
minimizar os problemas.

Antes do encerramen-
to da reunião o Presidente 
Aguinaldo Araújo deixou 
claro que os vereadores con-
tinuarão fiscalizando e co-
brando providências para 
solucionar definitivamente 
os problemas enfrentados 
pelos moradores da Vila Es-
perança.

Passagem aumenta 
neste domingo
Cubatão é a última entre as cidades vizinhas a reajustar pre-
ços. Empresa se compromete com renovação da frota e insta-
lação de wi-fi nos veículos

A partir do próximo do-
mingo, (13), a tarifa dos 
ônibus municipais e do 
Transporte Alternativo de 
Cubatão passará a custar 
R$ 3,20. O pedido de rea-
juste na passagem solicitado 
em 2013, somente agora foi 
autorizado pela Prefeitura. 
Para isso, a CMT realizou es-
tudo técnico para analisar o 
pedido concluindo que a de-
fasagem da tarifa em Cuba-
tão, é superior ao ajuste con-
cedido, com base no índice 
de tarifa de ônibus urbano. 

O último reajuste foi em 
janeiro de 2013, para R$ 
3,10, mas, seis meses depois 
houve uma redução para R$ 
2,85, tornando o valor da 
passagem ainda mais defa-
sada. Desde 2013, os salários 

dos funcionários tiveram 
reajuste de 24%, e o diesel 
subiu 23%. Em acordo com 
a Prefeitura a Translíder se 
comprometeu com a reno-
vação da frota, implantação 
do sistema de bilhetagem 
eletrônica e a implantação 
de internet sem fio nos ve-
ículos. “Procuramos adiar 
ao máximo o aumento da 
passagem. Tanto que fomos 
a última cidade a autorizar 
esse reajuste. Em contrapar-
tida estamos solicitando à 
empresa de transporte não 
só a manutenção de conquis-
tas históricas, como o cobra-
dor e a integração das pas-
sagens, mas também novos 

benefícios, como a implan-
tação de novos veículos e a 
instalação de wi-fi nos ôni-
bus”, explica o secretário de 
Governo, Fabio Inácio.  “É 
importante relembrar que 
com a presença do cobrador 
é inserido 17% no preço da 
passagem. Além disso, ou-
tra diferença é a integração 
que permite ao passageiro 
usar mais de um veículo 
pagando apenas uma pas-
sagem e a vida útil dos veí-
culos, que em Cubatão é de, 
no máximo, sete anos, e que 
em outros municípios chega 
a dez”, diz o superintenden-
te da CMT, Airton Batista 
dos Santos.

Município Valor da Passagem Último aumento
Santos                 3,25  Maio/2015
Guarujá            3,20  Dezembro/2014
Praia Grande            3,30  Dezembro/2014

R$ 3,20

Divulgação
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cultura
‘Querô na Escola’ premia 
filmes cubatenses

10 mini curtas-metragem foram produ-
zidos durante o ano por alunos da rede 
pública de ensino da cidade. 

10 curtinhas produzi-
dos pelos alunos da rede 
municipal de Cubatão 
estão em fase de votação 
popular no site do Insti-
tuto Querô. Os filmes fo-
ram produzidos neste ano 
e fazem parte do projeto 
“Querô na Escola”. Quem 
participar da votação tam-
bém poderá concorrer a 10 
ingressos para assistir as 
produções no Cine Roxy. 
A exibição dos mais vota-
dos deve ser realizada em 
outubro. Para votar basta 
acessar o site do Instituto 

(intitutoquero.org/vota-
ção) e fazer seu cadastro.

Até o momento, a vo-
tação já tem mais de 3 mil 
votos computados.

Em 2015, 915 alunos 
dos oitavos anos de Cuba-
tão participaram das aulas  
realizando dinâmicas em 
grupo. Dessas aulas, 25 jo-
vens de cada escola foram 
selecionados para o projeto 
e estimulados a produzi-
rem seus filmes, aprenden-
do desde a elaboração do 
roteiro, produção e filma-
gens. “Visitamos as escolas 

da região com o objetivo de 
produzir filmes que abor-
dem questões sociais e do 
universo juvenil, para que 
possam ser usados pelos 
alunos e pela escola em sala 
de aula, tornando os alunos 
protagonistas das ativida-
des”, explica a produtora do 
Querô na Escola, Antonie-
la  Lorenço. Entre os temas 
abordados estão Cyber-
bullying, Evasão Escolar, 
Racismo, Drogas e Lendas 
Urbanas.

Em 2015, o projeto re-
cebeu diferentes surpresas. 
Uma delas foi a marca de 
1 milhão de visualizações 
no Youtube no curta “O 
Primeiro Beijo”, produzido 
por alunos da Padre José 
de Anchieta, em 2013.

Sinfônica apresenta 
novo espetáculo musical
‘Concerto da Independência’ traz obras 
de compositores contemporâneos e a 
entrada é gratuita

O Bloco Cultural será 
palco do novo concerto 
musical da Banda Sinfôni-
ca de Cubatão. Intitulado 
de “Concerto da Indepen-
dência”, o espetáculo traz 
obras de compositores 
contemporâneos. A re-
gência será do maestro 
titular Ulysses Damacena 
e do assistente, Leonardo 
Corassari, com direção ar-
tística de Roberto Farias, 
que também é coordena-
dor dos Grupos Artísticos 
da cidade. A apresentação 
ocorre neste sábado, dia 
12, a partir das 20h30.

Faz parte do repertó-
rio do novo espetáculo o 
Hino da Independência, 
que comemora a data e é 

um dos destaques. O pro-
grama traz, também, obra 
do jovem Johan de Meij, a 
“Continental Overture”, um 
trabalho curto e dinâmico, 
com um final espetacular. 

“Canzon, Fugato and 
Hymn”, de Mark Camphou-
se, é outro destaque do re-
pertório. Tem três seções 
contrastantes, representan-
do composições do final 
do período renascentista e 
início do período Barroco, 
mas costurada fio a fio, com 

técnica da composição da 
atualidade. 

Também está no reper-
tório obras como “Art in 
the Park”, de Robert Shel-
don e “Alpina Saga” de 
Thomas Doss. A primeira 
foi elaborada a partir de 
quatro pinturas famosas e a 
segunda é baseada em uma 
lenda alemã.

  “Optamos por um re-
pertório erudito, voltado 
para a formação de banda 
sinfônica. Nosso objetivo 
é, cada vez mais, mostrar a 
qualidade técnica do gru-
po e até onde ele conse-
gue chegar musicalmente”, 
afirmou o maestro titular, 
Ulysses Damacena.

“CONCERTO DA INDEPENDÊNCIA” 
Onde: Bloco Cultural da Prefeitura 
(Pça. dos Emancipadores, s/nº). 
Quando: 12 de setembro, a partir das 20h30

Biblioteca Central 
passa por reforma
A Biblioteca Central de 
Cubatão passa por re-
forma e estará fechada 
nos próximos 15 dias, 
segundo previsão di-
vulgada pela Prefeitura. 
Durante a obra serão 
feitos diversos serviços, 
como adequação da fia-
ção elétrica e quadro de 
energia, instalação de 
corrimão nas escadas 
e de antiderrapantes, 
conserto da marquise 
da edificação e adequa-
ção das instalações do 
cilindro de gás de cozi-
nha, além da instalação 
de sinalização de emer-
gência e reposição de 
extintores de incêndio. 
Enquanto a Biblioteca 
Central está sendo re-
cuperada, os leitores da 
cidade têm acesso aos 

títulos, revistas e jornais 
de outros três ramais de 
leitura, espalhados pela ci-
dade. 
No Jardim Costa e Silva, 
a biblioteca funciona na 
Rua Salgado Filho, 130. 
 Apesar de instalada den-
tro da Escola Padre José de 
Anchieta, atende à comu-
nidade livremente. 
A mesma situação ocor-
re na Vila Nova, onde o 
ramal da biblioteca está 
instalado na Av. Nossa 
Senhora da Lapa, 785, 
nas dependências da Es-
cola Bernardo José Maria 
de Lorena. Já no Jardim 
Casqueiro, a unidade de 
empréstimo de livros fica 
na Rua Maria do Carmo, 
1010. Todos os ramais 
funcionam de segunda a 
sexta, das 8h às 17h.

Pastores

Posse da Unipec

O Conselho de Pasto-
res e Ministros Evangéli-
cos de Cubatão- Unipec 
empossou no mês de 
agosto a sua nova direto-
ria, para o biênio 2015-
2017. Tradicional, além 
das atividades eclesiásti-

cas peculiares, a entidade 
participa ativamente da 
vida social da comunida-
de. Entre os maiores da 
qual é responsável, desta-
que para a Marcha Para 
Jesus, com público médio 
de 20 mil pessoas. 

O pastor Uziel Gon-
çalves da Silva assume a 
presidência do Conselho 
e Israel Alves do Rego é o 
novo vice-presidente.

Compõe também a 
diretoria os pastores Ge-
nilton Marques, reeleito 
para o cargo de primeiro 
secretário, Carlos Roberto 
Silva, segundo secretário; 

Roberto Alvarez Câmara, 
reeleito terceiro secretário 
e os tesoureiros Marcos 
Teixeira da Silva e Paulo 
Cesar Mendes de Oliveira.

E as assessorias de co-
municação e marketing, 
relações públicas, cape-
lania e jurídica também 
foram designadas. Para a 
comunicação foram no-
meados Pastor Sergio de 
Oliveira Alves (presiden-
te), Diácono Marcio da 
Cruz Teixeira (relator) e 
Missionário Mario Sergio 
Correa Leite (Membro). 
Assume as relações públi-
cas o Cooperador Agui-

naldo Alves de Araújo 
(presidente), Missionário 
Denise dos Santos (rela-
tora), presbítero Arivaldo 
Arão dos Santos (Mem-
bro). Na capelania assume 
Daniel Flávio de Olivei-
ra (presidente), Edcarlos 
Neudi (relator) e diaconisa 
Maria Analeide dos Santos 
de Oliveira (membro). E 
na assessoria jurídica assu-
me Pastor Antonio Carlos 
Lourenço (presidente), Dr. 
Marcos Gouveia de Freitas 
(relator), Dr. Sergio Lara 
(membro), Dr. Silvano 
Oliveira Souza (suplente). 
Assumem o conselho fis-
cal da entidade: o Pastor  
Felipe dos Santos de Oli-
veira (presidente); pastor 
Romualdo Silva de Araujo 
(relator); Pastor Joaquim 
Adão Filho (membro) e 
Evangelista José Ferreira 
de Souza (suplente). No 
Conselho Consultivo assu-
mem Pastor Uziel Gonçal-
ves da Silva (presidente); 
Pastor Ely Silva de Lima 
(relator); Pastor Alair de 
Melo Filho (membro) e 
Pastor Antonio Venâncio 
Ramos (suplente).

Serviço

Aderbau Gama

Divulgação
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ANUNCIE AQUI

LIGUE (13) 3361-5212

Imóveis

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

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

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

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 dor-
ms. Jd. Paulista - 
803,00

VENDE-SE
Casa R$ 85.000.00 Com 2 quartos, Sala, Cozinha, Ba-
nheiro, Área de Serviço e Garagem - Rua Quatro - Cota 

200 - Cubatão/SP
Obs: Casa com cadastro da CDHU e situada em rua 
que já fou Urbanizada. (13) 98876-4588 / 99674-1817

ALUGA-SE PARA CRECHE
Ou outros fins comerciais

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

Telefones: 3361-4944/99741-0514

TROCO APARTAMENTO
Apartamento de 3 quartos no Conjunto 

Rubens Lara, dois quartos.
 Troco por casa

Informações: 997518097 
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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: AQUILA ESTEVÃO JORDÃO e GISLAINE JACKELINE PEREIRA DA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, RG n.º 32768451 - SSP/
SP, CPF n.º 29971697807, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia doze de 
julho de mil novecentos e oitenta e dois (12/7/1982), residente na Rua Francisco Ferreira, 121, 
Parque São Luis, Cubatão - SP, filho de OSVALDO ESTEVÃO JORDÃO, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 76 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DE FATIMA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, aposentada, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, guardete, RG n.º 437931511 - SSP/SP, com 31 
anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 79, fls. nº 288, Termo nº 
48945), nascida no dia vinte de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (20/12/1983), residen-
te na Rua Beira Mar, 346, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de JOSÉ ANTONIO DA SILVA, fale-
cido há 5 anos e de NEIDE GUIMARÃES PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
59 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, 02 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: RODRIGO PHELIPE GOMES DA SILVA e ROSANA DE JESUS GUIMARÃES. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 488746048 - SSP/SP, CPF n.º 41395119821, 
com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 155, fls. nº 86, Termo nº 43872), 
nascido no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e noventa e dois (24/8/1992), residente na Rua 
Padre Bartolomeu de Gusmão, 219, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filho de JOSÉ VALDEMIR DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, comerciante, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
ROSERIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP . 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 34448568 - SSP/SP, CPF n.º 
31855302845, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 89, fls. nº 226, Termo nº 
17746), nascida no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e oitenta e dois (24/7/1982), residente na 
Rua Padre Bartolomeu de Gusmão, 219, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filha de RAIMUNDO MARQUES 
GUIMARÃES, falecido há 18 anos e de ALZIRA DE JESUS GUIMARÃES, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 80 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, 02 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: VITOR SOUSA DE OLIVEIRA e RENATA ARAUJO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, tecnico de manutenção, RG n.º 47290901 - SSP/SP, CPF n.º 39765813805, 
com 24 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 145, fls. nº 289, Termo nº 
88386), nascido no dia oito de dezembro de mil novecentos e noventa (8/12/1990), residente na Rua 
Vereador Raul Jose Santana Leite, 222, Vale Verde, Cubatão - SP, filho de WALDIR CARLOS DE OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARI-
JANE DE SOUSA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 57 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativa, RG n.º 
44167664 - SSP/SP, CPF n.º 32591751803, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 100, fls. nº 52, Termo nº 21950), nascida no dia oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e quatro (8/2/1984), residente na Av. 9 de Abril, 2884, aptº23, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de MANO-
EL MESSIAS ARAUJO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 57 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de MARIA APARECIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentada, 
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, 02 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: CLEVERTON BEZERRA DE SOUZA e MICHELE DOMINGUES VIEIRA DA SILVA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, RG n.º 480230638 - SSP/SP, 
CPF n.º 04515941500, com 26 anos de idade, natural de Serra Talhada - PE (Petrolândia-PE  Livro nº 
12, fls. nº 245, Termo nº 13642), nascido no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e nove (31/1/1989), residente na Rua Caminho São Bartolomeu, 189, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
filho de CÍCERO BEZERRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 45 anos de idade, 
residente em Petrolândia - PE e de MARIA AUDNEIDE DA SILVA SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de limpeza, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, tele atendente, RG n.º 430162248 - SSP/SP, CPF n.º 42129403883, 
com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 165, fls. nº 92, Termo nº 47858), 
nascida no dia dezenove de maio de mil novecentos e noventa e quatro (19/5/1994), residente na 
Rua Caminho São Bartolomeu, 189, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de EDSON VIEIRA DA SILVA, 
falecido há 16 anos e de ROSELI DOMINGUES, de nacionalidade brasileira, auxiliar de cozinha, com 
37 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de 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: EDSON GONÇALVES DA SILVA e VERA LUCIA MARIA DA SILVA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 12252930 - SSP/SP, CPF n.º 
03712734808, com 53 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia onze de agosto de 
mil novecentos e sessenta e dois (11/8/1962), residente na Rua São Francisco de Assis, 47, Vila São 
José, Cubatão - SP, filho de JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 79 anos de idade, residente em Peruibe - SP e de MARIA ANTONIETA DA SILVA, falecida há 9 
anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cozinheira, RG n.º 21747374X 
- SSP/SP, CPF n.º 07009072892, com 48 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia 
vinte e um de agosto de mil novecentos e sessenta e sete (21/8/1967), residente na Rua São Fran-
cisco de Assis, 47, Vila São José, Cubatão - SP, filha de RAMIRO MAXIMO DA SILVA, falecido há 18 
anos e de MARIA SEBASTIANA DE LIMA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 76 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 03 de 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: LUCAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA e THAIANE MARQUES DA SILVA ROCHA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de varredeira, RG n.º 489546298 - SSP/SP, CPF 
n.º 41234184818, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de junho de 
mil novecentos e noventa e três (26/6/1993), residente na Rua Hilário Balula, 20, Vila São José, Cubatão 
- SP, filho de ERIVALDO SOARES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 53 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de SIDNÉIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, telefonista, 
com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de enfermagem, RG n.º 423692938 - SSP/SP, CPF n.º 42382317833, com 20 anos de ida-
de, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e noventa e cinco 
(24/5/1995), residente na Rua Santo Antonio de Pádua, 53, Vila São José, Cubatão - SP, filha de MOISÉS 
JOSÉ ROCHA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 37 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de CLAUDIA MARQUES DA SILVA, falecida há 6 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, 03 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: MACIEL GOMES DE SANTANA e ANA CLEIDE MARIA SOARES. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, montador, RG n.º 43390692 - SSP/SP, CPF n.º 33296753818, com 31 anos 
de idade, natural de Limoeiro - PE, nascido no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e oitenta e qua-
tro (28/4/1984), residente na Rua Acacia dos Santos Pereira, 333, aptº B12, Bolsão 9, Cubatão - SP, filho de 
JOAQUIM GOMES DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, cozinheiro, com 63 anos de idade, residente em 
Praia Grande - SP e de SEBASTIANA GALDINO BEZERRA DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, domesti-
ca, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Ana Cleide Maria Soares, por sentença 
datada de 09/09/2014, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 4ª Vara do Foro desta Comarca, nos autos de 
N°0008020-09.2014.8.26.0157.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, atendente de 
loja, RG n.º 43390236X - SSP/SP, CPF n.º 34365640879, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nas-
cida no dia dezesseis de junho de mil novecentos e oitenta e seis (16/6/1986), residente na Rua Acacia dos 
Santos Pereira, 333, aptº B12, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de JOSÉ FRANCISCO SOARES, de nacionalidade 
brasileira, aposentado, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de DURÇULINA MARIA SOARES, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Maciel 
Gomes de Santana, por sentença datada de 09/09/2014, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 4ª Vara do 
Foro desta Comarca, nos autos de N°0008020-09.2014.8.26.0157.Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 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: ALEXANDRE FRANCISCO DE PAULA e ANA CRISTINA DIAS DOS SANTOS. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 280803278 - SSP/SP, CPF n.º 25664072822, 
com 38 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quinze de setembro de mil novecentos e 
setenta e seis (15/9/1976), residente na Rua José Lopes da Silva, 330, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, 
filho de ANISIO FRANCISCO DE PAULA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 81 anos de idade, 
residente em São Vicente - SP e de ELENA CELESTINA HONORATA DE PAULA, de nacionalidade brasilei-
ra, do lar, com 71 anos de idade, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, tecnóloga em radiologia, RG n.º 290542108 - SSP/SP, CPF n.º 33514859809, com 38 
anos de idade, natural de Santos - SP, nascida no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e setenta 
e sete (25/8/1977), residente na Rua José Lopes da Silva, 330, Jardim Nova Republica, Cubatão - SP, filha 
de RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS, falecido há 31 anos e de MARIA FLORENCIO DOS SANTOS, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 67 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada de Ozeas Severino da 
Silva, conforme sentença datada de 19/03/2015, proferida pela MM. Juiza de Direito da 4ª Vara do Foro de 
Cubatão-SP, nos autos de nº0010194-88.2014.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 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: RODRIGO DE CARVALHO e MICHELE DA SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro de planejamento, RG n.º 43994506 - SSP/SP, CPF n.º 
31043971807, com 32 anos de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia trinta de junho de mil 
novecentos e oitenta e três (30/6/1983), residente na Rua Jequie, 100, Jardim Samaritá, São Vicente 
- SP, filho de PAULO AFONSO ALVES FILHO, de nacionalidade brasileira, autonomo, residente em São 
Vicente - SP e de VERA LUCIA DE CARVALHO ALVES, de nacionalidade brasileira, operadora de caixa, 
residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, bancaria, 
RG n.º 345090767 - SSP/SP, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia trinta de 
outubro de mil novecentos e oitenta e três (30/10/1983), residente na Rua Francisco Barbosa, 638, 
Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de AGNALDO BISPO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
motorista, residente em Cubatão - SP e de MARIA FERREIRA DA SILVA SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, do lar, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de 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: ANDRÉ LUIZ DA SILVA e MARIA MADALENA DOS ANJOS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, serralheiro, RG n.º 211609468 - SSP/SP, CPF n.º 07010271852, com 49 anos 
de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 418, fls. nº 90, Termo nº 155638), nasci-
do no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e sessenta e cinco (25/10/1965), residente na Rua 
Marina Lourenço de Oliveira, 239, Quadra J11, ap 21, Jd. Nova República, Cubatão - SP, filho de ANDRÉ 
AVELINO DA SILVA, falecido há 40 anos e de ALICE GAZAM DA SILVA, falecida há 40 anos . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 21433045X - SSP/SP, CPF n.º 10918226899, 
com 50 anos de idade, natural de Mucugê - BA (João Correia - BA  Livro nº 5, fls. nº 159, Termo nº 2063), 
nascida no dia oito de abril de mil novecentos e sessenta e cinco (8/4/1965), residente na Rua Marina 
Lourenço de Oliveira, 239, Quadra J11, ap 21, Jd. Nova República, Cubatão - SP, filha de SEBASTIÃO LIMA 
DOS ANJOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em Abaíra - BA e 
de GILDASIA SANTOS COSTA, falecida há 40 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, 04 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: PAULO ALVES DE SIQUEIRA e SUELY PEREIRA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciado, mecânico, RG n.º 93248088 - SSP/SP, CPF n.º 78154316820, com 64 
anos de idade, natural de Sertânia - PE, nascido no dia primeiro de julho de mil novecentos e cinquenta 
e um (1/7/1951), residente na Rua dos Lirios, 20, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de OTACILIO ALVES DE 
SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 90 anos de idade, residente em Alto Verde - PE 
e de DOMITILIA RUFINO DE SIQUEIRA, falecida há 10 anosDivorciado de Maria de Lourdes Bezerra de 
Gois, conforme sentença de 01/06/1989, proferida pelo Juiz de Direito da 3ªVara Cível desta Comarca, 
nos autos de nº195/89. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, doméstica, RG n.º 
574114774 - SSP/SP, CPF n.º 02211710450, com 40 anos de idade, natural de Arapiraca - AL (Arapiraca-
-AL  Livro nº 22, fls. nº 45, Termo nº 21072), nascida no dia seis de setembro de mil novecentos e setenta 
e quatro (6/9/1974), residente na Rua dos Lirios, 20, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de CICERO JOSÉ DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 62 anos de idade, residente em Arapiraca - AL e de 
GENOVEVA PEREIRA DOS SANTOS, falecida há 16 anos. 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, 05 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: JOÃO GOMES DE OLIVEIRA e MARIA DE FÁTIMA BARBOSA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, vigilante, RG n.º 59349328X - SSP/SP, CPF n.º 38052059453, com 52 anos de 
idade, natural de Patos - PB, nascido no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e sessenta e três 
(24/8/1963), residente na Rua Manoel Mathias de Souza, 201, Bolsão 7, Cubatão - SP, filho de ANTONIO BA-
TISTA DE OLIVEIRA, falecido há 10 anos e de MARIA GOMES DE OLIVEIRA, falecida há 13 anosDivorciado de 
Severina do Ramo de Brito, conforme sentença datada aos 11/11/2014, proferida pelo Juiz da 2ªVara Distri-
tal de Mangabeira,da Comarca de João Pessoa/PB, nos autos de nº35108. Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 375393729 - SSP/SP, CPF n.º 07021581866, com 55 anos de idade, 
natural de Orobó - PE, nascida no dia sete de fevereiro de mil novecentos e sessenta (7/2/1960), residente 
na Rua Manoel Mathias de Souza, 201, Bolsão 7, Cubatão - SP, filha de MARIA LUIZA BARBOSA, de nacionali-
dade brasileira, aposentada, com 80 anos de idade, residente em Bom Jardim - PE. Divorciada de Jose Adeil-
son do Nascimento, conforme sentença datada aos 04/02/1997, proferida pela Juíza de Direito da Comarca 
de Nova Iguaçu/RJ, nos autos do processo de nº1776/96. 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, 05 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: REGIVAN JOSÉ DA SILVA e PATRICIA DE ASSIS DE SOUSA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 238323547 - SSP/SP, CPF n.º 12145609890, com 46 
anos de idade, natural de Bom Jardim - PE. (Bom Jardim - PE  Livro nº 45, fls. nº 158v, Termo nº 18912), 
nascido no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e sessenta e nove (22/7/1969), residente na 
Rua Caminho Boa Vista, 19, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de SEVERINO JOSÉ DA SILVA, falecido 
há 2 anos e de LINDALVA MARIA DA SILVA, falecida há 8 anos . Sendo a pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteira, doméstica, RG n.º 597185724 - SSP/SP, CPF n.º 07270120455, com 29 anos de 
idade, natural de São Paulo - SP (São Paulo - 48º Subdistrito - Vila Nova Cachoeirinha  Livro nº 74, fls. 
nº 55, Termo nº 44613), nascida no dia oito de março de mil novecentos e oitenta e seis (8/3/1986), 
residente na Rua Caminho Boa Vista, 19, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de MANUEL FRANCISCO 
DE SOUSA, falecido há 20 anos e de CARMELINA DE ASSIS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 
anos de idade, residente em Bom Jardim - PE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 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: JOSÉ MARCONDES SABINO DA SILVA e GÉSSICA CARNEIRO COÊLHO. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, eletricista, RG n.º 1548310263 - SSP/SP, com 24 anos 
de idade, natural de Paulo Afonso - BA (Paulo Afonso-BA  Livro nº 104, fls. nº 263, Termo nº 50251), 
nascido no dia três de abril de mil novecentos e noventa e um (3/4/1991), residente na Rua Piauí, 58, 
Vila Paulista, Cubatão - SP, filho de MANOEL LEITE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 
48 anos de idade, residente em Paulo Afonso - BA e de VALDILENE SABINO DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 45 anos de idade, residente em Paulo Afonso - BADivorciado de Juliana Albino 
de Souza, conforme sentença de 30/06/2014, proferida pelo Juiz de Direito da 1ªVara de Família e Su-
cessões da Comarca de São José dos Campos-SP, nos autos de nº887/14. Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, RG n.º 43635200X - SSP/SP, CPF n.º 40610320890, com 24 
anos de idade, natural de Mirinzal - MA (Mirinzal-MA  Livro nº 24, fls. nº 147, Termo nº 13065), nascida 
no dia dois de janeiro de mil novecentos e noventa e um (2/1/1991), residente na Rua Piauí, 58, Vila 
Paulista, Cubatão - SP, filha de GERCILENE CARNEIRO COÊLHO, de nacionalidade brasileira, professora, 
com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 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: THIAGO FRANCO FLORINDO e SUZY DA SILVA BARRADA. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, policial militar, RG n.º 30525909 - SSP/SP, CPF n.º 31953154832, com 32 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e oitenta 
e três (26/6/1983), residente na Rua General Osório, 357, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, filho de RA-
FAEL MENDONÇA FLORINDO, de nacionalidade brasileira, balanceiro, com 59 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de CLEIDE FRANCO MENDONÇA FLORINDO, falecida há 04 anos . Sendo a pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG n.º 211648474 - SSP/SP, CPF n.º 16947066808, 
com 43 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 97, fls. nº 286vº, Termo 
nº 99816), nascida no dia quatorze de julho de mil novecentos e setenta e dois (14/7/1972), residente 
na Rua General Osório, 357, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, filha de ADERVAL CARDOSO BARRADA, 
falecido há 15 anos e de FRANCISCA DA SILVA BARRADA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
67 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, 05 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: MARCELO BARBOSA DOS ANJOS e ROSIANE GOMES SOUSA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletrônico instrumentista, RG n.º 44101856 - SSP/
SP, CPF n.º 32720802875, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia onze 
de abril de mil novecentos e oitenta e sete (11/4/1987), residente na Rua Marcílio Dias Horne-
aux, 1160, Pq. das Bandeiras, São Vicente - SP, filho de ANTONIO MANOEL DOS ANJOS, de na-
cionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em São Vicente - SP e de 
MARIA DE FATIMA BARBOSA DOS ANJOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de ida-
de, residente em São Vicente - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, RG n.º 44107208 - SSP/SP, CPF n.º 37424308823, com 28 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e oitenta e sete (27/6/1987), 
residente na Rua Caminho dos Pilões, 199, Fabril, Cubatão - SP, filha de JOSÉ BERNARDO DE 
SOUSA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 58 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de JOSEFA CRISTINA GOMES SOUSA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 51 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, 05 de setembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-
gidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: CARLOS EDUARDO DOS 
SANTOS MACHADO e PATRICIA SERAFIM DE MOURA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 300068499 
- SSP/SP, CPF n.º 26840098800, com 38 anos de idade, natural de Cuba-
tão - SP, nascido no dia dezenove de julho de mil novecentos e setenta e 
sete (19/7/1977), residente na Rua João Olea Aguilar, 257, Jardim 31 de 
Março, Cubatão - SP, filho de EDUARDO RAIMUNDO MACHADO, de na-
cionalidade brasileira, aposentado, com 67 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARILENE DOS SANTOS MACHADO, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de escritório, 
RG n.º 26460495 - SSP/SP, CPF n.º 32591745838, com 31 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia quinze de novembro de mil nove-
centos e oitenta e três (15/11/1983), residente na Rua João Damaso, 71, 
Parque Fernando Jorge, Cubatão - SP, filha de IVO SERAFIM DE MOURA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de JOSEFA MARIA DE MOURA, de nacionalidade bra-
sileira, costureira, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de setembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-
gidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: CLAUDIO FERREIRA DOS 
SANTOS e SANDRA REGINA DA SILVA ALMEIDA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, técnico de segurança do trabalho, RG n.º 
18064014 - SSP/SP, CPF n.º 10827207808, com 46 anos de idade, natural 
de Lagoa da Canoa - AL, nascido no dia três de março de mil novecentos e 
sessenta e nove (3/3/1969), residente na Av.Beira Mar, 1517, apt.31, Jardim 
Casqueiro, Cubatão - SP, filho de JOSÉ ARTUR DOS SANTOS, de nacionalida-
de brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em Itaquaque-
cetuba - SP e de MARIA DO CARMO FERREIRA SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em Itaquaquecetuba - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
25444457X - SSP/SP, CPF n.º 12146077808, com 44 anos de idade, natural 
de Rio de Janeiro - RJ, nascida no dia doze de outubro de mil novecentos 
e setenta (12/10/1970), residente na Av.Beira Mar, 1517, apt.31, Jardim 
Casqueiro, Cubatão - SP, filha de ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, falecido 
há 45 anos e de DALVA MARIA DA SILVA ALMEIDA, falecida há 10 anos. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 05 de setembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-
gidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: ALEXANDRE GALVÃO 
FERREIRA e THAMIRES DA SILVA BRITO. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 29537139 - SSP/SP, CPF n.º 
22157194860, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido 
no dia dez de maio de mil novecentos e oitenta e quatro (10/5/1984), 
residente na Rua das Rosas, 203, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de JOÃO 
COSTA FERREIRA, falecido há 14 anos e de MARIA DOS PRAZERES GALVÃO 
FERREIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 64 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, solteira, assistente administrativa, RG n.º 36350911 - SSP/SP, CPF n.º 
40240407822, com 23 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 157, fls. nº 170, Termo nº 85315), nascida no dia vin-
te e seis de dezembro de mil novecentos e noventa e um (26/12/1991), 
residente na Rua Castro Alves, 26, Jd. Costa e Silva, Cubatão - SP, filha de 
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE BRITO, de nacionalidade brasileira, 
tec. em manutenção elétrica, com 50 anos de idade, residente em Santos 
- SP e de MARLENE DA SILVA BRITO, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
de escritório, com 46 anos de idade, residente em Santos - 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, 05 de setembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-
gidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: GUILHERME HENRIQUE 
CAMARGO BASSO e LETÍCIA SIMÕES LIMA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, mecanico, RG n.º 34509377X - SSP/SP, CPF n.º 
38773735850, com 26 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 130, fls. nº 277, Termo nº 79399), nascido no dia dezes-
seis de maio de mil novecentos e oitenta e nove (16/5/1989), residente na 
Rua Espanha, 1098, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de FLAVIO BASSO 
JUNIOR, de nacionalidade brasileira, operador, com 53 anos de idade, resi-
dente em Santos - SP e de MARIA LÚCIA LEITE CAMARGO BASSO, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 49 anos de idade, residente em Santos - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, assistente de 
recursos humanos, RG n.º 460195657 - SSP/SP, CPF n.º 37212064874, com 
26 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 131, fls. nº 
385, Termo nº 34619), nascida no dia seis de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e oito (6/12/1988), residente na Rua Comendador Rubens Roncari, 
495, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de MOISÉS VIEIRA LIMA, de nacio-
nalidade brasileira, motorista, com 59 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de FÁTIMA APARECIDA SIMÕES LIMA, de nacionalidade brasileira, as-
sistente administrativa, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 08 de 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: JOÃO LUIZ COSTA SOUZA 
e NOELI REGIANE CAVALCANTE SILVEIRA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 48687896X - SSP/SP, CPF n.º 
40132995859, com 24 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 152, fls. nº 175, Termo nº 92338), nascido no dia três 
de julho de mil novecentos e noventa e um (3/7/1991), residente na Rua 
dos Cravos, 84, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de LUIZ SANTANA DE SOU-
ZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 49 anos de idade, resi-
dente em São Vicente - SP e de JUSSARA PEREIRA COSTA SOUZA, falecida 
há 11 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 405193932 - SSP/SP, CPF n.º 42035347807, com 27 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia quatro de junho de mil no-
vecentos e oitenta e oito (4/6/1988), residente na Rua dos Cravos, 84, Vila 
Natal, Cubatão - SP, filha de JOÃO SOARES DA SILVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, soldador, com 51 anos de idade, residente em São Vicente - SP 
e de NOELIA MARIA CAVALCANTE SILVEIRA, falecida há 5 anos. 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, 08 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: LUCIANO ALVES RIBEIRO e 
ELAINE DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, soltei-
ro, moto boy, RG n.º 42175883 - SSP/SP, CPF n.º 39141235835, com 28 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezenove de junho de mil 
novecentos e oitenta e sete (19/6/1987), residente na Rua Manoel Grilo, 
16, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de MARIA APARECIDA ALVES RIBEIRO, fale-
cida há 05 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar de escritório, RG n.º 48582451 - SSP/SP, CPF n.º 40231007817, com 
23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e sete de 
janeiro de mil novecentos e noventa e dois (27/1/1992), residente na Rua 
Manoel Grilo, 16, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de JOSÉ PEDRO DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, mestre de obras, com 53 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de RISONEIDE MARIA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se al-
guem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exi-
gidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: MATHEUS BARBOSA DE 
LIMA e DAIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 458860086 - SSP/SP, CPF n.º 
47707869800, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no 
dia vinte de maio de mil novecentos e noventa e cinco (20/5/1995), resi-
dente na Rua Julio Amaro Ribeiro, 71, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de HE-
LIO SILVA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 48 anos de 
idade, residente em São Paulo - SP e de VILMA CELIA BARBOSA DE LIMA, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 42 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, RG n.º 467005035 - SSP/SP, CPF n.º 39984213862, com 25 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e um de outubro de mil 
novecentos e oitenta e nove (21/10/1989), residente na Av. Bandeirantes, 
158, Vila São José, Cubatão - SP, filha de ERIVALDO BATISTA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 50 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de IVANETE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, falecida há 7 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, 08 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: SIDNEI ALVES SPINA JUNIOR e TA-
BATTA GOMES AMORIM. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, tecnico de qualidade, RG n.º 4021257 - SSP/SC, CPF n.º 32982471892, 
com 31 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro 
nº 209, fls. nº 118, Termo nº 59074), nascido no dia seis de junho de mil 
novecentos e oitenta e quatro (6/6/1984), residente na Rua Comendador 
Rubens Roncari, 315, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de SIDNEI ALVES 
SPINA, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 54 anos de idade, 
residente em Itajaí - SC e de CLAUDIA RENATA GARCIA SPINA, de naciona-
lidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, RG 
n.º 49663058 - SSP/SP, CPF n.º 41781525803, com 22 anos de idade, natu-
ral de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito), nascida no dia trinta de outubro 
de mil novecentos e noventa e dois (30/10/1992), residente na Rua Estados 
Unidos, 349, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de ROBINSON REIS AMO-
RIM, de nacionalidade brasileira, supervisor de segurança, com 50 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de TANIA GOMES AMORIM, de naciona-
lidade brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

 ERRATA
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: SERGIO LIMA DE SOUZA e CLEUNICE AMANCIO. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira. 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, 31 de agosto de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

 ERRATA
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Có-
digo Civil Brasileiro: MARCELO CARDOSO e MARILIA COSTA DE SOUZA.  Sendo a pretendente, filha de 
MARCILIO ALVES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA DO CARMO COSTA DE SOUZA, 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, 21 de agosto de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

 ERRATA
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: ADRIANO DE SOUZA BONFIM e ALEXSANDRA EVANGELISTA DE JE-
SUS.  Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de serviços ge-
rais, RG n.º 349606134 - SSP/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, 29 de junho de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

ANUNCIE AQUI

LIGUE (13) 3361-5212

digital.com.br11 de setembro de 201509



Semana do desconto 
termina neste sábado, 12

- 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 Carimbos 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 Balula Ltda

Aproveite! Termina neste sábado, (12) a Semana do Desconto com promoções que podem chegar a 70%. O  projeto 
do Sindicato do Comércio Varejista,  contou com o apoio do Jornal Acontece em Cubatão, com objetivo de promover 
o comércio local.  Abaixo relação de loja participantes na cidade. Relação completa em semanadodesconto.com.br. 

- Chicbella Bijus e Moda Femi-
nina
- Chume Lume Moda Infantil
- Clínica dos Pés
- Comercial Casa Real de 
Cubatão
- CTC - Centro de Treinamento 
Veicular
- Danny Modas
- Dedo de Moça
- Delcio Joias (Avenida)
- Delcio Joias
- Dellicata Bijouterias e Roupas 
(Galeria Center Lopes)
- Diferencial Moda Masculina
- Duda Modas
- Elegance Moda Feminina
- Fany Modas
- Fio e Arte Moda Feminina
- Floricultura Central

- Glitter Moda Feminina
- Globalfisio Centro de Fisiote-
rapia Integrada
- Grillo Direito do Trânsito
- Implantes Dentários Cubatão
- Instituto Dra. Juliana Camargo
- Instituto Embelleze
- Itamar Reformas e Constru-
ções
- 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 Gonçalves 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 Manipu-
lação
- Rosa Chicletes Esmaltes
- RR Cerimonial e Assessoria 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 Col-
chões
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