
CIDO BARBOSA  
Diretor presidente

Ano XVII    18 de SETEMBRO de 2015     Nº 844     R$ 0,75 acontecedigital.com.br

Trabalhadores 
começam
na Refinaria

D
iv

ul
ga

çã
o

fatos & tendências 02

Marcel Nobrega

Aderbau Gama/PMC Treinamento

Já começou o treina-
mento para o primeiro  
grupo de  trabalhado-
res contratados na ‘pa-
rada’ da Refinaria. Eles 
fazem parte do contin-

gente de 3.500 tercei-
rizados para o trabalho 
de reforma em unida-
des, através de   em-
preiteiras contratadas 
pela Petrobras. 

Os trabalhadores fo-
ram selecionados pelo 
Posto de Atendimento ao 
Trabalhador - PAT Cuba-
tão, que prioriza mão de 
obra cubatense. 03

Munícipes 
elogiam 
atendimento 
da UPA

Com o objetivo de 
elencar propostas que 
contribuam para a me-
lhoria do sistema muni-
cipal de Saúde, as Pré-
-Conferências de Saúde 
de Cubatão, estão sen-
do realizadas em diver-
sos bairros e vão até 8 
de outubro. Nesta quin-
ta-feira, 17, foi a vez dos 
moradores do Parque 
São Luiz que chamaram 
atenção ao destacar o 
avanço proporcionado 
pelo atendimento na 
UPA, administrada pela 
OSS Revolução.       03

A Companhia foi selecionada para 
representar o Brasil em Los Angeles. 
Também será representante da Baixa-
da no Mapa Cultural Paulista. 04

Cia de Dança 
de Cubatão 
‘tá com tudo’!

Executiva do Partido 
veio ao Jornal Aconte-
ce para anunciar deci-
são e apresentar Daniel 
Silva 02

Pros terá 
prefeito

Fabio Inácio se fortalece. Dizem por aí 
que é o ‘sucessor governista’

Sai condenação dos 
sequestradores das 
filhas de Wagner Moura

E o número de prefeituráveis não para 
de subir, em Cubatão

O que faz o Raposa com microfone em 
encontro partidário?

Divulgação

Festa da
Costela

‘Canguru de 
Matemática’

A Festa aconteceu no 
Conjunto Mário Co-
vas e animou o fim 
de semana 05

Cubatense, aluna 
do Colégio Objetivo é 
bronze no ‘Canguru de 
Matemática Brasil’ 05
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Canseira nos bancos

Cido Barbosa
relações públicas, jornalista e 

administrador de empresas 
diretor presidente do

 Jornal Acontece

Recentemente, o Jornal 
Acontece, a pedido da  co-
munidade e publicou uma 
série de reportagens sobre 
as reclamações contra o 
atendimento prestado pe-
las agências bancárias em 
Cubatão.

O assunto instigou a so-
ciedade civil organizada, 
que se manifestou. O as-
sunto foi acolhido na Câ-
mara de Vereadores, onde 
estão os eleitos para, justa-
mente representar o povo.

Sensibilizado, o verea-
dor Queixão, com apoio 
dos demais pares, instau-
rou a Comissão Especial 
de Vereadores – CEV dos 
Bancos, para apurar, levan-
tar o que está em desacor-
do com a Lei e ‘apertar’ os 
responsáveis pelas agências 
da cidade.

Hoje o assunto está 
nas mãos do vereador que 
abraçou a causa. O que o 
vereador quer é o mesmo 
que os leitores de Aconte-
ce querem: que se cumpra 
a Lei e que se respeite os 
usuários. A Lei Municipal 
3701, em vigor desde mar-
ço deste ano, estabelece 
que as agências deveriam 
estar abrindo às 10h e não 
11h, como continua. 

A lei também incorpo-

fatos & tendências

Do Governo
Com a ampliação dos espaços 

políticos do chefe de gabinete da 
prefeita, crescem as apostas de 
que ele seria o nome da estrela 
vermelha, para a sucessão mu-
nicipal. Inácio é uma das mais 
expressivas ‘reservas’ do PT, na 
cidade. Em 2004 sua candidatura 
a prefeito pavimentou o caminho 
ao poder. Inácio foi o terceiro co-
locado, reposicionando o Par-
tido, ao eleger três vereadores: 
Marcia, Dinho e Welington. Na 
eleição seguinte, Rosa conquista-
ria o Paço, com apoio de Inácio, 
vereador 

CARTÃO SERVIDOR
O Tribunal de Contas autori-

zou  a continuidade da licitação 
para contratação de empresa ad-
ministradora do Cartão Servi-
dor; suspensa a pedido das lici-
tantes. O Cartão concede crédito 
mensal de R$ 500,00, mediante 
desconto R$ 25,00 no holerite. 
Já injetou R$ 200 milhões no co-
mércio local e rendeu à prefeita 
o prêmio Prefeito Empreendedor 
do Sebrae,/2012.

Abono 
A prefeita encaminhou à Câ-

mara projeto de lei para con-
ceder abono de R$ 435,00 aos 
servidores. Ela espera que a pro-
posta seja aprovada rapidamente 
para permitir o crédito na conta 
dos funcionários. 

O benefício se estende aos 
inativos e funcionários da CMT 
e Caixa de Previdência. 

Mérito Saúde
A Câmara outorgou a Meda-

lha de Honra ao Mérito da Saúde 
Pública, no dia 3. Após receber 
homenagem especial, o médico 
cardiologista Dr. Armando Ta-
deu Guastapaglia emocionou a 
todos os presentes, com sua his-
tória de superação. 

O orador oficial foi o reno-
mado  fisioterapeuta  Dr. Helder 
Chiari.  

Queixão e praça
Marcia Rosa e demais autori-

dades são esperadas para, junto 
ao vereador Queixão,  inaugurar 
uma nova praça, com área de la-
zer para a garotada. Será neste 
domingo, (20) as 11h, no final da 
Avenida Ferroviária 1, em frente 
ao viaduto do Casqueiro, na Vila 
dos Pescadores. 

Através de articulação do ve-
reador, a Cursan fez a obra e a 
MRS doou equipamentos. 

A Praça receberá o nome de 
morador falecido recentemente, 
sgundo proposta que será apre-

sentada por Queixão à Câmara. 

‘Oposição 
consciente’
Pré candidato a prefeito pelo 

PTB Pedro de Sá afirmou que 
está a serviço da construção de 
uma ‘oposição consciente’: “o 
projeto tem que estar acima da 
vaidade pessoal”. Sendo assim, 
Ademário (PSDB), Doda (PSB) 
e Ivan Hildebrando (?PDT) fo-
ram ao evento, desta segunda, 
14, quando Pedrinho oficializou 
118 filiações. 

Entre possíveis pré-candi-
datos: Richardellis, Marisa do 
Casqueiro, Maria José, Suzana 
da Fabril, Arnaldo do Bolsão 9, 
Gerônimo, Toninho do Costa e 
Silva, Cícero do São Judas Tadeu, 
Marcelo da Vila Nova, Gilvan 
Guimarães, Alemão da Cons-
trução, Neusa, Altair Motorista 
e Manoel Balada. Outros nomes 
de expressão (trancados a chaves 
de ouro), estariam sendo confir-
mados na próxima semana.

Raposa candidato
Calma; não é o que parece.
Um leitor, vingativo se apres-

sou em ligar para o Jornal. “Põe 
na coluna. - Perguntar não ofen-
de! O que significa a foto do Ra-
posa discursando na convenção 
do PTB, circulando nas redes so-
ciais?” O presidente do Partido 
explicou logo. ‘Ele é cerimonia-
lista, e foi contratado para ser o 
mestre de cerimônias do evento’. 

Explicado?!   

Conselho
Tutelar
O Conselho Tutelar está de 

eleições marcadas, para 4 de ou-
tubro. Nesse ano será simultânea 
em todas as cidades do Brasil. 
Em Cubatão, são 21 candidatos.  
O voto é facultativo.

 
Vereador?
Pelo que consta o apresenta-

dor de TV não é, nem pretende 
ser pré-candidato a vereador em 
Cubatão. Mas no site vereado-
res2016.com que faz enquetes 
pedindo indicação de nomes 
considerados viáveis para a 
disputa nas cidades, o nome do 
comunicador aparece em se-
gundo. Na década de 90, quan-
do causava ‘frisson’ na cidade, 
como radialista, Claudinho Ba-
razal bateu na trave: ficou como 
primeiro suplente de vereador, 
na chapa do vice de Passarelli, 
Marquinhos. É o único ‘não pré-
-candidato que aparece na lista

Pros anuncia 
prefeiturável

Em visita ao Jornal Acontece, 
o Pros anunciou que o advogado 
Daniel Silva, é pré candidato a 
prefeito, com nome de consenso, 
no Partido. “Vemos no doutor 
Daniel uma grande identificação 
na cidade e ótimo trânsito no 
cenário político”, diz o presiden-
te do Prós local, vereador Fábio 
Moura.

Pretendendo estrear nas ur-
nas, Daniel já trabalhou em 
campanhas políticas. Atua na 
área jurídica há mais de 10 anos 
e é vice-presidente do Serviço 
de Assistência Social da Assem-
bléia de Deus/Cubatão. “É hora 
de tentar colocar novas ideias 
na pauta da cidade”, sentencia. 
Apesar da pré-candidatura, o 
Partido não descarta uma com-

posição majoritária. 
“Estamos abertos a con-
versação. Hoje, o Pros 
é governo, mas como 
caminhará no pleito de-
penderá da conjuntura 
política, quando se defi-
nirem as coligações, em 
2016”, diz Moura.

Para todos – No pró-
ximo dia 26, na ACIC 
acontece um congresso 
para filiação e defini-
ção de candidatos. “será 
aberta a todos, inclusive 
representantes de outros 
partidos que queiram 
conversar sobre uma 
possível composição e 
coligação para as eleições 
de 2016”, avisa Moura.

Fábio Moura com o prefeiturável Daniel Silva
 na redação do Acontece

credito

rou dispositivos e estipulou no-
vos valores das multas e cassação 
de alvará de funcionamento. Os 
bancos são obrigados a atende-
rem seus clientes em, no máximo 
15 minutos em dias normais e 30 
minutos, nos dias de pagamento 
de salários, véspera e pós-feria-
dos prolongados. Mas ninguém é 
cego; todo mundo que não é bem 
assim ‘que a banda toca’; está na 
hora de colocar um fim neste 
jogo de faz de conta

   Além da CEV e suas prerro-
gativas junto aos bancos e clien-
tes, Queixão insiste na necessida-
de de articular com o Prefeitura 
a adoção de novos canais para 
registro de reclamações, que pre-
cisam ser facilitados, com mais 
agilidade, para evitar que o clien-
te que já foi sacaneado, ainda te-
nha a obrigação de se deslocar até 
a Prefeitura, para reclamar. Atu-
almente para que a fiscalização 
possa atuar em casos de descum-
primento do limite máximo de 
espera, o cliente precisa se dirigir 
à Prefeitura com o comprovante 
do horário de entrada na agência 
e o horário em que foi atendido. 
Depois disso, é dado início a um 
processo que pode levar a aplica-
ção de multa. 

Recentemente agências senti-
ram o aperto em Santos. A agên-
cia Gonzaga do Bradesco, que 
fica na  da Av. Ana Costa, 480, fi-
cou com as portas fechadas por 1 

dia, ‘para ver se aprende’. Outras 
duas agências bancárias daquela 
cidade já tiveram o mesmo des-
tino este ano. Itaú e Santander 
também foram alvo de reclama-
ções de clientes por excessiva 
demora no atendimento. 

 Esta semana o presidente da 
CEV Queixão chamou repre-
sentantes dos bancos para uma 
conversa. Apenas Banco do 
Brasil, Bradesco e HSBC tive-
ram a dignidade de participar. 

Esta semana o vereador pro-
mete ir aos bancos de surpresa, 
para entrevistar os usuários. Se 
as ‘canseiras’ persistirem serão 
tomadas as providências cabí-
veis, inclusive com acionamen-
to do Ministério Público.

De nossa parte o compro-
misso de manter a população 
informada, até que esta questão 
se resolva, e os cubatenses sejam 
respeitados nas filas do bancos.

Sentença 
do sequestro
Saiu a sentença condenató-

ria dos 9 acusados do seques-
tro das filhas do então presi-
dente da Câmara de Cubatão 
Wagner Moura. As penas são 
altas, e variam de 22 a 37 anos 
de prisão. Apenas uma ré teve 
a pena mais branda, enqua-
drada apenas por receptação.  
1 ano, em regime aberto con-
vertida em prestação de tra-
balhos comunitários. 

RECURSO
A condenação é de primei-

ra instância, assim todos te-
rão direito a recurso, porém o 
farão presos. 

O Juiz considerou os réus 
de alta periculosidade e pro-
feriu a restrição da liberdade,  
ao considerar que oferece-
riam risco ao convívio social, 
por serem integrantes de qua-
drilha armada, alguns reinci-
dentes. 

O CRIME
A barbárie aconteceu em 

6 de junho de 2013, quando 
duas filhas do político e em-
presário, foram sequestradas 
em casa. 

Dois depois do pagamen-
to do resgate e libertação das 
meninas, na Via Anchieta, o 
bando foi preso. 
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Referência

Usuários elogiam atendimento 
da UPA em pré-conferência

Refinaria

Mão de obra foi recrutada através
do PAT de Cubatão, treinamento 
começou nesta quinta, (17)

Começou nesta quinta-
-feira (17), o treinamento 
de trabalhadores admi-
tidos por intermédio do 
Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT), e que 
fazem parte do contingen-
te de 3.500 terceirizados 
que farão, nos próximos 
meses, reformas em diver-
sas unidades da refinaria. 
Esta fase de manutenção, 
conhecida como “parada” 
(porque exige a desativa-
ção temporária das unida-
des industriais), é realizada 
a cada dois anos nas refina-
rias da Petrobras.

A Estrutural, de Porto 
Alegre, contratou 900 tra-
balhadores, todos da Ci-
dade, incluindo alguns dos 
coordenadores do treina-
mento, que, nesta primeira 
fase, será realizado também 

amanhã (18) e nos dias 
23, 24 e 25, no Centro Es-
portivo Armando Cunha 
(Avenida das Américas, 
550, Jardim Casqueiro). A 
segunda fase, envolvendo 
os demais admitidos por 
esta empreiteira, ocorre-
rá no Centro Vocacional 
Tecnológico (CVT) - Rua 
Fernando Costa, 1.088, 
Centro, nos dias 19, 21, 22, 
26, 28 e 29.

Entre os profissionais 
que participam do curso 
estão caldeireiros, solda-
dores, eletricistas, pedrei-
ros de refratários, mon-
tadores de andaimes e 
observadores de espaços 
confinados.

Além da Estrutural, fo-
ram contratadas pela Pe-
trobras as empresas G&E, 
MCE e Ideal. A G&E já 

Com o objetivo de elen-
car propostas que contri-
buam para a melhoria do 
sistema municipal de Saú-
de, as Pré-Conferências de 
Saúde de Cubatão estão 
sendo realizadas em diver-
sos bairros. Nesta quinta-
-feira, 17, foi a vez dos 
moradores do Parque São 

Luiz.
Durante o evento, naU-

PA, mais do que propos-
tas, os moradores fizeram 
questão de registrar a 
qualidade do atendimen-
to oferecido na unidade.
Moradora do bairro há 
14 anos, Rosa Maria Teles 
Caldas, 54, afirma que hoje 

está mantendo entendi-
mentos com o PAT para 
agendar as datas e locais 

o atendimento é excelente. 
“No início não tinha muita 
organização e era feito ape-
nas o atendimento clínico. 
Hoje, tudo é bem organiza-
do, limpo. A diferença co-
meçou já na frente da UPA, 
que melhorou muito. E 
agora tem ortopedista, pe-
diatra, dentista. Foi muito 
bom o que fizeram”, teste-
munhou.

Igualmente satisfeita 
com o atendimento da UPA, 
a aposentada Rosa Caldas 
destacou ainda a importân-
cia das Pré-Conferências. 
“A população é quem sabe 

o que funciona ou não, por 
isso ela tem que cobrar, ir 
atrás de seus diretos. Essas 
pré-conferências permitem 
isso. Se todos participarem 
teremos uma Saúde me-
lhor”, enfatiza.

EXEMPLO
“O bom atendimento 

da UPA, está sendo elo-
giado pela população em 
todas as pré-conferências, 
sendo apontado como 
exemplo a ser seguido na 
Saúde Pública. Outro as-
pecto positivo relatado é a 
melhora na urgência do PS 
Central, graças ao contrato 
emergencial dos médicos. 
Já as principais cobranças, 
até agora,são ligadas à falta 
de alguns medicamentos, 
agendamento de especia-
lidades, cirurgias eletivas 
e saúde mental”, avaliou 
o presidente do Conselho 
Municipal de Saúde Ales-
sandro Oliveira. Para al-
guns participantes, a boa 
avaliação da UPA, (admi-
nistrada pela OSS Revolu-
ção desde o começo deste 

Para o presidente do Conselho Municipal 
de Saúde, boa avaliação da UPA/Parque 
São Luiz é fruto do investimento em 
modernização, prática de humanização 
e qualidade no atendimento

Divulgação

Elisangela Bezerra

Pré-conferência está percorrendo toda a Cidade

ano), acaba influenciando 
positivamente na avaliação 
da Saúde no Município, 
como um todo.

Elaboração de propos-
tasIniciada no dia 1º de se-
tembro, as pré-conferências 
acontecem até o dia 8 de 
outubro. O evento é aber-
to a toda a comunidade. 
Todas as sugestões serão 
reunidas e apresentadas 

durante a Conferência Mu-
nicipal, que será realizada 
nos dias 11 e 12 de dezem-
bro, onde os delegados elei-
tos durante as prés elegerão 
as propostas que serão en-
caminhadas para a Secre-
taria de Saúde, responsável 
por viabilizar as melhorias. 
Durante a Conferência será 
eleito ainda o novo Conse-
lho Municipal de Saúde.

acontecendo
Fim da Greve

Imposto de renda

Solenidade no CAMP

Conscientização na 9 de abril

Chegou ao fim a parali-
sação de 26 dias dos 3 mil 
operários das 18 emprei-
teiras que prestam serviços 
a Usiminas. A decisão foi 
tomada em assembleia re-
alizada na porta da indús-
tria na manhã da última 
segunda (14), quando os 

Foi lançado nesta quin-
ta, na Câmara Municipal, 
um novo programa de 
apoio aos programas so-
ciais em prol dos idosos. O 
programa consiste em des-
tinar parte do seu imposto 
de renda para esses progra-
mas. A ideia da ‘Campa-
nha de Arrecadação para o 

O CAMP de Cubatão 
realiza neste sábado (19) a 
solenidade de encerramen-
to de turma de 300 patru-
lheiros.  O evento marca o 
término das atividades das 
turmas de 2015 do Serviço 
de Convivência e Fortale-
cimento de Vínculos. Pais e 

O projeto ‘Vozes do Si-
lêncio’ realiza neste sábado 
um pedágio para conscien-
tizar as pessoas sobre a vio-
lência sexual infanto-ju-
venil. O grupo vai esticar 
uma faixa no cruzamento 
da Avenida 9 de abril com 
a Avenida Joaquim Miguel 

grevistas aceitaram o acor-
do que foi proposto pelo 
Sintracomos. O acerto de 
10% de correção salarial, 
participação nos lucros ou 
resultados (plr) de R$ 1.100 
e o tíquete-alimentação que 
passa de R$ 150 para R$ 
165, agradou aos operários.

Fundo Municipal do Idoso’ 
é do próprio Fundo, que 
integra o Departamento 
de Políticas Públicas para 
o Idoso, da Secretaria de 
Assistência Social (Semas). 
Para mais informações so-
bre como contribuir acesse 
o site do Acontece (aconte-
cedigital.com.br).

familiares dos jovens aten-
didos pela entidade estão 
convidados para prestigiar 
o evento, que começa as 9 
horas da manhã, na sede 
do CAMP (Rua José Vicen-
te, 440 – Sítio Cafezal – em 
frente ao Cemitério Muni-
cipal).

Couto durante os momen-
tos em que o sinal estiver 
fechado e vai abordar os 
comerciantes de toda a 
avenida sobre os proble-
mas causados nos jovens 
que sofrem abuso. A ação 
será no período da manhã, 
das 9h às 13h.

Trabalhadores da ‘parada’ 
recebem treinamento

Aderbau Gama

Funcionários da Estrutural, uma das quatro empreiteiras contratadas pela Petrobras 
para manutenção

O PAT faz o encami-
nhamento dos trabalha-
dores para contratação, 
dando prioridade aos mo-
radores de Cubatão. As 
empreiteiras continuarão 
a contratar seus funcioná-
rios por meio do PAT de 
Cubatão; funciona assim: 

- As empresas encami-
nham as listas de vagas ao 
PAT; 

- O  PAT procura em 
seu cadastro os trabalha-
dores que se enquadram 
nos perfis solicitados.

- Depois de seleciona-
dos, estes trabalhadores 
são notificados por tele-
fone a comparecerem ao 
posto.

de seus treinamentos, que 
serão destinados a obser-
vadores e caldeireiros.

Veja como funciona o 
encaminhamento pelo PAT

- O PAT dará ao se-
lecionado uma carta de 
apresentação, com carim-
bo oficial, para apresenta-
ção na empresa. 

- A empresa será res-
ponsável pelas entrevistas 
dos candidatos.

- A empresa será res-
ponsável pela contratação, 
caso escolha o candidato.

Importante
As pessoas devem pro-

curar o PAT apenas para 
efetuar cadastro ou para 
atualização de dados, en-
tre outros serviços. O en-
dereço é Rua Padre Nival-
do Vicente dos Santos, 41, 
Centro.

As moradoras Rosa Maria Teles Caldas e  
Tamires Fontes consideram o atendimento 
na unidade excelente
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Cia de Dança voa alto 
e vai para Los Angeles

Grupo vai representar o Brasil no exterior 
e a Baixada Santista no Mapa Cultural

O último domingo (13) 
foi de grandes conquistas 
para a Companhia de Dança 
da Sinfônica de Cubatão. Du-
rante a participação no ‘Salto 
Festdance’, realizado na cida-
de de Salto, no interior pau-
lista, a companhia recebeu 
duas grandes notícias.  

A primeira é de que o gru-

Dia da 
Primavera

po foi selecionado para re-
presentar o país no ‘Alliance 
Dance World Competition’, 
na cidade de Los Angeles, na 
Califórnia, EUA. O festival 
reúne os melhores grupos de 
todo mundo e terá artistas 
da América Latina, Europa 
e Estados Unidos competin-
do e trocando experiências. 

A viagem está marcada para 
agosto do ano que vem.

A conquista foi anuncia-
da durante o Salto Festdance, 
evento parceiro do Alliance 
e uma das seletivas da Amé-
rica do Sul. A Cia garantiu 
vaga para as seis coreogra-
fias apresentadas em Salto, 
por conta da média, acima 
de 9 pontos. São elas: Aquilo 
que não se vê., O que dizer 
do amor?, Time to play, Além 
daqui e Caminhos meus, que 
conseguiram o 1º lugar em 
diferentes categorias, e “Amo-
res Crônicos”, que conquistou 
a terceira posição em jazz 
conjunto avançado. A classi-
ficação do Salto Festdance foi 
informada ontem. A segunda 
notícia é que a companhia foi 
selecionada para ser a repre-
sentante da Baixada Santista 
no Mapa Cultural Paulista. 

No próximo sábado 
(19), o Novo Anilinas será 
palco para uma programa-
ção especial do Dia da Pri-
mavera. As atrações come-
çam às 13h e terminam às 
17h, com uma variedade de 
apresentações artísticas.

A programação comple-
ta está disponível no site do 
Acontece (acontecedigital.
com.br).

Divulgação

Sinfônica adia 
concerto

O ‘Concerto da Inde-
pendência’, novo espetá-
culo da Banda Sinfônica de 
Cubatão que seria apresen-
tado no último sábado (12), 
no Bloco Cultural, foi adia-
do devido ao mau tempo 
do último final de semana. 

A apresentação será re-
marcada pela Secretaria de 
Cultura e deve ser anuncia-
da em breve.

Futebol 
Cubatense

 A chuva  provocou o 
adiamento da 1ª Rodada do 
Campeonato Cubatense de 
Futebol, nas categorias Ve-
terano e Principal. Os jo-
gos foram transferidos para 
este domingo, dia 20. Os 
locais e horários dos jogos 
estão mantidos.
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No último domingo, a Associação dos Aposentados do Jardim Cas-
queiro promoveu a 1ª FeijoSamba do Mumu. O Evento homenageou a 
Tia Antonia - Grande sambista do cenário regional. Na foto:  Aloisio 
Mumu, Cleber do Cavaco, Renato Safú e Fernando Negrão

Felicidades aos noivos Andressa 
Perdigão e Felipe Oliveira, que Deus 
abençoe esta nova família

8ª Festa da Costela, realizado domingo, (13) no Conjunto Mario Covas, apesar da chuva foi 
sucesso total. Milhares de pessoas prestigiaram a Festa. A Sociedade de Melhoramento do 
Conjunto Mario Covas e Moita show agradecem o apoio da Prefeitura, todos os patrocina-
dores da Festa e todo o público presente que prestigiou e aplaudiu as atrações.
Deus abençoe a todos!

Parabéns pelos 40 anos da Santeria, loja tradicional em Cubatão. 
Fundada por Jerônimo Cabral e por Mariza Miranda, que fazia 
parte da Confederação Umbandista. Na foto a filha Alexsandra e 
seu pai Jerônimo

Debutando: Jennifer Mattos comemora seus 15 
anos!!! Muito orgulho do pai Vanilson Mattos e da 
vó Marina Mattos

Luciano Alonso,
proprietária 
da Delicata

Eri Costa,
radialista

Feliz aniversário!
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CIVIL DE CUBATÃO 
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos 
pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro: LUIZ CARLOS DIAS DE FARIAS e JUDI-
TE DA SILVA SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de produção, RG n.º 28866025 - SSP/SP, CPF n.º 27201959875, com 37 
anos de idade, natural de São Lourenço da Mata - PE (Cubatão  Livro nº 66, fls. 
nº 138, Termo nº 8504), nascido no dia dezoito de dezembro de mil novecentos 
e setenta e sete (18/12/1977), residente na Rua Orlando Terra, 317, QD. O, lote 
7-B, Bolsão 9, Cubatão - SP, filho de SEVERINO JOSE DE FARIAS, de nacionalidade 
brasileira, motorista, com 56 anos de idade, residente em São Lourenço da Mata 
- PE e de ZAIRA JERONIMO DIAS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços 
gerais, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, agente comunitaria, RG n.º 34448206 - SSP/
SP, CPF n.º 34052805836, com 31 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-
-SP  Livro nº 103, fls. nº 146, Termo nº 23238), nascida no dia trinta de junho 
de mil novecentos e oitenta e quatro (30/06/1984), residente na Rua José Rodri-
gues dos Santos, 204, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filha de FRANCISCO 
AGRIPINO DOS SANTOS, falecido há 12 anos e de LENIRA JULIA DA SILVA SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, do lar, com 63 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. La-
vro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 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: EDUARDO ALVES DOS SANTOS e 
LUANA TAVARES DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bras-
leira, solteiro, ajudante, RG n.º 421504328 - SSP/SP, com 20 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascido no dia sete de agosto de mil novecentos e 
noventa e cinco (07/08/1995), residente na Rua Adelino Duarte, 196, Jd.Costa 
e Silva, Cubatão - SP, filho de FELIX MARTINS DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, vigilante, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
SUELENE ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 44 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 578354445 - SSP/SP, CPF n.º 
47286969870, com 16 anos de idade, natural de Pariquera-Açú - SP (Itariri  
Livro nº 18, fls. nº 54, Termo nº 6171), nascida no dia doze de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e nove (12/02/1999), residente na Rua das Aza-
léias, 275, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de DONIZETI MANOEL DE OLIVEIRA, 
de nacionalidade brasileira, lavrador, com 55 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de MARIA DE FÁTIMA TAVARES, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de enfermagem, 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, 14 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: CLEITON SILVANIO DO CARMO e STHEFANY 
BARBOZA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, divor-
ciado, eletricista, RG n.º 421767960 - SSP/SP, CPF n.º 33089050862, com 31 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 139, fls. nº 104, Termo nº 
19835), nascido no dia vinte e três de julho de mil novecentos e oitenta e quatro 
(23/07/1984), residente na Rua Caminho São Geraldo, 411, casa 3, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, filho de JOAQUIM SILVANIO DO CARMO, falecido há 30 anos e de AN-
GELUCIA MARIA SILVA DO CARMO, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 47 
anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Lucinéia Santos de Melo, 
conforme sentença datada de 28/07/2014, proferida pela MM. Juiza de Direito 
da 2 ª Vara do Foro desta Comarca, nos autos de N°0001956-80.2014.8.26.0157.. 
Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de estoque, RG 
n.º 428236170 - SSP/SP, CPF n.º 43729853805, com 21 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 164, fls. nº 260, Termo nº 47628), nascida no dia 
dezoito de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (18/02/1994), residen-
te na Rua Caminho São Geraldo, 411, casa 3, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de 
JOSÉ ESTENIO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 44 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de NILZA BARBOZA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, auxiliar de serviços gerais, com 47 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 14 de 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: ROGERIO DA CONCEIÇÃO MA-
CIEL e ROSIMEIRE MARIA SILVA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 353973336 - SSP/SP, CPF n.º 
31107180813, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia 
cinco de agosto de mil novecentos e oitenta e dois (05/08/1982), residente 
na Av. Principal, 669, H, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de TARDIÊ SOA-
RES MACIEL, de nacionalidade brasileira, motorista, com 60 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO MACIEL, de 
nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, fiscal 
de caixa, RG n.º 443963824 - SSP/SP, CPF n.º 34503683896, com 29 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e quatro de outubro 
de mil novecentos e oitenta e cinco (24/10/1985), residente na Av. Princi-
pal, 669, H, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de DAMIÃO HERMINIO DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista, com 63 anos de idade, resi-
dente em Ilhéus - BA e de LENICE MARIA SILVA DOS SANTOS, de nacionali-
dade brasileira, do lar, 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, 14 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 DE SANTANA SILVA e TATIANE SILVA DA CONCEIÇÃO. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de produção, RG n.º 486045584 - SSP/SP, CPF 
n.º 36412730800, com 24 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dez de maio de mil 
novecentos e noventa e um (10/05/1991), residente na Av. Cruzeiro do Sul, 193, Vila Nova, Cubatão 
- SP, filho de CLÓVIS FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 50 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP e de MARIA JOCELINA DE SANTANA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
analista de RH, com 49 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, solteira, estagiária fiscal, RG n.º 479922160 - SSP/SP, CPF n.º 40538433833, com 23 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia oito de dezembro de mil novecentos e noven-
ta e um (08/12/1991), residente na Rua Belarmino Amaral, 670, Jd. São Francisco, Cubatão - SP, filha 
de LUIZ ANTONIO DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 45 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de REJANIZE MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
44 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 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: DAVID WILLIAM MARENA CANEDO e RAYANNE RISIELLE MARINHO DA SILVA. Sendo o pretenden-
te, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 457456565 - SSP/SP, CPF n.º 37103534837, com 26 
anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 254, fls. nº 171, Termo nº 86068), nas-
cido no dia dez de abril de mil novecentos e oitenta e nove (10/04/1989), residente na Rua Marina Lourenço 
de Oliveira, 239, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filho de MARCELO APARECIDO CANEDO, desaparecido 
há 26 anos e de LILIAN MARIA MARENA CANEDO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 41 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de cozinha, 
RG n.º 475230024 - SSP/SP, CPF n.º 37655553807, com 24 anos de idade, natural de São José da Laje - AL (São 
José da Laje-AL  Livro nº 32, fls. nº 161, Termo nº 24020), nascida no dia vinte e um de abril de mil novecen-
tos e noventa e um (21/04/1991), residente na Rua Marina Lourenço de Oliveira, 239, Jardim Nova Repúbli-
ca, Cubatão - SP, filha de FRANKLIN RINALDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 39 anos 
de idade, residente em Macieó - AL e de ROSEMARY SILVA MARINHO, de nacionalidade brasileira, auxiliar de 
limpeza, com 40 anos de idade, residente em Diadema - SP. 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, 09 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: NILTON LIMA SILVA e ANA CAROLINA PIRES SANTOS DA COSTA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 42176195 - SSP/SP, CPF n.º 35045444816, com 30 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia primeiro de setembro de mil novecentos e oitenta 
e cinco (01/09/1985), residente na Rua Caminho São Marcos, 1569, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de 
JOSÉ AMARO DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 50 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de LEILA DE FATIMA LIMA, de nacionalidade brasileira, confeiteira, com 54 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente, RG 
n.º 34155117X - SSP/SP, CPF n.º 35253733841, com 28 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º 
Subdistrito  Livro nº 114, fls. nº 142v, Termo nº 69572), nascida no dia doze de julho de mil novecentos e 
oitenta e sete (12/07/1987), residente na Rua Caminho São Marcos, 1569, Vila Esperança, Cubatão - SP, 
filha de ANTONIO CARLOS DA COSTA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 anos de idade, 
residente em Praia Grande - SP e de SARA PIRES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, enfermeira, 
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, 10 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: LUCIANO SANTOS DE SOUZA e MARIA DO CARMO RODRIGUES. Sendo o pretendente, de naciona-
lidade brasileira, divorciado, marteleteiro, RG n.º 27161450X - SSP/SP, CPF n.º 25360123877, com 39 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e setenta e cinco 
(28/11/1975), residente na Rua Antonio Lemos, 283, Vila Paulista, Cubatão - SP, filho de NIVALDO SERAFIM 
DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 63 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
ANTONIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residente 
em Cubatão - SPDivorciado de Lenir Araújo da Silva, conforme sentença datada de 14/06/2012, proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Judicial desta Comarca, nos autos de N°157.01.2012.000976-2/000000-
000.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, diarista, RG n.º 232181536 - SSP/SP, CPF 
n.º 10824614828, com 50 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia três de julho de mil nove-
centos e sessenta e cinco (03/07/1965), residente na Rua Antonio Lemos, 283, Vila Paulista, Cubatão - SP, 
filha de JOÃO DIAS RODRIGUES, falecido há 18 anos e de ALZIRA RODRIGUES DIAS, de nacionalidade brasilei-
ra, aposentada, com 80 anos de idade, residente em Vitoria - ES. Divorciada de Erivaldo Barbosa dos Santos, 
conforme sentença datada de 17/10/2011, proferida pela MM. Juiza de Direito da 3ª Vara do Foro desta Co-
marca, nos autos de N°157.01.2009.008280-7/000000-000. 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, 10 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: ANDERSON MIRANDA DA COSTA e SHEYLA KARINA OLIVEIRA NASCIMENTO. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, gerente de gerenciamento de riscos, RG n.º 42096565 - 
SSP/SP, CPF n.º 32699771821, com 29 anos de idade, natural de Pariquera-Açu - SP (Jacupiranga  Livro nº 
30, fls. nº 184, Termo nº 3666), nascido no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(23/10/1985), residente na Praça da Independência, 540, aptº31, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho 
de LAURO DA COSTA, desaparecido há 25 anos e de CENIRA PINTO DE MIRANDA, de nacionalidade bra-
sileira, doméstica, com 43 anos de idade, residente em Curitiba - PR . Sendo a pretendente, de naciona-
lidade brasileira, divorciada, gerente administrativa, RG n.º 284856538 - SSP/SP, CPF n.º 21670695883, 
com 35 anos de idade, natural de Vicente de Carvalho - SP, nascida no dia vinte e seis de março de mil no-
vecentos e oitenta (26/03/1980), residente na Praça da Independência, 540, aptº31, Jardim Casqueiro, 
Cubatão - SP, filha de FRANCISCO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos 
de idade, residente em Guarujá - SP e de MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, de nacionalida-
de brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - SP.Divorciada de Valmar Alexandre da 
Silva, conforme sentença datada de 03/09/2012, proferida pela MM. Juiza de Direito da 3ª Vara Judicial 
da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº157.01.2012.006713-6/000000000, de ordem nº837/2012. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado 
nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.   

Cubatão, 10 de 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: RAFAEL JONES RAMOS DA SILVA e THAMIRES DOS SANTOS GONÇALVES. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, tecnico administrativo, RG n.º 40826759 - SSP/SP, CPF n.º 
33965497839, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 108, fls. nº 308, Ter-
mo nº 25389), nascido no dia dois de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (02/06/1985), residente 
na Rua Brigadeiro José Vicente Faria Lima, 81, casa 3, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de ROBERTO DA SIL-
VA, de nacionalidade brasileira, soldador, com 50 anos de idade, residente em São Vicente - SP e de LIN-
DAURA PETRONILIA RAMOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, professora, com 48 anos de idade, re-
sidente em Praia Grande - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, professora, RG 
n.º 48622600 - SSP/SP, CPF n.º 36480667816, com 25 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  
Livro nº 212, fls. nº 67, Termo nº 66539), nascida no dia quinze de junho de mil novecentos e noventa 
(15/06/1990), residente na Rua Brigadeiro José Vicente Faria Lima, 81, casa 3, Vila Nova, Cubatão - SP, filha 
de ADENILSON VIANA GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, professor, com 47 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de MARCIA REGINA DOS SANTOS GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, professo-
ra, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 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: AILTON MORENO FIRMINO e STEPHANIE AMARANTE SANTOS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, assistente de logística, RG n.º 48599042 - SSP/SP, CPF n.º 37440811844, com 
26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia dezenove de agosto de mil novecentos e oitenta 
e nove (19/08/1989), residente na Rua Caminho São Leopoldo, 1511, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de 
ANTONIO JOSÉ FIRMINO, de nacionalidade brasileira, encarregado de andaime, com 56 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de MARIA JOSÉ NEIDE FIRMINO, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, 
com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, do lar, RG n.º 420945593 - SSP/SP, com 20 anos de idade, natural de São Vicente - SP (São Vicente - SP  
Livro nº 218, fls. nº 237, Termo nº 155910), nascida no dia dezessete de abril de mil novecentos e noventa 
e cinco (17/04/1995), residente na Rua Caminho São Leopoldo, 1511, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha 
de SERGIO AMARANTE SANTOS, de nacionalidade brasileira, motorista carreteiro, com 48 anos de idade, 
residente em Praia Grande - SP e de MÁRCIA MARIA AMARANTE SANTOS, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 46 anos de idade, residente em Praia Grande - SP. 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, 11 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: DANYLO ESTEVÃO DE ARAUJO e ALESSANDRA DE SOUZA CANDIDO DOS SANTOS. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, cobrador, RG n.º 368080614 - SSP/SP, CPF 
n.º 37506441870, com 19 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia oito de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e seis (08/02/1996), residente na Rua das Violetas, 299, Vila Natal, Cubatão 
- SP, filho de CARLOS ANTONIO DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 49 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de LINDACI ESTEVÃO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, au-
xiliar de limpeza, com 43 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 427737783 - SSP/SP, com 21 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia sete de junho de mil novecentos e noventa e quatro (07/06/1994), re-
sidente na Rua dos Cravos, 42, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de OSVALDO DOS SANTOS, de naciona-
lidade brasileira, auxiliar de limpeza, com 54 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ESTELA 
APARECIDA DE SOUZA CANDIDO, de nacionalidade brasileira, técnica em segurança do trabalho, com 
43 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de setembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: HIGOR BETHOVEN IGNACIO AMORIM e TAINÁ ALCANTARA BEZERRA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar administartivo, RG n.º 488930327 - SSP/SP, CPF 
n.º 23466134870, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quinze de janeiro de 
mil novecentos e noventa e três (15/01/1993), residente na Rua Vereador Gigino Aldo Trombrino, 327, 
aptº22, Jd.Casqueiro, Cubatão - SP, filho de GILBERTO FEITOSA AMORIM, de nacionalidade brasileira, 
motorista, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ELIANA IGNACIO, de nacionalidade 
brasileira, recepcionista, com 39 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, estudante, RG n.º 378134590 - SSP/SP, CPF n.º 11337817724, com 20 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dois de julho de mil novecentos e noventa e cinco 
(02/07/1995), residente na Rua São José, 791, Vila São José, Cubatão - SP, filha de CLEGINALDO GOMES 
BEZERRA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de MARIA DA CONCEIÇÃO ALCANTARA COSTA, de nacionalidade brasileira, assistente de vendas, com 
40 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 11 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: ERALDO ARQUIRUZAL BARBOSA e MARIA CLÁUDIA MARQUES. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista de carreta, RG n.º 211645710 - SSP/SP, 
CPF n.º 13365268820, com 43 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatorze de 
setembro de mil novecentos e setenta e um (14/09/1971), residente na Av. Principal, 343, Vila Caic, 
Cubatão - SP, filho de RUFINO HIGINO BARBOSA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 74 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SILONITA ARQUIRUZAL DOS SANTOS, falecida há 22 
anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 598323806 - SSP/
SP, CPF n.º 76212424420, com 42 anos de idade, natural de Mossoró - RN, nascida no dia cinco de 
março de mil novecentos e setenta e três (05/03/1973), residente na Av. Principal, 343, Vila Caic, 
Cubatão - SP, filha de MANOEL CORDEIRO MARIA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 62 
anos de idade, residente em Mossoró - RN e de MARIA VICENTE MARQUES, de nacionalidade bra-
sileira, aposentada, com 60 anos de idade, residente em Natal - RN. Divorciada de Alexandre Ribas, 
conforme sentença datada aos 23/05/2012, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara Judicial da Co-
marca de Cubatão/SP, nos autos de nº721/2008. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de setembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Códi-
go Civil Brasileiro: SIMEÃO DA HORA DOS SANTOS e EDEIZE OLIVEIRA VIANA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 600984552 - SSP/SP, CPF n.º 05635088503, com 
25 anos de idade, natural de Tobias Barreto - SE (Tobias Barreto-SE  Livro nº 52, fls. nº 230, Termo nº 
19715), nascido no dia vinte e oito de março de mil novecentos e noventa (28/03/1990), residente na 
Rua Luiz Vaz de Camões, 49, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filho de GILSON DA HORA DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, pastor, com 45 anos de idade, residente em Tobias Barreto - SE e de NATA-
LICE DA HORA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 38 anos de idade, residente em 
Tobias Barreto - SE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG 
n.º 32873182 - SSP/SE, CPF n.º 02067074520, com 27 anos de idade, natural de Riachão do Dantas - SE 
(Riachão do dantas-SE  Livro nº 9, fls. nº 510, Termo nº 3058), nascida no dia vinte e quatro de janeiro de 
mil novecentos e oitenta e oito (24/01/1988), residente na Rua Luiz Vaz de Camões, 49, Jardim Costa e 
Silva, Cubatão - SP, filha de EDNALDO VIANA FILHO, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 57 anos de 
idade, residente em Sambaiba - BA e de MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do 
lar, com 47 anos de idade, residente em Aracaju - SE. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 de 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: ALMIR DOS REIS BRASIL e ARIANE LIMA JERONIMO. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 485847334 - SSP/SP, CPF n.º 23195220857, com 26 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e 
oitenta e nove (25/08/1989), residente na Rua Manoel de Oliveira Ramos, 42, Ilha Caraguatá, Cuba-
tão - SP, filho de JOSÉ ALMIR DE SOUSA BRASIL, de nacionalidade brasileira, funileiro, com 46 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de ARACI DOS REIS BRASIL, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, RG n.º 428241566 - SSP/SP, CPF n.º 34055048807, com 21 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia quatorze de março de mil novecentos e noventa e quatro (14/03/1994), 
residente na Rua dos Amores, 344, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de EDGAR BEZERRA JERONIMO, 
falecido há 10 anos e de FRANCISCA LETÍCIA LIMA JERONIMO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
50 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 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: CLAYTON APARECIDO LIMA COSTA e ODSANGELA MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, colorista, RG n.º 49468897X - SSP/SP, CPF n.º 22856442803, com 24 anos 
de idade, natural de São Paulo - SP (São Paulo - 32º Subdistrito - Capela do Socorro  Livro nº 295, fls. nº 216, 
Termo nº 177895), nascido no dia dezenove de agosto de mil novecentos e noventa e um (19/08/1991), 
residente na Rua Do Curtume, 492, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de JOÃO DA SILVA COSTA, de nacionalidade 
brasileira, falecido há 10 anos e de ANTONIA LIMA VIEIRA COSTA, de nacionalidade brasileira, diarista, com 
46 anos de idade, residente em São Paulo - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
coreógrafa, RG n.º 244017281 - SSP/SP, CPF n.º 28949026899, com 39 anos de idade, natural de Cubatão - 
SP, nascida no dia dez de outubro de mil novecentos e setenta e cinco (10/10/1975), residente na Rua Sinval 
Duarte Pereira, 80, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filha de MANOEL CELESTINO DA SILVA, de nacionali-
dade brasileira, aposentado, com 62 anos de idade, residente em São Vicente - SP e de HOZANA MARIA DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em São Vicente - SP. Divorciada de 
Izaque de Oliveira Silva, conforme sentença datada de 13/10/2014, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara 
do Foro de Cubatão-SP, autos de nº3005044-12.2013.8.26.0157. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 11 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 CARDÔSO DOS SANTOS e THAMIRES BORGES SANTANA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, operador de empilhadeira, RG n.º 301806548 - SSP/
SP, CPF n.º 34898286828, com 30 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia quatorze 
de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (14/08/1985), residente na Rua das Acacias, 627, 
Vila Natal, Cubatão - SP, filho de SEBASTIANA CARDÔSO DOS SANTOS, de nacionalidade brasilei-
ra, aposentada, com 65 anos de idade, residente na Rua das Acácias, 627, em Cubatão - SP . Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 489419744 - SSP/SP, CPF n.º 
44730025865, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 159, fls. nº 
155, Termo nº 45533), nascida no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e noventa e três 
(25/06/1993), residente na Rua das Acacias, 627, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de JOSÉ MARIANO 
DE SANTANA NETO, de nacionalidade brasileira, operador, com 52 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de ELIZIA DE ANIZETE BORGES LEAL SANTANA, de nacionalidade brasileira, balconista, 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, 11 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: CLEITON DA SILVA PESSOA e CRISTIANA ARAÚJO OLIVEIRA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar, RG n.º 41589398 - SSP/SP, CPF n.º 32467188817, 
com 32 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 96, fls. nº 42, Termo nº 20348), 
nascido no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e oitenta e três (25/06/1983), residente na 
Rua Vereador Antonio Alo, 121, Jardim Nova República, Cubatão - SP, filho de JOSE DE AGUIAR PES-
SOA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de APARECIDA BALBINO DA SILVA PESSOA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de ida-
de, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
administrativa, RG n.º 53403056 - SSP/SP, CPF n.º 00250923899, com 33 anos de idade, natu-
ral de Serrinha - BA (Teofilândia-BA  Livro nº 4, fls. nº 170, Termo nº 13477), nascida no dia dezoi-
to de novembro de mil novecentos e oitenta e um (18/11/1981), residente na Rua 7 de Setembro, 
782, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de JOSÉ OLIVEIRA, falecido há 11 anos e de ANA RITA DE ARAÚ-
JO OLIVEIRA, falecida há 11 anos. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na for-
ma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 12 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: FÁBIO LUIZ MAXIMINO e KA-
RINA PATRICIA CRUZ DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, solteiro, arquiteto, RG n.º 32028995 - SSP/SP, CPF n.º 22214540814, 
com 35 anos de idade, natural de São Paulo - SP (São Paulo - 2º Subdis-
trito - Liberdade  Livro nº 58, fls. nº 86, Termo nº 36052), nascido no dia 
quatorze de maio de mil novecentos e oitenta (14/05/1980), residente na 
Avenida Principal, 4637, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de ANDRÉ LUIZ 
MAXIMINO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 61 anos de ida-
de, residente em Ouroeste - SP e de VERGINIA CLARA FALCONI MAXIMINO, 
de nacionalidade brasileira, enfermeira, com 59 anos de idade, residente 
em São Paulo - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, atendente, RG n.º 443964099 - SSP/SP, CPF n.º 37542401882, com 27 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia doze de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e sete (12/12/1987), residente na Avenida 
Principal, 4637, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de JOSÉ SEVERINO DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 57 anos de idade, re-
sidente em Cubatão - SP e de IVANI MARTINS DA CRUZ, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 61 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, 12 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: MANOEL SERAFIM DE LIMA e 
MARIA ASTÉSIA DE OLIVEIRA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasi-
leira, divorciado, mecanico de manutenção, RG n.º 8699388 - SSP/SP, CPF n.º 
04610260824, com 63 anos de idade, natural de Surubim - PE, nascido no dia 
quinze de abril de mil novecentos e cinquenta e dois (15/04/1952), residen-
te na Rua 13, 189, Bolsão 9, Cubatão - SP, filho de JOÃO SERAFIM DE LIMA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 90 anos de idade, residente 
em Umari - PE e de ADALGISA AMBROSINA DA CONCEIÇÃO, falecida há 15 
anosDivorciado de Vandete Silva, conforme Escritura Pública lavrada em 
07/03/2012, pelo 2º Tabelião de Notas e Protestos de Letras e Títulos desta 
Comarca, no livro 126, pags.318/320.. Sendo a pretendente, de nacionalida-
de brasileira, solteira, auxiliar de cozinha, RG n.º 238327425 - SSP/SP, CPF n.º 
08054027800, com 53 anos de idade, natural de Cajati, Jacupiranga - SP (Ca-
jati, Jacupiranga-SP  Livro nº 6, fls. nº 24, Termo nº 3286), nascida no dia onze 
de julho de mil novecentos e sessenta e dois (11/07/1962), residente na Rua 
13, 189, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de CRISTIANO BENTO DOMINGUES, 
falecido há 16 anos e de MARIA DINIS DE OLIVEIRA, 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, 12 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: DANIEL CAVALCANTI SILVA 
DE LIMA e NATHÁLIA AIRES DE CASTRO. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 412029455 - SSP/SP, CPF 
n.º 41251417892, com 20 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nasci-
do no dia trinta e um de outubro de mil novecentos e noventa e quatro 
(31/10/1994), residente na Rua 17, bl.33, apto.01, Bolsão 9, Cubatão - SP, 
filho de SEVERINO CAVALCANTI DE LIMA, de nacionalidade brasileira, apo-
sentado, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de FERNAN-
DA MARIA DA SILVA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteira, auxiliar de importação e exportação, RG n.º 
428218040 - SSP/SP, CPF n.º 37547885829, com 21 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia trinta de maio de mil novecentos e noven-
ta e quatro (30/05/1994), residente na Rua Francisco da Costa, 295, Ilha 
Caraguatá, Cubatão - SP, filha de ANDERSON CLAYTON FERREIRA CASTRO, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 40 anos de idade, residen-
te em Cubatão - SP e de SIRLEI CICERA AIRES, de nacionalidade brasileira, 
agente de saúde, com 38 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, 12 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: TIAGO COCATI SILVEIRA e TIARA FERREI-
RA DA SILVA MELO. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
operador de produção, RG n.º 34155278 - SSP/SP, CPF n.º 35717413823, com 28 
anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 120, fls. nº 242, Ter-
mo nº 30099), nascido no dia quatro de abril de mil novecentos e oitenta e sete 
(04/04/1987), residente na Rua Vereador Alvaro Dias, 11, Vila São José, Cubatão 
- SP, filho de SEBASTIÃO DA SILVEIRA, de nacionalidade brasileira, auxiliar II, com 
61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANGELINA MOREIRA COCATI 
SILVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 60 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
RG n.º 48579809 - SSP/SP, CPF n.º 35556768811, com 25 anos de idade, natural 
de Ribeirão - PE (Ribeirão-PE  Livro nº 59, fls. nº 168, Termo nº 22943), nascida 
no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e noventa (22/08/1990), resi-
dente na Rua Julio Amaro Ribeiro, bl.31, aptº41 C, Vila Natal, Cubatão - SP, filha 
de SEVERINO FERREIRA DE MELO, de nacionalidade brasileira, soldador, com 56 
anos de idade, residente em Cubatão - SP e de VERA LUCIA ALVES DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, do lar, 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, 14 de setembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Serviço vai acontecer
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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

- 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

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  
Cubatão

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

Imóveis

VENDE
LANÇAMENTO  
- 
AVENIDA HEN-
RY BORDEN
Apartamentos 
de 1 e 2 dormi-
tórios, sala, co-
zinha, banheiro, 
área de serviço 
e 1 vaga de gara-
gem.
Casa com 6 dor-
mitórios 5 suites, 
2 salas, cozinha, 
2 vagas de gara-
gem.

3361-4894
3372-7409

Rua Armando Sales 
de Oliveira, 371 - 
Centro - Cubatão

www.almeidaimoveis.com.br

CRECI 57407

R$ 680.000,00
Apartamento 
Praia Grande 2 
dormitórios, sala, 
cozinha, banhei-
ro e garagem. 
R$ 350.000,00
Sobrepostas com 
3 dormitórios, 
1 suíte, sala, co-
zinha, banheiro 
e garagem. No 
bairro Vila Nova, 
em Cubatão
R$ 320.000,00

ALUGA
Casa na Vila Nova 
3 dormitórios, 
sala, cozinha 
banheiro e ga-
ragem.
R$ 1.300,00
A l o j a m e n t o 

VENDE
A p a r t a m e n t o 
novo 02 dorms, 1 
vaga. Prédio com 
elevador, próx. a 
comércios, hos-
pitais, escolas e 
etc
entrada: 20% 
restante finan-
ciamento
R$ 221.000,00
Apartamento na 
Vila Nova 2 dor-

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

3363-2209
Casqueiro

   3361-8686
Vila Nova

    3221-5910
São Vicente

mitórioss, s/ga-
ragem - Térreo. 
Ótimo estado, 
aceita financ. 
FGTS, CC.
R$ 180.000,00
A p a r t a m e n t o 
novo 2 dormitó-
rios. Minha Casa 
Minha Vida últi-
mas unidades.
R$ 190.000,00
A p a r t a m e n t o 
no Casqueiro 2 
dormitórios, em 
construção. En-
trada: 19 mil + 
parcelas mensais 
que cabem em 
seu bolso
R$ 200.000,00
A p a r t a m e n t o 
novo no Cas-
queiro, 2 dormi-

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

ALUGA-SE PARA CRECHE
Ou outros fins comerciais

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

Telefones: 3361-4944/99741-0514

com 19 dor-
mitórios Rua 
Belarmino do 
Amaral. 
R$ 14.000,00
Apartamento no 
Casqueiro 2 dor-
mitórios, sala, 
cozinha, ban-
heiro e gara-
gem. 
R$ 1.300,00 

tórios. grande, 
1 vaga. aceita 
financiamento, 
FGTS, CC. 
R$ 240.000,00
Casa Sobrepos-
ta na Vila Nova 
2 dormitórios. 1 
vaga, em cons-
trução.
R$ 250.000,00
Cotato: 7820-
4982 7806-2562

Editais
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Professores Municipais de Cu-
batão, convoca todos os Professores da Rede 
Municipal de Cubatão/ SP, para participarem da 
Assembleia Geral, que será realizada em nossa 
sede, na Rua São Luiz, nº267. Vila Nova. Cu-
batão, no dia 7 de outubro de 2015, com a pri-
meira chamada às 17h30 e em segunda chamada 
às 18h, com qualquer número de professores 
presentes. Assunto: Aprovação da alteração do 
brasão do SINDPMC e assuntos gerais. Presiden-
te: Elenízia de Oliveira Garcia; Rua: João Carvalhal 
Filho, nº 189 / 91. Bairro Campo Grande. Santos. 
CPF: 108.304.718-39.PASEP. PIS N°12181034240.

Cubatão/SP, 18 de setembro de 2015.
Elenízia de Oliveira Garcia
Presidente do SINDPMC.
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