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Marcia 
Rosa manda 
cortar 25% 
dos gastos

Crise

Com o agravamento 
da crise financeira que 
derruba a arrecadação 
de impostos, prefeita 
age preventivamente 
para evitar paralisação 
dos serviços públicos. 
A medida aprofunda 
ainda mais os cortes 
implantados desde o 
começo do ano. Ape-
sar disso, obras e in-
vestimentos não serão 
abandonados.

Estadual pede 
mandato de 
Wagner Moura

Política 02

Vereador se desfiliou 
nesta terça. Estadual 
cumprirá resolução vi-
sando manter repre-
sentatividade             02

Outubro Rosa
Começa o ‘Outubro  

Rosa’ e com ele intensa 
programação preventi-

va ao câncer de mama. 
Uma caminhada pelas 
ruas da cidade com a 

presença de mulheres e 
dos idosos dos grupos 
da terceira idade do 

município foi realizada 
na manhã desta quinta. 
A Upa/Parque  São Luiz, 

Reforma política

Cido Barbosa co-
menta os reflexos da 
minirreforma política, 

fatos & tendências 02

Vereador César (PDT) entra com pro-
cesso de desfiliação no TRE

Cagé ou Inacio. Quem vai herdar 
cadeira na Câmara?

Ivaniel põe o bonde na rua, prefeiturá-
vel de olho em 2016

Já que abriu a ‘janela’, Nei Serra volta 
a assustar

Cubatão

OAB terá eleição em novembro

Em novembro acon-
tece a eleição para a 

Idosos 
ganham 
novo espaço

Reformado, Centro 
de Convivência do Ido-
so Casqueiro é reaberto 
nesta sexta (02). Além 
da reforma, o local rece-
beu novas instalações. 
Evento de reinaugura-
ção terá apresentações 
de dança e música, se-
guido de um baile que 
fecha as comemorações 
da Semana do Idoso na 
cidade.  06

Escola ABC: 12 anos 
de sucesso                07

Federal e Etec’s 
abrem inscrições 
em outubro 03

está iluminada, e as mu-
lheres recebem orienta-
ções e rosas.  05 

escolha da nova dire-
toria para mandato de 

sancionada pela presi-
dente Dilma, nos basti-
dores da política local

3 anos, à frente da OAB 
Cubatão.  Registro da 

chapa 1, marca o início 
do pleito.                  03

Peça orçamentária prevê orçamento 
de 958 milhões para 2016

Posto São Jorge investe em 

sustentabilidade



JORNALISTA CIDO BARBOSA
Diretor Presidente 
DEISE MERILIN
Administrativo
CRISTINA OLIVEIRA
Depto. Comercial BAIXADA SANTISTA Circulação  15 MIL EXEMPLARES Tiragem

REDAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO - PUBLICIDADE
Rua Guarujá, nº 13 - Jd. Sta Tereza - Cubatão -SP
Tronco chave: (13) 3361-5212
jornalacontece@acontecedigital.com.br

Os artigos assinados 
são de responsabilidade 
de seus autores e não 

refletem, necessariamente, 
a opinião do jornal.Publicado desde 1.999

Acontece Comunicações 036993790001-68

REDE SOCIAL
Jornal Acontece

@AconteceDigital

@AconteceDigital

(13) 97410-3173

Reforma Política

Cido Barbosa
relações públicas, jornalista e 

administrador de empresas 
diretor presidente do

 Jornal Acontece

As mudanças pro-
porcionadas pela mini 
reforma política, san-
cionada pela presidente 
Dilma interferem dire-
tamente no posiciona-
mento político dos can-
didatos e partidos para o 
pleito de 2016. 

A principal mudança 
é que os vereadores po-
derão trocar de partido 
durante o período de 
trinta dias que antecede 
o prazo de filiação, que 
agora é de seis meses, 
antes da eleição. 

Portanto em março 
de 2016, abre-se uma 
janela de 30 dias para 
o troca-troca legal. A 
mudança esfriou as ar-
ticulações políticas na 
cidade, pois na antiga 
legislação o prazo para 
escolher o partido para 
concorrer ano que vem, 
se encerraria agora, e os 
políticos estavam se des-
cabelando; até o Ander-
son De Lana, com sua 
nova e vasta cabeleira. 
Agora, todos tem mais 
seis meses para se aquie-
tar, onde estão. 

Passou a constar ex-
pressamente, na legis-

fatos & tendências

PT vai pedir ‘de volta’ 
a cadeira de Wagner 
Moura

lação, a possibilidade de per-
da de mandato do eleito que 
desfiliar, sem justa causa, pelo 
partido em que for eleito. Já 
havia jurisprudência neste 
sentido  – caso do Wagner 
Moura.  

Concomitantemente, os 
demais prazos também fo-
ram prorrogados, como as 
convenções partidárias, que 
poderão acontecer somente 
após o dia 20 de julho até 5 de 
agosto. E posterior registro de 
candidaturas até o dia 15 de 
agosto. 

A eleição, em tese, durará 
45 dias. Mas considerando 
os prazos, como a espera da 
emissão do CNPJ, que será 
emitido depois do dia 15 de 
agosto (e sem ele nada se pode 
fazer), na prática teremos uns 
30 dias de eleição. 

 Detestada pela maioria dos 
brasileiros, a propaganda elei-
toral gratuita em rádio e TV 
reduziu para a partir dos 35 
dias anteriores à eleição até a 
sexta-feira anterior ao pleito.

Em Cubatão, serão 15 ca-
deiras de vereador em dis-
puta e cada partido ou co-
ligação poderá registrar 22 
candidatos (150% do núme-
ro de vagas). 

A poluição visual também 

vai diminuir. A propaganda 
em bens particulares deve 
ser feita em tamanho infe-
rior a meio metro quadrado. 
Em locais de cessão ou per-
missão do poder público ou 
que a ele pertençam e nos 
bens de uso comum; nem 
pensar. Na internet só a par-
tir do dia 15 de agosto 

Só serão eleitos candi-
datos que obtiverem votos 
em número superior a 10% 
do quociente eleitoral, evi-
tando fenômenos de eleitos 
com inexpressiva votação. 
Em 2016 este quociente, em 
Cubatão chegará próximo 
de 6 mil votos. Com menos 
de 550 votos, por exemplo 
ninguém se elege, mesmo 
com ajuda da sobra de puxa-
dores de voto sdo Partido.

Seguindo resolução do dire-
tório estadual, o diretório mu-
nicipal do PT encaminhou para 
São Paulo, documentação do 
vereador Wagner Moura, que se 
desfilou nesta terça-feira, (27). 
A notícia da desfiliação foi ante-
cipada por Acontece, na última 
terça, em acontecedigital.com.
br. Caso Moura não renuncie ao 
mandato, como espera o Partido, 
a executiva estadual entrará com 
ação junto ao TRE para manter 
a cadeira, afastando Moura do 
cargo, por infidelidade partidá-
ria. Segundo a atual legislação 
o mandato pertence ao Parti-
do e não ao vereador. Conside-
rando jurisprudência neste tipo 
de caso, o 1º suplente assume a 
vaga. Há poucos dias, a executiva 
estadual do PT formatou resolu-
ção avisando que entraria com 
ação na Justiça Eleitoral para 
requerer o mandato de todos os 
vereadores, considerados ‘infiéis’, 
que abandonarem a sigla. “A es-
tadual avoca para si as providên-
cias necessárias para a defesa 
dos interesses do Partido no que 
se refere à manutenção de suas 
cadeiras”, diz o documento. A 
prefeita Marcia Rosa espera que 

o vereador tome a iniciati-
va de renunciar também ao 
mandato. ela se manifestou 
em sua página no face: “se 
quer mesmo fazer da ética 
seu argumento oficial para 
deixar o PT, o vereador  tem 
o dever de, também, abrir 
mão de seu mandato na 
Câmara, que não perten-
ce a ele, mas ao Partido. Se 
assim o fizer, teremos algu-
ma justificativa para  acre-
ditar, de fato, nas intenções 
éticas dessa surpreendente 
decisão de Wagner Moura 
de abandonar um partido 
que lhe deu tudo o que tem. 
Ele  entrou para o PT por 
minhas mãos, há sete anos, 
quando não mais encontrou 
abrigo no seu antigo parti-
do, o PSB. O nomeei secre-
tário de Habitação e Obras 
e, mais tarde, emprestei meu 
apoio e confiança para que 
ele se tornasse presidente da 
Câmara, pelo Partido com 
o qual votou abertamente, 
por sete anos, sem que ne-
nhum problema aparente de 
consciência lhe atormentas-
se a alma e o mandato”.

Janela do Nei 
O sonho do cacique do PRB 
Beto Mansur de trazer Nei 
Serra como candidato a pre-
feito em 2016 ganhou mais 
um fôlego. Com a janela 
partidária, estaria reinician-
do as articulações para dar 
a tacada no início do ano 
que vem. Com a lei anterior, 
a articulação se encerraria 
esta semana e dificilmente 
prosperaria, considerando 
que o Partido estava forta-
lecido por pré-candidatos 
governistas.

Precoce
O vereador César Nasci-
mento (PDT) protocolou, 
no dia 23 de setembro, ação 
de justificação de desfiliação 
partidária, no TRE; á época 
pairava a dúvida se a presi-
denta Dilma sancionaria a 
janela partidária. Comenta-
-se nos bastidores que Cé-
sar já teria acertado sua ida 
para o PSDB. Coincidência 
ou não, a ação é assinada 
pelo advogado da bancada 
tucana, na Câmara cuba-
tense, Jeferson Dias Neves 
Cansou.

Precipitou-se
Sem o teor da ação, o presi-
dente do PDT Passarelli 
Júnior não comentou a 

peça. Porém considera a 
atitude improcedente. “Não 
há nenhuma conduta par-
tidária que deixasse brecha 
para justificar tal pedido”, 
disparou o presidente, 
lembrando que o vereador 
se precipitou.“Ele poderia 
esperar, numa boa, para 
se transferir para o PSDB 
oportunamente, com as ga-
rantias da janela partidária, 
recém-sancionada pela 
presidente da Republica”, 
disparou.

Cagé na brecha
Caso a empreitada da execu-
tiva estadual do PT obtenha 
êxito, estima-se em 3 meses o 
tempo de trâmite para que a 
cadeira petista ocupada por 
Wagner Moura, na Câmara, 
volte ao Partido. Neste caso 
assume o primeiro suplen-
te Fábio Inácio. Como este, 
atualmente é homem forte 
no governo, acredita-se que, 
declinaria do cargo. Cairia 
no colo do professor Cagé.

Troca troca
No começo deste mandato o 
PT já tinha perdido uma ca-
deira, a do vereador Dinho. 
Porém, o ex-petista trocou 
a sigla pelo SDD, mudança 
permitida, por se tratar de 
partido novo, que não con-

correu à época do pleito an-
terior. Para se livrar da infi-
delidade Moura teria que se 
filiar a algum partido novo, 
como também fez seu irmão 
Fábio que trocou o PSDB 
(onde foi eleito, graças à 
sobra de votos) pelo PROS. 
Ou então deixar a mudança 
para o PMDB para fevereiro 
de 2016, aproveitando a ja-
nela partidária sancionada 
pela presidente Dilma.

Coisas de família
NêgaPieruzzi se filiou ao 
PMDB, nesta semana. Já o 
Kléber Pieruzzi continua 
firme no governo e no PDT. 
Luizinho Pieruzzi, de bem 
com o PSDB. Assim está ga-
rantida a pluraridade demo-
crática da família.
Já o delegado Wanderley 
Mange, que recentemente 
casou a filha com o prefeitu-
rável do PDT, assinou a ficha 
pedetista; tudo em família!

Orçamento 
Participativo 
Durante audiência para 
apresentação da peça orça-
mentária 2016, o diretor de 
Orçamento Participativo 
da Prefeitura, Disraeli Al-
ves Vasconcelos enumerou 
os pleitos de cada região 

nas últimas edições do Or-
çamento. Continua como 
prioridade a criação da 
Guarda Municipal - projeto 
de lei que está sendo revisto.

Prioridades
Os participantes solicitaram 
a reinclusão como priorida-
de a construção de UBS para 
o atendimento dos Bolsões, 
entendendo que o Pamos do 
Jardim Nova República não-
suporta a atual demanda. 
Moradores do Vale Verde 
também solicitaram atenção 
especial aos problemas da-
quele núcleo residencial.

R$ 958 milhões
 A Prefeitura de Cubatão 
trabalha com previsão de 
receita orçamentária de R$ 
957.998.000,00, para 2016, 
valor pouco menor que pre-
visto no orçamento em exe-
cução (R$ 983.404.000,00). 
A peça orçamentária preli-
minar foi apresentada du-
rante audiência pública no 
Bloco Cultural.

 Em milhões
Saúde R$ 196.679 Educa-
ção R$ 279.475, Gestão 
R$ 98.226, Finanças R$ 
73.507, Manutenção R$ 

54.630, Assistência Social 
R$ 28.400, Segurança Pú-
blica R$ 36.205, Obras R$ 
25.006, CMT – R$ 18.000, 
Fundo de Previdência R$ 
15.010.000,00, Câmara Mu-
nicipal R$ 43.475.000,00

Cadê o teiu?
Está confirmado! O PDT 
local fechou questão em 
torno do nome de João Iva-
niel como pré-candidato a 
prefeito em 2016. Assim, 
Ivaniel, que é uma das mais 
tradicionais reservas da po-
lítica cubatense já inicia ar-
ticulações para formação de 
chapa, com abordagem jun-
to aos principais pré-candi-
datos da cidade. Ex-presi-
dente da Câmara e vereador 
por cinco mandatos, ficou 
em segundo no pleito de 
reeleição, vencido por Cler-
mont. Naquela eleição, seu 
vice era Wagner Moura e em 
terceiro ficou Fábio Inácio. 
Parece que vão se encontrar 
todos, novamente!
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acontecendo
Mostra Ecofalante
 de Cinema

Instituto Federal de Cubatão 
abre inscrições para vestibular

Cubatão recebe pela 
quarta vez a itinerância 
da Mostra Ecofalante de 
Cinema Ambiental. São 
dezenas de longas, mé-
dias e curtas-metragens 
focados na temática am-
biental, grande parte iné-
dita no Brasil. As sessões 
começaram no último dia 
30 de setembro  e seguem 
até o dia 12 de outubro, 
no Cine Roxy Anilinas, 
Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnolo-
gia de São Paulo (IFSP) e 
na Someca (Sociedade de 
Melhoramentos do Cas-
queiro), além de sessões 
para estudantes do Senai.

A partir do próximo dia 
10, o Instituto Federal de 
Educação, Ciência eTecno-
logia de São Paulo (IFSP) 
abre inscrições para o pro-
cesso seletivo do primeiro 
semestre de 2016. O prazo 
se encerra no dia 10 de no-
vembro e a taxa de inscri-
ção custa 20 reais. Todas as 
inscrições serão feitas atra-
vés do site do IFSP (ifsp.

A mostra traz filmes de 
diversas partes do mun-
do, classificados nas te-
máticas Cidades, Energia, 
Biodiversidade, Recursos 
Naturais, Consumo e Po-
vos e Lugares. São filmes 
que raramente entram 
em circuito de cinema no 
Brasil, e que já foram exi-
bidos em grandes festivais 
como Berlim, Tribeca, 
Sundance, Cannes, Locar-
no, Hot Docs, CinemAm-
biente, dentre outros. A 
programação completa 
dos filmes e locais de exi-
bição está disponível no 
site do Acontece (aconte-
cedigital.com.br)

edu.br/processoseletivo)
O manual do candida-

to e os cursos oferecidos 
pela unidade de Cubatão 
já pode ser consultado no 
site (federalcubatao.com.
br/processo-seletivo). Os 
candidatos que quiserem 
pedir isenção da taxa de 
inscrição devem ficar aten-
tos ao prazo, que se encerra 
no dia 25 desse mês. 

Vestibulinhos nas ETEC’s

As ETEC’s abrem ins-
crições para o seu vestibu-
linho. Com vagas para o 
ensino médio tradicional 
e o ensino técnico, asa ins-
crições começam a partir 
do dia 05 de outubro e se-
guem até o dia 10 de no-
vembro. Os exames estão 
marcados para o dia 13 de 
dezembro. As inscrições 
devem ser feitas pelo site 
vestibulinhoetec.com.br

Em todo o Estado, são 

oferecidas 6.503 vagas para 
o Ensino Médio, 22.211 
para o Ensino Técnico in-
tegrado ao Médio e 52.946 
vagas para cursos técnicos 
em 218 Etecs e em 196 clas-
ses descentralizadas – uni-
dades que funcionam com 
um ou mais cursos, sob 
a administração de uma 
Etec. Para maiores infor-
mações consulte o site do 
vestibulinho ou pelo tele-
fone 0800-772-2829

Quinteto espanhol 
visita Cubatão

“Conexão Atlântico” é 
o nome do mais novo es-
petáculo que vai reunir em 
um só palco mais de 150 
artistas da Banda Sinfôni-
ca de Cubatão, Coral Zan-
zalá e Grupo Rinascita de 
Música Antiga. Os grupos 
cubatenses recebem os es-

panhóis do Quinteto Ru-
bato neste domingo (4), 
às 18h, dentro do Projeto 
Tocando Santos. O con-
certo será no Sesc (Rua 
Conselheiro Ribas, 136). 
Os ingressos, vendidos a 
preços populares, custam 
entre R$ 5 e R$ 17.

Um dia “Mais que Especial” 
no Novo Anilinas

No dia 7 de outubro, 
das 13 às 17 horas, o 
Novo Anilinas será pal-
co de ‘Um dia especial’. 
Será uma tarde de brin-
cadeiras, jogos educati-
vos, música, dança, artes 
visuais e esportes.  As ati-
vidades serão voltadas às 
pessoas com deficiências, 
porém o evento é aber-

to a toda comunidade. 
O objetivo é integrar as 
crianças com deficiên-
cias e as crianças que não 
possuem,  apresentan-
do-as como integrantes 
e participantes ativos na 
sociedade inclusiva. A 
programação inclui ati-
vidades culturais, lúdicas 
e recreativas.

Marcia Rosa manda 
‘cortar na carne’ 

Olha o facão!

Com a crise, o dinheiro não entra con-
forme previsto e Marcia Rosa determina 
nova redução de 25% nos gastos, para 
evitar paralização de serviços públicos. 
Comitê Permanente vai acompanhar 
reduções

Não tá fácil pra ninguém! 
E com o agravamento da cri-
se financeira no País, a ar-
recadação dos municípios, 
em peculiar os produtores, 
caem. Nesta quinta-feira a 
prefeita de Cubatão Marcia 
Rosa se antecipou e anun-
ciou nova redução de cus-
tos, antes que a crise paralise 
serviços públicos, como já 
acontece em alguns muni-
cípios vizinhos.  O facão de 
25% vai passar em todas as 
áreas do Governo, aprofun-
dando ainda mais os cortes 
que estão sendo implantados 
de forma gradativa desde o 
início do ano. 

Para executar o Plano de 
Readequação Financeira do 
Município, foi criado um 
Comitê Permanente de Ne-
gociação e Acompanhamen-
to Econômico-financeiro, 
formado pelas secretarias de 
Finanças, Jurídico e Gabine-
te.  Os números da arrecada-
ção este ano demonstram a 
gravidade do momento. Em 
2015, a previsão de arreca-
dação era de cerca de R$ 983 
milhões. 

Mas o prognóstico atuali-
zado da Secretaria de Finan-
ças estima um valor máximo 

de R$ 800 milhões. Os indi-
cadores do primeiro semes-
tre são ainda menores: até 
junho, a expectativa de ar-
recadação era de R$ 525 mi-
lhões, mas entraram apenas 
R$ 434 milhões nos cofres 
do município.

Além dos cortes, o plano 
prevê a reprogramação de 
obras e investimentos. “Isso 
não significa o abandono 
desses projetos, mas sim um 
novo cronograma de execu-
ção e entrega de serviços”, 
afirma a prefeita Marcia 
Rosa.  Obras como o Cen-
tro Esportivo Pita, a UBS da 
Vila Natal e o CEU das Ar-
tes e dos Esportes do Bolsão 
8 continuam em execução, 
mas em um ritmo menos 
acelerado. 

Outros projetos e obras 
deverão passar por novos 
planejamentos. “Graças a 
esse esforço de toda a Prefei-
tura, que vem acontecendo 
desde o ano passado, obras 
importantes continuam 
sendo entregues. Somente 
em 2015 entregamos cinco 
UBSs, entre unidades novas 
e reformadas, e as revitaliza-
ções do parque Cotia-Pará, 
dos Centros Esportivos Ar-

mando Cunha e Romerão. 
Nesta sexta, iremos entregar 
o novo Centro de Convi-
vência da Terceira Idade do 
Jardim Casqueiro e a esco-
la Sofia Zarzur totalmente 
recuperada”, diz a chefe do 
Executivo.

Danado de Bom 
Conforme antecipado pelo 
Jornal Acontece, na edição 
passada, o Cubatão Dana-
do de Bom, foi adiado para 
o aniversário da cidade, em 
abril de 2016.  O evento, que 
pela primeira vez terá recur-
sos da Lei Rouanet, foi adia-
do a pedido das empresas 
patrocinadoras/parceiras, 
que também passam por di-
ficuldades.

Refis 
Outra medida para aju-

dar nos cofres foi o Refis 
que vai até o começo de de-
zembro. A expectativa é de 
recuperar parte dos R$ 766 
milhões de débitos existen-
tes de contribuintes. Marcia 
Rosa destaca que, apesar da 
dificuldade, o Município 
vem honrando os pagamen-
tos a fornecedores e pres-
tadores de serviços. “Com 
diálogo e planejamento, es-
tamos pagando todos nos-
sos compromissos, com al-
guns ajustes e alterações de 
datas, que respeitem o fluxo 
de entradas de recursos nos 
cofres públicos.  Graças a 
esse trabalho, temos evitado 
grandes impactos da crise na 
cidade. Por isso, temos hoje 
uma situação muito melhor 

que outras cidades da Bai-
xada, que têm enfrentado 
paralisações de serviços e 
grave falta de recursos”.

Funcionalismo
O Funcionalismo Mu-

nicipal compromete cerca 
de 50% do Orçamento do 
Município. O gasto gira em 
torno de R$ 400 milhões 
por ano para um Orçamen-
to que deverá ficar abaixo de 
R$ 800 milhões.

Por isso, a reprograma-
ção de gastos eventualmen-
te atinge o servidor mu-
nicipal em alguns meses, 
mas a prefeita enfatiza que 
a Administração trabalha 
para minimizar o impacto. 
“Tivemos que reprogramar 
o pagamento de alguns be-
nefícios para alguns dias 
depois do previsto.  Mas 
nossas medidas são sempre 
no intuito de provocar o 
menor transtorno possível. 
Enquanto várias Prefeituras 
e Estados estão com paga-
mento de benefícios atrasa-
dos por vários meses, inclu-
sive de salários, nós tivemos 
de adiar em no máximo 
dois ou três dias alguns pa-
gamentos”. Apesar da crise 
a prefeita de Cubatão man-
tém o otimismo. “Estamos 
em um momento passagei-
ro. Esse deve ser um mo-
mento de trabalho e união 
de todos para a superação 
desse desafio.  Agradeço a 
todos os técnicos, secretá-
rios e servidores que estão 
ajudando nossa cidade a en-
frentar essa tempestade”.

Nesta semana a pre-
feita Marcia Rosa foi 
à Câmara entregar ao 
presidente Aguinaldo 
Araújo o orçamento 
e discutir questões 
relativas ao futuro do 
município e ajustes 
orçamentários

No dia 18 de novembro 
acontecem as eleições para a 
escolha da próxima diretoria 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil da Subsecção de Cuba-
tão (OAB Cubatão), para 
mandato de três anos.

Primeira a se registrar 
para o pleito a Chapa 1 ‘OAB 
é +’ alia a soma da experiência 
com a juventude, pregando o 
maior engajamento das advo-
gadas na gestão. A chapa que 
abre o processo democrático 
da entidade classista, é enca-
beçada pelo advogado André 
Mohamad Izzi, vice presiden-
te da entidade em dois man-
datos, de 2004 a 2009. “Tenho 
plena consciência da preca-
riedade de oportunidades de 
emprego e dificuldades que 
atravessam nossa comarca 

com o enfraquecimento das 
condições sociais locais, tra-
zendo, por conseguinte difi-
culdades também aos colegas. 
Em consequência disso, não 
posso ficar alheio e passivo 
diante dessas dificuldades, 
preferindo ter uma atitude 
proativa e de esperança de 
um futuro melhor para a ad-
vocacia cubatense e buscar al-
ternativas para colaborar com 
o engrandecimento de nossa 
classe e também de nossa ci-
dade”, sentencia Izzi.

A chapa reafirma compro-
misso social da OAB, consi-
derando o papel de extrema 
relevância na defesa dos di-
reitos humanos, justiça social, 
boa aplicação das leis e rápida 
administração da justiça.

No aspecto corporativo, 

Advogados

OAB é + promete veemência 
no tocante à defesa dos direi-
tos e prerrogativas dos ad-
vogados, com destaque para 
ampliação de benefícios e co-
modidade e principalmente 
quanto a seus direitos para o 
bom exercício da profissão e 
contundência contra aqueles 
que tentarem aviltar o exercí-

cio de atividade. “Não abrire-
mos mão da defesa de nossos 
direitos, inclusive com uti-
lização de medidas judiciais 
cabíveis contra qualquer au-
toridade que venha a prejudi-
car não só os litigantes, mas, 
principalmente os advogados 
e advogadas”, diz a carta da 
Chapa1.

OAB: eleição em novembro

Foto de  Arquivo

Divulgação

03digital.com.br 02 de outubro de 2015



social
por Cristina Oliveira

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

ID: 35*18*103161

Muitas pessoas foram prestigiar a roda de samba em homenagem ao São Cosme e São Damião, com a presença dos 
melhores da Baixada. Muitas brincadeiras e os tradicionais doces que foram distribuídos para a criançada.

O Tião organizou 
mais uma edição 
do Baile Retrô 
Primavera. Teve 
a tradicional 
eleição da rainha 
e princesa da 
primavera. A pre-
feita Marcia Rosa 
juntamente com 
Tião e sua eposa 
Céu coroaram a 
corte 

O Casal Ge-
raldo e Josy 
trocaram alian-
ças numa ce-
rimônia cheia 
de requintes 
e convidados 
ilustres no dia 
19, na Acic

Feliz aniversário!

IoneEraldo

Nathalia Silva Beatriz Ramalho

Renegados 
Bons de festa, o Grupo de Mo-
tociclistas Renegados promoveu 
encontro no Jardim Casqueiro, 
entre a Rua Galdino Vicente e 
Donato Ribeiro; verca de 60 par-
ticipantes do grupo.
Personalidade políticas também 
participaram: o vice Donizete, 
Pinheiro e Pedro de Sá. 

Macaé com seu amigo de longa data Ivo da Banca, 
para saber ‘das novidades’. A pressão, como sempre,
tava boa!

Vespasiano Rocha

Nesta quinta-feira a experiente advogada dr. Zulaiê Cobra, esteve na OAB 
de Cubatão proferindo palestra para dezenas de advogados da Comarca e re-
gião. Estava acompanhada do advogado criminalista Dr. Sergei Cobra Arbex 
que foi conselheiro seccional, presidente da Comissão de Direito e Prerroga-
tivas, corregedor do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP e diretor-secre-
tário geral da CAASP. A palestra foi presidida pelo presidente da OAB local, 
Dr. Luiz Marcelo Moreira e contou com a presença do debatedor dr. Diego 
Dias Ruivo, que atua no Conselho Regional de Prerrogativas da OAB/SP.

Para marcar o Dia do 
Idoso, a UPA Parque São 
Luiz promoveu um café da 
manhã especial para os mu-
nícipes que já foram atendi-
dos na unidade.

O encontro teve a parti-
cipação do gestor do Fundo 
Municipal do Idoso, Antô-
nio Cantalice, que falou so-
bre os direitos dos idosos e 
os serviços oferecidos pelo 
Município. Ao final, todos 
os presentes receberam um 
exemplar do Estatuto do 
Idoso, fornecido pelo depu-
tado Federal Arnaldo Faria 
de Sá (PTB). Moradora do 
Casqueiro, Iraci Feitosa Ba-
tista, 77 anos agradeceu aos 

Dia do Idoso
na UPA

c o l ab o -
r a d ore s 
da UPA: 
“Eles já 
nos re-
c e b e m 
m u i t o 
bem e 
lembrar 
d e s t a 
data tão 
i m p o r -
t a n t e 
para nos, 
é muito 
bom”, co-
memora.

Para o casal do Jardim 
Nova República, Adélia Inês 
da Silva, 53,  e José Pedro 

da Silva, 63, foi uma grata 
surpresa. “Pela primeira vez 
fomos convidados para co-
memorar a data; foi ótimo. É 
muito bom quando lembram 

da gente”, comenta Adélia. 
“Raramente se vê uma ação 
como essa, e que deveria ser 
aplicada em outros depar-
tamentos”, diz Cantalice. 

Diretora executiva da OSS 
Revolução, que administra a 
UPA, Cleide Florêncio fala 
da importância de valorizar 
as pessoas. “Eles saíram da-

qui gratificados e nós fica-
mos ainda mais. Temos que 
valorizar nossos idosos, sa-
bendo que é o nosso futuro 
também”, explica.

Elisangela Bezerra
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 ·Durante o mês de outubro, 
entrega de bombom (cor de 
rosa) com mensagem de pre-
venção do câncer de mama , 
e se possível um marcador 
de texto de livro  para as pa-
cientes mulheres que forem 
na clinica SomaPrev

· Entrega de fita rosa ( sím-

por Washington Luiz

Esporte

Cubatão se despede 
do Professor Gaúcho
Carlos Alberto Copello dos Santos 
faleceu aos 61 anos, após luta contra 
um câncer.

O esporte cubatense per-
deu na noite da última sexta 
(25), um de seus maiores 
nomes: Carlos Alberto Co-
pello dos Santos, o profes-
sor Gaúcho. Ele faleceu aos 
61 anos, após luta contra 
um câncer.

Gaúcho chegou a Cuba-
tão em 1970, ano que fun-
dou o Grêmio Esportivo 
Aymoré de Cubatão, hoje 
reconhecido como um dos 
clubes mais importantes na 
formação de atletas de fut-
sal no Estado, inclusive com 
várias conquistas nas cate-
gorias de base.

 Foram mais de 40 anos 
de atuação na cidade. Foi 
professor de educação físi-
ca na Secretaria Municipal 
de Esportes (Semes) até 
2014, quando se aposentou. 
Atuou ainda no Centro de 
Aprendizagem Metódica e 
Prática “Mário dos Santos”, 
o CAMP, onde se destacou 
como um dos mais atuan-
tes colaboradores no traba-

lho de formação de jovens 
aprendizes. Gaúcho traba-
lhou no CAMP de 1975 a 
2014.  O brilhante trabalho 
fez com que o professor as-
sumisse o comando das se-
leções de futsal da cidade, 
que participaram de várias 

edições dos Jogos Aber-
tos do Interior e dos Jogos 
Regionais. Sua principal 
conquista foi o título de 
campeão dos Regionais de 
2006.

O velório ocorreu du-
rante toda a manhã de sá-
bado no Centro Esportivo 
Romerão e o sepultamento 
foi realizado no final da tar-
de no Cemitério Memorial 
de Santos. A missa de séti-
mo dia está marcada para 
esta sexta (02).

Divulgação

Capoeira
Cubatão foi representada 

por quatro grupos de capoei-
ristas no 1º Campeonato de 
Capoeira Nação Guerreira 
realizado no domingo, dia 
27, no Ginásio de Esportes da 
Vila Caiçara, em Praia Gran-
de, com a participação de 
grupos da Baixada Santista e 
Grande São Paulo. O desta-
que foi o Grupo de Capoeira 
Brasil Suíça (Vila Esperança/
Vila Natal) com o 3º lugar na 
classificação geral por equi-
pes, com duas medalhas de 
ouro, uma de prata e duas de 
bronze.

Futebol 
Com o término da se-

gunda rodada, já despontam 
alguns possíveis favoritos na 
primeira fase do Campeona-
to Cubatense de Futebol. No 
último domingo (27), nove 

jogos foram realizados.
Na categoria Veterano, três 

equipes mantiveram os 100% 
de aproveitamento e pratica-
mente garantiram a vaga na 
próxima fase. São elas: Vila 
Natal, Unidos e Vila Parisi. Na 
categoria Principal, as equipes 
que venceram seus dois jogos 
foram: Jardim Aliança, Falan-
ge e Taliban. No campo da 
Vila Natal, jogaram: SE Vila 
Natal 3 x 1 XVI Bandeirantes 
(Veterano); GR Falange 2 x 0 
EF Força Jovem (Principal); 
EC Real Sociedade 2 x 2 EC 
Colônia (Principal). No cam-
po do Unidos do Parque Fer-
nando Jorge, jogaram: Unidos 
2 x 0 CA São José (Veterano); 
Unidos 4 x 3 EC Boa Vista 
(Principal); Águia FC 0 x 2 
ACFSFC Só Bolado (Princi-
pal). No campo do Vera Cruz, 
mais três jogos: AA Nova 
República 0 x 4 EC Vila Parisi 
((Veterano); EC Vila Parisi 0 
x 1 EC Jardim Nova Aliança 

(Principal); Taliban 2 x 0 Red 
Bull CFC (Principal).

Vôlei masculino

Assim como na categoria 
Adulto, o voleibol masculi-
no de Cubatão realiza boa 
campanha no Campeonato 
Pré-Olímpico, pela categoria 
Infanto (1995/96). Sob o co-
mando do técnico Toty Fer-
nandes, os cubatenses termi-
naram a 1ª fase da competição 
em 1º lugar, numa campanha 
que teve, em oito jogos realiza-
dos, seis vitórias e apenas duas 
derrotas. Jabaquara faz pro-
moção de ingressos

Com um jogo decisivo no 
próximo domingo, o Jabaqua-
ra realiza uma promoção para 
lotar o Estádio Espanha. O in-
gresso pode ser adquirido em 
troca de duas (02) garrafas pet. 
Vazias (?). Em Cubatão, a troca 
pode ser feita na loja Moraes 
Sports.

Jogo Rápido

Prevenção

Ações marcam início do 
Outubro Rosa
Caminhada pela cidade e distribuição de rosas para as 
mulheres na UPA do Parque São Luiz lembram sobre 
os riscos do câncer de mama e incentivam a prevenção

Em comemoração ao 
Outubro Rosa, a cidade está 
realizando uma série de 
atividades para lembrar a 
todas as mulheres sobre os 
ricos do câncer de Mama. 
Uma caminhada pelas ruas 
da cidade com a presença 
de mulheres e dos idosos 
dos grupos da terceira ida-
de do município foi realiza-
da na manhã desta quinta 
(01) para informar sobre a 
campanha que se inicia e 
tudo o que ela representa

A Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA) de 
Cubatão,  está entregando 
rosas para toda mulher que 
passar em atendimento. A 
flor, acompanhada por um 
folder informativo, tem por 
objetivo orientar a muníci-
pe sobre a importância da 
prevenção e os cuidados à 
saúde das mamas, que deve 
acontecer durante todo o 
ano. A iniciativa, da Orga-
nização Social Saúde Revo-

lução- OSS Revolução que 
administra a UPA, integra 
as ações do Outubro Rosa 
na unidade que está com a 
iluminação da fachada na 
cor da campanha e os vasos 
que ornam a entrada do lo-
cal com laços rosa.

 “Essa ação dentro da 

campanha tem por objetivo 
lembrar que além do rosa, 
da cor, este mês é dedicado 
a mulher e que o cuidado 
com a saúde deve ser cons-
tante. Pois, o diagnóstico 
precoce em qualquer situa-
ção é importante e auxilia 
muito no tratamento e até 
cura, dependendo da doen-

ça”, destaca Cleide Florên-
cio, diretora executiva da 
OSS Revolução.

Lucineide Pereira da Sil-
va, 55, gostou de receber a 
rosa após fazer a ficha de 
atendimento. Moradora 
do Conjunto Rubens Lara, 
ela afirma que a flor traz a 
lembrança do cuidado que 
a mulher tem que ter com 
ela mesma. “É importante 
que as mulheres procurem 
um médico quando perce-
bam algo diferente ou sinta 
alguma dor. E ações como 
essa nos faz lembrar que 
precisamos olhar para nós 
mesmas”, diz.

Também moradora do 
Conjunto Rubens Lara, 
Eronice da Silva Lima, 41, 
achou a atitude muito boa. 
“Com a correria do dia a 
dia, a gente acaba esquecen-
do de se cuidar. E essa flor 
nos faz lembrar  e despertar 
para a nossa saúde. Muito 
boa a iniciativa”, afirma.

 01 á 30 de outubro Programação da SomaPrev

“Esta ação da UPA nos faz 
lembrar que precisamos 
olhar para nós ,mesmas. A 
flor sensibiliza e nos lem-
brar desse cuidado”

Lucilene Pereira
Conj Rubens Lara

bolo da campanha ) para to-
das as pacientes mulheres
· Sorteio de 4 livros de pre-
venção do câncer de mama 
na terça-feira dia 20  de ou-
tubro

·  Palestra  sobre os Benefí-
cios que as mulheres come-
tidas pelo câncer de mama 

De rosa, a UPA Parque São Luiz está toda iluminda. Na recepção, cari-
nho, orientação e rosas para as pacientes.

possuem - dia 20

·Alguns procedimentos grátis, 
como medição de pressão ar-
terial , teste de glicemia etc.
 
Parceria com a ONG Associa-
ção Maria de Lourdes
A somaPrev fica na Rua São 
paulo, em frente ao Extra

Elisangela Bezerra
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Centro de Convivência reabre
IDOSOS

Espaço remodelado e 
com novas instalações para 
os idosos da cidade. É as-
sim que será entregue nes-
ta sexta (02), o Centro de 
Convivência do Idoso, que 
fica no Jardim Casqueiro.

No evento de abertura, 
que acontece no local, situa-
do na Avenida das Américas, 
nº 521, serão realizadas apre-
sentações artísticas do Gru-
po de Coreografia 
da Terceira Idade e 
do Coral Raízes da 
Serra.

O espaço, que 
atende a cerca de 
150 pessoas, foi 
totalmente remo-
delado e adequado 
para que os idosos 
passem momentos 
agradáveis de lazer 
e muita diversão. 
Um salão foi am-
pliado e outro salão 
de 118 m² foi cons-
truído. Toda a es-
trutura foi adaptada 
com acessibilidade. 
O grupo da Melhor 

Idade poderá também des-
frutar de um solário, cons-
truído especialmente para 
melhorar o lazer dos idosos. 

O Conviver terá cursos 
de pintura, customização, 
bordado e panificação. Para 
os que gostam de atividades 
físicas, o espaço contará com 
ginástica e dança de salão, 
além de atendimento de as-

sistência social e psicóloga. 
Todos os serviços são 

gratuitos para pessoas acima 
dos 60 anos de idade. Para os 
idosos que gostam de mexer 
na terra, foi construída uma 
horta e um jardim onde eles 
poderão plantar e colher. 
“Mexer na terra é um tipo de 
terapia para alguns idosos. 
Por isso pensamos em fazer 

um jardim e uma horta”, co-
menta Gessivaldo Assis da 
Silva, diretor do Departa-
mento de Políticas Públicas 
para o Idoso. Os interessados 
em participar do Centro de 
Convivência do Idoso devem 
comparecer ao local munidos 
de comprovante de residên-
cia; cópia do CPF e RG e uma 
foto 3x4.

Aderbau Gama
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A Escola ABC com-
pletou, no dia 1° de Ou-
tubro, 12 anos de com-
prometimento e amor à 
educação. A mantene-
dora Alaíde Figueiredo 
Andrade diz que só tem á 
agradecer a credibilidade 
que os pais depositam na 
instituição de ensino, e 
que a lição de casa é sem-
pre buscar o melhor para 
os seus alunos.

 “Um ensino de qua-
lidade envolve vários 
aspectos: profissionais 
competentes, material de 
qualidade e um espaço 
adequado. No ensino In-
fantil, as crianças neces-

sitam de diferentes espaços 
para explorarem a coorde-
nação motora, espacial e 
cognitiva.

Na unidade do ABC 
Infantil, os alunos contam 
com salas climatizadas, ac-
qua play, fazendinha, anfi-
teatro para apresentações, 
quadra coberta, salas am-
bientes e uma atualizada 
proposta pedagógica. 

Os alunos crescem e 
com eles há a necessidade 
de uma infraestrutura mo-
derna, com salas climati-
zadas, data show nas salas 
de aula, sala de informáti-
ca, quadra coberta, espaço 
para jogos educativos etc”.

Em 2016

O Sistema Anglo será o 
material adotado para os 
alunos. “Um material que 
dispensa apresentações, 
já que está inserido nas 
melhores escolas do país, 
com 65 anos de dedicação 
e educação”. ‘Tia Alaide’ 
afirma que não haverá mu-
danças no nome da escola, 
uma vez que a Escola ABC 
tem nome e sobrenome, e 
acredita que a identidade 
da escola é o que faz dela o 
diferencial. “O Sistema An-
glo veio para somar com o 
sucesso desses 12 anos”, fi-
naliza Alaide.

Parabéns Alaide Figueiredo Andrade 
por acreditar em nossa cidade!!!”

Posto São Jorge inova 
com espaço sustentável

Em busca de melho-
rar o ambiente do Posto 
e valorizar novos con-
ceitos de sustentabilida-
de e meio ambiente, o 
Posto São Jorge inaugu-
rou um jardim vertical. 

O espaço foi total-
mente pensado para ser 
um modelo de aprovei-
tamento de área livre e 
com diversos atrativos.

No projeto de pai-
sagismo do jardim, há 
um painel e lâmpadas 
de LED, que são as que 
menos consomem ener-
gia atualmente e uma 
claraboia (uma abertura 
no teto) aumentando a 
quantidade de luz natu-
ral que entra no espaço 
e diminui a necessidade 
de luz artificial. O Jar-
dim é uma homenagem 
à primavera, a estação 
mais florida do ano. 

Além de embelezar o 
ambiente, todos os ele-
mentos do jardim tem 
uma função. 

O local onde as plan-
tas estão inseridas tem 
um sistema integrado 
onde elas interagem 
entre si, formando um 

ecossistema único e au-
tossustentável. Segundo 
a responsável pelo pro-
jeto, dentro de seis me-
ses, aproximadamente, 
o espaço deverá ter con-
dições de servir de habi-

tat e local de alimenta-
ção de aves de pequeno 
porte.

“O foco é humanizar 
o ambiente de trabalho 
para os colaboradores 
e tornar mais agradável 
para os clientes”, afirma 
Paula Fonseca a res-
ponsável pelo projeto 
de paisagismo do Posto 
São Jorge e proprietária 
da empresa Strutural, 
pós-graduada em Pai-
sagismo e Revitalização 
Ambiental.

Meio Ambiente
O Jardim Vertical 

tem a capacidade de pu-
rificação do ar, absor-
vendo os gases prejudi-
ciais à saúde. As plantas 
se encarregam de ab-
sorver boa parte desses 
gases e devolvem para 
o ambiente como oxigê-
nio.  A inciativa ganha 
ainda mais importância, 
principalmente no Pos-
to onde estes compos-
tos orgânicos estão mais 
presentes. 

O espaço também 

ajuda a equilibrar a 
umidade do ar, uma vez 
que o tecido da estru-
tura, devido à irrigação 
automatizada do siste-
ma, permanece úmido, 
liberando umidade no 
ambiente juntamente 
com a transpiração das 
plantas.

A iniciativa também 
é uma ferramenta de 
conscientização. Du-
rante as noites, o jardim 
vertical tem um sistema 

“O metro quadrado de um 
jardim vertical fornece o 
oxigênio que uma pessoa 
consome no dia”

Paula Fonseca
Paisagista

Jardim vertical traz novos conceitos de 
sustentabilidade e paisagismo em am-
bientes fechados ou com pouco espaço

de iluminação em Led, 
que além de contribuir 
com a economia de 
energia, o painel ado-
ta uma cor, conforme 
as campanhas de cons-
cientização, como a que 
estamos iniciando neste 
mês do “Outubro Rosa”, 
prevenção do câncer de 
mama. 

Posto São Jorge
Os sócios do Posto 

São Jorge, empresa de 

grupo familiar, tem in-
vestido em sustentabili-
dade, certificação e pa-
dronização de normas e 
equipe. 

Há 33 anos na cidade 
de Cubatão, a empre-
sa busca proporcionar 
o melhor atendimento 
ao cliente e oferecer os 
melhores produtos do 
mercado com os melho-
res preços, buscando ser 
um posto referência na 
cidade de Cubatão
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CARTÓRIO DE REGISTRO 
CIVIL DE CUBATÃO 
Rua São Paulo, 316 - Centro 
Tel.: (13) 3361-7172 casamentoed
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Serviço

vai acontecer

PODER JUDICIÁRIO 
SÃO PAULO 

4º OFICIO JUDICIAL DA COMARCA DA CUBATÃO 
AV. JOAQUIM MIGUEL COUTO N. 320 CEP. 11.500-000

TELEFONE (13) 3361.6500 – RAMAL 212 – FAX (13) 3361.4237
E-mail: cubatao4@tjsp.jus.br

E D I T A L     (Provimento CG Nº 01/2013)

A Excelentíssima Senhora Doutora SUZANA PEREIRA DA SILVA, Meritís-
sima Juíza de Direito e Corregedora Permanente da 4ª Vara Judicial da 
Comarca de Cubatão, Estado de São Paulo. FAZ SABER a todas as en-
tidades sediadas no Município de Cubatão, que por este edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, ou ainda a quem mais possa interes-
sar, para que no prazo de 20 (vinte dias), promovam habilitação com 
apresentação dos projetos e documentos comprobatórios da regular 
constituição da unidade (Estatuto Social ou Contrato Social); com có-
pias do Registro Geral e CPF do dirigente da entidade; comprovante 
da finalidade social; descritivo do projeto (contendo: identificação do 
projeto dos responsáveis pela execução;  objetivos do projeto; resumo 
do orçamento ou discriminação e justificativa da aquisição de serviço 
ou equipamentos e materiais permanentes; valor total; justificativa; 
cronograma de execução; prazo inicial e final; efeitos positivos men-
suráveis e esperados e indicação dos benefícios diretos e indiretos) e 
conta bancária em nome da entidade e situação atual fiscal da entidade 
perante a Delegacia da Receita Federal. E, para que chegue ao conhe-
cimento de todos e ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente 
edital o qual será publicado e afixado no átrio deste Fórum e nos jornais 
locais do Município, pelo prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data da 
publicidade pela imprensa local para conhecimento dos interessados. 

Cubatão, 25 de setembro de 2015. 
Eu, (Cristiane dos Santos Castro), Escrivã Judicial I, digitei e subscrevo.

 SUZANA PEREIRA DA SILVA
Juíza de Direito

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: THIAGO DA SILVA FERREIRA e MARIZA DE OLIVEIRA SALES. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, web designer, RG n.º 42176226 - SSP/SP, CPF n.º 
35237114873, com 29 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 115, fls. nº 193, 
Termo nº 28060), nascido no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e oitenta e seis (26/07/1986), 
residente na Rua Antonio Pimenta Cabral, bl.32, aptº31 C, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de JAIME 
FRANCISCO FERREIRA, falecido há 4  anos e de SUELI BELARMINO DA SILVA FERREIRA, de naciona-
lidade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, nutricionista, RG n.º 42283959 - SSP/SP, CPF n.º 32274344825, 
com 30 anos de idade, natural de Praia Grande - SP (Praia Grande-SP  Livro nº 16, fls. nº 98, Termo 
nº 14327), nascida no dia dois de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (02/08/1985), resi-
dente na Rua Antonio Pimenta Cabral, bl.32, aptº31 C, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de JOSÉ ALVES 
DE SALES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em São Vi-
cente - SP e de MARIA HELENA DE OLIVEIRA SALES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 63 anos 
de idade, residente em São Vicente - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 23 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 GRÉGORI DOS SANTOS e MISLENE MARIA DA SILVA. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 480262160 - SSP/SP, com 23 anos 
de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos 
e noventa e um (28/11/1991), residente na Rua 5, 55, Bolsão 9, Cubatão - SP, filho de SERGIO 
CELESTINO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 48 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA GICELMA SANTOS, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, com 
44 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, cabeleireira, RG n.º 43923170X - SSP/SP, CPF n.º 32923497880, com 29 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP, nascida no dia dezessete de maio de mil novecentos e oitenta e seis 
(17/05/1986), residente na Rua Jaime Duarte, 218, Jd. Nova República, Cubatão - SP, filha de 
MANOEL LUIS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, mecânico, com 57 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de NEUSA MARIA 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, 23 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: FRANCIEL SILVA OLIVEIRA e ELIZABETH DA SILVA GOMES. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, mecânico montador, RG n.º 482366679 - SSP/SP, CPF n.º 42816897885, 
com 23 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte e nove de junho de mil novecentos 
e noventa e dois (29/06/1992), residente na Rua Santa Isabel, 311, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, 
filho de FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 49 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 44173666X - SSP/SP, CPF n.º 41497028884, com 16 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia dois de novembro de mil novecentos e noventa e oito 
(02/11/1998), residente na Rua Santa Isabel, 311, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha de JONAIR 
FERREIRA GOMES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 51 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP e de MARIA ROSINALVA ROCHA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, 
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, 23 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: EDVALDO ORLANDO DA SILVA e MAIARA DE JESUS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, divorciado, apontador, RG n.º 41569733 - SSP/SP, CPF n.º 30854271805, com 32 anos 
de idade, natural de Araporã - MG, nascido no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
três (14/02/1983), residente na Rua Isabel Angelina Gomes, 335, Casa 14, Jd. Nova República, Cubatão - 
SP, filho de ORLANDO OLIVIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 55 anos de idade, 
residente em Santos - SP e de ILZA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 55 anos de 
idade, residente em Santos - SPDivorciado de Ana Paula de Brito Barros, conforme sentença datada aos 
18/04/2015, proferida pela Juíza de Direito da 1ªVara da Família e Sucessões de Santos/SP, nos autos do 
processo de nº1003487-02.2015.8.26.0562. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, at-
endente, RG n.º 479888863 - SSP/SP, CPF n.º 39916115893, com 23 anos de idade, natural de Jeremoabo 
- BA (Jeremoabo-BA  Livro nº 13, fls. nº 271, Termo nº 15074), nascida no dia vinte e oito de dezembro de 
mil novecentos e noventa e um (28/12/1991), residente na Rua Isabel Angelina Gomes, 335, Casa 14, Jd. 
Nova República, Cubatão - SP, filha de EDVALDO RIBEIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, vendedor, 
com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de JOSEFA DE JESUS, 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, 23 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: DANIEL MENDES PASSOS e VANESSA VIEIRA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, motorista, RG n.º 43644097 - SSP/SP, CPF n.º 35054134883, 
com 29 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 224, fls. nº 284, Termo 
nº 68352), nascido no dia doze de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (12/12/1985), resi-
dente na Rua Angelo Rafael dos Santos, 51, Vila Paulista, Cubatão - SP, filho de MARCELO RIBEIRO 
PASSOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 55 anos de idade, residente em Santos - SP 
e de MAGALI MENDES PASSOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 47 anos de idade, residente 
em Santos - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, aux. administrativa, 
RG n.º 44167233 - SSP/SP, CPF n.º 23000889833, com 28 anos de idade, natural de Cubatão - SP, 
nascida no dia nove de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (09/12/1986), residente na 
Rua Angelo Rafael dos Santos, 51, Vila Paulista, Cubatão - SP, filha de HELIO VIEIRA DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, motorista, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MA-
RIA ELISA BASTOS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aux. de enfermagem, 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, 24 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: EDVALDO JOSÉ DE MOURA e MARIA DA CONCEIÇÃO DA LUZ MOURA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, op. de guindaste, RG n.º 596351173 - SSP/SP, 
CPF n.º 44833660415, com 49 anos de idade, natural de Catende - PE, nascido no dia vinte e seis de 
abril de mil novecentos e sessenta e seis (26/04/1966), residente na Rua Vicente Latrova, 233, Jd. 
Nova República, Cubatão - SP, filho de MARIANO JOSÉ DE MOURA, falecido há 26 anos e de MARIA 
JOSÉ SANTOS DE MOURA, de nacionalidade brasileira, aux. de enfermagem, com 62 anos de idade, 
residente em Goiana - PEDivorciado de Maria da Conceição da Luz Moura, conforme sentença datada 
aos 01/02/2013, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara Judicial da Comarca de Cubatão/SP, nos 
autos de nº102/2013. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, RG n.º 
394207774 - SSP/SP, CPF n.º 66532957453, com 46 anos de idade, natural de Santa Rita - PB, nascida 
no dia quinze de junho de mil novecentos e sessenta e nove (15/06/1969), residente na Rua Vicente 
Latrova, 233, Jd. Nova República, Cubatão - SP, filha de RITA MARIA DA LUZ, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, com 90 anos de idade, residente em Santa Rita - PB. Divorciada de Edvaldo José de Moura, 
conforme sentença datada aos 01/02/2013, proferida pela Juíza de Direito da 3ªVara Judicial da Co-
marca de Cubatão/SP, nos autos de nº102/2013. 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, 24 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: CARLOS WEVERTON DE ANDRADE SANTOS e LINDINALVA DA SILVA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, bombeiro, RG n.º 48077999 - SSP/
SP, CPF n.º 23283778825, com 24 anos de idade, natural de Jacareí - SP (Ubatuba-SP  Livro nº 
69, fls. nº 151, Termo nº 16626), nascido no dia dezoito de junho de mil novecentos e no-
venta e um (18/06/1991), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 500, Jardim Casqueiro, Cu-
batão - SP, filho de CARLOS OLEGARIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, 
com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de EVA DAS MERCES DE ANDRADE, de na-
cionalidade brasileira, do lar, com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, atendente, RG n.º 522773862 - SSP/SP, CPF n.º 
08484381404, com 25 anos de idade, natural de Flores - PE (Flores-PE  Livro nº 67, fls. nº 135, 
Termo nº 15739), nascida no dia cinco de junho de mil novecentos e noventa (05/06/1990), resi-
dente na Rua das Acacias, 711, Vila Natal, Cubatão - SP, filha de FRANCISCO MIGUEL DA SILVA, 
falecido há 18 anos e de IRENILDA FLORA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 48 
anos de idade, residente em Flores - 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, 25 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: ISAIAS SIMPLICIO NETO e JOSIANE MARIA DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 48569363X - SSP/SP, CPF n.º 39363225895, 
com 25 anos de idade, natural de Recife - PE (Cabo de Santo Agostinho  Livro nº 39, fls. nº 243, 
Termo nº 43933), nascido no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(29/11/1989), residente na Rua Alvaro Ferreira, 30, altos, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de 
JOSIAS DA CUNHA SIMPLICIO, de nacionalidade brasileira, pintor, com 59 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de CILEIDE DA SILVA SIMPLICIO, de nacionalidade brasileira, auxiliar de lim-
peza, com 47 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 485691437 - SSP/SP, CPF n.º 41234517809, com 23 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 151, fls. nº 30, Termo nº 42224), nascida no dia 
vinte e três de dezembro de mil novecentos e noventa e um (23/12/1991), residente na Rua Engen-
heiro Alberto Pinto de Aguiar, 106, altos, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filha de JOSÉ VALDECIR DA 
SILVA, falecido há 7 anos e de ROSILENE MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
48 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 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 DE ALMEIDA SILVA e IVONE DOS SANTOS. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, RG n.º 1267779004 - SSP/
BA, CPF n.º 01845367588, com 32 anos de idade, natural de Senhor do Bonfim - BA (Carrapichel-
BA  Livro nº 41, fls. nº 246, Termo nº 9368), nascido no dia seis de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e três (06/02/1983), residente na Rua 10, 211, Fabril, Cubatão - SP, filho de JOSE MAR-
TINS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, lavrador, com 52 anos de idade, residente em Senhor 
do Bonfim - BA e de SONEIDE SILVA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, lavradora, com 53 
anos de idade, residente em Senhor do Bonfim - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, vendedora, RG n.º 0978936841 - SSP/BA, CPF n.º 00158023536, com 35 anos 
de idade, natural de São Paulo - SP (Santo Amaro -São Paulo  Livro nº 75, fls. nº 291, Termo nº 
89690), nascida no dia trinta de julho de mil novecentos e oitenta (30/07/1980), residente na 
Rua 10, 211, Fabril, Cubatão - SP, filha de JOSÉ PETRONILIO DOS SANTOS, falecido há 9 anos e 
de IVONETE RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 53 anos de 
idade, residente em Santo Amaro - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 26 de 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: FRANKLIN DANIEL ARAUJO DE SOUZA e FERNANDA DOS SANTOS GUIMARÃES. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de despachante, RG n.º 30811516 - SSP/SP, CPF n.º 
28730988802, com 35 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 42, fls. nº 275, 
Termo nº 26812), nascido no dia cinco de março de mil novecentos e oitenta (05/03/1980), residente na Ave-
nida Nossa Senhora da Lapa, 1240, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de EDGAR NASCIMENTO ARAUJO SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, porteiro, com 52 anos de idade, residente em Guarujá - SP e de CONCEIÇÃO APA-
RECIDA VIEIRA DE MATOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 62 anos de idade, residente em Santos - 
SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, coordenadora de eventos, RG n.º 44399693 
- SSP/SP, CPF n.º 23038579882, com 28 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 109, fls. nº 211, Termo nº 66721), nascida no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
sete (28/01/1987), residente na Avenida Nossa Senhora da Lapa, 1240, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de EDU-
ARDO RIBEIRO GUIMARÃES  FILHO, de nacionalidade brasileira, gerente de transportes, com 53 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARILENE JERONIMO DOS SANTOS GUIMARÃES, de nacionalidade brasilei-
ra, professora, 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, 26 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: ROBSON DOS SANTOS OLIVEIRA e MIRIAN DA SILVA LOPES. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, mecanico montador, RG n.º 295369863 - SSP/SP, com 26 anos de idade, 
natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 134, fls. nº 258, Termo nº 35686), nascido no dia três de 
maio de mil novecentos e oitenta e nove (03/05/1989), residente na Rua Marginal dos Imigrantes, 635, 
Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de DOMINGOS MARTINS DE OLIVEIRA, falecido há 11 anos e de MARIA 
NILDETE DOS SANTOS, falecida há 7 anos . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, 
operadora, RG n.º 459016520 - SSP/SP, CPF n.º 44139447800, com 19 anos de idade, natural de Santos 
- SP (Cubatão-SP  Livro nº 174, fls. nº 109, Termo nº 51457), nascida no dia dois de janeiro de mil nove-
centos e noventa e seis (02/01/1996), residente na Rua Marginal dos Imigrantes, 635, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, filha de JOSÉ MILTON ACIOLY LOPES, de nacionalidade brasileira, pintor, com 52 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de AMARA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, cuidadora, 
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, 26 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 AFFONSO LATROVA e ALLYNE KETTY EUFLOSINO BENTO. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, educador fisico, RG n.º 34746406 - SSP/SP, CPF n.º 34910693866, com 29 anos 
de idade, natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 228, fls. nº 157, Termo nº 70489), nascido 
no dia sete de maio de mil novecentos e oitenta e seis (07/05/1986), residente na Rua Uruguai, 207, apto.12, 
Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de DAVI REIS LATROVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 
56 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ROSANA GOMES AFFONSO LATROVA, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciada, professora, RG n.º 30663690 - SSP/SP, CPF n.º 30992297842, com 32 anos de idade, 
natural de Santos - SP, nascida no dia treze de outubro de mil novecentos e oitenta e dois (13/10/1982), resi-
dente na Rua Padre Primo Maria Vieira, 142, Jardim São Francisco, Cubatão - SP, filha de GABRIEL EUFLOSINO 
BENTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANA 
LUISA BENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciada 
de Fábio Gomes de Andrade, conforme sentença datada de 11/10/2004, proferida pela MM. Juiza de Direito 
da 3ª Vara da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº511/04.  Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 26 de 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: RIVALDO CAMPOS e JOZINA FERREIRA DE ANDRADE. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, divorciado, pedreiro, RG n.º 602037177 - SSP/SP, CPF n.º 80157670830, com 63 anos de idade, natural de São 
Lourenço da Mata - PE, nascido no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e cinquenta e dois (28/06/1952), 
residente na Rua Caminho São Geraldo, 98, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de MANOEL CAMPOS FILHO, 
falecido há 20 anos e de MARIA EMILIA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 93 anos 
de idade, residente em São Lourenço da Mata - PEDivorciado de Maria Saleti dos Santos, conforme sentença 
de 16/07/2009, proferida pelo Juiz de Direito da 4ªVara desta Comarca, nos autos de nº194/2007. Assina à 
rôgo da contraente que declarou não saber assinar cuja impressão digital do seu polegar direito vai à margem: 
JOCIELIA FERREIRA DE ANDRADE, RG:40.966.390-6-SP, CPF:363.527.908/01, brasleira, solteira, do lar, residente 
no Caminho São Geraldo, nº98 Vila Esperança, Cubatão-SP. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, do lar, RG n.º 584748711 - SSP/SP, CPF n.º 61916560504, com 60 anos de idade, natural de Araci 
- BA, nascida no dia cinco de agosto de mil novecentos e cinquenta e cinco (05/08/1955), residente na Rua 
Caminho São Geraldo, 98, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de JOÃO MARIA DE ANDRADE, falcido há 08 anos e 
de MARIA FERREIRA DE ANDRADE, falecida há 08 anos. Divorciada de Cirilo Ferreira de Andrade, conforme sen-
tença de 25/10/07, proferida pela Juiza de Direito desta Comarca. 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, 28 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: AGUINALDO PEDROSO e PRISCILA MARTINS OLIVEIRA. Sendo o pretend-
ente, de nacionalidade brasileira, solteiro, músico, RG n.º 26363860 - SSP/SP, CPF n.º 16950854854, 
com 40 anos de idade, natural de Cornélio Procópio - PR (Cornélio Procópio-PR  Livro nº 78, fls. 
nº 292, Termo nº 76022), nascido no dia nove de novembro de mil novecentos e setenta e quatro 
(09/11/1974), residente na Rua Francisco Marcolino Moura, 32, Vila São José, Cubatão - SP, filho de 
JOSÉ PEDROSO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 71 anos de idade, residente em Cu-
batão - SP e de APARECIDA DA COSTA PEDROSO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 65 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, engen-
heira, RG n.º 42176410 - SSP/SP, CPF n.º 22763207880, com 30 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia cinco de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (05/04/1985), residente na 
Rua Francisco Marcolino Moura, 32, Vila São José, Cubatão - SP, filha de OSEAS LOPES DE OLIVEI-
RA, de nacionalidade brasileira, mecânico ajustador, com 55 anos de idade, residente em Cubatão 
- SP e de MARILZA GERALDA DE JESUS MARTINS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
49 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 28 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: ADRIANO DOS SANTOS SILVA e MICHELLE SILVA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionali-
dade brasileira, divorciado, aux. de escritório, RG n.º 30525917 - SSP/SP, CPF n.º 31978739800, com 31 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia três de novembro de mil novecentos e oitenta e três (03/11/1983), 
residente na Rua André Gaspar, 37, Ap 33, Pq. São Luís, Cubatão - SP, filho de JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, de na-
cionalidade brasileira, aposentado, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA DOS SANTOS 
SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Ednal-
va Ribeiro dos Santos, conforme sentença datada de 13/09/2011, proferida pela Juíza de Direito Substituta da 
2ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, nos autos de nº695/2011. Sendo a pretendente, de nacionalidade 
brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 44117756 - SSP/SP, CPF n.º 34443882847, com 32 anos de idade, 
natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 199, fls. nº 96v, Termo nº 53079), nascida no dia dezessete 
de julho de mil novecentos e oitenta e três (17/07/1983), residente na Rua André Gaspar, 37, Ap 33, Pq. São 
Luís, Cubatão - SP, filha de AURELIO MACHADO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 61 
anos de idade, residente em Praia Grande - SP e de MARIA ROSA RAMOS SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, do lar, com 56 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 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: DANIEL SANTOS CARVALHO e PALOMA SILVA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de na-
cionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 572874650 - SSP/SP, CPF n.º 43697634879, com 23 anos 
de idade, natural de Macajuba - BA (Macajuba-BA  Livro nº 51, fls. nº 37, Termo nº 13211), nascido no 
dia quatro de junho de mil novecentos e noventa e dois (04/06/1992), residente na Rua Julio Amaro Ri-
beiro, bl.141, apto.33 B, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de NEULMA SANTOS CARVALHO, de nacionalidade 
brasileira, soldadora, com 40 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG n.º 489382617 - SSP/SP, CPF n.º 42483058876, com 
22 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia nove de fevereiro de mil novecentos e noven-
ta e três (09/02/1993), residente na Rua Julio Amaro Ribeiro, bl.141, apto.33 B, Vila Natal, Cubatão - SP, 
filha de ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS FILHO, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 49 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP e de ALVANI MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, 
com 45 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 29 de 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: JOSEMIR SANTOS LIMA e VALDENILDE DE JESUS SANTOS. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, montador de andaime, RG n.º 552913388 - SSP/SP, CPF n.º 01085737535, 
com 32 anos de idade, natural de Capela - SE (Capela-SE  Livro nº 46, fls. nº 18, Termo nº 7511), nascido no 
dia vinte e oito de março de mil novecentos e oitenta e três (28/03/1983), residente na Av. Ferroviária I, 
60-B, Caminho São Januário, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de JOSÉ DA SILVA LIMA, falecido há 
10 anos e de MARIUCHE DOS SANTOS LIMA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 50 anos de idade, 
residente em Capela - SE . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, salgadeira, RG 
n.º 59139652X - SSP/SP, CPF n.º 02293629589, com 32 anos de idade, natural de Capela - SE (Capela-SE  
Livro nº 47, fls. nº 206, Termo nº 8385), nascida no dia dez de abril de mil novecentos e oitenta e três 
(10/04/1983), residente na Av. Ferroviária I, 60-B, Caminho São Januário, Vila dos Pescadores, Cubatão 
- SP, filha de JOSÉ VALDO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, tec. de eletrônica, com 61 anos 
de idade, residente em Capela - SE e de VANDA DE JESUS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 52 anos de idade, residente em Capela - 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, 29 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: CARLOS EDUARDO NASCIMENTO MATOS e HELLEN DA SILVA MARINHO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, açougueiro, RG n.º 1205236040 - SSP/BA, CPF n.º 
01448635535, com 32 anos de idade, natural de Antas - BA (Antas-BA  Livro nº 12, fls. nº 125, Termo nº 
12500), nascido no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e oitenta e três (21/01/1983), residente 
na Rua Moacir Taraban, 10, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, filho de JOSÉ VANGIVALDO MATOS, de na-
cionalidade brasileira, aposentado, com 65 anos de idade, residente em Antas - BA e de EDILEUZA DO 
NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 66 anos de idade, residente em Antas - BA 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, teleoperadora, RG n.º 42369103X - SSP/
SP, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia treze de março de mil novecentos 
e noventa e quatro (13/03/1994), residente na Rua Moacir Taraban, 10, Ilha Caraguatá, Cubatão - SP, 
filha de SEVERINO MANUEL MARINHO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 70 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA LUCIA DA SILVA MARINHO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 53 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.
  

Cubatão, 29 de 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: TIAGO COCATI SILVEIRA e TIARA FERREIRA DA SILVA MELO. Sendo o nome correto do 
genitor do pretendente: SEBASTIÃO DA SILVEIRA. 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, 25 de setembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

ANUNCIE AQUI

LIGUE (13) 3361-5212
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Carro e Moto

Imóveis

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

3361-4894
3372-7409

Rua Armando Sales 
de Oliveira, 371 - 
Centro - Cubatão

www.almeidaimoveis.com.br

CRECI 57407

Apartamento Praia 
Grande 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, 
banheiro e garagem. 
R$ 350.000,00

Sobrepostas com 3 
dormitórios, 1 suíte, 
sala, cozinha, banhei-
ro e garagem. No 
bairro Vila Nova, em 
Cubatão
R$ 320.000,00

ALUGA

Casa na Vila Nova 3 
dormitórios, sala, 
cozinha banheiro e 
garagem.
R$ 1.300,00

VENDE

Apartamento novo 
02 dorms, 1 vaga. 
Prédio com eleva-
dor, próx. a comér-
cios, hospitais, es-
colas e etc. Entrada: 
20% restante finan-
ciamento
R$ 221.000,00
Apartamento na 

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

3363-2209
Casqueiro

   3361-8686
Vila Nova

    3221-5910
São Vicente

Vila Nova 2 dormi-
tórioss, s/garagem 
- Térreo. Ótimo es-
tado, aceita financ. 
FGTS, CC.
R$ 180.000,00
Apartamento novo 
2 dormitórios. Mi-
nha Casa Minha 
Vida últimas unida-
des. R$ 190.000,00
Apartamento no 
Casqueiro 2 dor-
mitórios, em cons-
trução. Entrada: 
19 mil + parcelas 
mensais que cabem 
em seu bolso. R$ 
200.000,00
Apartamento novo 
no Casqueiro, 2 

VENDE

Apartamento na Vila Nova 
2 dorm R$ 180.000,00

Casa na Vila Couto de 2 
dorm R$ 330.000,00

Apartamento 2 dorm Vila 
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 Novembro - Vila 
Nova - R$ 883,00 mais con-
domínio

Apartamento 3 dormitó-
rios no Jardim Casqueiro 
R$ 1.303,00 

Apartamento de 1 dormitó-
rio no Jardim Casqueiro - R$ 
853,00

Apartamentos Semi Mod-
biliados - R$ 1.503,00

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

Alojamento com 
19 dormitórios 
Rua Belarmino do 
Amaral. 
R$ 14.000,00

Apartamento no 
Casqueiro 2 dormi-
tórios, sala, coz-
inha, banheiro e 
garagem. 
R$ 1.300,00 

dormitórios. gran-
de, 1 vaga. aceita fi-
nanciamento, FGTS, 
CC. R$ 240.000,00
Casa Sobreposta na 
Vila Nova 2 dormi-
tórios. 1 vaga, em 
construção.
R$ 250.000,00

Cotato:
7820-4982
 7806-2562

Vendas de peças 
e Acessórios
Manutenção

3372-6727
Av. Martins Fontes, 343 

Vila Nova - Cubatão

sandrinhomoto-pecas@hotmail.com

PROMOÇÃO DA SEMANA:

Capa chuva    R$ 55,00 

3361-7316
id: 129*6500

Vidros e
Tapeçaria
para autos

- Epecializadas 
em:
- Motores
- Câmbios
- Injeção
 Eletrônica

3361-4252
7807-5768
id: 129*3960

Mecânica em 
Geral

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

3361-8145
98876-7227
98193-2481

Direção: Rubens Alves

Av. Nações 
Unidas, 90 Vila 
Nova - Cubatão

Carros Nacionais 
e Importados     

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

autovidroscristal@hotmail.com.brrsilva1238@ig.com.br

Especializada em:
Injeção Eletrônica 
de Carros Nacio-
nais e Importados

3361-3038     
99*9176

arpcsouza@ig.com.br

3363-2207

Manutenção 
e revisão de 
motos 

Nacionais e 
importados 

AV. Brasil, 557 
- Jd. Casqueiro 
- Cubatão

3361-5312
id: 45*2*171254
Especializada 
em concertos 
e colocação de 
Máquinas 
De vidros elétri-
cos e manual

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

3372-1191
id: 35*32*2829

- Peças Nacionais
- Acessórios em 
geral

Rua 25 de 
Dezembro, 

260 - Vila Natal  
Cubatão

(ao lado do rei 
do X-Salada)

- Oficina
- Peças
- Mecânicas
- Acessórios

Trabalhamos 
com 

SHENERAY

Rua 25 de 
Dezembro, 

260 - Vila Natal  
Cubatão

98838-2872

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

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