
CIDO BARBOSA  
Diretor presidente

Ano XVII    13 de NOVEMBRO de 2015     Nº 852    R$ 0,75 acontecedigital.com.br

CPI do BNDES convoca 
presidente da Usiminas

O diretor-presidente 
da Usiminas Rômel Erwin 
de Souza será convoca-

do para prestar esclare-
cimentos aos deputados 
na CPI do BNDES.        

    O requerimento de 
convocação de autoria 
do deputado Squassio-

ni (PRB) foi aprovado 
nesta quinta, (12). Os 
parlamentares querem 

saber porque a Usimi-
nas captou 2,3 bilhões 
para modernizar e am-

pliar a planta e agora 
anuncia demissão em 
massa. 03

 Marcia Rosa convoca 
‘manifestação perma-
nente’ até que Usiminas 
desista das demissões

 Sindicalistas suspen-
dem manifesto de quin-
ta alegando que ‘Estado 
colocou a polícia a ser-
viço dos patrões’ 

 Manifestação junta 
sindicalistas, funcioná-
rios da Prefeitura e po-
pulares em protesto

 Usiminas se posi-
ciona e diz que está se 
reestruturando para 
garantir sobrevivência

O Papel da TV Legislativa
Debate sobre o papel 

das TV’s legislativas na 
sociedade aconteceu 
na manhã desta quinta 
no auditório da Câma-
ra de Cubatão. Entre os 
temas: a programação 
do canal, a contribuição 
dessas emissoras para a 
cidadania e como não 
se resumir à comunica-
ção governamental  02

‘Igualdade racial é 
pra valer’

Até o dia 29 de no-
vembro Cubatão discute 
temas alusivos à Semana 
da Consciência Negra.  

Abertura aconteceu 
nessa quinta e foi um 
sucesso. Veja programa-
ção completa  05

Educação Infantil é 
destaque em Simpósio

Projeto ‘Musicalização 
na Primeira Infância’, foi 
apresentado no III Sim-

pósio Internacional de 
Educação Infantil, rea-
lizado em São Carlos. 

Projeto recebeu elogios 
e já prepara novos pas-
sos na cidade 05

Professor Micha-
jlo dá aula de polí-
tica em encontro do 
PSDC

Crise aperta e 
greves públicas se 
intensificam na re-
gião. Em Cubatão 
greve na Cursan afe-
ta escolas

Mudanças na Pre-
feitura. Tem gente 
nova no secretaria-
do  de Marcia Rosa

Política

Marcel Nobrega

Marcel Nobrega

Marcel Nobrega
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“Não parar, até vencer”

Cido Barbosa
relações públicas, jornalista e 

administrador de empresas 
diretor presidente do

 Jornal Acontece

OAB-SP realiza 
eleições na próxima 
semana

fatos & tendências

Pleito elege nova direção da Secional Estadual 
e das subseções municipais. Em Cubatão, duas 
chapas disputam o mandato de três anos

A OAB-SP realiza na pró-
xima quarta (18) o pleito para 
eleger os novos dirigentes da 
entidade pelos próximos três 
anos. Para a presidência es-
tadual, seis chapas disputam 
a preferência dos advogados 
paulistas. Além da diretoria, a 
OAB-SP também elege os con-
selheiros seccionais e federais, 
diretores da CAASP (Caixa de 
Assistência dos Advogados de 
São Paulo) e diretoria das sub-
seções.

Em Cubatão, a disputa tem 
duas chapas inscritas. A Cha-
pa 01 “OAB Cubatão É Mais”, 
é liderada por André Izzi, que 
tem como vice-presidente Pe-
dro Furlan; secretária geral, 
Arlete Coutinho Santos Frei-
tas; secretária adjunta, Sarah 
Vieira e tesoureira, Valdirene 
Gadelho.

Já a Chapa 02 ‘Renovação’, 
tem como candidato, a pre-
sidente Denilton Alves dos 
Santos e como candidato à 
vice-presidente Rogério Ama-

ral Khouri; secretário geral, 
Ricardo José da Silva; secretá-
ria-adjunta, Daniela Cristina 
Nana e Silva e tesoureiro, Nel-
son Machado Reis.

Para o conselho estadual, 
alguns advogados da cidade 
concorrem em algumas cha-
pas. Luiz Marcelo Moreira 
concorre como titular pela 
chapa 14 do atual presiden-
te, Sergei Cobra, que tenta a 
reeleição. Adel Ali Mahmoud 
está concorrendo também à 
vaga de conselheiro estadual 
titular, na chapa 12, do candi-
dato à presidência Raimundo 
Hermes. Milton Rabelo Bar-
bosa concorre ao cargo de 
conselheiro estadual como 
suplente na chapa 13, encabe-
çada pelo candidato Ricardo 
Sayeg.

Votação – A votação ocor-
re no dia 18, das 9 às 17 horas, 
na Casa da Advocacia, locali-
zada na Avenida Joaquim Mi-
guel Couto 106, no Jardim São 
Francisco.

Câmara promove 
Seminário  sobre o 
papel da TV Legislativa

A Câmara Municipal de 
Cubatão promoveu hoje o Se-
minário “Comunicação Pú-
blica e o papel da TV Legis-
lativa”. O objetivo do evento é 
discutir com vereadores, ges-
tores públicos, profissionais 
de comunicação e assessores 
políticos sobre os dilemas 
que envolvem as questões: 
O que deve ou não ser feito 
em termos de comunicação 
pública? Que tipo de progra-
mação deve ser oferecida por 
TVs Legislativas? Como essas 
emissoras podem contribuir 
para o exercício da cidadania? 

O que fazer para a comuni-
cação pública não se resumir à 
comunicação governamental?

O Seminário contou com a 
presença de Elton Domingues 
Rivas, gerente de programa-
ção da TV Câmara Jacareí; 
Cesar Bargo Perez, docente e 
coordenador do Departamen-
to de Produção Audiovisual 
da Universidade Católica de 
Santos (Unisantos); Kátia Pe-
rez Locatelli, docente do cur-
so de jornalismo da Univer-
sidade Santa Cecília; Marcelo 
André Parreira de Oliveira, 
relações públicas e fundador 
da TV Polo; e Wagner Barge 
Belmonte, gerente executivo 
da TV Câmara de São Paulo.

Os palestrantes comenta-
ram sobre as exigências que 
devem nortear a comunicação 

pública, que são: privilegiar o 
interesse público em relação 
ao privado; centralizar o pro-
cesso no cidadão; tratar a co-
municação como um processo 
dialógico; adaptar instrumen-
tos às necessidades, possibili-
dades e interesses públicos; e 
assumir complexidade da co-
municação, tratando-a como 
um todo. 

O presidente da Câmara, 
Aguinaldo Araújo, disse que a 
finalidade do Seminário é re-
fletir com a sociedade a ques-
tão da comunicação pública, 
pensando numa política de 
transparência, de diálogo e de 
participação.

 “A TV Câmara, criada em 
nossa gestão, quer aproximar 
o cidadão do parlamento, con-
tribuindo para o exercício da 
cidadania e à consolidação da 
democracia”.

Marcelo André fundador 
da Tv Polo  

Causou certo desconforto 
em alguns setores da Usi-
minas e grupos simpáticos 
à paralisação parcial e rea-
dequação das atividades 
da empresa, o artigo que 
escrevi, na edição anterior: 
“Usiminas comeu a carne 
e quer deixar o osso”. Para 
mim, as avaliações carrega-
das de sentimentos de ódio 
ou amor, sobre o que es-
crevi, revelam a importân-
cia do assunto e como este 
afeta diretamente a vida das 
pessoas. 
Por um lado, é racional o 
posicionamento da Usimi-
nas que precisa se adequar 
à ‘mudança de vocação do 
mercado’, na busca de lucro 
para seus acionistas. Des-
necessário é explicar que a 
laminação e exploração de 
pátio de contêineres, ante o 
cenário decadente da produ-
ção do aço, é o caminho mais 
atrativo para melhorar o de-
sempenho e sustentabilidade 
financeira da empresa.
Por outro lado é de se res-
peitar o posicionamento 
firme da prefeita Marcia 
Rosa, convocando toda a 
sociedade: ‘Vamos lutar 
até reverter a situação’! e 
dos sindicalistas temerosos 
com a ‘força repressiva do 

Estado’, em suas manifestações. 
O que a Usiminas e todo o país 
precisam considerar, em suas 
análises, é que existe toda uma 
cidade que se moldou, ao longo 
das décadas, à existência de uma 
grande empresa que produz aço. 
Portanto a desativação da mesma 
não pode ocorrer de uma hora 
para outra, de forma unilateral, 
com demissão em massa, des-
considerando todo este contexto 
social. Há todo um efeito em ca-
deia, capaz de inviabilizar a cida-
de e desestabilizar toda a região.
Para botar mais pimenta no tem-
pero, o vice-presidente da Con-
federação Nacional dos Traba-
lhadores Metalúrgicos e da Força 
Sindical em Minas Gerais, Luiz 
Carlos Miranda, disse em entre-
vista ao periódico ‘Diário do Aço’ 
que Ipatinga não poderia pagar 
pelo prejuízo que Cubatão gera 
para a Usiminas. O pronuncia-
mento aumenta o mal estar na 
sociedade local. “Em São Paulo, 
a Usiminas não possui um cen-
tro de pesquisas, que enobrece 
a qualidade do produto siderúr-
gico. Por isso e outros fatores, 
aqui, uma placa tem custo de 
produção 20% menor em relação 
a Cubatão. A planta da Usiminas 
em Ipatinga possui tecnologias 
muito mais atualizadas, linha de 
galvanizados e resfriamento ace-
lerado de chapas grossas (CLC), 

de onde saem produtos de alta 
resistência para a indústria de 
petróleo, gás e energia”.
As palavras do sindicalista mi-
neiro (não são minhas) indi-
cam que a Usiminas teria in-
vestido na modernização da 
planta mineira, enquanto Cuba-
tão continuou com equipamen-
tos sucateados, alguns inclusive, 
conforme apurei junto a antigos 
funcionários da fábrica, seriam 
da época da Cosipa.  Corrobo-
rando com essa ideia, aumenta a 
expectativa do posicionamento 
da empresa na CPI do BNDES, 
onde prestará esclarecimentos 
sobre os alegados empréstimos 
de  mais de R$ 2 bilhões, para 
modernização e ampliação das 
plantas de Cubatão e Ipatinga.
É preciso convergir para o consen-
so e buscar alternativas em conjun-
to. O problema não é da Usiminas; 
é de todos nós e precisamos lutar, 
até vencer mais este desafio.

Greve
Com a dificuldade gerada 
pela queda de arrecadação 
nos municípios da Baixada, 
aumentam os focos de greves 
que paralisam serviços pú-
blicos em toda a região. Nes-
ta semana a greve na Cursan, 
em Cubatão afetou escolas 
municipais, que são atendi-
das pela Companhia nos ser-
viços de limpeza e merenda. 
Trabalhadores também mar-
charam nas ruas da cidade 
para reivindicar seus direi-
tos. Em situação caótica con-
tinua a vizinha São Vicen-
te que com quase todos os 
serviços públicos afetados, 
agora vê a Codesavi parar e 
o lixo tomar conta de vez da 
cidade.

Mudança no
Governo
Ele tem um escritório de 
contabilidade no centro da 
cidade e agora vai assumir 
posto no alto escalão no go-
verno Marcia Rosa. 
Gerinaldo Albuquerque vai 
substituir Alexandre Cova 
na secretaria de Planeja-
mento – Seplan. Já Arman-
do Campinas Reis Júnior, 
vai substituir Bonavides na 
Auditoria Interna – Audit. 
Aliado de primeira hora do 
atual governo, Armandinho 
já foi Ouvidor Público Mu-
nicipal e secretário de Segu-
rança Pública.

PDT e PSD
Estrategistas políticos conside-
ram grande a possibilidade de 
duas forças política da cidade 
caminharem juntas no pleito do 
ano que vem. O PDT e o PSD 
seriam aliados, numa coligação 
proporcional para chapa de ve-
readores. Neste cenário os pre-
feituráveis João Ivaniel (PDT) e 
o vice-prefeito Donizete (PSD) 
tocariam suas campanhas nor-
malmente e se juntariam em tor-
no do melhor nome à época das 
eleições. Por enquanto o assunto 
é tratado apenas no campo das 
especulações e outro prefeiturá-
vel poderá se juntar ao projeto, 
no inicio de 2016. 

O discurso
Todos sabem que Marcia Rosa 
é boa de discurso, e sua perfor-
mance na manifestação de quar-
ta chamou atenção. Ao seu lado, 
políticos medalhões como Agui-
naldo Araújo, Telma de Souza e 
Paulo Correa Júnior. 
Motivo de comentário geral foi 
o fato do deputado Caio França 
não ter subido ao palanque. O 
motivo: o político, que é filho do 
vice-governador, foi aconselhado 
a não se expôr por causa da revol-
ta dos sindicalistas com a ‘trucu-
lência da polícia’.

PSDC se mobiliza
O anfiteatro da Câmara Muni-
cipal ficou pequeno para o en-
contro promovido pelo PSDC de 

Cubatão. O Partido reuniu polí-
ticos e pré-candidatos a vereado-
res para discutir legislação elei-
toral, campanha, relação entre 
legislativo e Executivo e o ver-
dadeiro papel do vereador. Para 
palestrar da noite, um mestre no 
assunto: o Professor Michajlo, 
uma das maiores reservas polí-
ticas da história da cidade; deu 
uma verdadeira aula.

Para 2016
O Partido que é presidido pelo 
ex-vereador Manoel Deodoro, 
tinha na plateia outro notável 
político assistindo a palestra do 
mestre Michajlo; o médico Pai-
va Magalhães, que confidenciou: 
sou um soldado do Partido, mas 
não sou candidato! Quem não 
esconde o desejo de disputar 
eleição ano que vem é Carlos de 
Freitas, pré-candidato de con-
senso do Partido á Prefeitura, 
em 2016.
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Tenso!!!

Usiminas: ‘reestruturação 
para ganhar competividade’ 

“O cenário mundial e 
doméstico para a siderurgia 
foi determinante para repo-
sicionarmos a Usiminas em 
um patamar de escala mais 
viável à sua competitivida-
de no curto e médio pra-
zos”, afirma o presidente da 
Usiminas, Rômel Erwin de 
Souza. Em nota a Usiminas 
reafirma que iniciará ime-
diatamente um processo de 
desativação temporária das 
áreas primárias de Cubatão: 
sinterizações, coquerias, 
altos-fornos (um já parali-
sado desde 2015), aciaria e 
de atividades associadas. O 
processo deve ser concluí-
do até janeiro, no máximo 
fevereiro de 2016. Infor-
mações não confirmadas 
oficialmente indicam que a 
Usiminas já começou a de-
missão de parte dos 4 mil 
funcionários. As operações 
em Cubatão se concentra-
rão nas áreas de laminação 
(tiras a frio e tiras a quen-
te) e terminal portuário. A 
Usiminas estaria avaliando 
alternativas de como suprir 
estas linhas com placas para 
serem laminadas. 

A empresa explica que 
em nível mundial, o excesso 
de capacidade produtiva de 
aço já é da ordem de 700 mi-
lhões de toneladas e preço 
está depreciado, sem pers-
pectivas de recuperação. 

Já no Brasil, números pre-
liminares do Instituto Aço 
Brasil indicam queda no 
consumo aparente de aços 
planos de 14% neste ano em 
relação a 2014 e de 22% em 
relação a 2013, refletindo a 
atual crise econômica. As-
sim, a siderurgia brasileira 
opera com menos de 70% 
de sua capacidade, prejudi-
cada ainda pelos elevados 
custos de produção e a fal-
ta de isonomia competitiva 
frente à concorrência desleal 
do aço chinês. “A Usiminas 
tem consciência do impacto 
social desta medida sobre a 
empregabilidade na região. 
Porém, ressalta que diante 
dos últimos resultados fi-
nanceiros a desativação foi 
necessária para a própria 
sustentabilidade da Empre-
sa, que amargou prejuízo 
líquido de R$1,04 bilhão no 
3º trimestre de 2015, contra 
prejuízo líquido de R$780,8 
milhões no 2T15”.

Presidente da 
Usiminas será 
convocado para 
CPI do BNDES

Foi aprovado nesta quin-
ta, (12) o requerimento nº 
390/2015, do deputado fe-
deral Marcelo Squassoni 
(PRB), que convoca o dire-
tor -presidente da Usiminas, 
Rômel Erwin de Souza, e 
também do presidente do 
Conselho de Administração 
da empresa, Marcelo Gas-
parino para prestar esclare-
cimentos aos parlamentares, 
na CPI do BNDES. Os agen-
damentos da participação de 
ambos na CPI devem ocor-
rer nos próximos 10 dias. 
Os deputados querem expli-
cações do representante da 
empresa, que entre 2006 e 
2011 obteve autorização do 
BNDES para captar R$ 2,3 
bilhões sob a justificativa de 
modernizar e ampliar suas 
usinas de aço em Ipatinga 
(MG) e Cubatão (SP), na 
contramão do anuncio do 
fim da produção de aço na 
Baixada, gerando demissões 
em massa.

“Nossa intenção não é 
constranger nem promover 
caça às bruxas, mas apurar 
como foi empregado o di-
nheiro do contribuinte que, 
neste caso, deveria ser usado 
para o fortalecimento da in-

dústria e, como resultado, a 
manutenção dos postos de 
trabalho”, ressaltou o depu-
tado aos demais integrantes 
da CPI, que aprovaram o 
requerimento por unanimi-
dade. 

Documentos
Na reunião do último dia 

5, a CPI do BNDES já havia 
aprovado outro requeri-
mento de Marcelo Squasso-
ni, de nº 391/2015, que exi-
ge do banco o fornecimento 
das cópias de todos os pro-
cessos de financiamento ob-
tidos pela Usiminas nos úl-
timos anos. A CPI aguarda 
uma resposta até a próxima 
semana.

Outro lado
“A Usiminas informa 

que está à disposição da Co-
missão para as informações 
que se fizerem necessárias. 
A empresa possui financia-
mentos de investimentos 
com o BNDES para proje-
tos em suas usinas e cumpre 
em dia com suas obrigações 
contratuais, inclusive, em 
relação à correta destinação 
dos recursos”.

Marcia Rosa convoca 
Mobilização permanente

Na última quarta-feira, 
(11) a prefeita Marcia Rosa 
decretou ponto facultati-
vo na cidade e foi às ruas, 
junto com os manifestan-
tes, contra as demissões na 
Usiminas. Ela fez um apelo 
pessoal convocando toda 
a sociedade e classe políti-
ca para que a manifestação 
seja permanente, até que a 
Usiminas mude de ideia. 
“Não vamos parar, até ven-
cer”, decretou Marcia Rosa. 
A expectativa é de que a so-
ciedade civil organizada e 
sindicatos de trabalhadores 
continuem se mobilizando, 
enquanto a prefeita conti-
nua as articulações políticas 
na expectativa de reverter 
a situação, em defesa dos 
postos de trabalho.  Ela já 
teria conquistado apoio de 
importantes ministros em 
Brasília. No dia 4, esteve 
com os ministros do Tra-
balho e Previdência Social, 
Miguel Rosetto, e de Go-
verno, Ricardo Berzoini, 

que se comprometeram a 
juntar esforços para evitar 
as demissões e pediriam à 
siderúrgica a “suspensão das 
demissões por 120 dias”.

Costumeiramente a pre-
feita tem reclamado de ‘con-
trassenso da Siderúrgica’. “A 
Usiminas pegou emprestado 
dinheiro público (R$ 2,3 bi-
lhões do BNDES, em 2011) 
para modernizar sua planta 
até 2016 e agora dá ‘tchau’. 
Manda todo mundo embo-
ra! A reclamação da prefeita 
parece ter encontrado eco 
no Congresso Nacional. O 
deputado federal Squassioni 
conseguiu emplacar a Usi-
minas na CPI do BNDES 
(matéria ao lado). Arredia 
à ideia da mudança de atua-
ção para exploração portuá-
ria, Marcia reitera o enten-
dimento de grande prejuízo 
ao Município com as de-
missões oriundas da desati-
vação da produção do aço 
e queda na arrecadação na 
casa dos 100 milhões anuais, 

Prefeita de Cubatão discursou no caminhão de 
som junto com sindicalistas

quase 15% da estimativa de 
receita para o ano que vem. 
Além disso, ela lembrou 
que há passivos de dívidas 
da empresa com o Muni-
cípio, através de TACs, na 
casa dos bilhões. Não é pos-
sível estimar o prejuízo que 
será gerado em cadeia com 
a futura ‘quebra’ de empre-

sas, cuja atividade está liga-
da diretamente a atividade 
principal da Usiminas. 

Os reflexos se estende-
rão ao comércio, além do 
aumento da demanda social 
do município em decorrên-
cia do número de desem-
pregados, numa cidade que 
arrecadará menos.

Sindicatos suspendem ato 
com ‘medo da polícia’

Sindicalistas da Baixada e 
de outras regiões do país se 
juntaram na manifestação 
do dia 11 contra as demis-
sões que ocorrerão na Usi-
minas nos próximos quatro 
meses. Porém a manifesta-

ção de quinta, (12) foi cance-
lada. A liderança argumenta 
que estaria ‘sendo persegui-
dos pela polícia’ que, segun-
do eles, estaria a ‘serviço dos 
patrões’.

No entanto, Acontece 

PM diz que usou força proporcional

apurou extra-oficialmente 
que haverá manifestações 
esporádicas e ‘surpresas’, 
no contra-pé da sentinela 
policial. Os sindicalistas es-
tão revoltados contra o que 
consideram uma violência 
contra o direito constitucio-
nal de manifestação e uso 
de força desproporcional da 
polícia.

A Policia Militar justi-
ficou que agiu para que os 
trabalhadores pudessem en-
trar na empresa, cumprindo 
liminar expedida pelo Tri-
bunal de Justiça de São Pau-
lo. A liminar veio após uma 
ação da própria empresa que 
temia que os empregados 
fossem impedidos de entrar 
na fábrica. O comando da 

PM disse que os policiais 
agiram legalmente com uso 
proporcional da força para 
garantir a proteção e a vida 
das pessoas.

A Usiminas enviou nota 
ao Jornal argumentando que 
a Justiça reconheceu o direi-
to à livre manifestação sindi-
cal desde que os sindicalistas 
manifestantes não impedis-
sem o acesso dos emprega-
dos à usina e  lamentou que 
o cumprimento da decisão 
tenha sido possível apenas 
depois da intervenção da 
PM. A Companhia acredita 
que a tentativa de impedir o 
acesso à usina, por parte de 
sindicalistas, em nada con-
tribui  para a solução dos 
problemas em questão.

Como Foi:

Sindicalistas se reuniram na porta da Usiminas para tentar convencer os 
trabalhadores da Siderúrgica a aderir aos protestos ocorridos na última 
quarta (11). Após a tentativa dos manifestantes de impedir a entrada dos 
ônibus na usina, a PM usou bombas e spray de pimenta para liberar a 
entrada da Usiminas. Três sindicalistas foram presos.  Manifestantes saí-
ram da frente da indústria e caminharam pela Cônego Domênico Ran-
goni até o centro de Cubatão.

 Sindicalistas, políticos e lideranças regionais discursam para centenas de 
pessoas em frente ao Paço Municipal. O tom áspero contra a empresa e 
os governos que não fizeram nada para prevenir a atual crise econômica 
do país marcaram os discursos de todos. Alguns sindicalistas criticaram a 
ação da PM na porta da empresa, dizendo que o Estado usa a força a favor 
do patrão ao invés do trabalhador.

Grevistas da Petrobras que estavam na RPBC aderem ao movimento 
e caminham junto com os manifestantes para a frente da Prefeitura de 
Cubatão, onde as pessoas já se reuniam para a realização do ato públi-
co contra as demissões anunciadas pela Usiminas.  Prefeitura e Câmara 
Municipal decretaram ponto facultativo para que o funcionalismo públi-
co aderisse ao movimento.

Após reunião na frente da Prefeitura, sindicalistas caminham pela 
Avenida 9 de abril, gritando em protesto contra as demissões e anun-
ciando que as manifestações não vão parar até que a Usiminas aceite 
conversar com todas as classes envolvidas. Comerciantes estavam de 
portas fechadas, alguns em apoio à manifestação, outros com medo 
de possíveis atos de vandalismo. Passeata encerrou as atividades na 
quarta, perto das 13 horas. 

José Mario Alves

Divulgação

Marcel Nobrega
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Durante a festa das crianças da ASELAC, realizada no 
campinho do Morro do índio, o pequeno Alex Gabriel, 
de 10 anos, da Vila Esperança, foi o grande sortudo 
do dia e levou para casa uma bicicleta nova. A ASELAC 
agradece a todos os que compareceram à festa e agra-
dece também aos padrinhos da entidade que permi-
tem que a ASELAC continue realizando o trabalho com 
as crianças das comunidades de Cubatão.

Parabéns à mais nova esmalteria de Cubatão “Star 
Chic”, na Avenida Joaquim Miguel Couto, 815  - Sala 2. 
A proprietária Simone Maria Cordeiro convida você para 
conhecer o espaço, com estacionamento próprio.

Parabéns à linda Catarina que fez 1 
aninho no último dia 06. Com certeza, 
Catarina é o orgulho da mãe Wedja e da 
vó Angela Barros.

Dr Douglas Pedro está 
na Universidade de 

Compostela, na Espa-
nha, onde defende a 
tese: “A participação 

dos entes subnacionais 
na construção do direi-
to ambiental urbano”. 

Mestre e doutorando 
em direito ambiental, 
doutor Pedro é moti-
vo de orgulho para a 
Câmara Municipal de 
Cubatão, que enviou 
nota ao Jornal para-

benizando o ‘prata da 
casa’.  

PROGRAMAÇÃO NOVEMBRO AZUL
Prevenção de câncer de próstata

- 17/11/2015 - 15h Palestra Benefícios 
dos pacientes com câncer de próstata.
Local: Sindicato Trabalhadores Ind. Const. 
Mobiliário de Santos (Sintracomos)
Endereço: Av. Joaquim Miguel Couto n.º 
337 – Jd. São Francisco/Cubatão
• Medição de pressão
• Testemunho por Denise dos Santos 
(Presidente da Associação Maria de Lour-
des de Apoio e Assistência ao Portador de 
Câncer)
• Sorteio de 4 livros “Vencer o câncer de 
próstata” (autor Dr. Fernando Maluf)

O Rotary Club de Cubatão re-
alizou, em sua sede, na Vila 
Nova, a IV Festa a Fantasia 
que, além da confraternização 
entre os integrantes do Clube, 
rotarianos de outros clubes 
e amigos, tem como objetivo 
maior a arrecadação de fundos 
para as entidades assistenciais 
do Município. Mais uma vez a 
Festa do R.C. de Cubatão foi 

IV Festa à Fantasia do Rotary Club de Cubatão
um sucesso em sua 4ª edição, 
que foi marcada pela beleza das 
fantasias e animação dos com-
panheiros e convidados, com 
a presença de companheiros 
de outros clube do Distrito, e 
que contou com o som do DJ 
Adrenalina que comandou a 
animação. 
O presidente Presente do Ro-
tary Clube de Cubatão, Sergio 

Roberto de Oliveira e Comissão 
organizadora comandada pelo 
companheiro Felipe Ribeiro, ao 
término do evento, agradece-
ram aos companheiros que, de 
forma direta ou indiretamente, 
contribuíram para o sucesso da 
festa.
 O Clube agradece aos patro-
cinadores e apoiadores, que 
ajudaram a viabilizar o evento: 

Bacal, Casa de Carnes Brasil, 
Chaveiro Universal Balula, 
Chaveiro Balula, José Fernan-
des, Perfecta, Creart, Prithi 
Restaurante, Impacto e Mo-
vimento, Destak’s Produções, 
Casa de Carnes Tenessee, 
Casa de Carnes Cruzeiro, Ser-
ra do Mar Petróleo, Pólo En-
genharia e Teki-li Montagens 
Industriais.

Rosinha Pink, organizou Festa das 
Crianças junto aos moradores da Vila 
São José. A bela festa teve brinquedos, 
doces, animação infantil e atividades 
diversas. Houve arrecadação de alimen-
tos para famílias carentes do bairro.
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Consciência Negra

´Igualdade racial é 
pra valer´

 Começou ontem e 
vai até o dia 29 de no-
vembro a programação 
comemorativa à Semana 

Protagonistas do 
samba em Cubatão

Dia 22 de novembro, no 
Cantinho dos Aposentados 
do Jardim Casqueiro, a par-
tir das 10 horas da manhã 
acontece evento pioneiro 
em Cubatão: uma roda de 
conversa com os protago-
nistas do samba na região.  
Durante todo o evento ha-
verá uma feira, onde serão 
comercializados:  turban-
tes, confecções com estam-
pas afro, chinelos temáti-

10:00 Roda de conversa 
‘Politicas publicas para o 
samba e carnaval’. Com a 
presença de Roberto de Oli-
veira (assessor da deputada 
Lecy Brandão) Marquinho 
Jaca, presidente da Asso-
ciação Estadual de Terreiros 
e Comunidade do Samba – 
Astec/SP e Yvison Pessoa, 
diretor da Astec/SP  e arti-
culador cultural da Prefeitu-
ra de São Paulo.

14:30 Apresentações 
culturais com encenação 
e jogo de capoeira, samba 
rock e a tradicional roda de 
samba com sambistas da 

cos, doces típicos etc.
“Apresentamos a propos-

ta ao Conselho Municipal 
de Promoção da Igualda-
de Racional que incluiu o  
evento dentro da progra-
mação oficial do município 
alusiva as comemorações do 
Dia da Consciência Negra”, 
lembrou Aloísio Júnior, que 
é presidente do Bloco Tô 
Virado, que comemora 18 
anos, no evento.

Como participar – Os 
convites são limitados e 
custam R$ 10,00, mas po-
dem ser trocados por um 
pacote de leite. Toda ar-
recadação será re-
vertida para a Casa 
da Esperança. Os 
postos que já estão 

região e a intérprete da Vai-
-Vai/ SP, Didi Gomes.

17:00 Homenagem a 
compositores de samba da 
Baixada: Pedrinho da Véia 
(Conjunto da Obra), Jorge 
Sargento (Cenário Regio-
nal), Elenira Ribeiro (com-
positora femina), Mestre 
Jajá (Samba Enredo Bloco 
Tô Virado 2008), Fernandi-
nho (Samba Enredo Unidos 
do Morro 2010), Julinho 
Bamba ( Samba Enredo In-
dependência 87) Rogério 
Ximu (Samba Enredo Na-
ções Unidas 2015) e Sandro 
Simões (Votação Popular). 

14, das 14 às 18 horas, na 
UME Bernardo José Maria 
de Lorena (Av. Nossa Senho-
ra da Lapa, 785 - Vila Nova), 
será realizado o I Kwanza 
Educafro. Haverá exibição 
do filme ‘Besouro da Ca-
poeira: Nasce um herói’. 
Logo após, acontecerá deba-
te com o presidente da As-
sociação Cultural Afro Ketu 
e presidente do Conselho da 
Comunidade Negra do Gua-
rujá, Rafael Oliveira.

15, das 14 às 20h, no Novo 
Anilinas -  I Feira Afro Cul-
tural de Cubatão:  roda de 
samba, intervenções cul-
turais, debates, oficinas de 
turbantes e de tranças, bar-

da Consciência Negra, 
em Cubatão, sob o tema 
“IV Novembro Zumbi 
Cubatão: Igualdade Ra-

cial é Pra Valer” e o lema 
“Consciência Negra é per-
tencimento, identidade e 
igualdade”. A programa-

ção é de responsabilida-
de do  Departamento de 
Igualdade Racial e Étnica 
da Prefeitura. 

Projeto é destaque em 
Simpósio Internacional

‘Musicalização na 
primeira infância’, 
criado pela educa-
dora Sonia Onu-
ki, foi apresentado 
em São Carlos para 
educadores de di-
versas partes do 
Brasil e do Mundo

“A criança como pro-
tagonista no processo de 
aprendizagem”. Foi esse o 
grande tema da terceira 
edição do Simpósio In-
ternacional de Educação 
Infantil, realizado entre os 
dias 04 e 07 de novembro 
na cidade paulista de São 
Carlos. O evento aconte-
ceu juntamente com a sé-
tima edição do COPEDI, 
o Congresso Nacional de 
Educação Infantil, juntan-
do experiências de educa-
dores de todas as regiões 

do Brasil e de outras par-
tes do mundo. Cubatão foi 
representada pelo projeto 
“Musicalização na primei-
ra infância”, que visa utili-
zar da música como pro-
cesso de aprendizagem e 
faz com que a criança inte-
raja com os ritmos, frases e 
brincadeiras propostas du-
rante as aulas.  Criadora do 
Projeto, a educadora Sonia 
Onuki conta que a expe-
riência foi enriquecedora 
e que a receptividade ao 
projeto foi bastante grande 

no evento. “A experiência 
foi muito interessante. Le-
var essa proposta que nós 
desenvolvemos aqui para 
educadores de todo o país 
foi enriquecedora. O pro-
jeto foi muito elogiado por 
todos que assistiram a nos-
sa apresentação”, comenta.

O projeto começou em 
2010, na UME Pucciarello, 
no Jardim Casqueiro. Em 
2014, o projeto alcançou 
todas as creches da rede 
municipal. E já há planos 
para expansão do projeto. 

Cubatense é destaque 
na Copa Mercosul

Melissa Passarelli ajudou a Cia Lancellotti, 
da Portuguesa Santista, a estar entre as 
melhores equipes da competição

A pequena Melissa Pas-
sarelli, patinadora cubaten-
se da equipe de Patinação 
Artística – Cia Lancellotti, 
começou sua carreira com-
petitiva no esporte obtendo 
grande resultado na Copa 
Mercosul da modalidade, 
realizada na cidade de São 
Leopoldo, no Rio Grande 
do Sul, entre os dias 28 de 
outubro e 02 de novembro.

A atleta de oito anos, 
a mais nova da equipe da 
Briosa, conquistou a me-
dalha de prata na modali-
dade ‘Figuras Obrigatórias’, 
na categoria Aspirantes 2 
(atletas de 08 a 10 anos).

Com a medalha con-
quistada pela patinadora 
cubatense, a Briosa termi-
nou o torneio com um total 
de 11 medalhas, sendo que 
sete delas foram de ouro, 
resultado que surpreendeu 
a equipe, que teve na Copa 
Mercosul a sua primeira 
oportunidade de disputar 
uma competição oficial.

Além de Melissa, a equi-
pe da Portuguesa Santista é 
formada pelas atletas Julia-
na Dias, Gabriela Baccarat, 
Bárbara Pitta e Giovanna 
Figueiredo. A técnica res-
ponsável da equipe é a pro-
fessora Janaína Baccarat.

Sonia conta que os pró-
ximos passos estão sendo 
dados já. “Agora estamos 
trabalhando para alcançar 
as escolas de período inte-
gral, a partir do próximo 
ano. Mas já começamos a 
nos preparar para avançar 
nas séries do Ensino Fun-
damental I”, afirma Sonia 
Onuki.

EDUCAÇÃO INFANTIL

Marcelo Nobrega

Programação racas de comidas típicas e 
bebidas e feiras de produtos 
afro/artesanais.

16, das 14 às 21 horas, na 
UME Ulysses Guimarães 
(Rua São Francisco de Assis, 
S/N - Vila Natal).  Projeto 
Igualdade Racial na Escola: 
Dialogando a equidade no 
ambiente escolar: palestras, 
cine-debate, intervenções 
culturais, oficinas de literatu-
ra afrobrasileira e de poesias 
negras e sarau. O convida-
do é Elton, o “Nego Panda”, 
poeta negro e autor de livros 
sobre literatura marginal e 
periférica.

17, das 14 às 17 horas, no 
anfiteatro da Câmara: Posse 
e Orientação Técnica do Co-

mitê Técnico de Saúde da Po-
pulação Negra de Cubatão.

20, às 16 horas, no Bloco 
Cultural: dia em que é come-
morado o Dia da Consciência 
Negra, a programação será 
especial com a solenidade 
de Entrega do Troféu Zumbi 
dos Palmares.  O palestran-
te é Sérgio Augusto Queiróz 
Norte, que vai abordar o 
tema: “Consciência Negra e 
o racismo à brasileira”.

22 Matéria ao lado

23 das 11 às 13 horas, nas 
esquinas das Avenidas Joa-
quim Miguel Couto e Nove 
de Abril: Pedágio da Igual-
dade “Por um Brasil Afirma-
tivo”, l. Serão distribuídos 

panfletos com informações 
referentes à saúde da popu-
lação negra.

25, das 19 às 22 horas, na 
OAB Subseção Cubatão 
(Avenida Joaquim Miguel 
Couto, 106 - Jardim São 
Francisco): V Seminário 
‘Justiça, Ações Afirmativas e 
Igualdade de Direitos’.

29 das 13 às 19 horas , na 
UME Dr. Luiz Pieruzzi Nett: 
I Seminário de Capoeira e 
Cultura Afrobrasileira de 
Cubatão. O evento conta 
com Oficina de Cordões 
de capoeira e debates com 
Mestre Geraldo e com a di-
retora de Políticas Públicas 
para Diversidade Cultural, 
Juliana Clabunde

 Programação

PATINAÇÃO ARTISTÍCA

Divulgação

com os convites são: casa 
da Esperança de Cubatão, 
Cadeq, Cantinho dos Apo-
sentados e Chaveiro Balula 
da R. Manoel Jorge. 

Bloco Tô Virado 
veio à redação, 
divulgar evento

Aderbal Gama
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Construtora Calil Cury inova mercado 
imobiliário cubatense e recebe o reco-
nhecimento dos clientes satisfeitos com 
o primeiro empreendimento.

Residencial
 Henry Borden

‘Valoriza a 
cidade”

Vera Regina 
Assistente Social

‘Excelência e 
confiança’

Aribaldo Cardoso 
Aposentado da 

Light

A primeira reu-
nião condomi-
nial entre os 

novos proprietários do Re-
sidencial Henry Borden foi 
marcada por elogios à cons-
trutora pela qualidade do 
empreendimento, apontan-
do uma nova tendência no 
mercado imobiliário cuba-
tense. O empreendimento, 
valorizou a região e revela 
também um consumidor 
cubatense mais exigente, 
indicando que o nível das 
construções na cidade de-
vem melhorar para atender 
a  esta demanda qualificada. 
Amparada no sucesso de 
vendas e o nível de satisfa-

“Mais que o 
combinado”

Edinaldo José dos 
Santos - Investidor

Entregue

ção dos clientes, a constru-
tora já prepara um novo em-
preendimento, ao lado.

Para o sr. Ednaldo a aqui-
sição da unidade foi um óti-
mo investimento. “Valeu à 
pena! Eles foram além e en-
tregaram mais que o combi-
nado. Peculiaridades como 
gás encanado, água indi-
vidual, elevador de última 
tecnologia e riqueza de aca-
bamento, são diferenciais 
dos apartamentos”. Já o ser-
vidor público Luciano Maia 
acompanhou etapas da obra 
e considera a localização e 
design, as grandes vanta-
gens. “Além de estar perto 
de tudo o prédio é moderno, 

numa edificação plana e só-
lida, feita com materiais de 
primeira qualidade, em um 
design moderno. Um divi-
sor de águas em Cubatão”.

Em Cubatão desde 1963, 
quando começou a trabalhar 
na Light Seo Ari, considera 
a confiança imprescindível 
na hora de fechar negócio. 
“Este pra mim é o principal 
diferencial da Calil Cury. 
Cumprir o combinado, res-
peitar prazo e buscar a exce-
lência através da riqueza de 
detalhes e no trato com as 
pessoas. Por isso, surpreen-
deu os clientes, fidelizando e 
tornando-os amigos”.   

Uma das novas proprietá-

rias a assessora política Karla 
definiu o empreendimento 
como uma bênção. “Estou 
feliz e apaixonada”, disse ao 
olhar para o marido, ao lado. 
“É perfeito: porcelanato, hi-
dráulica, etc. Todos os de-
talhes. Documentação, sem 
burocracia; tudo perfeito!” 

A primeira moradora do 
prédio, D. Regina diz que 
o empreendimento agre-
ga valor. “Alta qualidade, 
confiança e amizade com a 
construtora, agregam valor 
ao produto. Agente sabe que 
pode confiar e contar com o 
melhor. Cubatão precisa de 
mais investimentos deste ní-
vel”, finalizou.

“É uma 
benção”

Karla 
Assessora 

Política

“Designer 
moderno e 
edificação 
sólida”

Luciano Maia 
Servidor Público

Registro da primeira reunião de condomínio
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CARTÓRIO DE REGISTRO 
CIVIL DE CUBATÃO 
Rua São Paulo, 316 - Centro 
Tel.: (13) 3361-7172 casamentoed

it
ai

s 
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Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: GERALDO RODRIGUES DA CRUZ e MARIA DAS GRAÇAS. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, divorciado, aposentado, RG n.º 109562914 - SSP/SP, CPF n.º 
01839119896, com 63 anos de idade, natural de Cataguazes - MG, nascido no dia vinte e sete de 
fevereiro de mil novecentos e cinquenta e dois (27/02/1952), residente na Rua Brigadeiro José 
Faria de Lima, 251, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de JOSÉ RODRIGUES DA CRUZ, falecido há 30 
anos e de MARIA RODRIGUES DULCE, falecida há 30 anosDivorciado de Levina Eliane Silveira, 
conforme sentença datada de 04/03/1999, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Judi-
cial desta Comarca, nos autos de N°114/99.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de cozinha, RG n.º 157433559 - SSP/SP, CPF n.º 08053283861, com 53 anos 
de idade, natural de Santa Isabel - GO (Santa isabel-GO  Livro nº 1, fls. nº 152, Termo nº 603), 
nascida no dia cinco de janeiro de mil novecentos e sessenta e dois (05/01/1962), residente na 
Rua Brigadeiro José Faria de Lima, 251, Vila Nova, Cubatão - SP, filha de DANIEL ALVES VIEIRA, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de 
IONICE VIEIRA, falecida há 2 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, 03 de novembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: JACKSON XAVIER SANTOS DE OLIVEIRA e JESSICA BEZERRA DA SILVA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de mecânico industrial, RG n.º 
428432566 - SSP/SP, CPF n.º 41074941870, com 22 anos de idade, natural de Guarujá - SP (Guaru-
já-SP  Livro nº 58, fls. nº 77, Termo nº 40604), nascido no dia dezessete de julho de mil novecentos 
e noventa e três (17/07/1993), residente na Rua Paraiba, 726, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de 
ALUISIO ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, pintor, com 56 anos de idade, 
residente em Guarujá - SP e de SEBASTIANA CELLE XAVIER, auxiliar de serviços gerais, residente em 
Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG 
n.º 353510415 - SSP/SP, CPF n.º 39979545852, com 23 anos de idade, natural de Registro - SP (Ca-
jati, Jacupiranga-SP  Livro nº 24, fls. nº 12, Termo nº 9489), nascida no dia vinte e nove de julho de 
mil novecentos e noventa e dois (29/07/1992), residente na Rua Paraiba, 726, Vila Nova, Cubatão 
- SP, filha de VANDERLEZ BEZERRA DA SILVA, falecido há 8 anos e de ROSELENE APARECIDA SILVA, 
aposentada, residente em Itanhaém - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de novembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: IVANILDO JOSE DO NASCIMENTO FILHO e ANA CLAUDIA OLIVEIRA DA 
SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, caldeireiro, RG n.º 304586249 
- SSP/SP, CPF n.º 22489024841, com 33 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia 
dezenove de maio de mil novecentos e oitenta e dois (19/05/1982), residente na Rua Arquiteto 
Djalma Fontes de Souza, 68, Bolsão 9, Cubatão - SP, filho de IVANILDO JOSE DO NASCIMENTO, 
falecido há 28 anos e de CELINA ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, doméstica, com 56 
anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, gestora ambiental, RG n.º 424266507 - SSP/SP, com 31 anos de idade, natural de Cubatão 
- SP, nascida no dia cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro (05/10/1984), resi-
dente na Rua Arquiteto Djalma Fontes de Souza, 68, Bolsão 9, Cubatão - SP, filha de CICERO DO 
Ó DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 57 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de ENELIDES DE OLIVEIRA DA SILVA, 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, 03 de novembro 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: RAFAEL CORDEIRO CARDOSO e CAROLINE SOARES DA SILVA. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, segurança, RG n.º 38997861 - SSP/SP, CPF n.º 39465388866, 
com 22 anos de idade, natural de Belford Roxo - RJ, nascido no dia dezoito de janeiro de mil novecen-
tos e noventa e três (18/01/1993), residente na Rua Jaime Duarte, 391, Jardim Nova República, Cubatão 
- SP, filho de CLAUDIO MARCIO CARDOSO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 43 anos 
de idade, residente em Cubatão - SP e de MARCIA CORDEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, co-
zinheira, com 44 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Andressa Floriano de Oliveira, 
conforme Escritura Pública lavrada em 29/07/2015, no 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e 
Títulos desta Comarca, no livro n°210, fls.122/123.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, do lar, RG n.º 270202435 - SSP/RJ, com 23 anos de idade, natural de Rio de Janeiro - RJ (Rio 
de Janeiro-RJ  Livro nº 16, fls. nº 268, Termo nº 9541), nascida no dia três de maio de mil novecentos 
e noventa e dois (03/05/1992), residente na Rua Jaime Duarte, 391, Jardim Nova República, Cubatão 
- SP, filha de MOACIR JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, motorista, com 45 anos de idade, re-
sidente em Nova Iguaçu - RJ e de VERONICA SOARES PAES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 40 
anos de idade, residente em Nova Iguaçu - RJ. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de novembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: RODRIGO DE OLIVEIRA FARIA e VIVIANE CRISTINA DOS SANTOS LINS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 297318482 - SSP/SP, CPF n.º 30014065851, com 34 
anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia vinte de maio de mil novecentos e oitenta e um 
(20/05/1981), residente na Rua 17 de Outubro, 25, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filho de SERGIO DE 
PAIVA FARIA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 60 anos de idade, residente em São João Del Rei 
- MG e de MARIA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA, de nacionalidade brasileira, advogada, com 54 anos de idade, 
residente na Rua 17 de outubro, 25, em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, do lar, RG n.º 305261228 - SSP/SP, CPF n.º 32941249885, com 36 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e setenta e nove (26/05/1979), residen-
te na Rua 17 de Outubro, 25, Jardim Costa e Silva, Cubatão - SP, filha de REGINALDO AGOSTINHO LINS, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residente em São Vicente - SP e de HELOISA 
HELENA HONORIO DOS SANTOS LINS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 54 anos de idade, residente 
em São Vicente - SP. Divorciada de José Ed Carlos Bueno, conforme sentença proferida pelo Juízo de Direito 
da 1ªVara Judicial da Comarca de Cubatão-SP, datada de 20/04/2011, transitada em julgado 23/05/2011, 
processo nº157.01.2010.006774-4/000000-000.1. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 03 de novembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 
do Código Civil Brasileiro: JOÃO PAULO DA SILVA MAGALHÃES e SUELEN STEFANY OLIVEIRA DOS 
SANTOS. Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante, RG n.º 429563607 
- SSP/SP, com 21 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão  Livro nº 168, fls. nº 182, Ter-
mo nº 49142), nascido no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e noventa e quatro 
(24/10/1994), residente na Av. Principal, 127, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de MÁRCIO MAGA-
LHÃES, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, com 36 anos de idade, residente em Cubatão - SP e 
de ANA PAULA FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de cozinha, com 34 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, RG n.º 42848234X - SSP/SP, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro 
nº 161, fls. nº 55, Termo nº 46229), nascida no dia nove de agosto de mil novecentos e noventa e 
três (09/08/1993), residente na Av. Principal, 127, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de ERIVAM 
OLIVEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, ajudante, com 39 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de ELI CRISTINA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, revendedora, 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, 03 de novembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: EZEQUIAS FRANCISCO DOS SANTOS e MARIA DE FÁTIMA PEREIRA. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, viúvo, pintor industrial, RG n.º 34961464 - SSP/SP, CPF n.º 
75468891468, com 47 anos de idade, natural de São Lourenço da Mata - PE, nascido no dia dois de 
fevereiro de mil novecentos e sessenta e oito (02/02/1968), residente na Rua Antonio Silva, bl.20, 
aptº22 H, Vila Natal, Cubatão - SP, filho de JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, falecido há 30 anos e de 
MARIA JOSEFA DOS SANTOS, falecida há 30 anosViúvo de Ester Josefa de Oliveira dos Santos, falecida 
aos 21/03/2015, no livro C-61, fls.206, sob o n°19583, neste Cartório.. Sendo a pretendente, de na-
cionalidade brasileira, divorciada, diarista, RG n.º 555101630 - SSP/SP, CPF n.º 43976204404, com 56 
anos de idade, natural de São José do Campestre - RN, nascida no dia doze de fevereiro de mil nove-
centos e cinquenta e nove (12/02/1959), residente na Rua Antonio Silva, bl.20, aptº22 H, Vila Natal, 
Cubatão - SP, filha de SEBASTIÃO PEREIRA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 86 anos de idade, residente em Tangará - RN e de MARIA DAS DORES GOMES, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, com 75 anos de idade, residente em Tangará - RN. Divorciada de José Ermano 
Soares, conforme sentença datada de 17/08/2000, proferida pela MM. Juiza de Direito da 1ª Vara 
Cível desta Comarca, nos autos de n°1042/99.Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de novembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: ELY SILVA DE OLIVEIRA e ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, almoxarife, RG n.º 199031368 - SSP/SP, CPF 
n.º 07011910824, com 47 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Livro nº 
85, fls. nº 32v, Termo nº 84910), nascido no dia três de junho de mil novecentos e sessenta e oito 
(03/06/1968), residente na Rua Alfredo Pujol, 36, Casa 2, Vila Paulista, Cubatão - SP, filho de IVANIL-
DO GOMES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 75 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de EDESIA SILVA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 74 anos de 
idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, de-
signer gráfico, RG n.º 325636424 - SSP/SP, CPF n.º 27368144875, com 37 anos de idade, natural de 
Cubatão - SP, nascida no dia dezesseis de março de mil novecentos e setenta e oito (16/03/1978), 
residente na Rua Alfredo Pujol, 36, Casa 2, Vila Paulista, Cubatão - SP, filha de JOSE EDSON DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, comerciante, com 62 anos de idade, residente em Cubatão - 
SP e de IZABEL MARIA DE OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, tec. de enfermagem, com 
54 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, 04 de novembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: JOSEZITO LISBÔA PERES e JOELMA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacionalidade 
brasileira, divorciado, pedreiro, RG n.º M7561718 - SSP/MG, CPF n.º 00016776674, com 43 anos de idade, natu-
ral de Claro dos Poções - MG, nascido no dia vinte e seis de abril de mil novecentos e setenta e dois (26/04/1972), 
residente na Rua Doutor Salim Farah, 228, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, filho de VALDIR FERREIRA PERES, 
falecido há 5 anos e de LINDAURA DE JESUS LISBOA PERES, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 75 
anos de idade, residente em Claro dos Poções - MG. Divorciado de Joelma Aparecida Ribeiro da Silva, conforme 
sentença datada de 07/07/015, proferida pelo MM. Juiz de Direiro da 2ª Vara de Familia da Comarca de Montes 
Claros-MG, nos autos de nº0061425-31.2015.8.13.0433.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, di-
vorciada, do lar, RG n.º 236709008 - SSP/SP, CPF n.º 12145070850, com 45 anos de idade, natural de Santos - SP, 
nascida no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e setenta (25/08/1970), residente na Rua Doutor Salim 
Farah, 228, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, filha de JOAQUIM ROSA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, com 75 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de CARMEN RIBEIRO DA SILVA, de nacionali-
dade brasileira, do lar, com 65 anos de idade, residente em Cubatão - SP.Divorciada de Josezito Lisbôa Peres, 
conforme sentença datada de 07/07/015, proferida pelo MM. Juiz de Direiro da 2ª Vara de Familia da Comarca 
de Montes Claros-MG, nos autos de nº0061425-31.2015.8.13.0433.Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 04 de novembro 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 DA SILVA VIEIRA e DAIANA APARECIDA DA CONCEIÇÃO DA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, pedreiro, RG n.º 8551452 - SSP/PE, com 24 anos 
de idade, natural de São João - PE (Angelim-PE  Livro nº 09, fls. nº 268, Termo nº 8994), nascido no 
dia oito de abril de mil novecentos e noventa e um (08/04/1991), residente na Avenida Principal, 
4005, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de CICERO VIEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pe-
dreiro, com 56 anos de idade, residente em São João - PE e de MARIA DO SOCORRO DA SILVA VIEI-
RA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 52 anos de idade, residente em São João - PE . Sendo a 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 489063834 - SSP/SP, com 23 anos 
de idade, natural de Praia Grande - SP, nascida no dia oito de outubro de mil novecentos e noven-
ta e dois (08/10/1992), residente na Avenida Principal, 4005, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de 
EXPEDITO JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, carpinteiro, com 59 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 
54 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Bra-
sileiro: RICARDO PEREIRA DA SILVA e NATHÁLIA DE SOUSA VENTURA. Sendo o pretendente, de nacionalidade bra-
sileira, divorciado, mecanico de manutenção, RG n.º 424266003 - SSP/SP, CPF n.º 34794533845, com 30 anos de 
idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia trinta de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (30/09/1985), 
residente na Rua Caminho dos Pilões, 970, Pilões, Cubatão - SP, filho de MANUEL PEREIRA DA SILVA, de naciona-
lidade brasileira, motorista, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SONIA MARIA BARBOSA DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 42 anos de idade, residente em Cubatão - SP. Divorciado de Elicio-
neide Rodrigues de Aquino, conforme sentença datada de 17/08/2015, proferida pelo MM. Juiz de Direito Coor-
denador Adjunto do Centro Judiciário de Solução e Conflitos e Cidadania da Comarca de Praia Grande-SP, nos au-
tos de N°0007510-69.2015.8.26.0477.. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 
429340795 - SSP/SP, com 22 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 161, fls. nº 195, Termo nº 
46369), nascida no dia trinta de outubro de mil novecentos e noventa e três (30/10/1993), residente na Rua Ca-
minho dos Pilões, 970, Pilões, Cubatão - SP, filha de JOSÉ JEAN VENTURA, de nacionalidade brasileira, caldeireiro, 
com 46 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ANDRÉIA ROSA DE SOUSA VENTURA, de nacionalidade bra-
sileira, garçonete, com 40 anos de idade, residente em Praia Grande - SP. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de novembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: CLÁUDIO FERREIRA DOS SANTOS e JANAÍNA FRANCISCA CENA. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, marteleteiro, RG n.º 306637480 - SSP/SP, CPF n.º 78701724568, com 
37 anos de idade, natural de Paulo Afonso - BA (Salvador-BA  Livro nº 12, fls. nº 156, Termo nº 167988), 
nascido no dia dez de novembro de mil novecentos e setenta e sete (10/11/1977), residente na Rua Or-
lando Terras, 287, Bolsão 09, Cubatão - SP, filho de CARLOS AUGUSTO GOMES DOS SANTOS, de naciona-
lidade brasileira, mecânico, com 57 anos de idade, residente em Salvador - BA e de IRACEMA FERREIRA 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 57 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sen-
do a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 548560754 - SSP/SP, com 34 anos 
de idade, natural de Petrolândia - PE (Petrolândia-PE  Livro nº 14, fls. nº 202, Termo nº 15867), nascida 
no dia primeiro de agosto de mil novecentos e oitenta e um (01/08/1981), residente na Rua Orlando Ter-
ras, 287, Bolsão 09, Cubatão - SP, filha de ROSINETE FRANCISCA CENA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 58 anos de idade, residente em Contagem - MG. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 06 de novembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: JOCELIO NUNES DE ANDRADE e TAMIRES MARIA DO NASCIMENTO. Sendo o 
pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador, RG n.º 575236152 - SSP/SP, CPF n.º 
67240682315, com 29 anos de idade, natural de Capitão de Campos - PI (Capitão de Campos-PI  Livro 
nº 13, fls. nº 98, Termo nº 14792), nascido no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e seis (17/01/1986), residente na Rua Larissa Cokner, 88, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de JOSÉ 
NUNES FILHO, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 57 anos de idade, residente em Teresina - PI 
e de CARMELITA CARDOSO DE ANDRADE NUNES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 58 anos de 
idade, residente em Teresina - PI . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cuida-
dora de idoso, RG n.º 591456461 - SSP/SP, CPF n.º 03715951346, com 28 anos de idade, natural de 
Teresina - PI (Teresina-PI  Livro nº 57, fls. nº 465, Termo nº 45746), nascida no dia treze de agosto de 
mil novecentos e oitenta e sete (13/08/1987), residente na Rua Larissa Cokner, 88, Vila Esperança, 
Cubatão - SP, filha de SEBASTIANA DE ALMEIDA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 59 anos de idade, residente em Teresina - PI.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, 06 de novembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil 
Brasileiro: KAIO FELIPE EMANUEL DE OLIVEIRA e MONIKA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, operador de produção, RG n.º 579455968 - SSP/SP, CPF n.º 08658483940, 
com 21 anos de idade, natural de Jardim Alegre - PR (Ivaiporã-PR  Livro nº 37, fls. nº 64, Termo nº 15300), 
nascido no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e noventa e três (16/11/1993), residente na Rua 
Maria do Carmo, 843, apto.22, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho de ADEMIR DE OLIVEIRA, de nacionali-
dade brasileira, calceteiro, com 50 anos de idade, residente em São Vicente - SP e de APARECIDA HELENA DE 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, cozinheira, com 49 anos de idade, residente em São Bernardo do Cam-
po - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativa, RG n.º 485763977 
- SSP/SP, CPF n.º 36717728833, com 24 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 155, fls. nº 266, Termo nº 94312), nascida no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e noventa e 
um (26/10/1991), residente na Rua Maria do Carmo, 843, apto.22, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de 
ROBERTO WELLINGTON DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, motorista, com 50 anos de idade, resi-
dente em Cubatão - SP e de VALDELI DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, auxiliar de serviços 
gerais, com 50 anos de idade, residente em Cubatão - 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, 07 de novembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: MARLUCIO SANTANA GOMES e SANDRA IRACI DA SILVA. Sendo o pretendente, de nacio-
nalidade brasileira, solteiro, operador de maquinas, RG n.º 576575859 - SSP/SP, CPF n.º 05348426580, 
com 25 anos de idade, natural de Tanhaçu - BA (Tanhaçu-BA  Livro nº 26, fls. nº 202, Termo nº 4858), 
nascido no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e noventa (28/08/1990), residente na Rua Beco 
dos Oliveiras, 502, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de JARBAS DE MARLON SANTOS GOMES, de nacio-
nalidade brasileira, operador, com 41 anos de idade, residente em Lagoinha - MG e de MARIA DE FATI-
MA SILVINA SANTANA GOMES, de nacionalidade brasileira, professora, com 55 anos de idade, residente 
em Tanhaçu - BA . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 276609712 
- SSP/SP, CPF n.º 28743246800, com 36 anos de idade, natural de Serra Talhada - PE (Calumbi-PE  Livro 
nº 17, fls. nº 247, Termo nº 2272), nascida no dia oito de outubro de mil novecentos e setenta e nove 
(08/10/1979), residente na Rua Beco dos Oliveiras, 502, Vila Esperança, Cubatão - SP, filha de LOURIVAL 
JOÃO DA SILVA, falecido há 20 anos e de IRACI FRANCISCA DA SILVA, 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, 07 de novembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: LUIZ FELIPE ESPINOSA DA COSTA PINTO e RITA DE CÁSSIA SANTOS OLIVEIRA. 
Sendo o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, caminhoneiro, RG n.º 421387476 - SSP/
SP, CPF n.º 35531989822, com 29 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos (2º Subdistrito)  Li-
vro nº 227, fls. nº 144, Termo nº 69865), nascido no dia primeiro de abril de mil novecentos e oi-
tenta e seis (01/04/1986), residente na Rua Ana Maria, 275, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filho 
de LUIZ PEREIRA DA COSTA PINTO, de nacionalidade brasileira, industriario, com 53 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARCIA APARECIDA ESPINOSA DA COSTA PINTO, de nacionalida-
de brasileira, do lar, com 51 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de programação, RG n.º 419419597 - SSP/SP, CPF n.º 
31414882823, com 33 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro nº 69, 
fls. nº 271, Termo nº 42940), nascida no dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e oitenta e 
dois (22/10/1982), residente na Rua Ana Maria, 275, Jardim Casqueiro, Cubatão - SP, filha de VAN-
DERLEI LUIZ DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 63 anos de idade, residen-
te em Santos - SP e de MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, com 68 
anos de idade, residente em Santos - 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, 07 de novembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: PAULO DA SILVA SOUZA e GRACE KELLY ALVES DOS SANTOS. Sendo o pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, divorciado, ajudante, RG n.º 378125886 - SSP/SP, CPF n.º 
43377033491, com 41 anos de idade, natural de Timbaúba - PE, nascido no dia seis de novembro de 
mil novecentos e setenta e quatro (06/11/1974), residente na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 90, Parque 
São Luiz, Cubatão - SP, filho de ANTONIO ALVES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
com 64 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de SEVERINA MARIA DA SILVA SOUZA, de nacio-
nalidade brasileira, do lar, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SPDivorciado de Elisange-
la Luiza da Silva, conforme sentença datada de 03/02/2015, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 
4ªVara do Foro desta Comarca, nos autos de N°3004128-75.2013.8.26.0157.. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar, RG n.º 402995892 - SSP/SP, CPF n.º 38260996804, com 
27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 126, fls. nº 353, Termo nº 32598), 
nascida no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (28/02/1988), residente 
na Rua Rivaldo Alves Feitosa, 90, Parque São Luiz, Cubatão - SP, filha de ALOISIO ALVES DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, ajudante, com 51 anos de idade, residente em São Paulo - SP e de MA-
RILZA DOS SANTOS ALVES, falecida há 1 ano. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-se 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 07 de novembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil Brasileiro: LUÍS AMARO DA SILVA e ROSIMEIRE DOS SANTOS. Sendo o pretendente, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, vulcanizador, RG n.º 397059140 - SSP/SP, CPF n.º 13054792897, 
com 51 anos de idade, natural de Maraial - PE (Catende-PE  Livro nº 02, fls. nº 68, Termo nº 10577), 
nascido no dia primeiro de julho de mil novecentos e sessenta e quatro (01/07/1964), residente na 
Rua Vicente Latrova, 93, aptº23, bl.B, Bolsão Sete, Cubatão - SP, filho de MARIA DO CARMO DA SIL-
VA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 78 anos de idade, residente em Santo André - SP 
. Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, cozinheira, RG n.º 194836630 - SSP/SP, 
com 46 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e sete de março de mil nove-
centos e sessenta e nove (27/03/1969), residente na Rua Vicente Latrova, 93, aptº23, bl.B, Bolsão 
Sete, Cubatão - SP, filha de NATANIEL RUFINO DOS SANTOS, falecido há 10 anos e de MARIA DAS 
DORES DE MELO SANTOS, falecida há 15 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, 09 de novembro 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: ADRIANO MARTINS FELICIANO e SANDRA DA SILVA RIBEIRO. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteiro, soldador RX, RG n.º 351472320 - SSP/SP, CPF n.º 23115570848, 
com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP (Cubatão-SP  Livro nº 126, fls. nº 192, Termo nº 32437), 
nascido no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (26/02/1988), residente na 
Rua Caminho São Marcos, 1632, Vila Esperança, Cubatão - SP, filho de JULIO MIGUEL FELICIANO, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, com 66 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de MARIA 
AUXILIADORA MARTINS, de nacionalidade brasileira, do lar, com 63 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 391429668 - SSP/
SP, CPF n.º 37634164801, com 27 anos de idade, natural de Teofilandia - BA (Teofilandia-BA  Livro nº 
11, fls. nº 168, Termo nº 21068), nascida no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e oiten-
ta e oito (22/09/1988), residente na Rua Caminho São Marcos, 1632, Vila Esperança, Cubatão - SP, fi-
lha de GRACILIANO RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 64 anos de idade, residente 
em Teofilandia - BA e de JOSEFA GONÇALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentada, com 
62 anos de idade, residente em Teofilandia - BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-
-se na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado nesta Serventia e publicado pela Imprensa Local.

Cubatão, 10 de novembro 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: DARLES DARLAN DE LIMA SILVA e CAROLINA DE JESUS GOUVÊA DA SILVA. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante geral, RG n.º 443961803 - SSP/SP, CPF 
n.º 37436069845, com 27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascido no dia três de março de mil 
novecentos e oitenta e oito (03/03/1988), residente na Rua das Azaleias, 495, Vila Natal, Cubatão - SP, 
filho de ANTONIO VENÂNCIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 56 anos de idade, 
residente em Cubatão - SP e de MARIA LEUNICE DE LIMA SILVA, de nacionalidade brasileira, do lar, 
com 59 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasilei-
ra, solteira, do lar, RG n.º 428533541 - SSP/SP, CPF n.º 43465768850, com 21 anos de idade, natural 
de Cubatão - SP, nascida no dia três de dezembro de mil novecentos e noventa e três (03/12/1993), 
residente na Rua Francisco Cunha, 288, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, filha de ANTONIO GOU-
VÊA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 55 anos de idade, residente em Cuba-
tão - SP e de IRACI MARIA DE JESUS GOUVÊA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, vendedora, 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, 10 de novembro 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: SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR e BIANCA VENTURA DE SOUZA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, servente, RG n.º 443992162 - SSP/SP, CPF n.º 32830191854, 
com 33 anos de idade, natural de Irecê - BA (Irecê-BA  Livro nº 15, fls. nº 209v, Termo nº 17350), nascido 
no dia quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e dois (04/11/1982), residente na Av. Ferro-
viária, 1380, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filho de SAMUEL GOMES DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, isolador, com 58 anos de idade, residente em Cubatão - SP e de ZENAIDE SANTOS DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, doméstica, com 61 anos de idade, residente em Cubatão - SP . Sendo a pre-
tendente, de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 450555458 - SSP/SP, CPF n.º 42610935889, 
com 26 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e 
oitenta e nove (22/07/1989), residente na Av. Ferroviária, 1380, Vila dos Pescadores, Cubatão - SP, filha 
de GLAUCI FERREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, vigilante, com 52 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP e de MARIA DE FÁTIMA VENTURA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, op. de caixa, 
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, 10 de novembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: CLERISSON FERREIRA DE MORAIS e VERÔNICA FRANCISCA PIRES CORRÊA. Sendo o preten-
dente, de nacionalidade brasileira, solteiro, mecânico, RG n.º 40519816 - SSP/SP, CPF n.º 29846984871, 
com 32 anos de idade, natural de Ilha da Maré - BA (Campo do Brito-SE  Livro nº 9, fls. nº 119, Termo nº 
7090), nascido no dia treze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (13/02/1983), residente na 
Rua Acacia dos Santos Pereira, 640, apt.301, Bolsão 09, Cubatão - SP, filho de JOSÉ FERREIRA DE MORAIS, 
de nacionalidade brasileira, pedreiro, com 45 anos de idade, residente em Itabaiana - SE e de MARIA 
SELMA DE MORAIS, de nacionalidade brasileira, empregada doméstica, com 44 anos de idade, residente 
em Cubatão - SP . Sendo a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, RG 
n.º 480463980 - SSP/SP, CPF n.º 42237625832, com 23 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos-SP  
2º  Livro nº 273, fls. nº 67, Termo nº 97217), nascida no dia vinte e quatro de março de mil novecentos 
e noventa e dois (24/03/1992), residente na Rua Acacia dos Santos Pereira, 640, apt.301, Bolsão 09, 
Cubatão - SP, filha de MARIA DE FATIMA PIRES CORRÊA, de nacionalidade brasileira, téc.de enfermagem, 
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 novembro 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 EDUARDO FERREIRA DE AGUIAR e KARLA CRISTIANE ALVES. Sendo 
o pretendente, de nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, RG n.º 26305221 - SSP/SP, CPF n.º 
28422432854, com 37 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 2º Subdistrito  Livro nº 139, 
fls. nº 219, Termo nº 17598), nascido no dia quinze de outubro de mil novecentos e setenta e oito 
(15/10/1978), residente na Rua Monte Castelo, 87, Vila Nova, Cubatão - SP, filho de SEBASTIÃO DUTRA 
DE AGUIAR, falecido há 10 anos e de TERESINHA FERREIRA DE AGUIAR, falecida há 3 anos . Sendo 
a pretendente, de nacionalidade brasileira, solteira, tecnica de enfermagem, RG n.º 25194946 - SSP/
SP, CPF n.º 24871640850, com 39 anos de idade, natural de Santos - SP (Santos - 1º Subdistrito  Livro 
nº 476, fls. nº 78, Termo nº 225037), nascida no dia seis de dezembro de mil novecentos e seten-
ta e cinco (06/12/1975), residente na Rua Dr. Salim Farah, 146, Jardim 31 de Março, Cubatão - SP, 
filha de JOSÉ ALVES, de nacionalidade brasileira, aposentado, com 76 anos de idade, residente em 
Belo Horizonte - MG e de HILDA MARIA DA SILVA ALVES, de nacionalidade brasileira, do lar, com 75 
anos de idade, residente em Praia Grande - 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 novembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil Brasileiro: ROBERTO JANUÁRIO DA SILVA e ALINY OLIVEIRA DOS SANTOS. Sendo o pretendente, 
de nacionalidade brasileira, divorciado, pedreiro, RG n.º 361956873 - SSP/SP, CPF n.º 35260375823, 
com 33 anos de idade, natural de Santos - SP, nascido no dia treze de maio de mil novecentos e oi-
tenta e dois (13/05/1982), residente na Rua Moacir Franco, 64, Ilha Bela, Cubatão - SP, filho de DO-
RACI DA SILVA FURTADO, de nacionalidade brasileira, do lar, com 59 anos de idade, residente em 
Cubatão - SPDivorciado de Sirleide da Conceição de Oliveira Mata, conforme setença datada de 
27/08/2015, proferida pela MM. Juiza de Direito Coordenadora do Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania da Comarca de São Vicente-SP, nos autos de nº538/2015.. Sendo a pretendente, 
de nacionalidade brasileira, solteira, do lar, RG n.º 486118289 - SSP/SP, CPF n.º 36518949830, com 
27 anos de idade, natural de Cubatão - SP, nascida no dia vinte e oito de junho de mil novecentos 
e oitenta e oito (28/06/1988), residente na Rua Moacir Franco, 64, Ilha Bela, Cubatão - SP, filha de 
CICERO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, eletricista, com 46 anos de idade, residente em 
Cubatão - SP e de SANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, vendedora, com 44 
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, 09 de novembro de 2015
O Oficial: Fabio Capraro.

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO VALE DO QUILOMBO
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA

A comissão de moradores do Vale do Quilombo, representada pelo 
Sr. Adriano dos Santos Pinheiro, inscrito sob o nº. 400882418-90 con-
voca os moradores da comunidade para assembléia a ser realizada 
em 21 de novembro de 2015, as 15:30 horas na sede da Igreja As-
sembléia de Deus de Cubatão, Rodovia Cônego Domênico Rangoni 
Km 258 (Área Continental da cidade de Santos), para deliberação da 
seguinte pauta:

• Fundação da associação de moradores
• Aprovação do estatuto
• Eleição e posse da diretoria

Estendo esta convocação as entidades e Empresas Parceiras, conta-
mos com a sua presença nesta grande conquista

Santos, 13 de novembro de 2015
Adriano dos Santos Pinheiro

Representante da Comissão de Moradores
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Carro e Moto

Vendas de peças 
e Acessórios
Manutenção

3372-6727
Av. Martins Fontes, 343 

Vila Nova - Cubatão

sandrinhomoto-pecas@hotmail.com

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.br rsilva1238@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

Imóveis

São Vicente

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

VENDE
Vale Verde - So-
breposta Alta e 
Baixa - 2 dorm. 
c/suite e 1 vaga. 
Aceita financia-
mento. 
210 mil - ref 1004
Vila Nova - So-
breposta Alta 2 
dor/suite, sl. 2 
amb. área gour-
met. Aceita fi-
nanc.
270 mil - ref. 999

3361-4894
3372-7409

Rua Armando Sales 
de Oliveira, 371 - 
Centro - Cubatão

almeidasimoveis.com.br

CRECI 57407

Vila Nova - So-
breposta TERREA 
2 dorm.  Aceita 
financ.
230 mil - ref. 998
Vila Nova - ap 2 
dorm, aceita 
financ.
220 mil - ref 1022
Costa Silva - casa 
2 dorm, aceita 
financ.
335 mil - ref 1015

ALUGA
Jardim Casqueiro 
- Apto 02 dorm 
com garagem 
pacote R$ 1.000
Vila Nova - Apto 2 

VENDE
Apartamento novo 02 
dorms, 1 vaga. Prédio 
com elevador, próx. a 
comércios, hospitais, 
escolas e etc. Entrada: 
20% restante financia-
mento

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

3363-2209
Casqueiro

   3361-8686
Vila Nova

    3221-5910

R$ 221.000,00
Apartamento na Vila 
Nova 2 dormitórioss, 
s/garagem - Térreo. 
Ótimo estado, aceita fi-
nanc. FGTS, CC.
R$ 180.000,00
Apartamento novo 2 
dormitórios. Minha 
Casa Minha Vida úl-
timas unidades. R$ 
190.000,00
Apartamento no Cas-
queiro 2 dormitórios, 
em construção. Entra-
da: 19 mil + parcelas 

dorm, gar colet, 
pacote R$ 1.000 
Costa e Silva - 
casa 1 quarto , 
sala coz wc  
R$ 750,00
Centro - Loja 
térrea  com 
mezanino - 240 
m² 
R$ 10.000,00

mensais que cabem 
em seu bolso. R$ 
200.000,00
Apartamento novo no 
Casqueiro, 2 dormitó-
rios. grande, 1 vaga. 
aceita financiamento, 
FGTS, CC. R$ 240.000,00
Cotato:
7820-4982 / 7806-2562

ALUGO SALÃO COMERCIAL
450 mts em frente ao Extra da Rua São Paulo

8 VAGAS de estacionamento para carros.

Contato: (19) 99819-2196

A Montcalm, empresa de montagens industriais de 
grande porte, oferece oportunidades de trabalho para 
pessoas com deficiência (PCD), no seguinte cargo:

Auxiliar Serviços Gerais (Limpeza)
- Não requer experiência

- Ensino fundamental completo

Interessados entrar em contato: (013) 3361-6898 e e-mail: 
wilton.neves@montcalm.com.br  /  vera.lucia@montcalm.com.br
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